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 شگفتار یپ

د بتواند توان یباشد با ینقش یدارا یجهانی هخواهد در جامعمیا یگفنت دارد  یبرا یه حرفک یملت

د آن را به یا بای ،است یجب  یگران امر یسه با دیرشفت در مقایه پکاز آنجا  .ش دهدیخود را افزا یسانان

 . دان خارج شدیا از میدست آورد 

خود فرو رود نه تنها به ی هار افتادکهنه و از ک یو نهادهاها هشیاند کن بار هم در ل یرد اگر اکملت 

نده تنها سهم او خواهد یآ یایارزش در دن یب ینیه زاغه نشکبل رانده خواهد شد یاز دفرت زندگ یزود

 . بود

 یمتعارف او شده و سال ها یت ملیمانع تحقق هومیو نظا یاسیه مالحظات درازمدت سک یملت یبرا

های هشده است برداشنت فشار از را یحاصل تلق یب ،ریمقاومت ناپذ یروهایسال مقاومت در برابر ن

ت یامروز ماه .دیمنامیشه یرا در برابر او آراسته تر از هم یآت یحول جهان و اسرتاتژ ت یدورمنا ی،منطق

 یواقع یبه معنها ملت یرش واقعیجهان بر پذ یروهایش نیبر اساس آراها ملتی هنیرید یش هاکشمک

ا استه شده و بر نقش مغزهکه در آن از نقش بازوها کاست  ییگر جاین دیافته است و اینظم  ،ملت

چشم  .میگسرتده در مرزها بوده ا یهایر شاهد دگرگونیاخهای هدر ده ،ن خاطریبه هم .شودمیافزوده 

گر نه ید یوشش است و ملت باور کآموزش و  ،تالش ،قیتحق ،رکتف، ریتدب ،ایدن یانداز تحولت آت

 . بر اساس منطق و نه زور استها ت ملتیه باور به ماهکسم ینیشوو

شمندان یه جولنگاه اندای کهعرص، میان آوردیوشش سخن به مکتالش و  ،آموزش ،قیتحق ،رکتف ،ریاز تدب

رساخت ی"ز یبر مبنا یانسان یربنایه زکنجاست یا .شه استیدان اندیپر قدرت پرواز آنها در م یو بال ها

خته است یز هم گسا یعدالت یه با بکرا  یملت یبال های هز یانگی هراب نشدیعطش س ،شه ورز"یاند

  ... نشاندمیفرو 
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  طرح مساله

د بتواند توان یباشد با ینقش یدارا یجهانی هخواهد در جامعمیا یگفنت دارد  یبرا یه حرفک یملت

به د آن را یا بای ،است یجب  یگران امر یسه با دیرشفت در مقایه پکاز آنجا  .ش دهدیخود را افزا یانسان

 . دان خارج شدیا از میدست آورد 

 

خود فرو رود نه تنها به ی هار افتادکهنه و از ک یو نهادهاها هشیاند کن بار هم در ل یرد اگر اکملت 

نده تنها سهم او خواهد یآ یایارزش در دن یب ینیه زاغه نشکرانده خواهد شد بل یاز دفرت زندگ یزود

 . بود

 

 یمتعارف او شده و سال ها یت ملیمانع تحقق هومیو نظا یاسیت سه مالحظات درازمدک یملت یبرا

های هشده است برداشنت فشار از را یحاصل تلق یب ،ریمقاومت ناپذ یروهایسال مقاومت در برابر ن

ت یامروز ماه .دیمنامیشه یرا در برابر او آراسته تر از هم یآت یتحول جهان و اسرتاتژ  یدورمنا ی،منطق

 یواقع یبه معنها ملت یرش واقعیجهان بر پذ یروهایش نیبر اساس آراها ملتی هنیرید یش هاکشمک

استه شده و بر نقش مغزها که در آن از نقش بازوها کاست  ییگر جاین دیافته است و اینظم  ،ملت

چشم  .میگسرتده در مرزها بوده ا یهایر شاهد دگرگونیاخهای هدر ده ،ن خاطریبه هم .شودمیافزوده 

گر نه ید یوشش است و ملت باور کآموزش و  ،تالش ،قیتحق ،رکتف، ریتدب ،ایدن یانداز تحولت آت

 . بر اساس منطق و نه زور استها ت ملتیه باور به ماهکسم ینیشوو

 

شمندان یه جولنگاه اندای کهعرص، میان آوردیوشش سخن به مکتالش و  ،آموزش ،قیتحق ،رکتف ،ریاز تدب

رساخت ی"ز یبر مبنا یانسان یربنایه زکنجاست یا .شه استیدان اندیپر قدرت پرواز آنها در م یبال هاو 
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خته است یاز هم گس یعدالت یه با بکرا  یملت یبال های هز یانگی هراب نشدیعطش س ،شه ورز"یاند

 . نشاندمیفرو 

 

مانده  یراه باق یکد تنها یشا؟ تت" متحول ساخکیتوان به "حقوق مالمیهن" را چگونه ک یعدالت یب"

درخشان ای هندیآ یبه جستجو  ،ناشناخته یدن به درون آب هایا با پریم و ید غرق شویا با، یاست

 . وجود نداردمیراه سو  .میبپرداز

 

ی هندیآ یت و ره سپردن به سو کیحقوق مال ،تیف هویتعری هشاه مهر  ،شه ورز"یرساخت اندیز"

ند یکم یرساز ینون را زکا ،وششکتالش و  ،آموزش ،قیتحق ،رکتف ،ریه با تدبک یخترسایز .درخشان است

 . ندک ینده را معامر یتا آ

 

ن ین با عناوین رسزمیه به دوپاره شدن اک 1639ردستان در سال کن یرسزمی یهتجزی هاز آغاز مسال

 ین بار واژگانیه اک 1922 و 1921 هایسالد تا ی" انجامیردستان صفو ک"و" یردستان عثامنکمجعول" 

ن یمضاف بر ا یتیهو ،ه"یردستان سورکردستان عراق" و " ک ،ه"کیردستان ترک ،ران"یردستان اکچون" 

 ییچ سمت و سویه به هکش نرفته بلی" نه تنها پیبا نگرش فرامرز  یردک ینی"جهان ب ،ل منودیملت تحم

فقدان  ،دهین بازگردانیآغازی هه همواره ما را به نقطکره وار ینگرش دا ینوع .رده استکت نکهم حر

 یناتوان ،ریمضمون و مس ،م به لحاظ ساختاریف روشن مفاهیت در تعریعدم قطع ،روشن یردهایکرو

آوردن به  یو رو  یبه روابط علت و معلول یتوجه یب ها،دها و تزلزلیترد ،ادهایف بنیلکن تییدر تع

 یژگین ویاز مهم تر و ...فراوان  یات چرخشکحر ی،ارزش گذار  یارهایفقدان مع ،یکاماتدر های هشیاند

 یز محور کنقطه متر یکعدم وجود  ،تین وضعیج این نتایمهم تر. ر بوده استین دوران خطیا یها
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 یپرسش هات به یچگاه نتوانسته است با قطعیه ،ملت بودن یتورهاکفامیبا متا یملت ،ه در آنکبوده 

ان کند و به خود امکم را اتخاذ ین تصمیننده درست ترکن ییدر لحظات تع ،خود پاسخ دهد یش رو یپ

م اما یشاهد"عمل"بوده ا ،موارد یار یه اگرچه در بسکنجاست یا .ندک یر یم گیشنت تصمیخو یه براکدهد 

گر یده است و در ادامه با اعامل دامل نشکدنبال و  یهرگز به صورت جد ،ن"عمل"به مثابه "اقدام"یا

ت در یعدم قطع .ا مه آلود شده استیا متوقف و ی ،معقول ینش هاکنش و واک یگره خورده به جا

 یژگیدر و ی،ه بر اثر تداوم زمانک یشدن یخنث ،رده استکهم  یرا منفعل و خنثها تیشخص یحت ،عمل

تنها به بروز  ی،روان -یت روحیه در آن موقعکاست  دهیانجام یتینه شده و به وضعینهاد یروان یها

ه عمل ک یدر حال ،ن رفته استیجا از بیان اقدام تدرکجه امیدر نت .نش_منجر شده استکنش_و نه کوا

ن ید در بهرتیشا. ندیکمار کرا آشها هز یق و انگیعال، اتیو روح ،فیت را تعریشخص ،اقدام یدر معنا

 :بوده است ینیرضب املثل چ یمثال آن ماه ،ه مثابه اقدامت ما بکحر، حالت

 

با متام  ین ماهیا .( رون انداخته باشندیا بی) ده باشندیشکرون یه از آب بکم یهست یبزرگ یما مثل ماه"

او را به  یز بعدیه جست و خکپرسد یچگاه منیه ی،طین رشایدر چن. زند تا به آب بازگرددمیرو پر ین

د یبا یگر یار دکست و دست به یقابل تحمل ن ینونکت یه وضعکن است یاحساس او ا .رساندیمجا ک

 . "زد

 

 یک، شیگام به پ یکاست یخارج شده به س یملی همسال یکرد از قالب کی هن خاطر مسالیو به هم

قدم در  ،بودن توجه به ملت یه بک ییگام ها، ل شده استیگام به پس تبد یکگام به چپ و راست و 

بر  ،ملتی هزان از واژ یا گریرا با آن تلف منوده است و  یچپ و راست گذارده و عمر های هشیلک یواد

نقطه به  یکه از ک یمنطق یه بر استدلل هاکیفارغ از ت تا "قوم" افزودهی هرد" دارد واژ کآنچه نام "

را از  یا سهوا ملتیعمدا  ی،به عوامل انتزاع یمنطقبا توسل به اصطالح  ،شوندمیده یشکگر یدی هنقط
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 ،"یلامت خوش ادا با "برون باور کاز  یا در پوششینند یافریخود دور نگهدارند و درو غ ب یقیت حقیماه

 . ف شده توسط خود گردن نهندی" تعریسم اجتامعینیبه "دارو

 

در ها یهنظری هه با همکهست هم  یقینشده و حقا ینیش بیپای یهچ نظریه در هکهست  یقیحقا

 .بالذات"خود است ینیه مستلزم"جهان بکق است ین حقایاز ا ییکد یشا ،ردکقت ملت یحق .تضاد است

مضاف" منتسب منود و در ی هتوان به"فلسفین رو آن را منیاز ا ،ت بالذات استیهو یکرد بودن هم ک

ت آن موضوع یمبدا و غا ،انتها ،ن ابتداییتب یبرا یفلسف یزارهاگر قرار داد تا از ابیر موضوعات دینار ساک

ه کست چرا ین بازه نیز خارج از این یردکت یهو .ل منودیرا بر آن تحم یخاصهای هرد و نگاکاستفاده 

 . ا مرگ خواهد بودیات یح یز به معنایا نبودن نیا نبودن است و بودن یبودن ی هحفظ آن به مثابه مسال

 

ت یرا مرتادف حفظ هو یم آزادیا حق داریو آ؟ میات داریا ما حق حیه آکنجاست ین ایادیل بنسوا

ا نداشنت در یحق داشنت ی هه پاسخ صورت مسالکم چرا یهست ین حقیگامن صاحب چنیب؟ میبدان

 . ا فنا خواهد بودیا"نبودن" و بقا ی"بودن"، مای هشیاند

 

ف یرد را تعرک ،میرد را مخاطب قرار دهکملت  ،میسیرد بنوکه ملت د رو بیم بایریاگر مطالب فوق را بپذ

ن یبه هم .ر سلطه گرفته شوندیت زیبه مثابه انسان و انسان یردکت یرد و هوکه کم یم و اجازه ندهینک

 یز یصاحب چه چ یسکه چه کم ینکف_یف_نه توصیم و تعریریبگ یم جاید در دل مفاهیخاطر با

 و ... خواهند میه چه کم ینکم و نگاه ینیم نه بنشیخواهمیه چه کم ینیم و ببیشیندیب ؟است
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ل یرا به منطق شعور تبد یآگاه ید تراژدیبا ،میرد را به او بازبشناسانک یهست ،نیم نوید با خلق مفاهیبا

بنا نهادن  یراب یق و رضور یعم یافنت اصلین گذشته و اضطراب حال و یو با مقاومت در برابر بار سنگ

نار کم یدانمیاگرچه  و ...م ینکد ین تقلیگزیرا جا ین اسطوره و تئور یگزیخ را جایتار ،داریت پایهو یک

د ید و بایه باکرفت ید پذید دشوار است اما بایق جدیبه حقا ییپاسخگو یبرایمیق قدیگذاشنت حقا

  ... توانمیه کرفت یپذ

 

 یه ملت باور ک یدر دوران ؟میده ایشیقدرت اندهای هندارد به بزنگا یز ثقلکمرنون که اک یحال در جهان

تحت سلطه به رس  یملت ها ییباکیغالب است و دوران ش یها ینیجهان ب یدر حال نشسنت به جا

 ی،ر یم گیدن و تصمیشیاندهای هو یه شک یا در دورانیآ ؟میده ایشید اندیت جدیا به وضعیآ، آمده است

را  یاملکند تیان فراکدار و بال رفنت از پلیتوازن ناپای هروند گذار از دور می یه تحول و دگرگونرو ب

 ؟مینیکمچه  ،ندیکمر ییدگامنان تغیجهان در برابر د یاسیسی هه نقشکنون کا ؟می" منوده اینینده بی"آ

سازمان و اجرا دگرگون شده  ،نیبه تدو یر ر اجباییر فشار تغیاز ز یام باز حکه قاعده و اک یطیا در رشایآ

به گره  ،داریناپا یو منادهاها هاز نشان یفرورفنت درگودال یا به جایآ ؟میده ایشیاند ینیاست به ابزارآفر

؟ ردکل و حذف ید تعدین را چگونه بایسقوط آفر یروهایفشار ن ؟میرده اکر کت خود فیخوردن با هو

 ؟ردکد یچه با یانحطاط اخالق یابوس هاکدر برابر  ؟دینفوذ و قدرت آفر ی،ر گاه خودباو ید پایچگونه با

 و ... 

 

 یانتزاعهای هشیه بتوان با اندکده تر از آن است یچیپ یاسیو س یق اجتامعیه حقاکت آن است یواقع

ن ییوتعنون نگهبان کا ،برمغز یانسان مبتن یرو یه نکت مهم تر آن است یواقع. به رشح آن نشست

 . دیتوان با آن سنجمیگوناگون را های هدگایدر د کات مشرتکنی هه همکاست  یار یمعی هنندک
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ی هه جهت همکاست  ینیجهان ب یکرد" خلق کبرمغز یرسالت "انسان مبتن، المکن یوتاه ترکد در یشا

ابند یسازمان ای هد به گونیبا ینین جهان بیا ینظر  یو مبان کسب، ریس. ندکت یسو هدایکروها را به ین

 . "کت مشرتیهدف باشند:"هو یکآن تنها در خدمت  یج عملیونتامیعل یه دستاوردهاک

 

رود و چه میجا که کهرگز برنده نخواهد شد چرا  ،ندک یه در خط دفاع باز ک یرد: ملتکد یفراموش نبا

نش ید با آفرین بایبنابرا .نش بوده استکخنت یبرانگ د مهم نخواهد بود چون اساسا ناتوان ازیآمیبر رسش 

شه و یه در اندای کیهنظر .دین آفرینو یاسرتاتژ  ،ن و بر اساس آنیتدو ،دیقواعد جد ،نینوای یهنظر

 و ذهن( idea) دهیا، knowledge) ) تاروپود دانش کد و عامل محر یرا بگشا یدیمردم افق جد یآزاد

(mind) و  ییرها ،تیات و شخصیاخالق ،عت و رسشتیچون طب یمتام ابعاد وجود ،بین ترتیبد .باشد

خ یتار یدرس ها ،رشفت وزوالیپ ،جنگ و صلح ،دهایدها و نبایبا ی،ر یو پ یجوان ،انسان و قانون ،نظم

 (in and for himself) "خود ی"در خود و براای هشیو مرگ را دربرگرفته و به اند یزندگ یو معنا

 . متحول خواهند شد

 

ی یهو نظر (self liberation) " یی"خود رها یبراای هشیاندself thinking idea) ) شیخوداندی هدیا

رد را به کابد و ملت یمی یش"برجستگیت"خویه در متامکاست  یامل و آزادکت یرد به سو کجهش ملت 

 :دهدمیار سوق یمتام ع ین آزادیقلمرو راست

 

ن قدرت مهار یچن، ز مانند آنیچ چیه، نندک کار را در یمتام ع یمفهوم آزادها ه افراد و ملتیکمنگاه"

 -1831هگل) .ت آن است"ین مفهوم در ذات ذهن و فعلیه اکل ین دلینخواهد داشت تنها به ا یر یناپذ

1770 ) 
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نده یه به آکاست  یندیو فرا یم استدللیرژ یکجهان بر اساس  ینونکت یل وضعیتحل، ما یان نظر یبن

ی هو یش .سنت در جهان خواهد شدید زیط جدیج منجر به رشایه آغاز شده و به تدرکای هپروس ،انجامدمی

 یتینش ذهنیه بتواند با آفرکای هاست به گون یفیرتوصیو غ یتاب به صورت گزاره بندکن یا ینوشتار 

ه گذار از کرد کد فراموش ینبا .ن سازدییهان را قابل تبج یاسیچشم انداز تحولت س ،منظم در خواننده

  ...ن خواهد بودکنانه ممیو واقع ب یمنطق ین راهبدهایتنها با تدو ی،نونکدوران 
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 :بی عدالتی یکسلطه با  یکبیان مساله: آغاز 

 ردستانکنخست ی یهتجز : 1639 امن زهابیپ .1

 :ت مصنوعیو هوجه: به وجود آمدن دینت

 یردستان عثامنکالف:

 یردستان صفو کب:

 

 :ردستانکدوم ی یهتجز : 1922 لوزان .2

 :ردها در قالبک یمل یختگیجه: از هم گسینت

 ( هکیتر) ردستانک -

 ( رانیا) ردستانک -

 ( عراق) ردستانک -

 ( هیسور) ردستانک -

 

 

ن خود به عنوان یردها بر رسزمکت یمکآن بر حا 64و  63و 62ر مواده دک"سور" 1920اوت  10ل:سندیتحل

رد را بر کاستقالل ملت  ،سییدر شهر "لوزان" سو 1922نوامب  25در ،مستقل" صحه گذارده بود یتی"هو

 . دهدمیباد 
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 "ردکن رسنوشت ملت ییامن"سور": احرتام به " حق تعیپ 64ی هماد

 دیاز زور و با یبیکامن لوزان: تریار پکسازو

 

 :هدف

 ( یتحت سلطه گ) .خواهدیه منک یرد به نقشکردن ملت کوادار  -

 . او بسته شده است یل باطنیرغم میه علک یرش قراردادیرد به پذکردن ملت کوادار  -

 . ن رسنوشت خودییاز حق تع یرد به چشم پوشکوادار منودن ملت  -

 ردکمستقل  شورکل کیاز تش یر یجلوگ -

 

 

 :جهینت

 یت هایه هرگز منطبق بر واقعک ییجاد مرزهای"با ایساختار  یعدالت یبه وجود آمدن "ب -

 . نبوده است یمل ییایجغراف

 گوناگون یت هایردستان به هوکمختلف  یبخش ها یالحاق اجبار  -

 ردهاکت یذوب مل یتالش برا -
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 تیور هییمصنوع در تغ یمرزها یچالش: ناتوان

 ردکت یاست ذوب ملیس یناتوان -

 

 یبخش مل ییرها یاثر: آغاز نهضت ها

 

 :م ماندن مبارزاتیو عق یعلل تداوم چند پارگ

 ی. ن جهانیت نویوضع کدر در یناتوان -

 آغاز جنگ رسد -

 ی. است جهانیسی هالن بر عرصک یها ینیت جهان بیمکحا -

 . شورهاک ین املللیب یبر حفظ وضع موجود مرزها یپافشار  -

 ی. ن املللیالن بکلزوم حفظ توازن  -

 

 ( ان دوران جنگ رسدیستم و پایبی هاز سد یالدینود می هت تا آغاز دهین وضعیتداوم ا) 

 

 

 "دی"زور" و "با یاجبار  یاز مرزها ییرها یاثر: تالش ملتها برا
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 دارین: آغاز دوران توازن ناپایون نویفورماس

 

 :داریجاد دوران توازن ناپایعلل ا نیمهم تر

 یکدئولوژیا یها ینیجهان ب یفروپاش -

 هنک یاجتامع یگسست نظام ها -

 یکنولوژکو ت یکدئولوژیتعارض ا -

 رییدر برابر تغ یدفاع یارهاکجاد سازویا -

 خواه یت نابرابر یخواه و واقع یبرابر  یادهاین بنیب یر یدرگ -

 

 :دارین توازن ناپادورامیعمو  یها یژگیو

 ادها و فرصت هیتهد ییعدم شناسا -

 . ردیقرار گ یاسیه گاه اهرم سکیه تک یثابتی هفقدان نقط -

 عیو رسیمیرات داییتغ -

 یو جهان ین املللیب یت رهب یمکعدم حا -

 ینزد رهبان جهان یروان یضعف ها -

 یار کد همیل به خریمتا -

 ین املللیب یت هایاز مسوول گام به گام ینیعقب نش -
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 ین املللیبی هدر صحن یثبات یب -

 ین املللیبی هعدم تعادل در صحن -

 

 :داریدوران توازن ناپا کیتیژئوپل یها یگهژ یو

 یاسیس یدر خطوط مرزها یدگرگون -

 یمنطقه اهای یهجاد اتحادیا یشورها براکل یمتا -

 

 . " استی"دگرگونی هدر آستان ینون نظام جهانکجه: اینت

 :نیط نویاثر: به وجود آمدن رشا

 دیجد یباز  -

 دیقواعد جد -

 دیگران جدیظهور باز -

 دیجد ینهادها -

 دیعمل جدهای هو یش -

 دیجد یت هایواقع -

 دیجد یارزش ها -

 نیشیپ یاعتبار شدن راهبدها یب -
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 :دیقواعد جد

 امال متفاوتک یها یباز  -

 هنک یارهایبت مناندن معثا -

 مقاومت یجید شدن تدریناپد -

 . ن نبودکن ممیش از ایه به وجود آوردن آنها پک ییساخنت ابزارها -

 

 :فرا رو یپرسش ها

 ؟ مینیکم یزندگای هدر چه جامع -

 ؟ مینک یم زندگیخواهای میهدر چه جامع -

 ؟ دام استک ییهدف نها -

 ؟ جاستک ییمقصد نها -

 ؟ ماست یش رو یپ ییا انتخاب هایچه انتخاب  -

 ؟ مینکت کچگونه حر -

 ؟ مینکت یفعال یدر چه ابعاد -

 ؟ مینک یت خود را سازماندهیچگونه فعال -

 ؟ مینکف یرا چگونه تعر ییربنایانات زکام -

 ؟ مینکق و عمل یتحق ،رکتف ،چگونه تدبر -
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 :( النک) حل راه

 . مینکگشودن راه انتخاب  ین موضع را برایبهرت -

 . مینکسه یانات را با زمان مقاکام -

 . مینک یابیت ارزیفکیانات و زمان را در برابر کام -

 . میرا ارتقا بخش (educated imagination) ختهیفره یر ساز یت تصویقابل -

 . میرا داشته باشنامرتبط  یوندهاینرتل پک ییتوانا -

 . مینرتل هرج و مرج را دارا باشکت یقابل -

 

 :داریاستاندارد دوران توازن ناپا کینکت

 "دولت یک -"هر ملت ی یهنظر -

 ( به عنوان عامل چالش) یل ملیو مسا یخیتار یمرزها -

 ( به عنوان راه حل) یهمگن قوم یشورهاک -

 ( تیبه عنوان عامل تثب) یطقه امنهای یهجاد اتحادیا -

 

 ."عدالت" است ید بر مبنایجد یباز  یکآغاز  ،تحت سلطه یل ملت هایمتا ،نیط نویتوجه به رشا با

 :بر یه مبتنک یعدالت

 . ت" باشدکی"حقوق مالیع عادلنه یتوز -

 . "قدرت" باشدی هع عادلنیتوز -
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 :: عدالت1یدیلک مفهوم

 . ت شناخته شده استیافراد به رسمی ههم یه براک یو قرارداد یعیق طببه حقو  احرتام

 

 :: حق2یدیلک مفهوم

 . ستین نکارش ممکه انک یامر 

 

 . قت استین عدالت و حقیع ،ن رسنوشتیی: حق تعجهینت

 

 :لیتحل

 ،ردستانکدر  .دار وجود دارندیگذار از دوران توازن ناپا یا چند منطقه برای یک ،هر نقطه از جهان در

 :لیدل

 :شامل یکتیمنحرص به فرد ژئوپل یها یژگیو -1

 یقاره ا یایجغراف -

 انهیبزرگ خاورم یآبی هتسلط بر دو حوز  -

 ورود به رشقی هدرواز  -

 

 :کیژئواسرتتژ - کیونومکمنحرص به فرد ژئوا یها یژگیو -2
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 م نفت و گازیر عظیذخا -

 آبمنابع رسشار  -

مرصف  -د ید ژاپن و اقتصاد تولیاقتصاد تول، ایکاقتصاد مرصف آمر یسلول هدف مناسب برا -

 اروپا

 

 :یاسیمنحرص به فرد س یها یژگیو -3

 در چند مرحله یاسیسی یهتجز -

 یبخش مل یآزاد ینهضت ها -

 یمتوال یوب هاکرسی هتجرب -

 یندرو  کمحر یرو یل نیو پتانس ییایپو -

 مجدد یاسیل به اتحاد سیمتا -

 . ش استیم خوکس خود حاکه هر ک یطیرشا : (autarchy) یل به اوتارشیمتا -

 

 :ش رویپ یها چالش

 . ر استییر از تغیه جهان دگرگون شده و او ناگزکدهد یص منی" تشخیگر ید" -

او بوده ی هتحت سلطها اله سکاست  ین رسنوشت ملتییرش حق تعی" ناتوان از پذیگر ید" -

 . است

 . است ینونکجهان  یاقتصاد -یاسیس یت هایواقع ک" ناتوان از دریگر ید" -
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 . ت هاستیخود با واقع یناتوان از سازگار  یگر ید -

 کت است. که دوران توازن ناپایدار دوران اجبار به حرداند منی دیگری -

 

 

 :جهینت

 یر مرزهاییدوران تغ ،داریدار و دوران توازن ناپایدوران توازن ناپا خاص یژگیو ی،مل یخواه ییجدا

ن یا ."استیهمگن مل یشورهاک" ی" به سو یمرز  یها یگذار از"بسته بند ین به معنایاست و ا یمل

 ،ایاز دن قطهمرزها در هر ن ییه در آن جابجاک یدوران ،است یمل یاید جغرافیجد یآغاز روندها ،دوران

 یز بخشیردستان نکه کشورها کاز  یار یبس .ندیکمگر باز ید یر مرزها در جاهاییت تغیمرشوع یبرا راه را

ار هرملت کر سازویتحت تاث ،داریرومند و ورود به دوران توازن ناپاین یها ید انگار یان بایبا پا ،از آنهاست

 . ده خواهند شدیگر پاشیدیکدولت از  یک_ 

 

ست و یب یملت ها -به دولت  ی،ستمیب یاز چالش ها یناش یوحدت ها ،داریدوران توازن ناپا در

 ،"کن مشرتی"زم ،"ک"زبان مشرت یایاز مزا یخود را مستحق برخوردار  ،د و هر ملتیخواهد انجاممییک

 . " خواهد دانستک" و "آرمان مشرتکمشرت یراث ملی"م

 

و  یت ملیه هوکبل ،یکدئولوژیون اینرسواسکا ی یرز م ینه بسته بند ،ن دورانیدر ا یگروه تیهو

تها مرزها را به وجود خواهند آورد یهو ،میکست و یدر قرن ب .خواهد بودمیقو  یبر تجانس ها یمبتن
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ست یقرن ب لشچا یکردستان به عنوان ک ،دارین خاطر در دوران توازن ناپایبه هم .راها تینه مرزها هو

  .دار خواهد بودیدوران توازن ناپا یها یژگیوی ههمی هرنددربردا ی،میکو 

 :ن رویاز ا

 . قرار خواهد گرفت یردک ینیدر منت جهان ب یملت باور  -رد کی هشیاند -

 یردستان ترس کن یمصنوع فراتر رفته و به متام رسزم یسم" از چارچوب مرزهایردک"ی هشیاند -

 . افتیخواهد 

 . نار گذاشته خواهند شدک یملت باور  -رد کبه سود  یکدئولوژیا هایهدگاید -

 . القا خواهند شد یردک" بر نگرش یقت سنجیشه معتب "حقیقواعد هم -

ه در ذات آن ک یر یهامن مس یرد به سو کملت  ی،ردکقت یبه حق یماهو  یت بخشیبا واقع -

 . ت خواهد شدیهدا ،نهفته است
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 سمیکرُدی فلسفه

ساختار متمدنانه  یکانه و ینهاد انسان گرا یکد یلزوماً با ی،واقع یدولت مل ،سمیرُدکی هفلسف در

به طور  یو حقوق شهروند یلکت حقوق برش به طور یسازد و رعامیرا برقرار  یه نظم قانونکباشد

است  (man made)  انسان ساخته ساختار یک ،انهین مخلوق انســــان گرایا .ندیکمن یخاص را تضم

 . ت داشته باشندکمشارها هعرصمینند و مسوولنه درمتاکت یتوانند احساس امنمیه در آن مردم ک

نش آزاد انسان ک یبرا یقلمرو خاص ،ه در آنکاست  یانسانی هژ یت ویفعال یاست نوعیس ،فلسفه نیدرا

 یمحدوده ارض یکگران درینش متقابل بادکق یشخص ازطر یهبه عنوان سازند یت ملیوجود دارد و هو

 رازان احکن امیهمچن .دیآمیخود به وجود  ژهیو یایازخود وجغراف یخاص یمعنا ی،و فرهنگ

 یو برابر  یه در آن حقوق انسانکاست  یت در جامعه انسانیبرعضو یمبتن یت ملی" و هوی"خودبودگ

 . ندکدایقق پتح یاسیسی هتواند در عرصمیافراد 

ت یهو ییدآیبه پد کو فرهنگ مشرت کق زبان مشرتیه از طرک کت مشرتیحس هو ،سمیرُدکی هدرفلسف

ان یت درمیرومند هویجاد حس نیو عامل ا یاد ملیبن ،شودمیمنجر  یزبان یت ملیو هو یفرهنگ یمل

 . استقالل استای هسانوه افکش رساختیژه و زیرُد به وکبه صورت عام و ملت ها متام ملت

دک ُُ  یشورهاکرُد و نه عضو کشهروند ملت  ،ه داردک یاسیه هر شهروند با هر اعتقاد سکبا ابن باور  سمیِر

ف و یخود تعر یات ماهو یاد رضوریخود را بر بن یو اقتصاد یفرهنگ ی،اسیگروه سلطه است حقوق س

احرتام به حقوق  نیدر ع ،جهان یر ملت هایبرابر سا آحاد ملت در یمدافع حقوق برابر برا ،ن اساسیبر ا

 . آنهاست

را به ملت  یملی هپارچیکت ی" هوییزدا ی" و "چندگانگییند با "چندارزش زدایکمتالش  یملت باور  رُدک

 دیرُد باکه ملت که ین نظریردستان را به اکمردم  ،"یپارچه گیک"ی هرُد بازگردانده و با گذار از مرحلک

ی هنیو آرمان و زم کو زبان مشرتها سنت ک،راث مشرتیخ و میشور خود را داشته باشد بر اساس تارک

 . رهنمون شود ک،مشرت یروان
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چارچوب  یکدر  یت ملیف هویضمن تعر ،ملت یکردها به کتعلق داشنت ی هدیبا دفاع از ا سمیرُدک

وندد و درمبارزه یپمیبه هم  کخط مشرت یکرد را با کملت  یخیتارهای همتام دور  ،نیمع ییایجغراف

به  یند ضمن مفهوم بخشیکمتال ش  ؟ستیرد چکو  ؟ستکیرُد کت یتثب و بسط ،فیتعر یبرا

ب از کستم مریس یکجاد یردستان را با اکی یهاز تجز یناش یاف هاکش ،دهدمیردبودن"معنا ک"آنچه

ند ساخت دولت یپوشش داده و فرآ ییوقضا یقانونگذار  ی،ادار ی هت شدیبتث یو نهادها یز کدولت مر

 عنوانسم به یرُدک، ن حالتیدرا .ردستان به انجام رساندکشور مستقل کف یپارچه را با تعریک یمل

 . ابدیمیرد معنا ک یدر دولت مل ،ردکاز ملت  یترجامن

شهروند به  یارا متضمن حس تعلق عاطفکزد و آشیآممیقدرت غرور را با حس رسالت در  ،سمیرُدک

ه "دولت کدهدمیل کرا ش یگروه یآمادگ ،گوناگونهای هو یبه ش ،ن حس تعلقیا .است یدولت مل

 آنچون و چرا در راه  یب یار کملت را به فدا یاعضا ،بین ترتیشامرد و بدمیار ارزشمند ی" را بسیمل

 . ن استیوابسته وعج ،آنها با دولت ینند خوشبختیکموندان احساس ه شهر کالم آنکجان  .داردمیوا

ل یه باتحمکاست  یرد ملت باور کن یادیهدف بن ی،ت دولت ملیمکو حفظ وحدت و استقالل و حا جادیا

ده و با یانجام یازملت باور  یسخنور  یبه خلق نوع (و ... قهرمانان  ی،رسودمل، پرچم) تیمل یمنادها

ز ی"ما متامتیجاد ذهنیا .شودمی" منجر یاسیس ید"ملت باور یز از آنها" به تشدیت " ما متامیهنجاد ذیا

 یاسیه اساس آن اصول سکاست  یشهروندی هنه شدینهاد یملت باور  یبر نوع یشرت مبتنیاز آنها" ب

حقوق  ک،مشرت یو فرهنگ یر کراث فیل میاست و به دل یشهروند یو عقالن یم قانونیمانند مفاه

ده یت انجامیذهن نیش ایدایسعادت نزد ما به پ یو جستجو برا یآزاد ی،رقابل انتقال و حق زندگیخاص غ

 یژگیو یکاوطالب  .ندیکمه آن را حفظ کاست میاصول ورسو  ،زبان یدارا ،سمیرُدکرد در ک .است

خود و  یه"خود" براکند یکمعد جهان را متقا یملت هامیآن متای هلیاست وبه وس یردکمنحرصبه فرد 

 . داردمی" گام بر یگر ی"د ینه برا
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به جامعه تعلق دارد  ،مستقل و آزاد است اما در واقع ،فاعل عاقل یکاگرچه فرد همچون  ،سمیردکدر

تنها با  ،ن و ارزشمندیراست یاستقالل اخالق ،ن نگاهیاز ا .شودمیف یردستان تعرکی هو با اهداف جامع

باور  .استها ملت ریارد از سکز آحاد ملت یمتا کن مالیابد و ایمیردستان تحقق کی هعلق به جامعت

استقالل و  ،ان رفنت جامعهیند چون ازمکشنت را حفظ یخوی هد جامعیه "خود" باکسم آن است یردک

شهروند ی هفیهامن وظ ،دخو ی هحفظ جامع یبرا یاجبار فرد .ندکاو را به مخاطره خواهد اف ییوفاکش

 . شودمیل ی" تبدیمل ی"همبستگ " بهیجمع ی"همبستگ، بین ترتیدفاع از ملت خود است و بد یبرا

 .رد هستندکمنحرص به فرد ملت  یهایژگیو تجسم ی،با ضبط روح ملها هحوز میمتا ی،رد ملت باور ک در

 یمردمان خاص یو اقتصاد یاجتامع ی،فرهنگ ی،سایردسکعملی هملتها ساخته و پرداخت ،ن نگاهیاز ا

ربنا یز ،گونگوناهای هآن در حوز  یرد و تجلکملت  .ت داشته اندکرش یمشخص یتهایه در فعالکهستند

ز یگوناگون نهای هحوز  .بخشدمیرد است و به آن معنا کشور مستقل ک یاسیو انسجام بخش ساختار س

به حفظ دولت  ی،ت ملین ملت و هویر وحدت آفریخلق تصو ،در واقع ق فراخوان ویاز طر، در مقابل

از خود به  کیرمشرتیتصو ی،ه هر شهروندکشه دارد یت رین واقعیسم در ایردک .رسانندمی یار ی یمل

 ی،جاد وفادار یضمن ا ،همراه آن یت ملیاز ملت و هو یر ین خلق تصویهمچن .ل داردک یکعنوان 

 ییها یو وفادار  یفرع یه تفاوتهاکانجامد میر یفراگ یتیشهروندان به خلق هو ت و تعهدیمسوول

را  یت ملیاست جمع نکگر قرار دارند و ممیدیکه در رقابت با ک را ینیا دیمیقو  یوندهایهمچون پ

 . دهدمیند پوشش کدچار افرتاق و تضاد 

ن به یف معیالکحقوق و ت یواگذار  ش از رصفیب یز یمتضمن چ یرد ملت باور کن دریراست یشهروند

ن ینسبت به رسزم یو تعلق اخالق یه وفادار کاست  یشهروند شخص ،امل ترکدر مفهوم  .فرد است یک

ع تر یوسی هبه خاطر جامع ینفع شخصهای هجنب یند و حارض است از برخیکمو ملت خود حس 

ه ک یسانکردستان باشد و کاول به ی هدر درجآنها  یه وفادار کخواهد می یسم شهروندانیردک .بگذرد

 . رند و بر آن متعهد باشندیبپذ ،رابشناسند یردکت یهو
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در برابر خود  ( Effective historical consciousne) مؤثر یخیتار یساخنت خودآگاه یبامتجل سمیردک

وجود و تداوم او  ،ردکملت  یسطح آگاه یضمن ارتقا، ( historical consciousness) یخیتار یآگاه

خود را از  هکش از آن یابد مدتها پیمیرد در کملت  ،بین ترتیبد .سازدمیل رسنوشت او محقق کرا در 

 ی،هیبدای هرده به گونک یه در آن زندگک ینیجامعه و رسزم ،خود بشناسد خود را در خانواده یابیراه ارز

 .  منوده است کدر

ی یهلکه کاست  (a cohensive whole) ل منسجمک یکا یت یمتام یک ،ردستانک ی،ملت باور رد کنظر  از

ن یبنابرا .گر دارندیدیکبا  (کیارگان) اندامواره یارتباط ،و زبان فرهنگ ،ملت ،نیآن اعم از رسزم یاجزا

 ،ه انجام شودیکماقدارد آنگاه هر یل واحد صورت گک یکردستان به مثابه نگاه به کهرگاه نگاه به 

ن و نگرش خاص نسبت یمع ینیجهان ب یکه طرح شود درچارچوب ک یان گردد و هرهدفیه بیکمحکهر

نشها کنشها و واکو انسجام در  یابیط واقتضائات را ارزیرشا ،هیارزشها و روشها را توجی ههم ی،به زندگ

 . ن خواهدمنودییرا تب

امل منودن یپا یرد و تالش براکملت  یخواه یبرتر  یز نه به معناین یاسیسی هر فلسفاز منظ سمیردک

درجهت ها متام ملت یل شدن به حقوق برابر برایه قاکبل ،خود یاتیمنافع ح یگران درجستجو یحقوق د

 . از آنهاست یکمنافع هر یت ازفرهنگ و جستجو یحام

 یقت و آزادیبه حق یابیدست ،روح درون یآزاد ،آزاد یاسیحق س ،ت مردمیمکشه حایاند یباور  ردملتک

معنا  یبراای هشیسم اندیردک .رد استکملت  یامن ملیاز ا یو پاسدار  یافت عدالت واقعیدر ی،معنو 

 . رداستکملت  یستیوچ یبه هست یبخش
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 یمل تیو هو سمیکرد

 تیهو .یو احساس استقالل شخص یاحساس تداوم شخص ،یشخص زیعبارت است از احساس متا تیهو

از سه  تیهو .است یجمع یآن زندگ یر یل گکاما بسرت ش ابدیمیو احساسات افراد منود ها در نگرش

 :شودمی لیکتش یعنرصاصل

 ( گروه تعلق دارد کیبه  هکنیفرد ازا یآگاه ) یعنرصشناخت - 

 (  یگروه تیعضو یامنفیمثبت  یارزش یامدهایپی هدربار  ییفرض ها) یعنرص ارزش - 

خاص با آن ای هه در رابطک یگر یاحساسات نسبت به گروه ونسبت به افراد د) یعنرص احساس -

 . ( گروه دارند

ها یهم سنج قیه عمدتاً از طرک" است یگر ی"خود" و "د انیمرزم یدر واقع معطوف به بازشناس تیهو

 بیکتر  ،بودن در ذات سانکی تیفیک یبه معنا نیهم چن تیهو .شودمین کمم یگر یخود ازد کاکوانف

 . هست زین طیبودن درهرزمان وهمه رشا سانکی زیو ن تیو ماه

برخوردارند به  خیباشند از تار فیتعر یه داراکازآن شیپ میو مفاه مهفوم است تیهو ،سمیردک نگاه از

هامن  ،آن مفهوم فید و تعرشو میساخته ها هشیو اند تیواقع انیش مکشاکه هرمفهوم در کمعنا  نیا

 یعنیمن است  خیرمن تـــا تیهو .است یرونیب تیآن و واقع رامونیپی هشیاند انیش مکشـــاک خیتار

و آنچه از گذشته تا امروز از خود  (شهیاند) امآنچــــه از گذشتــــه تا امروز از خود تصــور داشته

 . ( تیواقع ) ام اندهیمنا

دارد: نخست:  جهیدونت ،مشخص تیهو کیبه  یبندیابراز و پا ،یابیدست ،لت باورانهرد مک یتلق در

آن را در  ابمیمیمشخص  تیهو ای یخود را به عنوان فرد گرانیه من در برابردیکمهنگا یعنی ک،یکتف

 نمیکمدا ج گرانیدخودرا از  ،مانممیمتعهد  تیآن هو ینم و به چند وچون رفتار یکمابراز  گرانیبرابر د

 . ستمیحداقل چون گذشته با آنها همگام ن ،نباشم شانیو اگر در برابر ا
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آن را  میابیمیمشخص در  تیبا هو یخود را به عنوان فرد ،گرانیه دربرابر دیکمهنگا یعنی ،عی: تجمدوم

 من یزندگ کسبدر اصل  .میمانمیمتعهد  ،تیآن هو یو به چندوچون رفتار  مینیکمدر برابر آنها ابراز 

 . باشدداشته  یاتکاشرتا زین گرانیتواند با دمیه کرده ک دایپ یخاص یگ ژهیو (ما)

قدرت ی هرندیدربرگ شهیهمها با تفاوت دارد و تفــاوت یناگسستن یوندیپ ،تیهو ،سمیردک ازنگاه

 ،نیبنابرا .شوندمی تیومت و منــادها ســـاخته و توسط آنها حفظ و تقـــوکح ،جامعه ه توسطکهستند 

هر فرد  .ثابت ماندن و به جمع تعلق داشنت است، بودن  زیخاص و متام یداشنت به معنا تیهو

 .ندکحاصل  نانیو در جمع بودن خود اطم یدار یپا ،زیه از متاکداند می تیهو یخود را دارامیهنگا

انســـان را  یتیهو ــــازین نیه اکاست  یعوامل نیاز مهمرت ایبه عبارت بهرت جغراف ایان و فضا و کم

 یان را براکم نیا ،( ایجغراف) انکبودن م دیو قابل تحد یر یمرزپذ ،روشن تر ــــانیبه ب .ندیکم نیتام

و آرامش لزم  تیامن ،ثبات داشنت و تعلق به گروه ،زبودنیه انسانها با احساس متامکند یکمآنها فراهم 

 یها یگ ژهیو به واسطه ینیع یها یردن مرزبندکن کنه تنها با مم نیرسزم .نندکسب ک یزندگ یرا برا

 تیه با تقوکنـد بلیکمرا برآورده  زیبه متا ازین ،لیقب نیا و از ایدر ،وهکرشته  ،مانند رودخانه ییایجغراف

 . ندیکمرا آسان تر  یساز  تیهو ،یو فرهنگ یاجتامع ،یعیطب یمرزها

 .دیآمیدر  تیبه هو دنیو تـــداوم بخش یساز  تیهو یمناسب برا اریبس یبسرت  به صورت نیرسزم

 ،واسطه و چهره به چهره یم روابط بکترا ی،روابط اجتامعی هردن گسرت کمحدودی هن به واسطیهمچن

 آوردمید یرومند هم پدین یوانسجام اجتامع یهمبستگ ینوع

را  یخینقش عنرص تار ،تیف هویبات در طول زمان در تعراحساس تداوم و ث ،ردملت باورانهک ازنگاه

ای هت از تعلق به گذشتین هویبنابرا .بخشدمیسامان  یگر یفرد از د ینیز آفریو متا یت بخشیدر هو

 . ابدیمیزمعنا ین یخیتار
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ا خود ر  ،تیر هویناپذ ییه چونان جزء جداکگران یز بودن خود از دیاحساس متام ،سمیردکباور  به

و حفظ  کآرمان مشرت یکل به خلق یمتای هجیدرنت ین انسجام و همبستگیاز به تامین یاند نوعیمنامی

 . آوردمیگران به وجودیز ازدیمتام یز در خودهایآن را ن

توان گفت مین خاطر یند وبه همیکمخ استوار یه هر گروه تداوم خود را بر تارکن باور است یبرا سمیرُدک

شنت یازخو یتیروا ی،گر یزخود از دیحفظ متا یانسان همواره برا .است یستیوم به نحکخ میرملت بدون تا

را با گذشته  خودها ی،خط زمان یکت دریهو .ندک را احساس یت واحدیهو ،سازد تا در قالب آنمی

 . بخشدمیت یانسجام وقابل ،خیملت درقالب تارهای هزند و به تجربمیوندیپ

 یرضور  اریبس زین یرد ملت باور کو به تبع آن در  تیهو فیفرهنگ در تعر تینقش و اهم یبررس اما

افراد و گروهها همواره  .ت استین منابع هویتر ین و غنیاز مهمرت ییکسم یردکفرهنگ در  .دیمنامی

 یر یچشم گ ییوانات ،ن اجزاء و عنارصیرا ایابند زیمیت یگوناگون هو یباتوسل به اجزاء و عنارص فرهنگ

هم تفاوت  ،گر فرهنگیان دیبه ب .زبودن و ادغام شدن در جمع دارندیبه متامها از انسانین نیدر تأم

ه مقدمتاً کزبان است  یفرهنگ ین ارزشهایازمهمرت ییک ،انین میدر ا .ن و هم انسجام بخش استیآفر

ل و بر اساس یتبد یمل یو آرمان ها ردکگ آن را به حامل فرهن ،توب بالبردکد آن را تا سطح زبان میبا

سته تر یشا یگاهیمتمدن جا یایبال برد تا بتوان در دنها ان متام ملتیاحساس احرتام به فرد را در م ،آن

عدالت  ی،ردن برابر کآرمان  ،" از سلطهیذهن ییه "رهایرد در چارچوب نظرکملت  ،سمیردکاز نگاه  .افتی

ف یتعر یاسیخود را در استقالل س یفرهنگ یو حاصل جمع ارزشها فتهایدست  یآگاهبه خود  ،و استقالل

 . ندیکم

ت ی"هو، خود یحفظ مرشوع ساز  یاست و برا یت مدار یتفاوت مبنا و هو ،تیت هویدرموضوع سمیرُدک

 کوچک ین تفاوت هایهم .سازدمید یرا برجسته و تشدها ن تفاوتیتر کوچک" را ابزار منوده ینیقی

 . آوردمیملت را به ارمغان  یک یروز یپ ،تیه در نهاکاست 
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ما را  یخیت تاریموقع ی،اسیاجتامع س یبرا یین مرزهایینار تعکدر یت ملیهو ،ردملت باورانهکنگاه  از

ف شده یت در آن تضعیتر هویمیه منابع قدکشناور  ییایو جغراف یاز نظر اجتامع یژه در جوامعیبه و

را به ها ملت ،ندیکمه یشان را درجهان هدیا یگاه واقعیجاها به ملت یت ملیهو .ندیکمن ییاند تع

ه ساخته ک ییزهایرامون را هامنند چیدهد جهان پمیان کند و به آنها امیکمل یتبد یبزرگ یواحد جمع

 . نندیاند بب

در چند بعد درخور توجه به  ،است یاجتامع مل کیآنچه متضمن تصور فردبه عنوان عضو ،یفهم مل با

 :دیآمیچشم 

را به  گریدکیآنها  یه اعضاک ندیآمی دیپد یزمانها ملت یعنیبر باور است  یمبتن یاجتامع مل -1

خود  یه فردیکمهنگا نیبنابرا .است کمشرت  یتداوم زندگ یبرا کمشرت  یند و خواستیکممتصل  گریهمد

و تعهدات  کمشرت  یباورها ،خود یها تیه با هم ملک ردیپذمیداند میملت خاص  کیرا متعلق به 

 . متقابل دارد

 

 یکو تالش مشرت  رفتهیرا پذ یفیوظاها شود ملتمیبخشد سبب میرا تجسم  یخیه تداوم تارک یتیهو -2

 نهینهاد .هاست فهیاز تعهدات و وظای همجموع یخیتار یاجتامع مل نیبنابرا .نندکتقاضا ،جابیا یرا برا

 ییبا راهنام ندهیآ یت به سو کتداوم حر  یتعهد برا میآمده ا ایملت به دن کیه ما در کمساله  نیشدن ا

 . ردکخواهد  جادیاز گذشته را ا یر یپذ

 

و اجرا  دهیشیه درچارچوب مفهوم ملت اندک یامتیو تصم یمل تیفعال در هو تیهوی همسال -3

 . ندیکم زیمتام گرید یمل تیرا از هو یمل تیهو کیشود می
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به . است یمل تیازهــو یگر یبُعد د ،خاص ییــــایان جغرافکم کیگروه از مردم به  کی وندیپ -4

، نگـــاه نیاز ا .آوردمی دیرا پدها و دولتها ملت نیه ارتباط بکاست  ینیعنرصرسزم نیا، سمیردکباور 

 . اشدتواند بمی ییـــــایجغرافی همنطقــــ کیاقتــــدار مرشوع بر  ستمیس ،دولت

 

" ی"منش مل فیبه تعر ،یمل تیه در قالب مفهوم هوک زیدررسنوشت خود ن یت اجتامع ملکمشار  -5

 . ابعاد است نیاز ا گرید یکیشود می" منجر کمشرت می"فرهنگ عمو  جادیانجامد و به امی

 

 یـــــانکدر م گریدکیه با ک یمل یعاجتام .است تیاهم زیحا زین یمل تیدرمفهوم هو یروان نهیزم -6

 میه در آن سهک ییها یژگیوی هبه واسط ،برخوردارند کجمع شـــده اند از رسنوشت مشرت  ییایجغراف

 ،ندیکم زی" متامگرانیه آنها را از" دکهستند  یخاص یتیعنارص هو یدارا ،تعلق دارند گریدکیهستند به 

هستند  ریدست و فراگ کی ،رده اندک جادیرا ا کمشرت میعمو فرهنگ  ،منحرص به خود دارند یمنش مل

 گریدکی هیآنها شب یاجتامع یدارند و هنجارها یسانکی یبرداشت ها ،النکو  انهیو عموماً در سطوح م

و تعهد  کو باور مشرت  زدیرمیملت  کیه آنها را به قالب ک دیآمیبه وجود یکمشرت  یروانی هنیزم ،است

اجتامعات  گریشدن از د زیقلمرو خاص و متام کیبه  یوابستگ ،فعال منش، یخیارقدمت ت ،متقابل

شود می یمنابع جمع گریآحاد ملت از د زیمتا که سبب احساس و ادراکآورند می" به وجود ینش روانک"

 . انجامدمی" یمل تی"هو فیو رسانجام به تعر

 

و  یذات باور  ،یوحدت بخش یسب برامنا یفراهم آوردن بسرت  کدر تدار  کمشرت  یفرهنگ مل -7

قرارداده ها سلسله مراتب فرهنگی همرتب نیرتیخود را در عال یفرهنگ مل .است یمل تیهو ییدرونگرا

نسبت  یناروادار  یبه معنا نیالبته ا .ندیکمبه خود منتسب و متصف  ،را در گام اول لیفضای هو هم
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ردن کوب و محدود کنه تنها به رس  یفرهنگ مل .واهدبودبا آنها نخ یستیو ناهمزها فرهنگ گریبه د

را از قالب  یمل یه وحدت و همبستگکرا هم  یفرامل یه فرهنگ هاکپردازد بلیمن یمل یفرهنگ ها

 زشیاز آم یر یجلوگ ،سمیردکهدف  .ردیپذمیبه خود  یفرهنگ مل تیجهت تقو، برندمیسطح به بعد 

ی هنیهدف آن افزودن به گنج نیه مهم ترکبل ستین یرهنگ ملف راسنتیپ قیاز طر یواختالط فرهنگ

به  یبه فرهنگ مل یروبخشین ،تیو در نها یفرهنگ قیآراسنت آن به مصاد قیفرهنگ از طر نیا ریذخا

 یانواع ،خیدوره ازتار نیدراها رثآور فرهنگکت ریه تاثکباوراست  نیبرا سمیردک .است یفیکو کمیلحاظ 

متنوع تر و ، رثترکمت، را بارورتر یمل تیتواند هومیه ک ندیآفرمی دیجد یها تیقعو مو ها انکاز ام

متعامل  ینش هاکنش و واکحاصل از  دیجد یها تیمساله وموقع نیا رشیدرچارچوب پذ .دیامل ترمناک

 . ابندیمیگر یدکینارکدر  زشیو آم یستیان همزکام یمل یها تیه هوکفرهنگ هاست 

 

 گریاو در برابر د لیناب واص تیهو ،ردکشهروند  کی یبرا یردک یمل تیهو ،رانهرد ملت باو کنگاه  از

الت و کمش ،ردکملت  یازهاینی ههم یو معتب برا ـــایپو ییو راهنام یلیو تحم یساختگ یها تیهو

ل حاص ،ردکملت  یعقالن اتیح .رد در داخل و خارج با آن مواجه است خواهـــد بودی کههر آنچه جامع

رد کبه ملت  یر کنظام ف کیرا در  یه راه درست داور کارآمداست کو  لیاص ،یردکناب ی هشیاند کی

و  دیعرصه جد یاو برا یراهنام ،ردکنو و عمل نو به ملت ی هشیاند ینظام با اعطا نیا .دهدمینشان 

 کیبه  دنیرس یردبراک تقلمس تیساخنت هو یعملی هشیاند سمیردک .خواهدبود یمتام شؤون زندگ

 . هست زیوبه تبع آن درجهان ن انهیتعادل درخاورم

 تیهوی هازمسال یو ذهن یروان یانحراف ها دیمنامی یدرمــــورد آن رضور  حیه توضک یگر یدی هتکن

تفاوت  یب تینسبت به مل یعاد طینند دررشایکمه وامنود ک یسانک یحت ،سمیردکازنگاه  .است یمل

 فیتعر ابندیمیدر  یشود به سادگمیل ملتشان مربوط که به رسنوشت کحساس  هایهدر لحظ، هستند

 . دانندمیامالً مرتبط با اجتامعشان کشان را  یه خوشبختکاست ای هبه گون تیآنها از هو
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را به تصور  نیآنها ا. نندیکموب کرا رس  یمل تیآگاهانه احساسات مربوط به هو ،از افراد گرید یار یبس

شورها ک یدربرخ ییگرا یملی همنحرف شد ای ندیال ناخوشاکاش .دهندمیخودشان انجام  لیدل یدرست

عامل  (تعصبانهم یپرست هنیم) سمینیو چائو( یپرست هنیم) سمیوتیپاتر ،سمیچون شوون ییدرقالب ها

 دیدرمعرض تهدمیگروه قو  کی تیه هوک ییدرجا ،سمیردکاز نگاه  .تواند باشدمی یطرز تلق نیا نیادیبن

ند و آرمان کملت تصور ن کیمرشوع به خطر افتد اگرخودش را در قالب  یاسیس یآرمان ها ای ردیقرار گ

 . است بردهلزوماً ره به خطا دیمطرح ننام انهیگرا یمل یرا با نگاه شیها

 

ند یکتالش م هین نظریا .ان داردیو خالق جر یه در آن تالش معنو کاست  یقلمرو  ،سم"یردکدر " فرهنگ

 یبر عادات و باورها یجیتدر یر غلبهیرد را در مسکانسان  ،ناخودآگاه یذهن یسنت ساختارهاکبا ش

 . ندکت ی"تالش خالق" هدا یقلمرو معنو  یاو را به سو  ،قرار داده یاجامل

 ،فنون ،ررفتا یوههایمجموعه ش یا به عبارتیشناخت و ارزشها  یمجموعه ،فرهنگ ،سم"یردکنگاه " از

 یراث اجتامعیم ،نیهمچن ،دگاهین دیا .است یگروه اجتامع یکت ین هویه مبکاست  ییعادات و ارزشها

آداب و رسوم و وجدان و  ی،دئولوژ یا ،هنجارها ،ارزشها ،باورها ،لمکشامل نوع خاص ت کفرهنگ مشرت

 . است یزندگ یوهیو ش کسب ی،طبقات یخودآگاه

گروه سلطه حق ندارد  ،ستهاندیسان شایکفرهنگ به  یل ساخت هاکچون متام ش ،"یفرهنگسم یردک" در

رفتار خود را به  کسلطه اجازه نخواهد داشت سب ،ن نگاهیاز ا .ل باشدیخود قا یبرا یچ نوع برتر یه

مرشوعند و  زهااند یک" متام فرهنگها به یسم فرهنگیردکدر" .ه و ادامه دهدیارامیعمو  یعنوان قاعدها

 یهر ملت ،دگاهین دیبا توجه به ا .ردکد به خاطر فرهنگ منحرص به خودش رسزنش یس را نباکچیه

 یرفتار  یوههایخود و ش یاجتامع یسنتها ،خود یاخالق یارزشها یهر فرهنگ ،خود یت فرهنگیشخص

 یبخش تیومو عم توسعه یبه سو  یخود را دارد و متام تالشها معطوف رهنمون شدن منابع فرهنگ

 . است یردکفرهنگ 
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شده  یملت یوارد زندگ یل اساسیه بدون دلکگانه است و هرآنچه یه بک" هرآنچه یسم فرهنگیردک"در

 ییباینگاه "ز .زدید آنها را دور بریبا ،اگر بخواهد سامل مباند ،شود و آن ملتیملت م یامر یاست سبب ب

 .ستیرد نک خودباست اما یشود زمید یه هرآنچه در جهان تولکن معناست یز بدیسم" نیردکشناخت" "

 که هر اندازه خوراکچرا ،ندک یتواند با آنها زندگیبد اما منیلذت م و ... یر کف ی،رد از متام آثار هن ک یک

برده و بر خود  یش پیشنت خویهامن اندازه به خو ،ملت از گوشت و خون خود او باشد یک یروح

 :ردکسه یتوان مقایگر منیز دیچ چیرا با ه یردکدارد و هن  یوطن یار کهر شاه ،ن نگاهیاز ا .ابدییط متسل

ه راه و روش کبر حقوق دانان است  ی،ت جمعیشور و شوق هو یو تجل یگانگیافنت حس یباز یبرا"

وشش خودجوش کی همثر و  یار دسته جمعکحاصل  ها،پندها و رضب املثل ،عادات و رسوم ی،سنت یها

 انهگیار بکدر برابر هجوم اف یه از روح ملکبر شاعران است  .نندکل یروح ملت را تجل یاهو یه یو ب

و منزه  کدارند پا یر ملیغی هشیه رک یلامتک یلامت ناب به جاکزبان را با گذاشنت  ،زندیبه دفاع برخ

ش از ادب عامه با آن یدر آثار خو یند و حتیانه بزدایمعاهای هترانی هنیاز گنج یگرد فراموش، نندک

 یکهامهنگ و  وت ملت هنوز در آن مصون مانده یه تشخص و فردک یاملکت و یطراوت و معصوم

 ( 1774 -1803هردر) ". رندیابد رسمشق بگیمی یصدا تجل

ت و ین متامیتضم ی،وحدت مل یم بخشیحکت ،ضمن هامهنگ منودن افراد با جامعه ،سم"یردک"

 :ز هستی" نیت فرهنگیمعرف "هو ی،به روح جمع یفرد یهیل روحیجامعه و تبد یلیکهمگون

 یاتیاست ح یاصل یت فرهنگیهو .است یو اجتامع یت انفرادیشخص یاتیحی ههست یت فرهنگیهو"

ی هقطعنام) .رند"یگمین" شناخته شده اند از آن الهام یل تریه " اصک یرفتارها و اعامل ها،میه تصمک

 ( 1982وکونسی

 . میه بدان تعلق دارک" ی"روح مل یعنی ،فرهنگ ،سم"یردک" در
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عدل و انصاف  ،اساس و خودرسانه است یب ،ضیمنتج به تبع یه هر ضابطهک یر یجهگین نتیسم" با ایردک"

 . دهدیقرار م یعدالت یرا در برابر استبداد و ب یقانون مل یکاز  یناش

" و چه در یخیتب "حقوق تارکچه در م ،"یعیتب "حقوق طبکه چه در مکن باور است یسم" بر ایردک"

اصالت  ،نیبنابرا .سان هستندیکف یالکبا حقوق و ت ییانسانها ،مردممیمتا ،"یتسابکتب "حقوق اکم

 یجامعت نردکجدا  یز دهندیمت ،معلوم" یهایژه گیه به نام "وکاست  یصهاین هر نوع خصیگزیجا یردک

 . گر استیاز جامعت د

اوضاع  ،مذهب ،آداب و رسوم ،ه با توجه به مردمکاست  ینیمجموعهقوان یقانون اساس ،سم"یردک" در

 :ن نگاهیاز ا. آن ملت است یستهیشا ،ردکو بد ملت  یکص نیثروتها وخصا ی،اسیروابط س یی،ایجغراف

ه آن کنازل شده باشد بل یملت یه از آسامن براکست ینای همجموع ،امل آنکو  یواقع یقانون به معن"

رند یپذمی یدگرگون ،نندیکمرشد  ،ندیآمیه به وجود کدانست  یبکد مجموعه روابط متعدد و مریرا با

ه به کاست  یز یچ یلکقانون به طور . رندیگمیگر قرار یدیکنار کجامعه در  یکت آنها افراد کو به بر

ز یگر متامین اجتامع از اجتامعات دیه اکشود میبخشد و سبب ای میهگانیت خاص و یماه ،اجتامع یک

 ( 1689 -1775وکیمنتس) .شود"

او  یازهایه نکابد ی یت آگاهین واقعیاز ا ،ه شهروندکن معناست یبد یهن پرستی"م، سم"یردکنگاه " از

 ییکازها ین نیا یه خود را با دولت به مثابه پاسدار عظامکنیگر ایو د استمیعمو  یازهایهامن ن

 :ندکاحساس 

روح ملت ی هشناسد و دولت به مثابمیه خود را ک یه به آن صورتکفعال است  یروح فقط در صورت"

 ین حال بر رفتار و آگاهیز در عیروابط درون دولت و نی هه بر همکباشند  یهر دو هامن قانون

 سرتشو گ یبر چگونگ یلکبه طور  یهر ملت یقانون اساس، جهیدر نت. باشند یشهروندان آن نافذ و سار 

 ( 1770 -1831هگل) .است" یآن ملت مبتن یخود آگاه



 36 

 یق حفظ نظام ارزشیش از طریات خود در اعامق خوید حیتجد یبرا یافنت منابع رضور یسم" با یردک"

و  یمنافع شخص یتنگنا ،الیتسلط بر آشوب ام ی،اجتامع یوادهو حفظ ارزشخان یمعنو  یخانواده

 . نشاندی"شدن" را به بار م یآرزوها ،شهمند منودنیاند

 یبرا یضمن ارزشگذار  ی،"و"انحراف" اخالقیدن به دام "آشفتگیز دادن "ملت" از غلتیسم" با پرهیردک"

 ییدهد تا از بند ارزشهایم یار یاو را  ،زش واحد"رد بر مدار "ار کنشاندن ملت  یدار و تالش برایپا یارزشها

افراد و مصون  یق ارادههاین با تلفیهمچن ،آن .ابدی ییرها ،ده شده استیشکاد یه به نام آنها به انقک

د منودن افراد به انطباق یملت و مق یاجتامع یهایژه گیافت ویضمن باز ،تیداشنت اجتامع از قلب ماه

ت یسم" شور و شوق "هویردک" .دهدیوند میگر پیدیکرا به منشأ خود و به جامعه  ی،ت جمعیهو

 یکدر قالب  یبه مدار متدن برش  ردکشاندن ملت ک یشه براین اندی" و بزرگوارانهرتیجمع کمشرت

 . ت مستقل" استی"هو

 

نند یکاحساس مه ک یگروه .نندکردها در آن ساکه کاست  ینیرسزم یایجغراف ،سم"یردکهدف " سلول

ن یشان تدویه توسط خود اک ینیقوان یلهیبه وس یی،ایجغراف یعالوه بر مرزها ،اجتامع تعلق دارند یکبه 

اجتامع به  رت دیو عضو رشیپذ ،د شدن افراد در قالب قانونیمق یجهینت .شوندید میمق ،گشته است

ت فرد را به یهو ،دیآمیانون به وجود ه توسط قک یاجتامع یفضا ،در واقع .است یعنوان شهروند

شهروندان میمتا یه به عنوان خانهک ییفضا ،شناسدیت میشهروند" در آن اجتامع به رسم یکعنوان "

 یه عنارص "همسانکن بدان معنا است یا .است یفرهنگ یهمسان ،آن یبرجسته یژگیشناخته شده و و

از مردم  یه اجتامع گروهکآورند ید را به وجود مین قیا ،ن"از مردم" و "قانو  ی"اجتامع گروه ،"یفرهنگ

منفرد" گردهم  یاسی"واحد س یکه در قالب کگر" است یدیکمستلزم "تعلق آنها به  ،با فرهنگ همسان

متعلق  ،عضو ملت یکتوان گفت یم تن حالیدر ا .ت" استیبر اصل "رضا یآنها مبتن ییند و گردهامیآیم
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ت در آن یرش عضویل به پذیه ماک یفرصت خواهد داشت با انتخاب ملت ،شخص یکبه دولت است و 

 :دیسب مناکت یت قانومنند خود در آن اجتامع مطلوبیاز عضو ،است

 یه قسمت بزرگکها یز یارها و خونریکا را فرا گرفته است در روزگاران پیدن یه حس جاه طلبکاز آنجا "

. مرت مورد نظر قرار گرفته استک ،جوامع یل و ابقاکیتش یت افراد برایضادهند ر میل کیخ را تشیاز تار

ه غلبه کپنداشته اند  نیچنت مردم"اشتباه گرفته اند و یه را با"رضایقهر یقوا، سانک یار ین بسیو بنابرا

ق غلبه و یومت از طرحکجاد یه اکد دانست یبا یول. ل دولت استکیتشهای هاز را ییکر یو تسخ

قت یدر حق. ردن آنکبنا با برپا یکخنت یه فرورکهامن قدر متفاوت است  ،آن یل اصولکیر با تشیتسخ

شده است تباه شود اما بدون  سیتاسه قبال ک یگر ید اجتامع دیبا ،ن روالیاجتامع بر ا یکل کیتش یبرا

 . به وجود آوردای هتوان جامعیچوجه منیبه ه ،ت مردمیرضا

چ وجه یتازد به همیدهد و ظاملانه به حق او میدر وضع جنگ قرار  یگر یه خود را با دک یمتجاوز 

ه ک یسانکی ههم ،ن امریند و بر اکجاد یا یحق ،خود نسبت به فرد مغلوب یق براین طریتواند از ایمن

ه قهرا به ک یفرادا رز بینند و نکتوانند زور خود را اعامل میه یکممعتقدند دزدان و راهزنان بر مرد

من شود ی هبه زور وارد خان یا اگر دزدیآ. هستند یندارند هم را یمرانحکتن درداده اند حق  یامنیپ

و اموامل  ییدارای ههم ،ه به موجب آنکوادار سازد  یسند یمرا به امضا ،میبر گلو یو با گذاشنت خنجر 

 ین شخصیه چنکاست  یهیبد؟ به وجود خواهد آمد یاو حق و عنوان یله براین وسیابد بدیبه او انتقال 

گزند . رده استکم یمرا وادار به تسل ،غ خودیه به مدد زور و تکار خواند کره گر ستمیتوان چمیرا فقط 

 یکفرد تاجدار باشد و خواه  یکب آنها کهستند خواه مرت یسانیکاعامل  ،ردنکت یرساندن و جنا

ه کندارد جز آن یه عمل او تفاوت و اثر یابش در توجکر زمانمهاجم و تعداد مال عنوان فرد . زیناچمیعا

فر کیف تران را یضع ،پنجه یه دزدان قو کن است یتنها تفاوت آنان در ا. ندیکمردارش را افزون کشدت 

را یند زیآمی لینا یروز یپ یافت نشان هایخود به در یاد خود نگاه دارند ولیدهند تا آنان را در انقمی

 . ن سازدیشان را معیا یدست ناتوان عدالت بتواند عقوبت واقع هکرت از آنند یقو
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مغلوبان قرار ی هنیه بر سک یر یه فرد غالب معمول به مدد زور خود و شمشکقت دارد یامر حق نیا

دلخواه اوست  هکشوند  یومتحکم یم فرود آورند و تسلیه در برابرش رس تعظکند یکمدهد وادارشان می

با  غلوبانه مکاگر گفته شود ؟ ندک یار کن یتواند چنمی یبنا به چه حق یه و کنجاست یسوال ا یول

 ین شخصیه چنکرفت ید پذیپس با ،ندیکمجاد حق یغاصب ا ین امر برایشوند و امیم یت خود تسلیرضا

ن یته اکن یول. ازمند استیمغلوب ن ت افرادیالزاما به رضا ،خود یمرانحکبه دست آوردن عنوان  یبرا

ی هتواند به منزلمی ردیگمیبه زور از مردم  ی،چ حقیه فرد غالب بدون هک ییا وعده هایه آکاست 

ه کم یگومیمن در جواب . سازدمیلف کتا چه حد آنها را م ین اقوالید و چنیت مردم به شامر آیرضا

رد من حق آن یبا زور از من بگ یرا هر آنچه فردیسازد زیف منلکچوجه آنها را میبه ه یین وعده هایچن

 ...ز ستانده را بازپس دهدیه چکاز او بازستانم و او موظف است  یه در وقت مقتضکخواهم داشت 

 یق نقض قواعدش برایتواند از طریند منیکملف کق قواعدش مرا میعت چون فقط از طریرا قانون طبیز

ه ک یومت غالبحکن یبنابرا. است یزورستان ،ن قواعدینقض اهای هاز منون ییکند و کف یلکجاد تیمن ا

را بر آنان بار  یفیلکت ...ست اعامل گرددین یحق چیه یه نسبت به آنان داراکبه زور به مغلوبان 

 . ( 1632 -1704ک، جان ل) .رد"کنخواهد 

 

 :هک ن باور صحه گذاردیتوان بر امیب یترت نیبد

خود را  یآزاد یدرست با هامن حق ،ندکن یوغ اسارت را از گردن خود بردارد و چنیبتواند  یهرگاه ملت"

ه در آغاز مردم کاگر عمل آنان  ...رده بودندکرا از او سلب  یآزاد ،آنی هلیه به وسکبازپس گرفته است 

خود را  یه بعدا آزادکهم  یسکشد پس عمل ر بایه پذیرده اند مرشوع و توجکخود محروم  یرا از آزاد

 یلیچ دلیآورد هیرا به وجود من یچگونه حقیه ،را چون زوریز ...ر خواهد بودیه پذیرد توجیگمیبازپس 

 ". ه سلطه را داردیان علیحق طغ یهر ملت ...لحظه به اطاعت خود ادامه داد یکه کوجود ندارد 

 ( 1712 -1778روسو)
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 یکه به مثابه گروه به وجود آورند و یاتحاد یکد یردها باک ،ت توسعهیبه موقع یابیستجهت د در

گر یا دیاب نهادها یدر غ .ندیف منایرا به عنوان عامل انسجام در دولت ـ ملت تعر یاسیشاخص س

ز از یمتا لت" را به عنوان عامیردها "هوک ،ون را به وجود آورندین فرماسین است اکه ممک ییابزارها

مشخص ای ه"زادبوم" و "زاد فرهنگ" در چارچوب یشاخصهها ،ن نگاهیت از ایهو .نندیگزیبرم یگر ید

 . رده استکرد بودن" را خلق ک" کات مشرتیه خصوصکاست 

 

 یژهایو یاسیس یایجغراف ،نیش از ایه پکگروه همسان" است  یکل "کیتش یت به سو کحر ،سم"یردک"

ل "دولت" کیتش یبرا یا جمعی ین گروه همسان به صورت فردیتالش ا ،سم"یردکآغاز " ینقطه .داشتهاند

 .ردستان استکن ی" رسزمیاسیس یای"جغراف یبه متام حوزه یکواحد ارگان یکو گسرتش آن به عنوان 

متضاد  یت هاکاز حر ،رندیگیگر قرار میدیکنار کدر  ،متام عنارص اجتامع با گسرتش دولت ،سم"یردکدر "

منجر به آن  ،هامهنگی هشیست و اندین یگر باشند خب یدیکردن و نابود ساخنت ک یه موجب خنثک

ی هرشد و توسع تایاهم ی،ن تفاوت ظاهر یگوناگون در ع یت هایو فعالها یرسگرم ها،قهیه سلکشود می

 :منجر شوند یاسیمل سبه ع ،افتهیسازمان های هرا فراهم و در قالب اراد یجمع

 یها یه ناهنجار کم یابیمیان کام. دن استیو سازش دادن و تعادل بخشها انیردن زکار ما جبان ک"

ن یاز ا. مینکدست متحد یک یتیلکه در اذهان و امور مردم وجود دارد در کرا  یگوناگون و اصول متضاد

 یدگیچیامل در پک ینوع یعنی ،به مراتب بالتر از آن یز یه چکبل یامل در سادگک ینه تنها نوع ،انیجر

 ( 1729 -1797کبر) .د"یآمید یپد

 لهیبه وس ییو شناسا (participation in) ت درکمشار ، entry to) ) ورود به ،سم"یردک"

(Identification with)  یک یلهیه وسک یتیع جمعیوس یفضا یکدر  یفرهنگ متعال یکه در کاست 

آرمان  ک،زبان مشرت ،سم"یردکدر " یچسب اجتامع .شودیف میتعر ،محصور شده است یاسیواحد س

 . ن و آموزش استیقوان ،قحقو  ک،مشرت
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آن با قدرت  یرو ید انگار" است و نیعامل "با یکبه عنوان  یخ ملیبر تار ین مبتنیهمچن ،سم"یردک"

سم" یردکرها به عنوان عوامل ثابت در "یر متغینار ساکه در ک یعنارص  .ودشید میتشد ،خیبر تار کیمت

" را به وجود یمل ینتها"س، گریدیکنار که در کهستند  ییر و منادگرایاساط ،ارزشها ،خیتار .ندیآیبه شامر م

 . آورندیم

 

ن یمع یاسیس یجامعه کیل کیتش یبرا (Compulcive necessity) "ی"رضورت اجبار  یک ،سمیردک

امل کان توسعه و تیجر یت جامعه به سو کن حریادیتواند عنرص بنیهم سازنده است و هم م ،آن .است

ر یجامعه و تأث یاسیات سیدر ح یردک یملت باور یحضور دامئ ،آنچه مهم است ،انین میدر ا .باشد

" یت ملیه به نام "هوکم است یر مستقیتأثو ین حضور دامئیا .جامعه است یتکآن بر روند حر میمستق

 ." استیاسی"س یدر قالب یاحساس عقالن یک (psychologic) یتراوش روان ی،ت ملیهو .شودیشناخته م

از روان ین یکپاسخ به آن به عنوان  ،جامعه و در واقع یکن یو مع یداخل یازهایرجوع به ن ،سم"یردک"

 . "جامعه" است یکعامل گردهم آوردن مردم در قالب  ،تیهو ،انین میاست و در ا یشناخت

 (dynamic) ایو پو (Volatile) فیلط ،( Mass Movement) "یتودها ک"تحر یکرضورتاً  ،سم"یردک"

ومت در انباشت و تبلور حکپل جامعه ـ  .شودیم یومت متجلحکه در جامعه انباشته و در کاست 

 .دنیکن مییور تعکمذ یه رفتار و ارتباط را در هر دو حوزهکجامعه است  ینخبهیز طبقه ین سم"یردک"

ت کحر یعیطب یه در پروسهکاست  یهایزه اولیوجود آن به عنوان انگ ،سم"یردکن "یادیبن یژه گیاما و

امل کت یعیطب یجهینت ،سم"یردکتوان گفت "یم یحت .ابدییت و توسعه ساخت میمدن یجوامع به سو 

 یاسیس دودز حین یمل یآگاه یربنایت به عنوان زیهو ،انین میدر ا .ردستان استکشه در جامعه یاند

 یژگیو یک ،سم"یردکتوان گفت "یب مین ترتیبد .ندیکم ینشانهگذار  یعیقلمرو را به صورت طب یک

 یحوزه یر یلگکسبب ش ی،ژه گین ویهم .است یقالب جمع یکافراد در  یکایکان ین در میادیبن

آن جامعه  یبه اعضا یتکیقلمرو شده و حس مال یکدر  یاسیط سیمح یو حوزه یاسیفرهنگ س
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 ی،اسیز در قالب فرهنگ سین یدر تظاهرات برون ی،ر درونیعالوه بر تأث ،سم"یردک" ،نیبنابرا .بخشدیم

 . ندیکدا میمنود پ ...ومت و حک ی،اسیقلمرو س

 

گر عمل ید یجامعه نسبت به جامعه یکز در یوجه متا یکر و نهادها به عنوان یاساط ،ارزشها ،اتخاطر 

ساختار جامعه  یتواند به دگرگونیاز آنها م یکر هر یر تفسییا تغیدام از آنها کر در هر یینند و تغیکم

 . شودیمنجر م

ردن یکمپروسه و بو  یهدفگذار  ی،تباور زش ملیدر انگ یاساس یتوانند نقشین عنارص میگر همید یسو  در

 یوجه منطق ،دهآل طرح شدهین عوامل توسط نخبگان در جامعه به صورت ایا ،بین ترتیبد .نندکفا یآن ا

"ملت" را در  مبه مفهو  یابیدست یبخشند تا پروسهیبه مفهوم "ملت" م یکارگان یوهایرده و شکدا یپ

 (Self relization) کیان خود ادرایجر یک ،سم"یردکت در "یمل .ن سامان بخشندکن زمان ممیع تریرس

 . است

 

 یکر و توسط یژه تفسیروش و یک یلهید به وسین بایند بنابرایکفا میا یرل مؤثر  ،سم"یردکدر " خیتار

د به یاه بکملت است  یکمردم در ی هگانی یپوشش و حافظه ،خیه تارکچرا ،شود ینیژه بازآفریر ویمس

 یابزار مؤثر برا یکسم" و یردکدر " یاتیعنرص ح یک ،خیتار ،نیبنابرا .ابدی یواحد دگرگون یآگاه یک

ملل  یسهیمقا یبرا یان و ابزار ینیشیراث پیم یاو کوا یبرا یانکم ،سم"یردکخ در "یتار .روان آن استیپ

 . و فرهنگهاست

ف یرد تعرکملت  ی"حافظه واحد" برا یک ،لهآنیند تا به وسیکف میتعر یابزار  ،ملت یاعضا یبرا خیتار

 ی" باز یت ملیف "هویدر به وجود آمدن و تعرمینقش مه ی،خیتار یا حافظهیواحد  یحافظه .ندک

 تیهو ،( و نباشد) نبود یخیتار یاگر حافظه .وند فرهنگ به گذشته استیدر پمیند و عامل مهیکم
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 یحافظه. ت وجود نداشته باشد ملت وجود نخواهد داشتیو اگر هم هو (داردو ن) هم وجود نداشت

"اجتامع" و  ،ت"یف "هویبا تعر ی،خیحافظه تار ." استیموفق "ملتباور  یان ساز ید جریلک ی،خیتار

زش یانگ یکحوزهها به عنوان میر آن بر متایه تأثکر است یاجتنابناپذ یرضورت ،جامعه ی"ملت" برا

 . دینامیرقابل اغامض میغ ی،در ملتباور  یرضور 

از ملت را سامان  یرساز یتصو ،خود یز به نوبهیه آن نکند یکت میت" را هدای"هوی، خیتار یحافظه

ل آن به ملت ـ دولتها یت به تبدیو در نها یاسیس یجاد واحدهایبه ا ،تین وضعیند و تداوم ایکم یبخش

نون آورده کا هخ بین تاریا .آوردینون" مکخ را به "ایتار ،تیت هویبا هدا یخیتار یحافظه .انجامدیم

ن یانجامد و معامران ایه به ساخت دولت مکاز گذشته است  یخ انتخابیا تاریخ مثبت" ی"تار ،شده

 . "نخبگان" و"تودهها" خواهند بود ،ساخت

 .ونددیپینده مینون را به آکآورد و این" منو کزمان را به "ا ،دهدیوند میران پیکگذشته را به ب ،سم"یردک"

 (Futurity) "یندگینون" به "آکنون" و از "اکاز "گذشته" به "ا یزمان یر صفحهییتغ یسم" به معنایردک"

 . داندیم تین ابدیا یانونک یخ را نقطهیو تار یجمع یر یملت را فناناپذ ،آن .است

آن  که به عنوان موتور محرکجامعه است  یک یعیو طب یعجم یحافظه ،خیتار ،سم"یردکنگاه" از

 . ندیکجامعه عمل م

ه به مدد روان کاست  یخیتار ین حافظهیند اما ایکخود را عرضه م ،ت"یاگرچه "هو ،انین میا در

 یابر  یابزار  ،بخشدیت را سامان میهو ،بین ترتیه بدک یخیتار یحافظه .ندیکنه میآن را نهاد ی،شناس

 یک یخیتار یحافظه .است کمشرت یز مستلزم گذشتهیجامعه ن یپارچگیک .هر جامعه است یپارچگیک

 . ز هستیف مفهوم ملت نیو" در تعریتکعنرص "سابژ

··· 

 :است یوحدت بخش یمهم برا یمرحله یک ی،به عنوان زبان رسم یمادر  یاز زبانها استفاده



 43 

ن یه هستند و اکسازد میه آنان را آنچنان کدارند  یت اخالقوحد یکو  یروح همگان یکها ملت"

 ( دومسرت) ". ابدیمی یژه در زبان تجلیوحدت به و

انطباق زبان  .ت در چارچوب ملت استیو عضو یشهروند یبه معنا ی،به عنوان زبان رسم یمادر  زبان

 یتالش برا یز به معناین نیه اکبود  سم" خواهدیردکزش ی"انگ یگر به معنایدیکبر میو زبان رس یمادر 

 یتالش برا یابه معن ،آن ینه ساز یو نهادمیج زبان رسیترو .است یوحدت مل یو طراح یپارچه ساز یک

در  یملت باور  یمتام منا ینهیآ ،در جهان امروزمیزبان رس .ز خواهد بودیتوده ن یساز  یاسیس

 یاسیو س یـ اجتامع یتوسعه اقتصاد ینه با درجه ،جهان یدولت ـ ملتها ،گریبه عبارت د .شورهاستک

 یناملللیب یو نهادها ا" به عنوان شناسه در سازمانهین رسنوشت ملیی" و "حق تعیه با "زبان رسمکبل

 . شوندیشناخته م

 

ن رسنوشت ییهرگاه "حق تع .شودیف میاد تعریبن یکسم" به عنوان یردک" در "ین رسنوشت ملییحق تع"

 یتئور  یکن و خأل حضور یت تضمیمل یت به سو کر حریآنگاه مس ،میریفرمول بپذ یکرا به عنوان  "یمل

 . سم" پر خواهد شدیردکشفاف در "

  یخود برا یس و تقاضایخود را تاس یدولت ـ ملتها ،تیبه هو یاسیس یجهان با تشخص بخش یملتها

ن رسنوشت" ییز"حق تعیسم" نیردک" .ل منودهاندیتبد یناملللیب یاسیت سین رسنوشت" را به هوییحق تع"

ن باور یار قرار داده و بر اکن خود در دستور یرسزم یدر چارچوب مرزها ،را به عنوان فرهنگ غالب

ن یدر ا .ردکن خواهد ییت آن جامعه را تعیظرف ،جامعه یک یرات رو ییتغ یدگیچیپ یه اندازهکاست 

 یتالق ینقطه .ت جامعه منجر خواهد شدیظرف یدگیچیت پیبه تقو ،ستاین فرهنگ و سیروابط ب ،انیم

جامعه  کیرات در ییتغ یدگیچیپ یه منتهاکن رسنوشت" است یی"حق تع ،سم"یردکاست در"یفرهنگ و س

 . دیآ یبه شامر م یبا آرمان ملتباور 
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" یاسیس ییامی"س ،هینظر یکملت" است و به عنوان  -در قالب"دولت یت ملیاثبات هو ،سم"یردک"

 یکسم" یردکدر " (ism) "سمی"ا .خود است یفرد با مجموعه یرابطه یعیطب یانگر رخسارهیه بکاست 

 یگر ینقش باز یفایو ا یو جبان یقیار تطبکساز و  یک ،نشک یک ،از توسعه یانیجر ،( Practice) ""عمل

 . " استیباور  "ملت ی"تودهها" و "نخبگان" در پروسه یاز سو 

ه خود را به عنوان کاز انسانهاست  یاجتامع ی"خود شناسا" ،"اصطالح مدرن" یکبه عنوان  سمیونالیناس

 .نندیکف میز تعریفرهنگ متام یکو  ییایان جغرافکم یک ی،اسیواحد س یکز در قالب یت متامیهو یک

ه کاست  ی" از همسانیژهایت ویمکدر " یو فرهنگ یاسیواحد س یک"وجود تجانس" در ین به معنایا

 . دیآیملت" به شامر م -"دولت یکجاد یا یرشط لزم برا

 

 کاشرتا یعنیسم" یردک". بدان است یت بخشینیرد در ذهن و عک یت ماهو یواقع یبازساز  ،سم"یردک"

 . ندیکم کس و مغز دراحسا ،ه قلبکآنجا  ،دهایمها و امیب ،خاطرات ،عواطف ،ارکاف ،در منافع

 یش رشطهایاز پ ییکاست و  یرسارس  یدگرگون یکازمند ین ،ردستانکه جامعه کم یآموزیسم"میردک"با

 . است یلکشه به طور یاصالح اند ،ریین تغیا

 "به تعادلییدار"هنجارگرایت از تعادل ناپاکحر ،ات منسجمینینده به عکات پرایت از ذهنکحر ،سم"یردک"

 یابیهدف .رد استکملت  یو فرهنگ یاجتامع ی،اسیت سیت واقعیتثب یو تالش برا یرد ملت باور کدار یپا

 یابیدست یبرا دستانر کروها و منابع یردن نکرد و فعال کهدف ملت  یجستجو  یبه معنا ،سم"یردکدر"

در چارچوب اهداف  یعمل یجامعه به اجرا یکردن عامالن کان ملزم که امکاست  یبدانها به گونها

شده  یز یجامعه را در جهت اهداف طرح ر یو جمع یه بتوان منابع فردکند کفراهم  یرا طور  یجمع

ف یمشابه و تعار یافتهایدربه  ،ف شده و ساخته و پرداختهیتعر یدگاههاین دییار گرفته و با تبکبه 



 45 

 ،بین ترتیبد .ردکد عمل یگوناگون چگونه با یتهایه در وضعکابند یرد درکد تا آحاد ملت یرس کمشرت

با  ها،یاز مزربندای کهجاد شبیم شده و ضمن اکردستان مرتاک یقدرت در جامعه ،سم"یردکبه مدد"

ن بدان یا .ز سازدیمجاور متام یرد را از نظامهاکو  ردستانک ،شه و مذهبیاند ،ردن باورکزه یفرمیونی

ز وارد یال مردن را نکاش یو حت یال هستکاش ،ر احساساتیدار نظیظاهراً پا امور یه حتکمعناست 

 کمشرت ین ارزشهایردن اکبا وارد  .انجامدیر میدناپذیترد یهایجاد همگونیند و به ایک"خود" میقلمرو 

 یامعهاان رفته و جیموجود از م یهایاستک ،ندیکو نظم دگرگون م یافراد را در جهت هامهنگ یه زندگک

 . گانه و متحد به وجود خواهد آمدی

ه وجوه آن ک یهایرد است و به عنوان نظرک یکر کتف یو جزء رضور  یسم" محصول خودآگاهیردک"

" ملت یش درونیرد خواهد بود "گراکملت  یو اقتصاد یفرهنگ ی،اجتامع ی،اسیس یمنحرصاً خودآگاه

 مسیردکتوان گفت می نیبنابرا .م متبلور خواهد ساختسیارگان یکامل شدن به مثابه ک یرا به سو 

ف یتوص ،نییردستان را تبکت یت و واقعیتوان متامیآن م یلهیر خود به زبان خود" است و تنها به وسی"تعب

رش قرار یه مورد پذکات جامعه است یهنجارها و اخالق ،تبلور ارزشها ،هین نظری"خود" در ا .ردکح یو ترش

"خود" در  .ساخت هدار خواکرد را آشکامل رفنت ملت ک یبه سو  یشهیاند یصورت نوع گرفته و

به  یت بخشیبا محور ،خود"ی یه"و"ارایابی"خودارز ،ن در هر سه بعد "خودپندارهیسم" همچنیردک"

 . ندیکمف یگران را تعرید (با) خود از (به) و شباهت (از) تفاوت ی،ردکت یهو

 یردستان در همهکن یبه اجزا و قابل انطباق به متام رسزم یککرقابل تفیغ ،ردکت یلک ،هین نظریا در

 . زمانها است

رد کملت  یافنت به جهان واقعیدست  ،ن ابزارییت و تعین غاییتع ،ن جهتییتع ،سم"یردک"ینیجهانب در

ت یواقع یکسان از یکف یو تعار یمعان د آوردنی" و پدیچ صعودی"مارپ یکر منودن آن در یو معنا پذ

 ." استردکدانش و معرفت به نام "ملت  ی،ت بخشینیع ،ساخت ،معنا ،تیدر قلمرو واقع یکمفهوم
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ش خواهند رفت و تار و پود یواحد و معلوم پ یهدف یز به سو یس و همه چکهمه  ،بین ترتیبد

 . ل خواهند دادکیم جامعه را تشحکمست

امل کاز او تا رسحد  یه پرستار کست بلیرد نکدن انسان یپرست ،سم"یردکمقصود از " ،لین تفاصیام ابا مت 

توان ین خاطر میبه هم .ده شودیرفته شود نه پرستیه پذکآن است  یستهیشا ،رد"که "کن معناست یو به ا

 .است یآموزش برابر  ی،رهنگف یرد و در قلمرو کملت  یدفاع از آزاد ی،اسیسم" در قلمرو سیردکگفت"

 . رد خواهد بودکملت  یردستان شمول براک یهیسم" تنها نظریردک"

 

ملت  یقت وجودیم حقیتوانیآن م یلهیه به وسکمعنادار است  یر کدستگاه ف یکجاد یا ،سم"یردک"

البد کگران را در ینت با دشعور و جذبه فرق نداش ،آن .مییرامونش باز بنامیرد را به "خود" او و جهان پک

ل یامل متحول و متاک حدتارادهها را به عامل و  یندگکاز پرا ییایامرگونه در رویب یایده و دنیرد دمکملت 

 . سازدی" غوطهور میت ملیحاصل قرابت را در امواج "هو یا پرورش بیش یم شخص خویحکمرصانه به ت

آموخنت  ،ردکاصالت ملت  یت قطعیتثب ،ت واحدیوه یکر و مثل هم در یکات همپیح ،سم"یردک"

منطبق  ،ردکملت  یرفنت قدرت خودآگاه جمعیپذ ی،ردکشه یدن به اندیبخش یت ملیتابع ی،ردکقت یحق

 یالتاز عادات و ح یهاکت" و شبیمطلوب و بازگرداندن او به گرد محور "هو یرد با الگو کردن ملت ک

 یشهیاند ،ل خاصکبر ش یمبتن ،ن عادات و حالتیا .دهندیل مکیا تش" او ر یه "خود واقعکاست 

رد" از ک"یز قطعیه به متاکمرگ خاص است  یاحساسات خاص و حت ،خاص یزندگ ،عواطف خاص ،خاص

روح  یشهی" و"اندیاجتامع کاز"روح مشرت یبکیخته در تریدرآم یاجرا ،بین ترتیبد .انجامدیم یگر ید

 . نندیکدا می" پیت واحدیده و "هویوفاق رسبه  ،"یمل

است مینظ ،ردستان را داشته باشدکجامعه  یلهکمتش یه توان معنا دادن به اجزایکمنظ ،انین میا در

 ،اندپارچهکیدارند و  یگر سازگار یدیکمختلف آن با  یو بخشها یواحدها و عنارص ساخت یه در آن همهک

 . نگرندیمبه آن  یردکارکواحد  یکبه عنوان  ،لک یکتان به مثابه ردسکردن به کو ضمن نگاه 



 47 

خود  ،ابندییانطباق م یموجود نظام اجتامع یبا ارزشها یبه صورت آرمان یفرد یزههایانگ ،سم"یردک" در

 ،دارند یهنجار ی هه جنبک ییارزشها کشود و با طرح مشرتیاو منطبق م یرد بر نقش اجتامعک یواقع

آنچه"خود"  بهرد کد آمده و ملت یپد کمشرت یمعطوف به ارزش ها یو اجتامع یفرهنگ ی،اسینش سک

از نقشها و  یهاکدر شب یافتگیف سازمان ین با تعریآن همچن .ساخته است پاسخ خواهد گفت

 ،نظام ین مرزهاییها و تعیژه گیارزشها و ثبات و انسجام و ین بقاین و تضمیضمن تأم ،ت عنارصیمسوول

 ،و انسجام بخشد تخود وحد یبه اعضا ،ندک یرا حفظ و نگهدار  یادیبن یفرهنگ یند الگوهایکتالش م

 . ندکدا یو انطباق پ یط سازگار یابد و با محیرد دست ک یبه اهداف جامعه

 یشهیو انددن به جهان با ابزار زبان یشیقدرت اند ،رد"کقت مطلق به نام "یحق یکامآور یپ ،سم"یردک"

ت یانسان یهیمقابله با تجز ،ردکملت  یو خرد جدا شده یزندگ ،عادات ،نیرسزم ،انیافنت خدایباز ی،ردک

م ی" ترسیگر ی"د یو از س ،ردکه به نام ملت کاست  ییصورتها یانسان ـ ساخته و نف یتوسط مرزها

رد" ک یقیت حقی"هو ،زینهآمکی یاز انگهاز یلبیمین گوناگون و مفاهیه با عناوک ییهاکصورت ،شدهاند

 . "خود" هستند ی" برایگر ی"د ی" از سو یت مصنوعیرا نشانه رفته و در تعاقب ساخنت "هو

رش یپذ یاول شخص جمع و تنها منطق موجود برا یغهیرد" به صک یت ملیان هوی"ب ،سم"یردک"

 یفرهنگ یهایژگیو احرتام به و یمعنو  یالتهااحرتام به اص ،( ه هستک یبه هامن صورت) ردکت یمرشوع

 . اوست

 ،انهکودکان یگانه راه گذار از عصیانسانها و میرد در برابر متاکملت  یفرصتها برا یتب برابر کم ،سم"یردک"

 . است یطلبیو آزاد ییقتجویحق ی،عدالتخواه ی،خردورز  یحاصل به سو  یقهر گذرا و هوس ب

 

شه از چارچوب ین اندیفراتر بردن ا ،ت خاص خود قرار دادنیرد را در موقعک یشهیاند ،سم"یردک"

 ،آن .است یقت سنجیشه معتب حقیبراساس قواعد هم یردک یشهیو سنجش اند یمصنوع یمرزها
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را  جامعهشد و یکر میرا به ز یمقولت به ظاهر واقع ،خود بازگردانده یگاه واقعیرد را به جاکقت یحق

 . ندیکت میه در ذات آن نهفته است هداک یر اصلیمسبه هامن 

 یب تیبازگرداندن غرور موجود ،به ملت یباز پس دادن غرور مل ،ردکاس غرور ملت کانع ،سم"یردک"

 کتحر یبرا ی" به عنوان ابزار ینیگز یگر ی"دینف ی،گانگیافنت حس یباز ،رد و اصالت او به "خود"کمانند 

در  یاز روح مل به دفاع برخاسنت ،ملت -" ناخود یگر یدر پروسه روبرو شدن با"د یو اجتامع یاسیس

ه کاست  ییکدئولوژیا یرد در برابر درمانهاکملت  یتحت سلطهگ ی" و درمان قطعیگر یبرابر هجوم "د

رد ک ،لتبه اصطالح خردمندانه به م یهایه تئوریه با اراک ییهایدئولوژیا .شوندیز میتجو یهر مورد یبرا

ردستان را از آن ربوده کجامعه  یژه گیر و هم وکمبت یرو یهم ن ،ن اقدامیرا از فرهنگ خود دور و با ا

ت یلک یکو  یواه یشهیاند یک ینند و به سو کتا روحش را فاسد  (رندیگیم) ش را گرفتهییو متام توانا

سم" مقابله با طرز یردک" ،ن خاطریبه هم .( نندز یم) رد" پشت پا زدند وک یت ملیبه "هو یالیامالً خک

 :ت گسرتش دهندیخود را تا حد ابد ،ردکنام  هنند بیکه تالش مکخاص گذراست  یرهاکف

ها هه گرو که کل اجتامع کر خود را با یه منافع و خکآن یوندند به جایبپای ها دستیان به گروه یچون آدم"

ه خود به آن کای ها دستیگروه  یبدانند آنها را با منافع و هست ییکد از آن هستن ییجزها هو دست

سقوط ی هآن را دور  دیه باک 1940ش ازیپ یوضع فرانسه در سال ها .شمرندمیهمسان  ،وسته اندیپ

 یست و جمهور یمونک ،ستیالیاول خود را سوسی هان در درجیفرانسو .است یخوبی هد منونیفرانسه نام

 یب وحدت ملین ترتیبد .ت قرار داشتیدوم اهمی هبودنشان در درج یدانستند و فرانسو میخواه 

 ( جونز. ت. و) ".ن رفتیآنان از ب

ت یخاص یرنگ و بیگوشت و بیاما ب ،رنگارنگ یانه و مملو از شعارهایانسانگرا یهاییگویلک ،سم"یردک"

رد بودن کآزادانه از  یبرداشتها ،سم"یردک". ندیکزه میصش" تئوریمتام خصا یرد به عالوهک"یرا به فلسفه

 . نار گذاشنت استکرا 
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م یتوانیه منکپاره پاره گشته  یگسرتده شده و به گونهاها یندگکپرا یرد در پهنهکخ ملت یه تارک نونکا

وند گذشته به یر پن خطوط را دیردن اکاثر یب ،سم"یردک"، مینکان خود جستجو ینیشیر خود را در پیتصو

نده یحال و آ ،گذشته دنخ و قرار دایتار یجهت یرد از بکخروج ملت  ،سم"یردک". ابدیینده میحال و آ

ی هر ین زنجیهمچن ،آن .ان استکرد در زمان و مکاستقرار ملت  ،گریا به عبارت دیجهت  کیدر 

 یرد را در قالب واقعکقرون و اعصار ملت  ی،ردکت یذهن یکدن از اسالف به اخالف از تراوشات یشیاند

 . زنندمی را چوب حراج یراث ملیه مکاست  ییدگاههاینار نهادن دکخنت و یخود ر

 ،هین نظریدر ا ،ن خاطریبه هم .ز هستینده نیه حصول آکست بلیتنها پس گرفنت گذشته ن ،سم"یردک"

 . زمان "معنادار" خواهد بود

 

ن ین و در عیرتیهیبد ،نیرتیکه نزدک یز ین چیهستند اول یتیهو ین جهان در پیا انوسیه در اقیکممرد

 . شان استیت" ایهامن"مل ،ز هستین نیرتیافتنیحال دست 

از  ،شودیآن استنباط م ینیلت یشهین واژه را چنانچه از ریا ،ملت یبه واژه یسم" با اصالتبخشیردک"

ه به وجدان افراد کربناست یخرد و ز یهیپا ،"ملت ،سم"یردکدگاه "یداز  . (nascor) داندیمصدر تولد م

 :فیبوده و در تعر ین منود خرد جمعیبنابرا .است یت ملیمتام یاعضا یدهد و ارادهیل مکش

انجام آن را  یا آمادگیردهاند که افراد آن ک ییهایارکه با احساس فداکخواهد بود  یگسرتدهایهمبستگ"

ن یشود و ایملموس خالصه م ینونکت یهست اما در واقع یمستلزم گذشتها .دیآیجود مدارند به و 

 یمبتن ملت یکوجود  ک.مشرت یزندگ یبودن به ادامه یل و راضیار مکان آشیعبارت است از ب ،تیواقع

 ( 1880ارنست رنان) .گر ماندن است"یدیکنار کدر  یبرا یهمگان یهر روز  یبر توافق روزانه و آرا
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 ،ن تعلقی"ملت" تعلق دارد و ا یکه بداند به کبد یم یبه وجود"خود" پ یانسان وقت ،سم"یردک" در

در قالب گروه  کمشرت یبه ارزشها یت فردیل عقالنیتبد یاحساسات و عواطف او به معنا ،نشکدر

 . ده شده استیه "ملت" نامکاست  یانسان

 یکدر قالب  ییو توانا ییگر ملل و ساخنت دانایرد و دکن ملت یبگذاشنت  یعالمت تساو  ،سم"یردک"

ابد ییتوسعه م ،رفتهیل پذکرد" شکات "ملت یسم" در روند تجربیردک". به نام "ملت" است یت جمعیهو

 . شودیرت میو غن

 ،هین نظریبنابر ا .ه به ارتباط انسانهاستیسو یک یل جهتیتحم ،سلطه و انحصار ،سم"یردکنگاه " از

 یبرا یچ نوع برتر یحق ندارد ه ،سلطه ،ستهاندیسان شایکفرهنگ و جامعه به  یل ساختهاکچون متام ش

 . ه دهدیارامیعمو  یو رفتار خود را به عنوان قاعده کل و سبیخود قا

فراتر و  ینف ی،دئولوژ یاست و ایدر س (برادر بزرگرت) ،"Big Brother"یار مطلق فلسفهکان، سم"یردک"

ه یان علیطغ ،سلطه از او یش پرداختهیش ساخته و پیر پیسنت تصاوکدر هم ش ،ردکفروتر بودن ملت 

 ،آن .سترد" به او ک"ملت  یت از دست رفتهیرد و پس دادن هوک یکخوار شمردن "خود" به عنوان 

خنت یگس یاپو کدر ت ،ستیها نر یردن زنجکجز عوض  یز یه چک ییگرایدئولوژین با فراتر رفنت از ایهمچن

دن "خود" از یرهان یبرا یو اجتامع یاسیخ سیتار ین فراوردهینش شاخصرتیآفر کمتام بندها و در تدار

 . " و دفاع مرشوع از خود در برابر حضور اشغالگر استیگر یبند ستم "د

ه از آن ملت ک یستنیر زردن هکارزش  یب ،شه در مقابل سوءاستفاده از قدرتیت از اندیحام، سم"یردک"

ن یگزین قبول خود را جایهمچن ،آن .ارات "خود" استیسلطه به اخت یامگکست و گذار از خودیرد نک

 . خود به عامل غرور است یل صور هستیردن و تبدکد انحطاطآور "سلطه" یتقل

 ینیر عیتصو ،"یت باور رد ملکآن شده و " یه قربانکاست میرد مصداق مجسم ستک ،سم"یردکنگاه " از

ه بدون کرا  یقرارداد ،ردکرش پاره پاره شدن ملت یبا عدم پذ ،آن .ن صورت مجسم استیاز ا ییرها
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 یههایو نظرها یخودپسند ،اهایرو ،استهایل سیاو دربارهاش بسته شده است را باطل و با تحم یرضا

 . زدیخیبه مقابله برم ،خاص سلطه

ن یاز ا .او شود ینایر و بیبک ،ه سلطهکست یرت نیر و بدون بصیگر صغید ،ردک ملت ،سم"یردک" در

 یگر یجنس د از یانکایصاحب ن ،ه به لطف استعامرکاست  یرد از حالتکخروج ملت  ،هدف ،دگاهید

 .است یار کخدمت یردن و حق بدر آوردن جامهک کان خوب" را پایننگ "وحش ،سم"یردک" .شده است

ر یرد را تسخکملت  ید اما هرگز قلبهایدهایشکردستان را به سلطه کد: "اگرچه یگویخطاب به سلطه م ،آن

 . "ردکد ینخواه

رد و تالش کستم بر ملت  یخیدراز مدت و تار یدورانها یاد رنج و خشم فروخوردهیفر ،سم"یردک"

 . " استیمل یی"رهایبرا

  

 سمیردکن رسنوشت" و ییحق تع"

ان یت در جرکحق مشار ،شودین رسنوشت" شناخته مییبه عنوان "حق تع یاسیات سیدر ادب چهآن

"حق  .مشخص است یجامعه یک یو اجتامع یفرهنگ ی،اسیس یندهیر آن بر آیومت و تأثحکمردمباور 

 یاسیو س یفرهنگ ی،اجتامع ی،اقتصاد یتوسعه یحق آنها برا ،انسانها یهمه ین رسنوشت" براییتع

 . است

مرتادف است: "انتخاب آزادانه  یناملللین با مفهوم عدالت در حقوق بیهمچن ،ن رسنوشت"ییحق تع"

 . "نیمع یا جامعهایت فرد یبراساس رضا یروش زندگ

 یکز آمده و به عنوان یدر منشور حقوق برش ن ،است یناملللین بیادیاصل بن یک ،ن رسنوشت"ییحق تع"

 . ت شناخته شده استیبه رسم یختلف علوم انسانم یدر حوزهها یحق مدن
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 تئوری حق تعیین رسنوشت

 یجامعه متجل یه در بسرتهکاست  یتیو شخص یزش انسانیانگ یالن الگو ک یهینظر کی یتئور  نیا

رث فرصت کبه حدا یابیدست ینش براکنش و واکشامل  یدرجات رفتار انسان یه رو ین نظریز اکمتر .شودیم

عنوان  بهانسان را  ،نکه ابتدا به ساکاست  یهایبر فرض ین رسنوشت" مبتنییاما "حق تع .استانتخاب 

 یهیلکه کشناسد یدر جامعه م یل به برجستگیو متا یالت رشد و روانشناختیت فعال با متایموجود یک

گرچه به صورت ا ی،عیطب ین انسانهایا. دهدیمطابقت م (self) را با حس خود یاجتامع یهایژگیو

 یژگیاما و ،تنش مؤثر اسکنش و واکبر رفتار آنها اعم از  یط اجتامعینند و محیکار عمل نمکخود

ن رسنوشت" و از نگاه یی"حق تع یدر تئور  .دیآیآنها به شامر م کن عامل تحریمهمرت ی،روانشناخت

فعال  یر یرپذی" و "تأثیال فردت فعین دو حد "موجودیانسان با قرار گرفنت ب ی،اجتامع یروانشناس

 .بخشدیخود را تداوم م شدخود را سامان داده و روند رو به ر  یشهیدگاهها و اندید ،رفتار ،"یاجتامع

 یکا فرهنگ است و تنها در یگروه ، مستقل از جنس ی،از روانین یکن رسنوشت" به عنوان یی"حق تع

 یدگاه روانشناسین رسنوشت" از دیی"حق تعیتئور  .ردیپذیر میتأثمیاز عوامل قو  ،خاص یمحدوده

به عنوان  ،ل به آنیو عدم متا تدر انسان اس یه و معرف سالمت روانیاز پاین یک یبه معنا ی،اجتامع

 یبررس ی،ن تئور یا .شودیف میدر انسان تعر یرفتار  یامر یب یکشناخته شده و به مثابه  یب روانیآس یک

 یروانشناس .است یتیبه استقالل شخص یابیدست یبرا یروان یازهاینظر گرفنت ن با در یانسان یزشهایانگ

به  یروانشناخت یشهیر یکمنبعث از  ی،انسان یارهاند رفتیکن رسنوشت" فرض مییو "حق تع یاجتامع

 ین رفتارها به عنوان"ارزشهایاز ا، زشیانگ یهایتئور .هستند یا اهدافیبه هدف  یابیدنبال دست

شود یت داده میته اهمکن نیبه ا ،ن رسنوشت"یی"حق تعیهیدر نظر .بندیاب" نام میهدف یاختروانشن

فرد در حالت تعادل است  یروان یژگیاز و یه ناشک یتیخصبه استقالل ش یت بخشیه انسان با محورک

 ی،فکیه به لحاظ کند یکم یهمواره توجه خود را معطوف به هدف ،ان اهداف گوناگونیچگونه از م

"حق ، ن اوصافیبا ا .است یاز روانین یکبر  ین مساله مبتنیدگاه اید .ندکن و حفظ یاستقالل او را تأم
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" خواهد ی"استقالل فرد یت او به سو یانسان در هدا یروانشناخت طوحن سیرتیمتعال ،ن رسنوشت"ییتع

 . بود

 

 ن رسنوشتییازها در حق تعین رسشت

ز و یمتا ،ازها با هدف رشدین یبرجستگ ی،رد روان شناختیکرسنوشت با رو نییازها در حق تعین رسشت

ن یبنابرا .سازدی"ارتباط" و "استقالل" را متلبور م ،ت"یسه هدف "اهل ،خود یه در فاز اجتامعکبقاست 

 هیاول یازهاین یر ل و هدف در تئو یزش متایانگ یجهینت ی،فکیسطح  یکه در کز" و "بقا" ی"متا ،"رشد"

ارتباط  ،تیاهل یبه سو  یت عمودکبا حر ،ندیآیبه شامر م (یعیط طبیات در محیعامل تداوم ح یازهاین)

 یبالقوه یتهایظرف ،( یعقالن یرو یق نیپردازش شده از طر یازهاین) هیثانو یازهاین یو استقالل در تئور 

 ،( استقالل) یاز ثانو ین یجهین نتیرتیادیبن .سازندیت میفعل یآماده یورود به گروه اجتامع یفرد را برا

 . است یعیانسان طب یکن رسنوشت" در ییل به "حق تعیعامل متا

 

 یو حقوق یاسیمفهوم س کین رسنوشت به مثابه ییتع حق

در  یین در منشور حقوق برش آمده و به عنوان الگویادیمفهوم بن یکن رسنوشت" به مثابه ییحق تع"

ت از یحام یادعا ،ن خاطریبه هم ." و "صلح" شناخته شده استیبرش به "آزادنوع  یابیجهت دست

"حق . ندیکدا مین رسنوشت" آنها معنا پییت شناخنت "حق تعین با به رسمکابتدا به سا ،حقوق نوع انسان

 یتساو  د برکیو تا یجهان یاقوام و ملتها در جامعه ،گروهها ،ت اجتامعاتیبازتاب اهم ،ن رسنوشت"ییتع

، انت از فرهنگ اجتامعاتیه بر لزوم صکین با تیهمچن ،آن .ت انسان بودن آنهاستیل ماهیآنها به دل

ن ین و نه تضمیتام ی،و فرهنگ یاجتامع ی،اسیانتخاب س یآنها را برا یآزاد ،اقوام و ملتها ،گروهها 

ت شناخته یرا به رسم یانسان یگروههامیو قو  یمل ی،ز نژادین متایهمچن ،ن رسنوشت"یی"حق تع .ندیکم
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 ی،اجتامع ی،اسیت سیاتباع خود را در موقع ،ن حقیت شناخنت ایخواهد با به رسمیومت محکو از 

 . نسازدمواجه  یچ مانعیخود آزاد گذاشته و با ه یو فرهنگ یاقتصاد

قدرت خود را  ی،لیهر دلحق ندارد به  یچ انسانیه هکفشارد یم یته پاکن نین رسنوشت" بر اییحق تع"

را در صورت  یا ملیمیقو  ی،نژاد یگروهها یمبارزه ،نیآن همچن .ندکته یکد یبه هر بهانها یگر یبر د

" را از تیابعت" و"تیمک"حا ،ن"یانتخاب "رسزم یت شناخته و آزادیمواجهه با هر نوع سلطه به رسم

سم را یالیولونکال کاش یهیلکن یهمچن ،وشت"ن رسنیی"حق تع .داندین رسنوشت" مییق "حق تعیمصاد

اماًل رد کگروه "فرادست" بر گروه "فرودست"  یو فرهنگ یاقتصاد ی،اسیس یت سلطهیل ماهیبه دل

" یی"لزوم استعامرزدا یز به معناین رسنوشت" در رابطه با استعامر نییمفهوم "حق تع ،نیبنابرا .ندیکم

 . است

 

 شتن رسنو ییحق تع امتیتقس

 یمبندی" تقسین رسنوشت داخلیی" و "حق تعین رسنوشت خارجیین رسنوشت" به "حق تعییحق تع"

 ،ه در آنکشود یطرح م یالیولونکت یوضع یکبه هنگام بروز  ،"ین رسنوشت خارجیی"حق تع. شودیم

ر ییتغ ای یتوسعهطلب ،هیتجز یر تالش برایم تحت تأثیبه صورت مستق یگروه مل یکا ین یرسزم یک

با اذعان به حق  ،"ین رسنوشت خارجیی"حق تع ،ن حالتیدر ا .ردیگیگروه سلطه قرار م یسو  ازت یهو

استقالل و  یابیمقابله با گروه سلطه جهت باز ین را براکمم یمتام ابزارها ،استقالل گروه تحت سلطه

 . ع خواهد دانستمرشو  ،تیر هوییتغ یو تالش برا یتوسعه طلب ،هیمقاومت در برابر تجز

 ،با استفاده از ابزار قدرت ،ومتکح کیه کرد کظهور خواهد میز هنگای" نین رسنوشت داخلییحق تع"

خود  یت واقعیف و آنها را از ماهیتعر ،خاص ییت خود را با الگویمکتحت حا یند گروههایکتالش م

 یکدر  نکاس یا گروه ملیمیگروه قو  ،گرن ،نژاد ،ن حالتیهدف در ا ین گروههایمهمرت .دیمنتزع منا

ن حالت یدر ا .شوندیز میشور متامکآن  یمهکحا یاز طبقه ،فوق یهایژگیه به لحاظ وکشور هستند ک
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"ائتالف" و "استقالل" را  ،"ی"خودگردان یچون تالش برا ییتورهاکفا ،"ین رسنوشت داخلییز "حق تعین

 . امردشیمرشوع م ،مکحا یصورت تالش نامرشوع طبقههدف در  یاز گروهها یکهر  یبرا

ض یتبع ی،ض مذهبیتبع ی،ض آموزشیض مانند تبعی" در مواجهه با انواع تبعین رسنوشت داخلییحق تع"

ض یرش آن توسط تبعیض را ارائه و در صورت عدم پذیابتدا رشوط رفع تبع ی،ض اقتصادیو تبع یفرهنگ

ان یجر یک ی،حق ذات یک ،ن رسنوشت"یی"حق تع. ندیکبه انتخاب آزاد مض شونده را مجاز یتبع ،نندهک

از آنها  یکر هر ییو تغ یومت و نظام اجتامعحکانتخاب نوع  یانسانها برا یشگیوسته و فرصت همیپ

 . در صورت لزوم است

  

 ""مردم ین رسنوشت در حوزهییحق تع

ت موجود یاز وضع ،لیه به هر دلکند یکدا میمفهوم پمیدر مورد مرد ،ن رسنوشت" به طور عامییحق تع"

اما به  .ن رسنوشت" هستندییخواهان "حق تع ،ت مطلوبیبه وضع یابیدست ینبوده و برا یخود راض

 ک،شرتممیت قو یهو ک،نژاد مشرت ک،خ مشرتیبا تار ین است به مجموعه افرادکمردم مم ،صورت خاص

ا ی کمشرت یکدئولوژیت ایهو ک،مشرت یت مذهبیهو ک،مشرت یت زبانیوه ک،مشرت یت فرهنگیهو

 یهیلکد بتواند جامع یه شاک ،انین مین عامل در ایمهمرت .اطالق شود کمشرت یاقتصاد یزندگ یالگو 

خ یه با جمع تارکمفهوم "ملت" است  ،ن رسنوشت" باشدییعوامل فوق به صورت خاص در"حق تع

را میمرد یحوزه ،از انسانها یان مجموعهایدر م کو آرمان مشرت کزبان مشرت ک،مشرت نیزم ک،شرتم

به  .سازدیفراهم م ،ن رسنوشت"ییاعامل "حق تع یط را برایز ساخته و رشایامل متامکباً یتقر یبه صورت

 .باشد واندتیبه نام ملت ممیمفهو  ،مردم به صورت خاص ین حوزهیرتیشود عمومین خاطر گفته میهم

"حق  یبررس یبرا یمرت کتوان  ،تیمکشور و حاک ،چون دولتیمیه مفاهکجه گرفت یتوان نتین میبنابرا

 . ن رسنوشت" در برابر مفهوم ملت دارندییتع
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 "ینی"رسزم ین رسنوشت در حوزهییتع حق

فراتر  ،آن یاخصههاه شکشناسد یت میرا به رسم ینیرسزم ،ن رسنوشت"یی"حق تع ی،نیرسزم یحوزه در

 یالیولونک یر قدرتهایتأث ،ن موضوعیا یاستقالل حقوق .ف شده باشندیتعر یناملللیب یاسیس یاز مرزها

ن یبه ا .است یخاصشورها در"فضا ـ زمان" ک ید برخیا بازتولید یت تولیفکیبر  یناملللیا نامعادلت بی

 یکاز مردم در  ییت استقرار گروههایفکیت و یمک ینندهکن یین است قدرت بتواند تعکب ممیترت

نان آن کت استقرار سایفکیت و یمک یعیطب ینندهکن ییتع ،ن خاصین خاص باشد اما آن رسزمیرسزم

قرار دادن آرامش  ریثن و تحت تأ یرسزم یک یمحدودساز  یر قدرت بر چگونگیتأث ،گریاستدلل د .نباشد

 . وذ و قدرت استنف یحوزه یت آن به بهانهیو امن

 

 ن رسنوشتییحق تع اصول

 :ن رسنوشت" عبارت خواهند بود ازیین اصول"حق تعیآنچه گفته شد مهمرت بنابر

 . ( choice) سنتیچگونه ز یحق داشنت انتخاب برا ـ

 . ( control) ن آنهایازها و تأمیطرح ن یبرا یر یمگیقدرت تصم ییتوانا ـ

 . ( Relatlonship) ت با هدف بقایت و استقرار امنکر مشارجاد ارتباط به منظو یا ییتوانا ـ

( Dignit and Respect) یناملللیب یت در جامعهیشخص یکدارا بودن ارزش و احرتام به عنوان  ـ

 . 

 . ( Community) ت خودیاجتامع با حفظ هو یکانتخاب در  ییتوانا ـ

( Fiscal conversation) الوگ در هر سطحیجاد دیان اکت و امیشخص یکفرد به عنوان  ییاراک ـ

 . 
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 Roles and) یر یمگیو تصم یمساز یت در تصمیرش مسوولیجاد و پذیا یبرا ییداشنت توانا -

Responsibilty ) . 

 . ( Freedom) سطوح یهیلکانتخاب در  یانسان برا ییتوانا ـ

 . ( Authority) رده استکه انتخاب به آنچ یابیاعامل نفوذ جهت دست یانسان برا ییتوانا ـ

رساندن به انسان  یار ی یبرامیررسیو غمیبه صورت رس یرانسانیو غ یب منابع انسانیترت ـ

 . ( Support) به هدف یابیجهت دست

به هدف  یابیه جهت دستک یاعامل یو اجرا یدر سازمانده یارزش یرش نقشهایجاد و پذیا -

 ( organization) .رین مسیدر ا یبه رهب  یتبخشیرد و اهمیگیانجام م

 

لزم  یتورهاکن فایمهمرت ،است یعیان طبیجر یکو  یحق ذات یک ،ن رسنوشت"ییه"حق تعکآنجا  از

احرتام به  .آنهاست یو اجتامع یاسیت سکانتخاب آزاد و مشار ییآزاد با توانا یوجود انسانها ،آن یبرا

انسانها و احرتام به  یو ملمیقو  یتهایرش هویپذ ی،و اقتصاد یفرهنگ ی،رثت ملکو  یفرهنگ یارزشها

ز از ین یو فرهنگ یاقتصاد ی،اجتامع ی،اسیس یهایژگیاز و یارتباطات و منابع به عنوان ابعاد ،نیرسزم

 ،سم"یردکرد" در قالب "کن رسنوشت ملت یی"حق تع .ن رسنوشت" خواهند بودیی"حق تعیتورهاکگر فاید

 . رد استکآحاد ملت  یاراده یآزاد یت به عرصهیهدا
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 سمیدر کرد یو نظام حکومت یحقوق شهروند

 

 :مقدمه

 .در جهان هستند بیرقی هعمد یدئولوژ یدو ا ،ییگرا یو مل یراسکه دمکشود میادعا  نیچن اغلب

و  یخیتاری هشیر یادار  ،رکدو طرز تف نیه اکشود آن است میانگاشته  دهیادعا ناد نیآنچه در ا

از مردم  یاسیس یقدرت های هیلکه کاصل انقالب فرانسه  نیهستند و هر دو به ا یکمشرت  یکیدئولوژیا

ی همستقل مردم در محدود یر یگ میاعتقاد ملت باوران به حق تصم .بندندیپا ،رندیگمیرسچشمه 

 میمستقالنه تصم ،خود لیرد مسادر مو  دیشورها باکه مردم ک یراسکاصل دم نیشورشان با اک یمرزها

 . تنگاتنگ دارد یاطینند ارتک یر یگ

 

سنن و آداب و  ،فرهنگ ها،ارزش لیبه تحم لیقا ،خود یدر چارچوب مرزها سمیردک ،فیتعر نیا با

را در برابر  سمیرد، کاز آن یانحصارگر  یتوان با تلقیمن نیبنابرا ستیرد نک ریغ یگر یرسوم خود به د

 یزهان در چارچوب مر کسا یردهاک ریغ یار حقوق شهروندکان یمدع انایقرارداد و اح یراسکدم

 . ردستان شدک

 

قرار نخواهد  کیراتکهرگز در تقابل با حقوق دم سمیردکدر  یملی هه ارادکآن است  گریمهم دی هتکن

و آرمان میوصول به حق عمو  یبرا نهیراه حل بهی هیارا یدر جستجو  ،زیگرفت و مقدم بر همه چ

 .باشدردستان و خواه در خارج آن ک یحقوق در چارچوب مرزها نیانسان هاست خواه ای همرشوع هم

 . است سمیردکآرمان  ،یشناخنت حقوق انسان تیبه رسم
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 . او در اجتامع است یف شده برای" تعری"حقوق شهروند، " هر فردیشأن مل"

 

بر  یمبتن ی،ومتکجامعه اعطا و نظام ح یاعضاومت به حکتوسط  ،سم"یردکدر" یشهروند حقوق

 یر یلگکش یمدرن از ابتدا یراسکه دموکن برداشت یسم" با ایردک". " خواهد بوددمکراتیکسم یونالی"ناس

ت یدر عبارت"رضا دمکراتیکه روش کن نظر یملت باور بوده است و براساس ا یتئور  یک ،مفهوم خود

را به عنوان نظام  دمکراتیکسم یونالیناس ،ابدییمنود م (general- national- will) "یهمگان یمل

 یدمکراسو  ین آبا و اجدادیرسزم یکمستلزم وجود  ،تیمل ،دگاهین دیاز ا .ندیکانتخاب م یومتحک

 . است یمدن یجامعه یکازمند ین

 

 یشخص یبه زندگ یشود وارتباطیف منیتعر یانتزاع ین شخصیبراساس قوان ،زهیونالیناس یدمکراس یک

ه فاقد قدرت و ک یمردمان .است یخیت تارکمشار یکداً محصول کمو ،آن .افراد ندارد (یو نه خصوص)

 Accumulated) انباشته یسنت مل یکخود در  یاسیت سکان نهادن مشاریبن یلزم برا ییتوانا

national tradition) را نخواهند داشت یراسکرش دمویپذ و یت ملتساز یظرف ،هستند . 

 

به  ی،اجتامع مل ی،ومتحک" به مثابه مدل دمکراتیکسم یونالیسم" و در چارچوب "ناسیردکنگاه " از

نسل گذشته و  ،ه در آنکاست  یخیتار یدهیپد یک ،شودیاعتقادات و سپارش متقابل ساخته م یلهیوس

ش یخود در نهادها یو سپارش اعضا یملزم به سازمانده ،خورندیوند مینده در زمان حال به هم پینسل آ

ر یز از سایمتام یفرهنگ مل یلهیملت به وس ،فین تعریدر ا .ابدییوند میخاص پ یاست و به قلمرو 

ومت حکط ین دولت در رشایهمچن. شودیف میمنحرص به خود تعر یهایژهگیف و براساس ویملتها تعر

سم یونالی"ناس .ردیبه خود گ دمکراتیکنظام  یک ید مشخصهیلزوماً با ی،لاجتامع م یکملت بر خود در 
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ت یانباشته در قالب رضا یسنت مل یکخود در  یاسیت سکان نهادن مشاریبن ،سمیردک" در یکراتکدمو

 . است یهمگان یمل

 

. " استیاجتامع یشناسه یکحق مرشوع" و " یک" ،ت مرشوع"ی"هو یک (citizenship) "یشهروند"

 یمدن یملت باور  یجهینت ،"یت" و "مقاومت در برابر خارجیمکت در حاک"مشار ،"ینیت رسزمی"تابع

 . شوندیدر جامعه حاصل م (willing) "تیبراساس اصل "رضا یه همگکاست 

 

ت یخاب و ملانت یشهروند ،ن خاطریبه هم .دیآیسم" به شامر میردکان مهم "کاز ار ییکت" ی"رضا اصل

ت" و "مقاومت یمکت در حاک"مشار ،"ینیت رسزمی"تابع، ود"یرش قی"پذ، ند و به دنبال آنیکن مییرا تع

 . سازدیممی" را الزایگر یدر برابر د

 

ز وجود یشامدرن" نیملت و قلمرو در دوران "پ ،تیسم" مانند ملیردک" یعنارص ساخت دهنده اگرچه

ن فعال و کر ،مدرن یبه معنا (citizenship) یبوده اند اما شهروند یمل یاز آگاه یداشته و بخش

 ،ت"ید آن معادل"ملیدر مفهوم جد یشهروند .سم" استیردکدر " یو اجتامع یاسیت سکن مشاریادیبن

 . " استیملت و رضورت "ملت باور  یکت در یمکت در قدرت و حاکرساخت مشاریز

 

آحاد  یبرا ک،ت مشرتیو مسوول یشهروند ی،شاوندیخو ی،پارچگیکن چو  یفیسم" به لحاظ تعاریردک"

 مرشوع یدهاکبر  یهم مبتن ،ن و هم آن"یدگاه "هم ایشمرد و براساس دیبرم یسانیکف یوظا ،ملت

(legal codes) بند استیت" و "قلمرو" معتقد و پایم "ملت" و "ملیو نهادهاست و هم به مفاه. 

ان یم (brotherhood) یج حس برادر یاجتامع و ترو یکت در رسنوشت کمشار ،معنان یدر ا یهروندش
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ن یا .از جامعه است یاسیعضو س یکاز آن به  یو منافع ناش یازات قانونیامت یجامعه و اعطا یاعضا

 و ...ت در انتخابات کحق مشار ،ت قانون یاز حام یبرخوردار  ی،مدن یشامل آزاد ،ازاتیمنافع و امت

 . است

 

 

 سمیردکدر  دمکراتیکسم یونالیناس اصول

 یم شهروندیمفاه ،سمیردکدر  .شهروندان استی ههم یبرا یاسیحقوق س یعبارت از برابر  یدمکراس. 1

منشاء و  ،دارند یوستگیگر پیدیکه با که کاست یمیمفاه ،حقوق یت مردم و برابر یمکو حا یو آزاد

 . از مردم باشد ییه جزکاست  یسکستند و آزاد مصدر قدرت مردم ه

 

ذ یتنفی هو یش یکومت و حکل کش یک یدمکراس .ستندیمرتادف ن یدمکراسسم و یبالیل ،سمیردکدر . 2

محدود  ،ه هدف آنکاست  یدئولوژ ینوع ا یکصورت  ،سمیبالیه در لک یاست ئر صورت یاسیقدرت س

 . است یحقوق فرد یدمکراساد یت مردم و بنیمکحا ی،دمکراساد یبن .است یاسیمنودن هرگونه قدرت س

 

" از حقوق یمل یت همگانیاد " رضایه مردم بر بنکن است یسم ایردکدر  یدمکراس یاصل اساس. 3

از  یناش ،حقوق افراد یبرابر  .ستینها عت انسانیطب ین برابر یحقوق مب یبرابر  .برخوردارند یاسیس

ت صاحب که مشارکن حقوق است یهستند و هم یشهروند مل یهمگ ،ن افرادیه اکاله است ن مسیا

 . سازدمین کمممیحق را در امور عمو 
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ه کست ین نیاز ا یبرابر ناش یاسین حقوق سیا .برابر دارند یاسیشهروندان حقوق س ،سمیردکدر . 4

ن یبرخوردار است به ا یاسیگر شهروند از حقوق سا .ر منقول دارندیغ یحقوق ی،لکبه طور ها انسان

 ییوکس .از شهروندان است ییک ،شور خودکگر در یملت تعلق دارد و به عبارت د یکه به کل است یدل

ل به یه ماکواحد است  یخیآن ساخته شده است جامعت شهروندان و وارثان تار یرو  یدمکراسه ک

 . هستند کرسنوشت مشرت یک یت به سو کحری هخ و ادامین تاریتداوم هم

 

 یکدر  ،سمیردکت در کمشار .ملت در رسنوشت خود است یکردن کت کرش ،سمیردکدر  یدمکراس. 5

ان اظهار موافقت کام و امحکن ییق تعیحق دارد خصوصا از طر ،ه در آن هر شهروندکاست  یاسیقالب س

 یدهاند نهایکم یدمکراسرا  یدمکراسآنچه  ،بین ترتیبد .ندکت کو مخالفت با آنها در امور عامه رش

" نه مرتادف یدمکراسرث ک"حدا ،ن اعتبارین نهادهاست و به ایت ملت در اکه مشارکست بلین دمکراتیک

 . ت" استکرث مشارکه "حداکبل ،"یرث برابر ک" و نه "حدایرث آزادکبا "حدا

 

ت مردم" یمک" و "حایعمومی هه در مفهوم "ارادکاست  ییاتفاق آرای هجینت ،"تیرثکتوسل به "اصل ا. 6

رث کف ملت سازگار است اما حد تیه با تعرکداند میمرشوع  ید را امر یرث عقاکسم تیردک .نهفته است

 . ر عامه باشدین خید به تامیه مقکن است یا

 

شرت به یه مردم را بکاست  یاناتکاز متام ام یره بردار به ،سمیردکآن در  یو روش ها یدمکراساصل . 7

ت مردم را در که مشارکن بدان معناست یا .ز توسعه دهدیرا ن یمحل یدمکراسوندد و یامن بپکحا

 انیب یفکیم صور یار مردم و مراجعه به رفراندوم و تنظکحس ابت یکو تحر ایهو حرف ییمجالس روستا

 . ش دهدیاموافقت مردم را افز 
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جامعت به هم  یکقدرت  یعنیسم عبارت از قدرت مردم است و قدرت مردم یردکدر  یدمکراس. 8

 . ده و ملت نام گرفته استیل بخشکخ به آن شیه تارکوسته یپ

 

ا سبب یبشود ها ان ملتیو تفاوت م یو نابود یدگیه استقرار آن باعث از هم پاشک یاسینظام س در

نظام  یکرد یملت را بگ یک یعنیواحد  یکاز مردم احساس تعلق به  یعنیگردد  یآگاه یفروپاش

 . دیآمیبه حساب  دمکراتیکریغ

 

 

" یگر یان "خود" و "دیم یمرز  (out- group) و خارج از گروه (in- group) "ف "در گروهیبا تعر سمیردک

 . گذاردیم ادیرخود" بنیو "غجامعه را براساس "خود"  یک" یرده و "شناسهکف یتعر

 

 ؟ ز لزم استیچرا متا اما

ند و نشان یکن مییخارج از خود تب یگر و با فضایدیکافراد جامعه را با  یعیطب یرابطه ،سم"یردک"

گر یدیکننده از کشه به عنوان عوامل جدایز همیوجوه متا .نندیکنقش م یفایچگونه ا ،ن جوامعیدهد ایم

 ی،پارچگیک ازساخت  یکضمن به وجود آوردن  ،یکت ارگانیموجود یکنند و به مثابه یکدا میظهور پ

" یت ملیو"هو یکمورد نظر را ارگان یفرهنگ جامعه ،جادیجامعها یک یگانگی یمداوم به سو  یانیجر

 . نندیکف میرا تعر
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 ،ل توان بالقوهیه به دلکاست  یابه وجود آوردن جامعه ی،مدن یجامعه یوجه فاعل ،سم"یردکنگاه " از

 ییتوانا یبه معنا ی،مدن یوابسته به اجتامع در جامعه یرو ین .رات داردییدر برابر تغ یمرت ک یر یب پذیآس

ا یبوده  یواجد آگاه دیباجامعه  .واحد خودمختار است یکان جامعه و دولت به مثابه یجاد موازنه میا

 یک ین به معنایز باشد و ایجامعه ن یاسیط سیرشا کو قادر به دربه آن را داشته  یدسرتس ییتوانا

 . مستقل از دولت است یجاد جامعهایا ییو توانامیآموزش و پرورش عمو 

 

ه به کاست  ییبر نهادها ی"مبتنیردولتیغ یم بندی" تقسیکوسته" و یت پیفکی" یک ی،مدن یجامعه

شدن  یدولت و ذرها یجاد و از سلطهیان دولت و جامعه ایم یرومند هستند تا توازنین یافک یاندازه

 . نندک یر یجامعه جلوگ

 

 ،ه فرهنگکف ین تعریسم" با ایردک" .ردن فرهنگ استک یاسیس ،سم"یردکن اهداف "یاز مهمرت ییک

 ،ه فرهنگکن باور است یملت ـ دولتهاست برا یر یلگکش ینهیشزمیو پ یملتباور  یلهکخام و شا یماده

ساخت در  -دولتی یهنظر .باشد یملت باور  یتواند به وجود آورندهیشود م یاسیه سیکمهنگا

و  یاسیس ی،اجتامعهای هدولت را درحوز  -ملتی هه توسعکآورد میبه وجود یمیپارادا ،"سمیردک"

سرتش خود به متام دولت در گ ینینقش آفر) .ندیکمن ییتب یانتقال ییزگراکو مر (خصوصا) یفرهنگ

 . ( است یفرهنگ یاز همسان یو پاسدار  یاسیس یایثبات جغراف ،"ینیرسزم یهی"ناح یکحوزهها در 

 

شد در یم یه آنچه در گذشته به صورت خالص فرهنگ تلقکآن است  یردن فرهنگ" به معناک یاسیس"

 یساز یاسیس .اقتصاد و جامعه است ،میاقل یاست و اجتامع مرتبط شده و دربردارندهیبا س ی،نونکدوران 

فرهنگ  یک .ن جامعه استکروش و رفتار در مردم سا یوستهیر به هم پییتغ ین به معنایفرهنگ همچن
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ه عضو ملت هستند کرا  یاجتامع یه متام گروههاکاست  یاست و عامل یاسیانون اجتامع سک ی،اسیس

 . آوردینار هم گرد مکل واحد در ک یکر قرار داده و آنها را به مثابه یتحت تأث

 

 (یاسیفرهنگ س) استیبوده و در قالب توامان فرهنگ و س یکنامیها دیوستگیبه همپ ،سم"یردک" در

ط یمجموعهرشا یک یجهیسم" نتیردک" .دار شدن استیپد یبرا یبالقوها یلهایهمواره واجد پتانس

 هب (یاسیفرهنگ س) ا"یستا" به "فرهنگ پوی"فرهنگ اگذار از  یجهیه در نتکاست  یاسیو س یاجتامع

 ،ا "نخبگان"ی" یاسیمسازان سی"تصم یر آن نه فقط بر رو یتأث ،ن باور در فرهنگیبنا به اثر ا .دیآیوجود م

 .ندیکم یکجامعه را به هم نزد یه متام اعضاک یافراد جامعه خواهد بود به گونها یکایکه کبل

 . ن عمل و تعامالت استیا یجهینت ،"یردک ی"ملتباور ت"و ی"هویرابطه

 

از  .است ینونکدر دوران  یو فرهنگ یساخت اجتامع یبر نوع یمبتن یرضورت اجتامع یکسم" یردک"

ان کو م کآرمان مشرت ی،روش زندگ ی،خیتار کبراساس اشرتا یاجتامع اتنوفرهنگ ،ملت ،ن نگاهیا

 یعنابه م یتعلق مل ،سم"یردکدر " .شودینان آن متبلور مکت" سایر قالب"هوه دکژه است یو ییایجغراف

ا یتساب" ک"ا .آنها مهم است یهمه یجامعه مؤثر و برا یاعضامیه بر متاک" است یتیبه"عقل یابیدست

 یسهاپرو  ی،ر عقالنیجان غیه یکفراتر از  ی،ون ملیو عمل فرماس یت ملیهو (acquistion) "یر ی"فراگ

ت ملت یاز واقع ییاماًل عقالک یاستدلل ،سم"یردک". ندیکثاق" دللت می"میکبوده و بر  ییامالً عقالک

 . د در جهان محقق شودیبا ،ت بخش استین رضایدگاه عقل راستیدهد آنچه از دیرد بوده و نشان مک

 

 یشالودها یز یری" با پ؟ ز را داردیچست و استحقاق چه یرد چکه"حق ملت کن سئوال یسم" با طرح ایردک"

را در شاهراه  یدگاهها و منافع ملید ،خواستهها ک،مشرت ینظام زبان یکم یاز اصول مورد وفاق و تنظ
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 ،leadership) ) یرهب ، ( organization) یسازماندهی هدرهر چهار مرحل کم مشرتیزبان و مفاه

جاد یضمن ا ،ادیخردبن یت و با اعامل روشهایهدا (عمل یوهیش) یکتکوتا (تکحر یوهیش) یاسرتاتژ 

به دست آوردن  یرد را براکتالش ملت ،شه با مطالبات و تناسب داشتهها با خواستههایاند یهمخوان

سم" یردک" .آوردیمفراهم  یو اعتقاد یر کف ی،روح یسانساز یک ینه را برایحقوق خود سامان داده و زم

متام هّم خود را  ی،و فرهنگ یر کف ی،با بضاعت علم ،شدنیاند ینش متدولوژ یر و آفرکف یکامن یبا زا

 یو فرهنگ یاجتامع ی،اسیت سیواقع ،تیرده و در نهاک" یشدهگ یگر یز از گرداب بحران "دیمرصوف گر

 ،ارکاف ،شهین اندردک ستانداردا ،سم"یردکهدف" .ندیکت میرد" را تثبکت مستقل به نام"ملت یهو یک

جاد و یا یموجود"ملت"برا یلهایز بر پتانسکو متر یتبندیاولو ،رد" و نظمکاحساسات و رفتار "ملت 

 . ردستان" استکچارچوب مشخص به نام " یکاستقرار 

 

 

 یو عمل یحق انتخاب نظر  ،ردکت و حقوق ملت یثیو مساوات در ح یف حق آزادیبا تعر ،سم"یردک"

گران و اخالل در نظم و یه عمل او به سلب حقوق دک ینهها را و راهها به گونهایزممیدر متاانسان 

را در  تخابان یمذهب و آزاد یآزاد ،انیب یآزاد ،شهیاند یت شناخته و آزادیاخالق منجر نشود به رسم

شناخنت حقوق ت یضمن به رسم ،سم"یردک" .داندیرد و نوع برش مرشوع مکملت  یحوزهها برامیمتا

 ،انسانها به مثابه "حق توسعه"میمتا یبرا یو حقوق فرهنگ یحقوق اجتامع ی،حقوق اقتصاد ی،اسیس

جاد یا ،هدف ،"سعهه در "حق تو کدگاه ین دیز دانسته و با ایرد" نکن حقوق را "حق توسعه ملت یا

رث برسانند آن را کل منوده و به حداخود را بالفع یبالقوه یهاییه انسانها بتوانند تواناکاست  یطیرشا

 . داندیز میرد نکملت  ،جهت سنجش احرتام به نوع برش و به تبع یار یمع
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 ی،محدود ساز  ،یککتف یه "خود" بر مبنای" علیگر ی"د یشههایرفتارها و اند ،ارزشها یبا نف ،سم"یردک"

 ،ل رنجیتحم ،جاد خصومتیچون ا یجیه نتاک" ییادگراینار زدن به خاطر "بنکو  یل شدن به برتر یقا

و  یاسید سیعقا ،یت طبقاتیچون وضع ییهایژهگیو نفرت در برداشته و با بهانه قرار دادن و یعدالتیب

منوده  یو فرد یگروه یتفاوتها ییاقدام به بزرگنام ،ند به صورت خودرسانهیکتالش م یمذهب یدگاههاید

" یز یرد ملت ستک" یلزم برا یبسرته ی،ر کف یو نابردبار  یمذهب یدبار نابر  ی،نژاد یو با خلق نابردبار 

 . داندیمسلم و مرشوع م ردکملت  یت را برایو حق امن یحق آزاد ،اتیند حق حکا یرا مه

 

 یمردود و هم به لحاظ اخالقمیض را هم به لحاظ علیو تبع یبر برتر  یمبتن یآموزهها یهمه ،سم"یردک"

 . جهان است یملتهامیرد در برابر متاکملت  یو برابر  یتب آزادکم ،سم"یردک" .ددانیوم محکم

 

 ،امن داشنتیحق ا ی،ن انسان به هر مذهبیحق انتخاب و تد ،ان و مذاهبیاد یرش آزادیسم" با پذیردک"

ج یغ و ترویبلت ی،نیآموزش امور د ی،و اعامل مذهب کانجام مناس ی،نیان اعتقادات دین و بیاظهار د

 ی،نید یه آزادکن باور است یت شناخته و بر ایرا به رسم ینیاعامل د کدر جامعه و تحر ینیم دیتعال

 یو اجتامع یهرچه باشد منجر به سلب حقوق فرد ،ن و مذهب انسانیه دکافت یتحقق خواهد میهنگا

 . او نخواهد شد

 

خاطرات  ک،مشرتهای هاسطور  ی،خیچون قلمرو تار یابعمن یرگذار یتاث ییتوانا یز رو کسم" با متریردک"

و  یاسیس کان تحریجاد جریبا ا ک،مشرتمین عمو یو قوان کاقتصاد مشرت ی،فرهنگ عموم ی،خیتار

ضمن  ها،حوزهمیجاد تعادل در متایده و با اید و تداوم بخشیرا تول یاسیساخت فرصت س ی،اجتامع
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ت کو مشار ین مدنینار قوانکرا در  یو اجتامع یفرهنگ ی،اسیات سکتحر ی،درون یون وابستگیفرماس

 . ندیکمت یت مستقل هدایهو یکل کیشدن و تش یقطب یبه سو  ،آزاد

 

"انسجام  ،ت انباشته"ی"ساخت هوی همشتمل بر سه مرحل ،ت مستقل"ی"هویت به سو یهدا انیجر

ت کمشار یلزم برای هبسرت  ،اجتامعهای یهلمیاه با گسرتش به متک" است یاسی" و "تعهد سیگروه

 ،دانشگاهها ،مدارس ی،اسیاحزاب س .ساخت" را فراهم خواهد ساخت -تیدرجهت"هو یجمع

ن پروسه شناخته یه گاه و سلول هدف اکیبه عنوان ت ..و ..ها یتعاون ها،رسانه ی،مذهب زکمرا ها،هیاتحاد

 . شوندمی

 

 ینیر عینشگر در مواجهه با تصاوک یبرا یو روان یر کت فیجاد امنیسم" ایردکنقش" ،بیترت نیبد

ل یخط حا یکد یه با تولکساخت"خواهد بود  -ساخت"و توجه رصف به برونداد"خود -یگر یمثبت"د

را رد کنشگر کاقدام نزد ، و در ادامه یاسیو س یت اجتامعکحرهای هنیزم، "یگر یان"خود" و"دیم یذهن

 . آوردمی اهمفر 

 

ان شناور و یجر یکن رو به صورت یاز ا. شودمیف ینش "خود" تعرکه با کاست  یتیسم" ماهیردک"

در عمل متقابل  یجمع کت مشرتیبا مسوول کبه هدف مشرت یابیدست یمردم برا یر جمعکتف ،ایپو

 ،توسعه ازم ین پارادایا .ندیکمامل کد و یبازتول ،پروسهی هد و در ادامیرقبا و قدرت را تول ،با نخبگان

 "رایگر یالوگ با"دیجاد دیروبرو شدن و ا یبرا یو اجتامع یاسیس کتوسعه تحر نییتب یلزم برا ییتوانا

ستا یت ناایل ماهیگوناگون جامعه به دلهای یهت به لکع حریانتشار رس .سازدمیهم فراهم 

ظهور مداوم  ،ید مداوم عمل جمعیتجد ،تکال حرکع در اشیرسار مداوم و کابت ،نشگر"کو"خود
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" یگر یردن مردم در تقابل با "دکده یجیبس ییافته و توانایافته و سازمان نیت سازمان کاز مشار یباتکیتر

 . سم"استیردک"ی یهن نظریادیبن یها یژه گیاز و

 

م به بار یبعضاً وخ یجیوسته و نتایبه وقوع پ سم"یونالیخ به نام "ناسیآنچه در تار سم"یردکنگاه " از

 .متعصبانه" است یهنپرستیا "می (Chauvinism) سمینیه چائووکبل ،سمیونالیآورده است نه ناس

فرو" و به وجود  یفرا" و "گروهها یف "گروههایتعر ،"ی" دشمنساز ، سمینی"چائوو یژهگین ویمهمرت

جاد یبا ا ،ز ثقلکمر یکن عوامل به عنوان یا .شده است یاسیس یجامعه یسلول هدف برا یکآوردن 

به هدف  یابیدست یر را براین تأثیشرتیب ی،مدن یجامعه یکژه در هنگام عدم وجود یاذب به وک یآگاه

از  یکدر هر  متبوع یمهایشورها و "ابرخود" رژکدر  یجوامع مدن یفرونشان .برجامعه خواهند گذارد

متعصبانه" نداشته  یهنپرستیبه نام "م یدهایجز نگاه به گذشته و انتخاب پد یازخوردب ،شورهاکن یا

 . شده است سمیم به نام ناسونالیوخ یسبب ظهور فاجعهها، ن عاملیهم. است

 

 . سم" بوده استینی" چائوویزانندهین عامل انگیمهمرت ،شده بود" یر یبازگشت به آنچه از آن جلوگ"

 

شود ین مسأله موجب میا .شودی" همواره به عنوان دشمن شناخته میرخودی"غ، نهمتعصبا یهنپرستیم در

 . نندکار ک"را انیگر یاقتصاد و اغلب حقوقبرش "د ی،اسیس ی،مظاهر مدنمیمتا ،گروه یه اعضاک

 

 بربر" از نگاه شهروندان "رم"میر رو ین "روم متمدن" و "غیامروز ینسخه ،در واقع یستیچائوون دگاهید

 . است یدر عرص امپراتور 
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 یتین فقط مطلوبیاما ا .نندیکاستفاده م یاسیس -یاجتامع کابزار تحر یکبه عنوان  یاز قوم باور  نخبگان

 یه هم به عنوان ابزار کاست  یر دولبهاید شمشیشا یقوم باور  .آن است یانهیل گرایمحدود در فرم تقل

" یشک"دشمن متدر خد یلهایرد و هم به عنوان وسیگیمناسب توسط نخبگان مورد استفاده قرار م

 ،نندیکابزار استفاده م یکبه عنوان  یه از قوم باور ک ینخبگان ،قتیدر حق .ردیگیسم قرار مینیچائوو

 . رندیگیار مکمتعصبانه به  یهنپرستیآن را در م ،ناخودآگاه

 

ه توسط کبه گروهها است"  یت بخشکحر یشده برا یطراح یاسرتاتژ  یکاز  یاغلب "بخش سمینیچائوو

 یبرا (اذبک یبخش یمثاًل آگاه) یط مصنوعیرشا یکجاد یا ،ت" فرموله شده و هدف آنی"ال یطبقه

 ینهااز دورا یار ین موضوع اگرچه در بسیا ،سم"یردکاز نظر " .است یبه مقاصد غالباً افراط یابیدست

 یست و تنها بخشیسم نیونالیناس یت واقعیاما ماه ،ردکدا یپسم ظهور یونالیستم به نام ناسیب یسده

 . آن است یل انحرافکدر ش یقوم باور  یاز تئور 

 

 :ندیکز مک" متریمل ی"برتر ین رو کسم ابتدا به ساینیچائوو یمل -یقوم یژهگیو

 

 . "یمل یل مداوم به پرستش گذشتهیدشمنان" و "متا یسهساز یملتها در مقابله با دس یر یفناناپذ"

 

 یر خودیه "غیروح ،سمیالیکراد یبه سو  یومتحک یاستهایس یراهب  ،( Paranoia) جاد سوءظنیا جنون

" یشک یرخودی"غ یبذرها ،نگر  یبرتر  ییگذشتهگرا یکد ی" به وجود آوردن و تولی" را در "خودیشک
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هن" یکمو قهای هنکی") .شودمیمنجر سم یالیکمردم توسط راد یشکاشته و به نسلکها "یرا در دل "خود

 . ( انجامندمی یاسیسم سیالیکظاهر شده و به راد (سمینیچائوو) متعصبانه یهنپرستیدر قالب م

 

توان ین منیبنابرا .خود است یهایر سازیاز تصو یالیخ یرمعقول نقشهیگسرتش غ کدر تدار سمینیچائوو

 یاز تجربه یبه تورم ناش ینشکوا ،سم"ینی"چائوو .در نظر گرفت سم"یونالیسم را به عنوان "ناسینیچائوو

 . ت استیبه نام قوم یبا ابزار  ،دوران انسداد 

 

شود و یشناخته م یانجامد با آنچه به نام ملت باور یسم مینیه به چائووکن مزاج ی" آتشیت پرستیهو"

د بتوان یشا) .ن تا آسامن داردیز زما یتفاوت ،" استیت خواهیآن ثبات قدم در راه "هو یزهیوجه مم

خواه  یبرتر  یتهن پرسیسم و مینیچائوو یقربان ،خیگر ملل در تاریدمیش از متایرد بکرد ملت کادعا 

 . ( شده است گروه سلطه

 

است و افراد و  یاخالق یه قانونک یهن است ملتیه هامن ملت و مکاست  یسم" فردیردکدر " انسان

سنت در چارچوب محدود لذت یزه زیه از حد غرکزند میوند یبه هم پ ینت و رسالترا درون سها نسل

جاد یا فیلکان در چارچوب تکزمان و م یت هایرا فارغ از محدود یوالتر  یبرد تا زندگمیفراتر  یطلب

آن  ،ردن خودکخود و از راه فدا  یردن منافع خصوصکق فدا یفرد از طر ،ه در آنک یوالتر  یزندگ .ندک

سم" یردکانسان در " .ه متضمن ارزش خود او به عنوان انسان استکند یکمرا محقق  یاملک یهست

داند: میرا هدف ها آن ققو تح یرو یپ یفرد یها یجاد آزادیبه مثابه رشط ا یهمواره از سه اصل آرمان

مستقل  ین ملیرسزم یکل یکتش ،انین بیبه ا) .از حق انتخاب" ی" و "برخوردار ییاراک" ،"شهروند بودن"

است: تا  یفرد یها یجاد آزادیرشط ا ،مضاعف ییخواه به معنایدولت آزاد یکبه فرض در قالب  یحت
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ادامه دارد فرد  یبه طور واقع ،گروه مسلط وه فرد به آن تعلق دارد ک یان ملتیم یض ملیه تبعک یزمان

و  .ن احساس را داشته باشدیست ایبامیفرد  ین جار یاگرچه بر اساس قوان ،ردکنخواهد  یاحساس آزاد

 یابیقادر به راه ،شود از آن خود نداندیشهروند آن محسوب من یه به طور نظر کرا  یه او دولتک یتا زمان

 یآزاد یکل کاز  یت در عرص ما بخشک_مشار یاگر آزاد .بود واهدنخ یاسیت سکمثبت مشار  یبه آزاد

ل کیر آن را تشیاجتناب ناپذی همرحل یکا یاز عوامل  یکیحتام  یمل یادآز  ،میه ما تصور آن را دارکاست 

 . ( دهدمی
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 درعمل کردیسم

ت یرضای هو ین الزام را به شیدر قبال شهروندانش دارد و اگر ا یخاص یدولت الزام ها، سم یردکاز نگاه  

 ،اگر دولت موجود ،در مقابل .ز داشته باشدیمساملت آم یستیتواند توقع تداوم همزمیبخش انجام دهد 

و  یا نگاه فرادستی ندکوب کگروه خاص را استثامر و رس یند و اعضاکن راستا درست عمل نیدر ا

 ،تواند از حقوق خودمیند آن گروه کاعامل  یو فرهنگ یاقتصاد ی،اجتامع ی،اسیدرتعامالت س یفرودست

 . دین اقدام مناکق ممیآنها ازهرطری همطالبت و به یحام یجاد دولت خاصیبا ا

 

از نگاه  .در فهم "ملت" و "دولت" است یرد آشفتگیگمیت قرار یسم مورد اهمیردکه در ک یموضوع اما

ند و دولت یکمخودمختارانه اشاره  یاسیاز نظر س یاز افراد با آرمان یبه اجتامع ،ملت ی،رد ملت باور ک

ز زور یت آمیموفق حصارشور خواستار انکبه نام ای هه در چارچوبکاست  یاسیس یاز نهادهاای همجموع

ج ینده هستند بعضاً نتاکشور پراکت آنها در چهار یرثکه اکرد کدر مورد ملت  ین آشفتگیا .مرشع است

 . سازدمیمتحد یاسیملت را از نظر س ،تیدولت در نها ،در واقع. به بار آورده استیمیوخ

 

 ی،جنبش مقاومت مل ی،رد ملت باور کاز منظر .سم درعمل شدیردکی هتوان وارد مقولمیمقدمه  نیابا 

گوناگون خود را  یتا به امروز با نوسانات فراوان و مبارزات مقطع 1639ه ازکاست  یخیتار یجنبش

و مبارزات ها یولوژ دئیا ها،با آرمان ،ط و اوضاع مشخص هر دورانیو باتوجه به رشا .انده استیمنا

خود را برتن آنها  یخیتارهای هآنها را به خودگرفته و خواست یخه و رنگ و بو یگوناگون درآم یمقطع

اما  ،شیگسرتده و قابل ستا یوششکرد تا به امروز ک یجنبش مقاومت مل ،دگاه مایاز د .ده استیپوشان

اما  ،ن جنبش اگرچه مستمر و جهت داریا .استرد بوده کملت  یبه حق آزاد یابیدست یبرا ،ناهامهنگ

 یرسارس  یساختار منسجم و نه صاحب رهب  ینون نه داراکن جنبش تایا .ز و شناور بوده استکرمتمریغ

آن  .ندکاتخاذ  یکاسرتاتژ یردهایکرو ی،اسیه بتواند نسبت به تعامالت سکبوده است  ینیو سازمان متع
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نون که تاکبوده است میرمنسجیو غ ندهکانامنظم گروهها و احزاب پر  یت هایازفعالای همجموع

مستقل به  یاسیچارچوب س کی ،واحد ین و هدفیمعای هبرنام ،مشخص یار کنتوانسته درقالب سازو

 . ردستان را محقق سازدکنام 

 

 یجابیند در وجه اکیمت یمستقل هدا یت ملیل هوکیرد را به تشکه ملت یکمرشوط مه ،سمیردک ازنگاه

ردستان توسط کاشغال  ی،رد و در وجه سلبکن رسنوشت ملت ییحق تع ،ن رشطیتر یادیو به عنوان بن

و  یاسین منافع سیگروه سلطه درتام یناتوان ،ت شهروندان یحقوق و امن ینقض جد ،گروه سلطه

 ینت حقوق و منافع اساست شناخیبه رسم یبرا یح و ضمنیرصی هر کمرشوع و عدول ازمذا یاقتصاد

 است

 

و فعل و انفعالت آن درمنت جامعه و در تالطم ارتباطات و دادوستدها ها ه جنبشکن باور یبا ا سمیردک

 یصنف یجنبش ها یکهارمون ینه ساز یو زم ینیفرصت آفر یرد بسرته را برایگمیل کت جامعه شیلک ی

 یابیدست یدر راستا ،گریدیکبه  کمکند تا بتوانند ضمن یکما یمه (ارگران و زنان ک، معلامن ، انیدانشجو )

خواست  ی،ارگر کاعرتاضات  یی،مبارزات دانشجو ،احزاب ،ن اعتقادیسم با ایردک .نندکت کبه هدف حر

ت مستقل سامان یبه هو یبابیر دستیجامعه را در مسهای یهلی هجنبش معلامن و هم ی،صنف یها

 . دهدمی

 

چگونه  یاسی_سیر کف یروهاین شیچون آرا ییبه پرسش ها ییپس از پاسخگو، سم یردک ،ن اساسیا بر

 ؟میچه هست یدر پ ؟دام استکما  یها تیانات و محدودکام ؟ستیان ما چکموقع و م ،وزن ؟است

ی همرحل ؟میبرمیبه رس ای هدر چه مرحل ؟ستیو قدرت مستقر چ روهایمان با ن یکیو نزد ینسبت دور 
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 یاسرتاتژ  ؟دام روشکو با  ؟میچه هست لیتحل یدر پ ؟جاستکمان  تیمدار فعال ؟دام استکما  یشارو یپ

 :ندیکم یرمعرفیب زیبه ترت یعملی هخود را در عرص یها

 

 ت مقاومتیدرقالب هو ینینقش آفر -1

 ت قدرتیدرقالب هو ینینقش آفر -2

 یت ملیهو یانونکرامون نقطه یپ یاسیس ی،اجتامع یروهاین یع و سازماندهیتجم -3

 یدرون گروه یجاد و تداوم گفتامن هایا -4

 یکتیروپولکر ماکن تفیدرع یکتیروپولیکدن به میشیاند -5

 نار سازمانکجنبش در  -6

 هم ارزی کهشب ،ره و درادامهیجاد زنجیا یتالش برا -7

 کبلو یک یدرقالب سامانده پروژه و برنامه ،لکتش -8

 "ی" و "درهم بودگیردن "باهم بودگک یانونک -9

 ل و سازمانکدر قالب تش یعمود یارتقا یوتالش برا یروابط افقی هتوسع -10

 یت شناسنامه دار ملیقراردادن هو کمال -11

 ت نهادمندیفعال -12

 "ت قدرت"خودیتقو -13

 ید درطول مصالح جهانر ک یت ملیف هویتعر -14

 نینو ین و رهب ینو یسازمانده ،نیبات نوکیتر ،نیمخاطب نو ،نیدنویتول -15
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ق ین از طرینو یاجتامع ی،اسیت سینیع یکجاد یا یتالش برا ی،ذهن یآرمانها یبازساز  -16

 ی. نیو ع یسپهر ذهن یانطباق ساز 

 

انسجام  یر دارایوجود تصو یعنیمؤثر  یبه خودآگاهنون کرد اکه ملت کن باوراست یسم بر ایردک 

به مقابله باساختارها  ،خود یت فرهنگیو هو یسب حقوق ملک یافته و برایدست  یو نظم منطق یدرون

آنها بوده  بسکدر راه  یامانعیغ داشته و ین حقوق را از او دریا ایه کبرخاسته  یا یاسیس یروهایو ن

 . اند

 

جهان ) ینظام دانش ،مفهوم و معنا ی" و "شعور عام" دربارهکمشرت ید آوردن "آگاهیپد یسم" برایردک"

 ،شهیاند یدر حوزه ،"یت مستقل ملی"هو ،هدف یخود را در حوزه (یدئولوژ یا) یو نظام ارزش (ینیب

 ینهایدر زمرد کردستان و کف یتعر یبرا ییو توانا یی"ساخنت دانا، عمل ی" و در حوزهیرد ملت باور ک"

 شناخت یپارچگیکت مستقل" را اساس ی"هوی، المکنت ک" قرار داده و به دور از هرگونه لیجهان

 :داندیعرصهها ممیرد در متاکملت  (شناخنت و شناخته شدن)

 

 یردگار به ما ارزانکه ای کهماست خانی هشور ما خانک .دیمن! وطن خود را دوست داشته باش ارانی

ه مارا دوست دارد و ما هم آن را دوست کداده است  یرا جا یتیپرجمعی هت و در آن خانوادداشته اس

عرت یو آن را رس مینیکم یاحساس همدرد یگر یدی هش از هر خانوادیب ،ه ما با آنای کهخانواد .میدار

 یعنارص و اجزا یافته و دارایز کمتر  یخاصی هنقط یه بر رو کن خانواده از آنجا یو ا .مییمنامی کدر 

  ...ماستمیارگاه عمو کن ما یرسزم .ت استیاز فعال یهمگن است مستعد نوع خاص
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 .میشیکمت زحمت یل برشک یبرا ،میشیکمن خود زحمت یرسزم یبر اساس اصول درست برا یوقت ما

ا را از کاتی هنقطن یاگر ما ا .میار ببکر عموم به یخ ید برایه باکاست میا و اهر کاتی هشور ما نقطک

ده یفا یب زینهن خود یم یه براکت بلیل برشک یه نه تنها براکم یریم در مظان آن قرار گیدست ده

د یبامینند کدا یپ یت همبستگیبرشی هل دهندکیتش یه بتوانند با ملت هاکش از آنیپها انسان ..میشو

تنها از  .لت و افراد برابر وجود نداردان میجز در م ینیراست یچ همبستگیه .داشته باشند یخود ملت

  ...میباش اشتهدای هشناخته شد یم وجود جمعیتوانمیه کت خودمان است یق هویطر

 

ه اوضاع و ک یملت د در درون هریه هستکجا کهر  .دینکه خداوند به شام داده است رها نکرا میپرچ

د اما چنان یآن ملت باش ین آزادیتام یبارزه برامی هاحوال شام در آن قرار داده شده است همواره آماد

 ،د منیینگو یی.انگر عظمت ملتتان باشد و نه خودتان به تنهایخته شد بیر یه اگر خونکد ینکمبارزه 

س کهر  .ن و ملتش را در وجود خودش مجسم سازدیوشد تا رسزمکد بین شام بایس در بکهر  .د ماییبگو

ش بداند و چنان بر اعامل خود مسلط باشد یو مسوول همنوعان خو د خودش را ضامنیان شام بایدر م

 . بگذارند ماو دوست بدارند و احرتای هن و ملتش را به واسطیه موجب شود رسزمک

 

 .دینکفا یت ایت خود را نسبت به برشیه به شام داده شده تا مامورکاست  یتیماموری هشام نشان ملت

اجتامع  ی،ن واقعیرسزم .ت شودیآن مامور یفاید مرصوف ایدان ملت بافرزنی ههم یروهایو نها ییتوانا

دن به یرس یه براک دوسته انیبرادرانه به هم پ یوفاقی هه به واسطکاست  یآزاد و برابر  یانسان ها

 . دینگه دار ین حالتید و ملت خود را در چنینکن ید چنیشام موظف .نندکت یفعال کمشرت  یهدف
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سان یکگانه و ی ین بدون حقیبنابرا .و جامعت است یه همبستگکست بلیافراد نیی کمهمجموع ملت

ازات و یامت ،وجود طبقاتی هآن حق به واسط یسانیکو  یگانگی یوقت .وجود ندارد یشور واقعکچ یه

فرد  یاه ییاز قوا و توانا یت بخشیفعال یوقت .وجود ندارد یشور واقعک ،نقض شده باشد ینابرابر 

و قبول  ییه مورد شناساکوجود نداشته باشد  کیاصل مشرت  یوقت ،ا خفته و خاموش باشدیف و متوق

ان وجود یاز آدم یتصادفای هه تنها تودکبل ،ن وجود نخواهد داشتیملت و مردم راست ،همگان باشد

 . سازد دهنکران است آنها را پکط هم ممیآنها را گرد هم آورده و رشا (ا زوریو ) طیه رشاکدارند 

 

ان همگان یدر م کجز حق مشرت  یگر یا هر حق خاص دیراث و یم ،م قدرتیتسل یه مقتضک یاز یامت هر

 . دیه در مقابل آن مقاومت و آن را نابود سازکد یم غصب وجور است و موظفکدر ح ،باشد

 

ی هچ قاعدیه ،دین و ملت خود را خوار بداریه رسزمکد یخواهیاگر من .شام پرستشگاه شام باد نیرسزم

ن و ملت خود یه نسبت به رسزمک یبه نام عشق ...دیریرا نپذ یگر ید یچ قانون اخالقیو ه یگر ید

  ...دیزیبه مبارزه برخ یر با هرگونه نابرابر یناپذ یخستگ ید به نحو یبا ،دیورزمی

 

باشند و به  یاعل اربرد هامن قانونکات شام بر حسب یح یجیم تدرید معطوف به تنظیشام با نیقوان

ی هلیه تنها به وسک ینیقوان .دینک یار ین یم آن قوانیشام در تنظی هه همکاست  یرضور  ،ن منظوریا

آمال  ها،شهیدجز بازتاب ان یز یتوانند طبعا چیهرگز من ،م شده باشندیاز شهروندان تنظ کیوچکبخش 

 یکا یگروه  یکچهارم  یکا یوم س یک یبازتاب خواست ها یعنیهامن بخش باشند  یو خواست ها

 . شورکل کمنطقه و نه 
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د همچون رضبان ین بایقوان .ش ببندیر عام را پیباشند و خ یلکو میعمو های هانگر خواستید بیبا نیقوان

ت ین ماموریا یبا واگذار  .ندک یقانونگذار  میرمستقیا بطور غیام ید مستقیل ملت باک .قلب ملت باشند

  ...ردکد یشور خواهکل کن نفع یگزیگروه خاص را جا یکنفع  ،کاند  یبه گروه

 

شور ک .بخشدمیات یه بدان حکاست ای هشیهامن اند یشور واقعک .ستین نیاز زمای هرصفا قطع شورک

ن را با هم متحد یفرزندان آن رسزمی هه همکو جامعت است  یگانگیاز  یعشق و احساسی هشیاند

 . سازدمی

 

داشته  ینقش یمل یرشفت زندگیخود در پ یم حق راکاز برادران شام نتواند به ح یکی یه حتک یوقت تا

ه ک یتا زمان ،افته اندیگران آموزش یه دک یتن در جهل به رس برد در حال یک یه حتک یتا زمان ،باشد

فاقه به رس ار در فقر و کفقدان ی هردن به واسطکار کل به یو م ییه به رغم تواناکتن باشد  یک یحت

 . د داشتیهمه" نخواه یشور همه و براک" یعنیآن  یواقع یشور به معناک ،شام ،در آن صورت ،ببد

 

و  ییبایات ملت خود را در زیه حکد یخود را موظف بدان .دیگر نشوید یر وجود ملت هاکمن هرگز

د باشد و اساس آن بر مردم د آزایو ترد که از هرگونه ترس و واهمه و شک یشور ک ،دیش ببیقدرت به پ

  ..همگان باشدی هپارچیکاستوار باشد و قدرت آن عبارت از قدرت 

 

 .د خواهد بودین شام جاویرسزم ید زندگینکملت خود جان خود را فدا  ید برایه آماده اکمادام  و

 ( 1805 -1872ینیماز)
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 و دن"یشی"آزاد اند ،سنت"ی"آزاد ز ،"یآزادبه "گوهر  یابیدست یملت برا یکان یپا یب یمبارزه ،سمیردک

 . "آزاد ماندن" است

 . رسنوشت ماست و رسنوشت ما را رقم خواهد زد ،سم"یردک"

 

 

 

 سمیکرد میمفاه

 نهیزم ،مشخصی هچهارچوب کیدر  قیتواند با انتقال حقامی سمیردک هیگفته شد نظر هکهمچنان

 . ت فراهم آوردملت را در قالب دولت ـ مل کی"خودشناخت" ی

" یاسیس ییامی"س، هینظر کیدر قالب "دولت ـ ملت" است و به عنوان  یمل تیاثبات هو،  سمیردک

 کی سمیردکدر  (ism) "سمی"ا .خود استی هفرد با مجموعی هرابط یعیطب رخساره انگریه بکاست 

 یگر ینقش باز یفایو ا یو جبان یقیار تطبکساز و  کی ،نشک کی ،از توسعه یانیجر ،( practice) ""عمل

 .  " استی"ملت باور ی"توده ها" و "نخبگان" در پروسه  یاز سو 

" به تعادل یی"هنجارگراداریت از تعادل ناپاکحر ، منسجم اتینینده به عکپرا اتیت از ذهنکحر  ،"سمیردک"

 کیرد در قالب کملت  یو فرهنگ یاجتامع ،یاسیس تیواقع تیتثب یو تالش برا یرد ملت باور ک داریپا

 نوانرد است و به عک کیر کتف یو جزء رضور  ی" محصول خودآگاهسمیردک" .مستقل است تیهو

رد خواهد بود کملت  یو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتامع ،یاسیس یه وجوه آن منحرصاً خودآگاهکای هینظر

 نیبنابرا .اهد ساختمتبلور خو  سمیارگان کیامل شدن به مثابه ک ی" ملت را به سو یدرون شی"گرا

 تیو واقع تیامتوان متمیآن ی هلیخود به زبان خود" است و تنها به وس ری" تعبسمیردکتوان گفت می
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 سمیردکی هینظرای هیپا میتاب دوم به رشح مفاهکدر  .ردک حیو ترش فیتوص،  نییردستان را تبک

 . میپردازمی

  

 ( 1) .است یقدرت و آزاد ،به عظمت دنیرس ،"سمیردکملت در" تیروا رشح

  

های هیخود بر رو ادیه با قرار دادن بنکرد است کعشق به ملت  ،فیتعر نی" در ساده ترسمیردک"

 ( 2).دهدمی"ملت باور" ارتقا  تیمردم را به عقلای هت تودکمشار  ،نیو نهاد یکادرا، یهنجار 

  

 ،یفرهنگ یها تیاز واقع یوجوه ،یکیتکو تا کیژاسرتات ،یاستدلل یها یل بندکشی ه" به منزلسمیردک"

ردستان کبه نام ای هپارچکی تیلکخود را در  ییه هدف نهاکاست  وستهیبه هم پ یو اقتصاد یاسیس

 ( 3).سازدمیمحقق 

  

ی هشامل دور  ،یـ روش شناخت یخیاز نظر تار) سلطه است هیرد علکمحصول مبارزات ملت  ،"سمیردک"

 :بوده استها یژگیو نیم شامل اکه دست ک (است یدولت نیب سمیالیولونکی هسال 400

 کو مشرت  یهمگان یارضی همبارز  کیـ 1

 کو مشرت  یـ زبان همگان2

 کو مشرت  یفرهنگ همگان کیـ 3

 کو مشرت  یـ وحدت همگان4
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 کو مشرت  یهمگان خیـ تار5

 دهی" نامیاجتامع یتگه "احساسات همبسک یتعلق جمعی هدربار  کو مشرت  یهمگان کـ در 6

 . شودمی

 ( 4) کمشرت  یروانی هنیزم -7

  

 ( 5).دارد شهیرد رکه در اجتامع موسوم به ملت کاست  یاسیس تیاز هوای هژ ی" صورت وسمیردک"

  

نش کنش و واکرد" درقالب ک"ملت یزمان حال برای هافتی تیمرشوع ی" در واقع صورت هاسمیردک"

 قیعال ،یه در تعهدات هنجار کات است کرفتارها و ادرا ،بر نهادها دیکرد" با تاکبه نام " یتیهو ییایپو

 ( 6) .لندیحوزه دخ نیای هنینهاد یاستهایو س

  

ی هشیو اند انیب یراسکو دم تکمشار ، یمربوط به شهروند یبرحسب آرمان ها سمیردکدر " یمل تیهو

 ( 7) .ندیکم تیتقو یو همبستگ یشهروند تیهو یبراای ه" را به عنوان شالودیرد ملت باور ک"

  

 :اهداف است نیتحقق ا ی" در جستجو یمل ی"آرمان های ه" در حوز سمیردک"

 . یرد ملت باور کگرفنت  شیرد از راه پکملت  یاسیـ تحقق استقالل س1

 . آزاد یرد در مقام ملتکشأن و منزلت ملت  تیـ تثب2

 ( 8) .ملل ریرد در برابر ساکملت  یو مساوات برا یمل تیمکـ تحقق اصل حا3
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 ( 9).استمیمرد تیمکحا یلوا ریرد زکملت  یمل تیمکشناخنت حا تیبه رسم سمیردک "

  

" را به یردملت باور ک" یاحساسات و نگرش ها ادی" بنزیبرتر از همه چ یمل یی" با طرح" رهاسمیردک "

 ( 10).ندیکم تیمستقل هدا تیهو یسو 

  

 ییایجغرافی هرد به عنوان فرهنگ مسلط در حوز کمتقارن به فرهنگ ملت  یبخش تیوعمرش  ،"سمیردک"

 ( 11).ردستان" استک"

  

ه کند بلیکممعطوف  یو ساختار  یخیتار میمستقهای هنیزم تی" نه تنها ذهن ما را به اهمسمیردک"

ی هتر دربار  یمراتب اساسبه  یها یتوان از دعو یرا من یملت باور ی هدهد هر گونه بحث دربار مینشان 

 ( 12).ردکجدا  یانسان تیو هو تیذهن

  

 ایبه صورت نادرست شناخته شده  یخیه از لحاظ تارکاست  یشناخته شدن ملت تی" به رسمسمیردک"

مطالبات  نیشامل ا دیبا تیاز هومی" هر مفهو سمیردکاز نگاه"  .حذف آن صورت گرفته است یتالش برا

 ( 13).خود آن مفهوم باشد کاز در  یبه عنوان بخش
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 :دهدمیانجام  یار اصلکگفتامن سه  کیبه عنوان  سمیردک"

 ( یشناخت شناس) ندیکم انیو ب دیتائ ،بازشناخته وستهیشناخت را پ دیو باز تول دیمختلف تول یـ راهها1

 . ( یشناس یهست) ندیکم انیو ب دیتائ ،بازشناخته  وستهیرا پ یـ وجوه مختلف هست2

 ( 14) .( استیس) ندیکم انیو ب دیتائ ،بازشناخته وستهیرا پ یساز  یمختلف توامنند های هیـ رو3

  

 یتفاوتها لیبر وحدت ملت و تبد یپافشار  ،واحد و همگون ساز از ملتای هشیاند تیمکحا، "سمیردک"

 ( 15) .ساخت همگن است کیبه  یدرون

  

مستقل است  یگاهیجا افنتی یبه خود گرفته تالش برا یطلب ییه لقب جداک یز ی" آن چسمیردکنگاه " از

در  ینشکبه عنوان وا اً یتوان متساومیناخود" است و آن را  یگر یحس تفاوت با "د کاز ادرا یه ناشک

 .شده است لیمرد تحکگفتامن سلطه بر ملت  یه از سو کرد ک یتلق زینای هنندکبرابر اصطالحات طرد 

(16 ) 

  

"ما" و "آنها" منجر  انیمرز م لیکهرگز به تش دیردها نباک انیمذهب متفاوت در م، " سمیردک" دگاهید از

 ( 17).رد" استکناخود  یگر یرد" و "دک"خود ، یگر یمرز خود و د ،"سمیردکدر " .شود

  

ا فاقد اعتبار و آنها ر  ینف ،را در چارچوب اصول خود یمذهب انهی" هرگونه انحرافات اختالف جوسمیردک"

ردستان ک یو ذهن ینیرسزم یایه در جغرافک یسانی کههم ، سمیردکاز نگاه " .داندمی تیو مرشوع

 ( 18) .دهندمی لیکرد را تشکنند ملت یکم یزندگ
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 نیدر ع تیو تابع تیمکحا ،تیمربوط به هو ی" در پاسخ به پرسش های"ملیوحدت پندار  ،"سمیردک"

 ( 19) .عات گوناگون استتعلق افراد به جام

  

به نام  ییایرد" در جغرافکهمگون به نام "ملت ای هبه جامع ینیرسزم تیمکحا ی" واگذار سمیردک"

 ( 20) .ردستان" استک"

  

رد به کشهروندان  تیهوی هدیچیبا خطوط پ یمل یدولت یمرزها یبه همخوان ی" تحقق بخشسمیردک"

 ( 21) ."استیدولت مل ینام "شهروند

  

ت در که حق مشار کباور است  نیاست بر ا تیمنشأ مرشوع ،ه "ملت"کآرمان  نیبر ا دیک" با تاسمیردک"

 ( 22) ." باشدتیاز گفتامن "هو یتابع دیاستقالل با

  

به  یابیهمگون ساز با هدف دستی هابندیگسرتش  یاسیهنجار س ،یدئولوژ یا کی" به مثابه سمیردک"

 ( 23).ردستان محور استک ریم فراگنظ کیمستقل در  تیهو

  

ی هستیشا گاهیاست تا جا ییرها یرد به مبارزه براکو فراخوان ملت  یحس غرور مل نی" تلقسمیردک"

 ( 24) .بزرگ به دست آورند یدر مقام ملت خیخود را در تار
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رد از کت ه براساس جنبش مخالفت متحد آحاد ملکاست ای هرد" فلسفکملت  یجنبش خود آگاه"

 ( 25) .دیآمی" به دست یرسنوشت مل نیی"حق تع قیدادن سلطه از طر انیردستان با هدف پاک نیرسزم

  

شده به دست سلطه و هدف آن  نییتع یه خواهان حذف مرزهاکاست  ی"معطوف به آرمانسمیردک"

 ( 26) .رد استکشور مستقل ک لیکتش

  

 یساز  پارچهکی تی" در تثبسمیردک" نیادیآرمان بن ،ش فرهنگآموز ی ه" در حوز یمل داریپا ی"آگاهجادیا

 ( 27).است یمل

  

رد به کو وحدت ملت  یو عامل همبستگ یمل تیاساس شخص ،باور مقدس" کی"به عنوان "سمیردک"

 ( 28).است نیادیارزش بن کیمثابه 

  

 دیکو تا ،تیو هو نیادیارزش بن ،خیرد در رابطه با تارکملت  یمعتب برا یاسیسی هبرنام کی" سمیردک"

 ( 29).است یملی همشخص تیبر موجود میمستق

  

ردستان را ک نیه رسزمای کهسلط هیخود را علی همبارز  ،بخش ییرها یملت باور  کی" به مثابه سمیردک"

 ( 30).ندیکم یر یتحت سلطه گرفته است هدف گ
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به دولت  یبخش اتیانهدام نظام سلطه و ح ،یمل تیبه هو یتشخص بخش، " سمیردک" یینها هدف

 ( 31).ردستان استکمستقل 

  

شور مستقل ک تیو تثب جادیه اکاست  ییو آرمان هاها ارزش ،اصول ،"سمیردک" یدئولوژ یاز ا مقصود

و  یتساو  ،عدالت یاجرا قیاز طر یآزادساز  ای یبازساز  ک،به اهداف مشرت  یابیرد را به منظور دستک

 ( 32).ندیکم قیو تشو تیهدا ،نظم

  

توسط گروه  افتهیل گرفته و سازمان کش یمبارزات ایها امیق ها،شورش ،"سمیردکدر " یمل جیاز بس مقصود

 ( 33).شناخته شدن هستند تیه خواهان به رسمکرد است ک یمل

  

 لیدان با هدف تحمشهرون کمشرت  یها نیو آئ کمناس، " مجموعه اعاملسمیردکدر " یمدن فرهنگ

 ( 34).شور "استکو دفاع از "ملت ـ  یوفادار 

  

شده به  ینیبازآفر یاصالت فرهنگ افنتیشورها و کمردمان ملت ـ  یخودشناس ،"سمیردکدر " یمل هدف

 ( 35).استمیمرد یو فرهنگ ها یمل یهنهای هلیوس

  

 یامللل نیب ییو حصول شناسا ینیرسزم یدفاع از مرزها ،تیمکردن حاکحد و مشخص  نییتعی هفیوظ

 ( 36).شودمی" محسوب سمیردک" یخارجهای هاز جنب
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 یاسیس تیو مرشوع ییفاکبه خود  لیه نکاست  یالتکحل مش ،یملی هجامع یداخل یسازمانده تیاهم

ر چارچوب به ملت د دنیبه منظور وحدت بخشمیالزا نهینهاد لیارگرفنت وساکبه  نیهمچن .ندیکم جابیا

 ( 37).رندیگمی" قرار سمیردکاهداف وحدت بخش "

  

 ندهیحال و آ ،ملت در گذشته یاتیحی هو جوهر  یخیتاری ه" بازتاب حافظسمیردکدر " یفرهنگ تیهو

 ( 38).هست و خواهد بود ،بوده

  

 یتیو هو تیموجود سیتاس یمرشوع برا یرد به عنوان منبعکملت  تیماه یارزش گذار  ،سمیردک"

 ( 39).جداگانه و مستقل است

  

 کیدئولوژیا یرسمشق یر یل گکجهت شمیمبارزات مرد ییبه عمل گرا دنی" تحقق بخشسمیردک" تالش

 ( 40).استقالل است یدر تالش برا

  

 :به آنها دهد یار یبس تیاهم دیخود با یی" در عملگراسمیردکه "ک یعامل جمع سه

 یقانون اساس نیـ تدو1

 نتخاب دولت منتخبـ ا2

 ( 41).و دولت منتخب یاز قانون اساس یمل تیـ حام3
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 ها،را با حضور متام گروه یاسیبه قدرت س یمل یابیدست ک،یدئولوژیشدن ا ی" با اجتناب از قطبسمیردک"

 ( 42) .ندیکمردستان هدف کمستقل  نیرسزم یاسیدر چارچوب سها یدئولوژ یو اها هشیاند

  

جامعه را  یبخش هامیمتا ،یمعنو  یدئولوژ یردستان" به مثابه اک یارض تیبه متام سنتی" با نگرسمیردک"

 ( 43).خواندمی" فرا ی"اتحادمل یپرستانه برا هنیت مکبه مشار 

  

و  ینقاش ،اتیادب ،هن ،ارکو افها هدیو ساخنت ا ینگاهدار  قیر از طرکنخبگان روشنف ،"سمیردک" در

 ( 44).ورزندمی دیکصالت ملت تابر ا یقیموس

  

 رشفتیبه پ لیآن نی هلیه به وسکآورد می دیرا پد یرسامً ابزار ها هه آموزش تودکباور  نی" با اسمیردک"

اهداف  ،شوند کیمشابه رش اتیند در تجربیکم کمکاست به مردم  ریان پذکمتمدن و آزاد امای هجامع

 ( 45).نندکاقتباس  کمشرت  یمشابه داشته باشند و الگوها

  

 ،تیو مل نیو احساس دفاع از رسزم هنیعشق به می هیمدارانه بر پا هنی" با پروراندن فرهنگ مسمیردک"

 ( 46).سازدمی یو مراسم متجلها جنبش ،ادبودهای ،فاتیو ترش کفرهنگ را به صورت مناس نیا

  

 ( 47).گروه سلطه است یملت" از سو به نام " یجمع یتهایهو یر یقالب گ ینف ،"سمیردک"
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و  نییتب ،فیملل تعر ریبرابر با سا یرد ارزشکملت  یه براکاست  یاسیو س یفلسفای هینظر ،سمیردک"

 ( 48).نهدمی ادی" بنیمل ییخود را بر "رها یارزش اخالق یند و مبنایکم تیتثب

  

" به سمیردک" ادیسازگار و متناسب باشند" بن دیبا یو مل یاسیه واحد سکاست  نیه اعتقاد آن اک یاصل"

 ( 49).است هینظر کیعنوان 

  

از  یار یعامل بس ،از آن یناش یها یناسازگار  جادیه عدم توجه به اصل و اکباور است  نی" بر اسمیردک"

 ( 50).بوده است ستمیبی هسد خیدر تار یبا منشأ مل یها یز یخونر

  

ه ک یدر حال .است یو منطق یکیتکالیدای هرابط یمل تیبا هو سمیونالیناسی ه" رابطسمیردکنگاه " از

و  یر یل گکبه ش ندیفرآ نیحال ضمن ا نیند در عیکمملت عمل  کی تیهو انیبه عنوان ب سمیونالیناس

 ( 51).رساندمی یار ی زین تیآن هو فیتعر

  

ی هه جامعکاست  یقیاب احساسات عمو بازت نی" بروز دادن احساس عالقه نسبت به رسزمسمیردک"

 ( 52).ندیکمبا معنا و مفهوم متعارف ابراز  یهنیردستان نسبت به مک یمل

  

خواه بر حسب امتزاج  ،است یاسیسی هجامع کیرد در کملت  یپارچگکیو  ییهمگرا ،"سمیردک"

 یدادهایاز روه ک یو خواه برحسب احساس درون یو خواه بر حسب خودشناس دهیسنجی هنینهاد

 ( 53).شودمیس کمنع زین یخیتار یدادهایگرفته و در رو روین یخیتار
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آنها را دارند  یندگیه منایکمخود را فقط از مرد تیمرشوعها ه دولتکاعتقاد است  نی" بر اسمیردک"

ی هامعه مردم خود را با جکرد ک تیو تثب تیملت تقو انیاحساس را در م نیا دینند لذا بایکمسب ک

 ( 54).دهند و جزو آن به حساب آورند قیتطب یمل

  

 ( 55).نندک تیحفظ و حام ،یر یگیآن را پ ،خود را شناخته یرد منافع ملکوشد ملت یکم" سمیردک"

  

به  یخیو تار یفرهنگ ،میه از نظر قو ک ینیرسزم یابیباز ی" عبارت از تالش براسمیردکدر " یطلب الحاق

 ( 56).مرانان گروه مسلط استکتابع ح ،هیته بوده و بر اثر تجزوابس گریدکی

  

هستند میواحد با مرد یهستند اساساً ملت یکمشرت  یخیخاستگاه تار یردها داراک" چون سمیردکنگاه" از

 ( 57).وندندیبه هم بپ یاسیاز لحاظ س دیبا نیاند و بنابرا وستهیپ گریدکیه به ک

  

مبارزات مردم  ،زهایملت" و برشمردن تفاوتها و متا کی"متعلق بودن به یارهایمع فی" با تعرسمیردک"

 ( 58).دهدمیرده سامان ک تی" هدای"استقالل مل ریرد را در مسک

  

 :دهدمیدو عامل را مورد نظر قرار  ی" در حوزه روانشناسسمیردک"

شدن رسچشمه  یر گرفنت و قربانقرا هیدر حاش ،یه از عقب ماندگک ی: پس راندن احساس فروتر نخست

 . ردیگمی
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 ( 59) .یمل یرد نسبت به سنتها و دستاوردهاکآحاد ملت  زیردن غرور اغراق آمک یی: عقالدوم

  

 .ندیکمعرضه  زین یجمع تیو هو یاز وطن پرستمیمفهو  ،فیتعار رینار ساکدر  ،"سمیردکدر " ملت

(60 ) 

  

 یدارا ،"تی"هو کیداشنت  یدارا بودن رسچشمه و اصالت در معنارد با کملت  ،"یخیتار سمیردک" در

خود را باز  یاستقالل ملها هنیهم با هامن زم تیبوده و در نها یخیو تداوم تار نیرسزم ،یمل ینهادها

 ( 61) .به دست خواهد آورد

  

ه با کاست  یمل" و احساسات یـ زبان یبر عنارص "فرهنگ یمبتن ،سمیردک" در یمل یدار ی"بی هدور 

 ( 62) .منجر خواهد گشت یامل ملک یبه خودآگاهها تیظرف افنتی تیفعل

  

 .یحقوق مل ،یمل تیهو ،یمل شهیداند: اندمیموثر  یمل ییمهم را در رها اری" سه عامل بسسمیردک"

(63 ) 

  

در  یفرهنگ یعنیو سنتها عادات ،  یقیموس ،در هن گانهیل کخود را به ش ،یروح مل ،"سمیردکنگاه " از

 ( 64) .ندیکم یلمه متجلک یمعنا نیگسرتده تر
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خود را در  یاسیتظاهر س دیامر با تیرد در نهاکملت  یوحدت فرهنگ و یخیوحدت تار ،یزبان وحدت

 ( 65) .انجامدیمستقل ب یاسیواحد س کی لیکو به تش دایپ یمل یار کو هم یهمبستگ

  

 یبرا یساز  یبالقوه مجار  ییتوانا یرد و داراکوحدت ملت  یذات ،رخاسته از آنبی هشی" و اندسمیردک"

 ( 66) .است یراسکو دم سمیبالیبا ل خنتیدرآم

  

 یفضا یدارا ،ردکملت  نیبه مثابه رسزم ینیرسزم یایردستان عالوه بر جغرافک نیرسزم ،"سمیردکنگاه" از

 ( 67) .سازدمی زیناخود"متام یگر یرا از "د ه آنکهست  زیمنحرص به خود ن یو فرهنگ یزبان

  

در  کیراتکت دمکه حق مردم در مشار کمعناست  نیبه ا یو ملمیمرد تیمکحا میمفاه، "سمیردک" در

امور ی هآزادان میرد در تنظک یو حق دولت مل یمل تیهو نیتضم ،ل دولت مورد نظر خودکانتخاب ش

 ( 68) .است ریخود خدشه ناپذ یو خارج یداخل

  

 یر یدر مس یو اجتامع یاسیروابط س یادیساختار بن دیتجد ،"سمیردکاهداف " نیاز مهمرت یکی

 ( 69).است یومتکح ای یمل نیراست تیمکبه حا یابیدست یبرا کیراتکدم

  

 .رد بر رسنوشت خود استکملت  تیمکحا یاسیس یمرشوع ساز  یل ـ ساخت محور کش ،"سمیردک"

(70 ) 
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 .است یملهای هو نشانها نشان ،رسود ،پرچم  ،یمل ریشعا ،استقرار نهادها ،"در نظام عملسمیردک"

(71 ) 

  

حقوق  نیتضم ،ومت قانونکح ،یراسکضامن دم یچون ثبات نهادها ییارهایمع فی" با تعرسمیردک"

 یرسنوشت مل نییصت حق تعفر  ،از اقتصاد فعال تیحام زیاز آنها و ن تیو حامها تیاحرتام به اقل ،برش

 ( 72) .سازدمیرهنمون  یرا به تحقق سعادت مل

  

را براساس  یاخالق یالگوهاها هو نشانها منظم ارزش فیضمن بازتعر ،اخالق ی ه" در حوز سمیردک"

 ( 73).ندیکم یسامانده یمل تیمرجع

  

به  ،یقیو تطب یلیتحل یدر ابعاد ،دستانر ک نیرسزم یعنیآن ی هزانندیبرانگ طیبا مح وندی" در پسمیردک"

در چارچوب  یردک تیمکردستان برخاسته و بسرت استقرار حای کهبرآمده از جامع یوندهایپ یبررس

 ( 74).سازدمی ایردستان را مهک

  

خود را با آن  ،ردکه فرزندان ملت کاست  یار یو مع یرد آرمان اخالقکمستقل  نیرسزم ، سمیردکنگاه  از

تواند در آن به رسنوشت میرد که ملت کاست  ینیتنها رسزم ،ردستانکه کباور شوند  نیسنجند و بر اب

 ( 75).خود نائل شود یینها
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 یاحساس در معنا فیو بازتعر یردکی هگانیمحسوس و  تیهو ،رد بودنکاز  یاحساس ،"سمیردک"

 ( 76).است یمل تیهو

  

است و به  یردک یمل تیافراد در چارچوب هو کیاکی یآزاد ،"سمیدر کدر " یمل تیعضو یمدن اریمع

.شودمی فیتعر ،تیفرد کیشود چون ملت به عنوان میبر آن صحه گذارده  یان حقوقکاز ار  یکیعنوان 

(77 ) 

  

معنا  نی" در اسمیردک" .رد استکمتعلق به ملت  یاسیواحد س کیبه  یابیدست ی" به معناسمیردک"

 ( 78).هست زیز دولت نکو متر  یشورساز ک نتخیدرهم آم

  

است  یهدف دسته جمع کیبه دنبال تحقق  کاز رسنوشت مشرت  یجمع یآگاه خنتی" با برانگسمیردک"

 ( 79).شودمی یه در قالب دولت ـ ملت متجلک

  

 ( 80).است یمل یتیهوی هداوطلبان رفنتیو پذمیبو  یگروه یفراتر رفنت از آگاه ،" سمیردک"

  

ه موجب عدم ک ریاخهای هردستان در دهکطلب  ییرها یهامیاکاز نا یار یبس ،"سمیردکنگاه " از

تحولت معنادار  دآوردنیدر پدمیاکشود نامی یقیحق یانقالب های هآنها در ورود به مقول تیصالح

 یمل تیه از هوکبوده  کمشرت  یپرشدت هدف کاحساس و ادرا جادیدر ا یو ناتوان یاسیو س یاجتامع

 ،تیقدرت و موقع ،بر طبقه یمبتن یبند نهینظام چ کیدر  ،اساس نی"بر اسمیردک" .ردیگمیرسچشمه 
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 یسازمانده کی جادیضمن ا ،یمل تیبه هو یادیه با نگرش بنکند یکم فیتعر یاسیاجتامع س کی

 ( 81).شودمینوشت ساز در نقاط رس  ییبه هدف نها یابیمانع از عدم دست ،برتر یو اجتامع یاسیس

  

چون مییمفاه یقیحق تیآگاهانه در برآورد اهمهای هز یبه منود انگ یبخش تی" اهمسمیردک" تالش

 ( 82).مستقل" است تی" و "هویرسنوشت مل نیی"حق تع ،"ملت" ،"یمل تی"هو

  

 قیوارونه جلوه دادن حقا یبرا یه عموماً ابزار کگروه سلطه  کیدئولوژیا استی" در تطابق با سسمیردک"

را  یملی هشیاند ها،نگرش رییمطلوب موجود و در موارد لزوم تغ ینگرش ها جیند با بسیکماست تالش 

 ( 83).ندک لیتبد یادیبنی هنگر  کیبه  یاسی" را به عنوان آرمان سیردک تیو "مل دهیسامان بخش

  

 ،شهی" در اندیمل تیرد و بازتاب" هوکملت  یاسیبه جهان س دنی" معنا دادن و ساختار بخشسمیردک"

 ( 84).ملت است یردار اعضاکگفتار و 

  

از مردم  یخاص یآن احساس در گروهها تیتقو ای جادیه به دنبال اکنهضت عمل است  کی" سمیردک"

نهاد توان میه بر آن یکمنا نیه بهرتک یاحساس ،سازندمیرا  (ردکملت ) یه در واقع ملت واقعکاست 

 ( 85)." استی"احساس مل
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 کی یهست یه براکاست  یحس مل یایاح ای جادیا ،یستیونالیناس یهدف جنبش ها ،"سمیردکنگاه"  از

 یم از استقالل فرهنگکدست  ایاز آن خود داشته  یدولت دیملت با نیا .رضورت را دارد کیم کملت ح

 ( 86).امل برخوردار باشدک

  

 ایـ بزرگ  یتیهر مل ،شود یتلق تیواقع کیبه عنوان  یبه سادگ تیه ملیکمهنگا ،"سمیردکنگاه " از

 ( 87).ندک یه خودش باشد و براساس رسشت خودش زندگکچون و چرا را دارد  یحق ب نیـ ا کوچک

  

 یال ملت باور کاش ین است برخکاگرچه مم ،شدن یو جهان ییگرا یه جهانکباور است  نی" براسمیردک"

و تشابه  تیبا تقو ،شدن یه جهانکرد چرا کخواهد  جادیا یگر ید یل هاکاما قطعاً ش ،ندکمحدود  را

بندند و می دل یه به فرهنگ ملک یسانک انیرا در م انهیگرامیپاسخ بو  کیعموماً  ،یفرهنگ یمتاس ها

 ( 88).زدیانگمینند بر یکماز آن دفاع 

  

 یواحد مل نیب دیمعنا با نیمدرن باشد بد نیرسزم -از دولت یشخصنوع م دی" ملت باسمیردکنگاه " از

 ( 89).مطلوب موجود باشد ایمحقق  یسازگار  کی یاسیو س

 دیکجامعه و فرهنگ و تا ،قدرت ،یمناسبات اجتامع ،از ما  شناختی همرتبط با نحو  ینهایی" تبسمیردک"

 ( 90).است یبر ملت به عنوان محور اصل

  

" و یمل تیاز "هو یر یرپذیه با تاثکرد در درون جهان ملتهاست کبودن ملت ی هو ی" شسمیردک"

 ( 91).شودمیو نقش  کطلبانه بر آنها ح تیهوهای همولف ریبر سا یرگذار یتاث
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 ،ندهیحال و آ ،گذشته  یملت ها انیهر ملت در م هکنهد می نی" فرض را بر اسمیردکملت در " گفتامن

ی هو تجرب سانکی یخاستگاه یاهل هر ملت .منحرص به فرد است ،ثیح نیدارد و از ا ژهیو یرسنوشت

 نیا .شوندمی هگاه مندرج در آن فرهنگ شمرد زین نیزبان و د .دارند کمشرت  یو فرهنگ قیعال ،یخیتار

 ( 92).دیمنامی یجهان شمول معرف یبرآمدن ملت را امر  نیگفتامن همچن

  

مردم را منحرصاً از آن ملتها  یاز سو  یاسیس یندگیبر مردم و منا تیمک" حق حاسمیردکدر " ملت گفتامن

 یستگیملت مجتمع گردند شا کیاز انسانها در قالب  یه گروهیکمه هنگاکباور است  نیشامرد و بر امی

ند کاراده  یملت اهه هرگکاست  نیگفتامن ملت ا یاسیس -یاخالق یادعا .خواهند شد زیاستقالل را حا

ملت را عهده  یندگیه مناکاست  یومتکح ،تیومت واجد مرشوعکدهد و ح لیکومت تشکحق دارد ح

 ( 93).دار باشد

  

 ،عظمت ،نده از رشح شجاعتکه آ کهست  یوستگیپ ینوع ،هر ملت خی" در تارسمیردکنگاه " از

 لیکه تشکدر آن است  یهر ملت یینها یابیامکنزد آن ملت است و  دیو تحمل شد تیمظلوم ،یار کفدا

 ( 94).مجتمع گرددمیدهد و در زادبو  یتیمکحا

  

 تیاز ماه یضوابط خاصی هیه بر پاکهستند  یاسیو س یاجتامع ییواحدهاها "ملتسمیردکنگاه " از

به  دیبا یه اجتامعات فرهنگکگذارده شده است  انیفرض بن نیآنها بر ا نیوکل گرفته اند و تکخود ش

 ایباشند  انرواگونه جامعتها حق دارند بر خود فرم نیمبدل شوند و افراد وابسته به ا یاسیعات ساجتام

 ( 95).نندیرا خود برگز شانیم فرمانرواکدست 
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شور ک اریعنان اخت ایدهد  لیکتش یومتکه دولت و حک" آن است سمیردکرد در "کمطلوب ملت  املک

 ( 96).مبدل شود یدولت مل کی ومت موجود را به دست گرفته و بهکو ح

  

م ندارد و منظور از ک یز یچ گریرد از ملل دکه ملت ک" آن است سمیردک" یدئولوژ یدر ا یذهنی هتکن

ملل و در  ریبا سا یرد در برابر کملت  یدر مصاف با امر برابر  روهاین جیبس یتالش برا ،یذهنی هجنب

 ( 97).از حق توسعه است یبرخوردار  جهینت

  

 یستیالیامپری هناموزون در عامل واقع منجر به سلطی هه توسعکگذارد میباور صحه  نی" بر اسمیردک"

 ینشکسلطه وا نیخواه ناخواه در مقابله با ا رامونیپ ینواح انیم نیدر ا .گشته است رامونیز بر پکمر 

آن به سود خود  کمحر  یقوااز مقاومت در برابر آن تالش منوده اند تا  نیدوگانه بروز داده اند و در ع

بر منابع  هیکبا ت روهاین کیدئولوژیا جیو بس یاسیس ییآرمان گرا هیهم تنها بر پا نیا .ندیمنا یبهره بردار 

 (98)."بر"ملت دیکبا تا یعنیبوده است  ریان پذکام یخود

  

 ( 99).رد استکملت  اتیح دیو تجد یوستگیپ ،یهمبستگی هاسطور  ،"سمیردک"

  

 یجمع انیم یو همبستگ یجمع تیتعلق به هو دیاحساس شد ،تیروح مل جیترو یدئولوژ یا ،"سمیردک"

 ( 100).است یمل یشهروند ای کمذهب مشرت  ،راثیم ،فرهنگ ،زبان یهیگسرتده بر پا
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به  کاعتقاد مشرت ی هیبر پا یارض یاسیقدرت س یه مدعکاست  گاهیهم پا ی" گروهسمیردکدر " ملت

مردم قرار  تیمکو حا یمفهوم شهروند یخود را بر مبنا یاسیخود بوده و اجتامع سی هژ یفرهنگ و

دولت  وپشتوانه فرهنگشان  ،یزبان یه رسشتکاز مردم  یملت عبارت از اجتامع گریبه عبارت د .دهدمی

 ( 101).باشد یاسیاز نظر س تشانیمدرن تقو

  

ه کشود رشط مهمرت آن است میرشط لزم ملت بودن شمرده  ک،مشرت  یه وجود اجتامع زبانک یحال در

ه حاصل تجارب ک یداشته باشند ـ رسنوشت یکه رسنوشت مشرت کتعلق به اجتامع از مردم  یاحساس درون

باشند  تهو متقابل داش یانکم یه وابستگکمردم  ییایاجتامع جغراف نیاست ـ و همچن کو خاطرات مشرت 

 ( 102).ار باشدکدر 

  

ه کردستان بلک نیرد بر رسزمکحق ملت  هی" نه تنها توجسمیردک" در "یملی ه"اسطور  فیاز تعر هدف

 یآن به برابر  یادعا یبرا یعقالن لیدل نییو تعها ملت ریرد در قبال ساکرسالت خاص ملت  فیتعر

 ( 103) .ملل است گریبا د یو فرهنگ یاسیس

  

ها عوامل در ساخنت ملت نیاز حساس تر ،یو تجارب جمع کمشرت  یخی" خاطرات تارسمیردکنگاه " از

 ( 104) .دیآمیبه شامر  کمشرت  یاسیرسنوشت س یدارا یبه عنوان جوامع فرهنگ

  

 یفرهنگی هجامع کی یه اعضاکاست  یاجتامع یهمبستگ ینوع ی"به لحاظ جامعه شناختسمیردک"

 ( 105) .دهدمی وندیپ گریدکیرا به می
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 رشفتیپ جیترو ،یند: وحدت ملیکمرا دنبال  ی" چهار مولفه با هدف اصلسمیردکدر " یمل یئولوژ دیا

 ( 106) .یآرمان استقالل مل ،یرسالت مل نیتدو ،یمل

  

ه در کاست  کارزش مشرت ی هیبر پا یثابت همبستگ یاز پسندهاای ه" مجموعسمیردکدر " فرهنگ

عادات و آداب و  ،ارزشها ک،مشرت  یارتباط یو با اتصال به مجار شوند می یشدن درون یاجتامع انیجر

 ( 107) .در آورند یمل تیموجود ادیرا به صورت بن کرسوم مشرت 

  

 یاجتامع ،یفرهنگ ،یاسیسهای هنیرد در متام زمکاتباع ملت میمتا یبرا کنفیحقوق ل ی" مدعسمیردک"

 ( 108) .انسانها و ملت هاست رینار ساکدر  یو اقتصاد

  

وجود نظام  یبه معنا یمل یظهور همبستگ .است یفرهنگ یاجتامع یاعال ی ه" منونسمیردکدر " ملت

 .ندیکمملت را به هم متصل  کی یه اعضاکاست  کمشرت  یرفتار های هو یو ش کمشرت  نیو مناد یر کف

(109 ) 

  

 ریدر مس یو قطع یاساسمیگارد و کملت  یاسیس تیمرشوع یبرا ادیبن نی" قابل قبول ترسمیردک"

 ( 110) .است یو خردمدار  تیعقالن یرد به سو کو عمل ملت  شهیتحول و اند
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ه آحاد کاست  یو شناخت کو در  کمشرت  یمعان ،ملت لیکاصل تشی ه" عنرص سازندسمیردکنگاه " از

 کو تجارب مشرت  یعانم نیا .گروهها دارند ریبا سا شانیخود و بده بستانها کملت در مورد تجارب مشرت 

 یرمزگذار ها منادها و ارزش ،منتقل و به صورت خاطرات گریبه نسل د یشوند از نسل فیه تعرکپس از آن

 ک،مولفه اند: نام مشرت  نیسازنده چندهای هاسطور  نیا .شوندمیسازنده" در ملت ی هبه اسطور  لیو تبد

به  ریو تحول ناپذ گانهیفرهنگ  کیاز  یوردار به تصور برخ کمشرت  یخیتار تیروا ک،مشرت ای هاسطور 

 ( 111) .یتعلق و همبستگ یخاص و احساس درون ینیبه رسزم یوابستگ

  

 یرو ین کیملت واحد و وجود  کیاحساس تعلق به  ،" سمیردکدر" تیمکحا یاصلهای هشیاز اند یکی

 ( 112) .است یز گرا در جهت وحدت بخشکمر 

  

 یخیخاطرات تار ،یمل رسود، یملت به آنها اعتقاد دارد از جمله پرچم مل کیه ک یینظام ـ نهادها لک

 افتهیاستقرار  یمورد قبول عموم و سلسله مراتب اجتامع یمقررات اقتصاد ،مکاصول مذهب حا ،گذشته

 ( 113) .است یمل نیردستان به مثابه رسزمکاز احساس تعلق به  یی" بخش هاسمیردکدر "

  

 تیاحساس هو جادیبه منظور ا تیجمع ینیردن رسزمک یاجتامع ،سمیردکدر  ینیرسزم یساز  یمل

 .شودمی میترس یساز  یاز طرح مل یه به مثابه بخشکاز وطن و ملت است  ییبا انگاره ها کمشرت 

(114 ) 
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 ییایجغرافی هدر نگر  یـ ملمیقو  تیهو یتعامل یر یل گکدر ش یان ساز کان و مکم یمحور  نقش

.سازدمیار کآش تیقدرت و هو ،انکم کرا به عنوان فصل مشرت  سمیونالیناس یایجغراف تیاهم "سمیردک"

 (115 ) 

  

" به گرانی"ما" و "د نیموجود ب یو مرزهاها قلمرو ملت فیتعر ییای" نقش جغرافسمیردک" دگاهید از

 .بر آنها است تیریمد یو چگونگ یفرهنگ ،یعیطب طیناظر بر مح یها تیواقع حیو ترش یزبان فن

(116 ) 

  

 ( 117) .است یملی هفیوظ یفایزادگاه و ا کمشرت  کبا هدف در  نیردن عشق به رسزمک داری" بسمیردک"

  

 یساز  یه در پشت ملکاست  ییاز هدف ها یو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتامع ،یاسیس یفضا یمل یبنا

ردستان به کو خاص از  یمل یر یمعرف تصوه کلزم  یارهاک" از ساز و سمیردکقرار دارد و " ینیرسزم

 ( 118) .ندیکماستفاده  یمل یتشخص بخش یاست برا نیوطن و رسزم ،عنوان زادگاه

  

" به شامر سمیردکدر " تیساخنت هو هیاز عنارص پا نیادیبن یوجوه ،یان اجتامعکم یو بنا یساز  مرز

ه در کهستند  یاجتامع یقدرت و نهادهای هبطمرزها هم نهاد و هم منظر را ،منظر نیو از ا ندیآمی

و هم  خالقمرزها هم  .شوند می لیروزمره تبد اتیاز ح یبه بخش نینهاد یردارهاک کیکتف انیجر

 ( 119) .هستند تیمخلوق هو
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ه کنه آن ابدیمیگسرتش  یمحل یواسطه" یو ب کیبا "عرصه نزد یتی" احساس هم هومیردسکاعتقاد " به

 تیه هوکخواهد بود  رومندتریاز همه جا ن ییان هاکدر آن م یمل تیهو ،اساس نیبرا .ودبر  انیاز م

 ( 120) .مطمنئ و استوار دارند یوضع یمل یها

  

 نیاز ا یکانسان است و شواهد اند ی هبه هامن قدمت جامع نیبه رسزم ی" وابستگسمیردکنگاه" از

 گریدکیرا به  نیو رسزم یاسیس ، تیه هوک یندرومین کیدئولوژیا یوندهایه پکبابت وجود دارد 

 ( 121) .داشته باشد یرو به سست وندندیپمی

  

 نیا یدهد احساس اعضامی لیکرا تش یهر ملت ادیه بنک یکه تنها اصل مشرت ک میآموزمی سمیردک با

حد ند و ملتزم و متعهد به وایکمت کحر  کرسنوشت مشرت  کی یملتشان به سو  هکنیملت است به ا

 ( 122) .خود به مثابه "ذات ملت" است یجمع

  

 نیگروه سلطه همواره ا .رد استکملت  یمل تیشخص ریاز تحق تیحام خیتار ،ردستانکسلطه در  خیتار

و  رینظم ناپذ ،مزاج نیآتش ،یاحساسات ،خود یعاجز از گذران زندگ ،یمحتاج رسپرست ،ملت را منفعل

 ( 123) .وب فرآهم آورندکتداوم سلطه و رس  یمناسب برا یهینامند تا توجمی یوحش یحت

  

شوند عبارتند میشناخته  یاسیاقدام س هیو توج یاصول مل یادهای" به عنوان بنسمیردکه در "ک یاصول

 :از

 . است ریار ناپذکحق ان کیرد کملتها از جمله ملت میمتا ی" برایرسنوشت مل نییـ اصل "حق تع1
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 یمستقل برا یشور کو دارا بودن  یاسیحق دارد از استقالل س ایدن یند متام ملتهارد به مانکـ ملت 2

 . خود برخوردار باشد

 . ندکاستقالل مبارزه  ین براکممهای هو یشی هشور باشد حق دارد با توسل به همکفاقد  یـ اگر ملت3

 یشورهاکرا بدون دخالت خود  یامللل نیو ب یداخل یاستهایجهان حق دارند س یدولت ها -ملتمیـ متا4

 ( 124) .نندک میتنظ گرید

  

 :آورد عبارتند ازمی" با خود به همراه سمیردکه "ک یجینتا نیمهمرت

و به مفهوم  یانفراد یاز فرآموش شدگ یو آزاد ییبخش رها دیفرد نو یبرا یمل یتیدر هو تیـ عضو1

 . فرد موثر خواهد بود یه بر زندگکاست ای هدر مجموع تیعضو

ملت  اتیح دیتجد ای یبازساز  قیرا از طر یو بازساز  دیتجد دیام ،افراد یبا ملت برا افنتی تیـمرشوع2

 . ندیکمفراهم 

.ملت برخوردار خواهند بود یبه عنوان اعضا سانکی یتیاز موقع یه همگکدهد می نانیـ به افراد اطم3

 (125 ) 

  

خود را به  تیآن هوی هلیه مردم به وسکاست  یبزار ا نی" نخستسمیردکپرتوان "ما بودن" در " احساس

 ( 126) .شناسندمیباز  یصورت دسته جمع
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 ینهادها جادیو ا فیعامل نخست در تعر دیه معتقد است ملت باک یاسیاست سای ه" فلسفسمیردک"

 .دمتقابل باشی هرابط یبرقرار  تیومت و قابلکح ،مشخص یشور به عنوان قلمرو ک لیکو تش یاسیس

(127 ) 

  

آزادانه  ،خود" هستند یاسیس تیوضعی هدربار  حق لتیحق استقالل به "فض یداراها ملتی ههم

 ( 128) .رندیگمی یخود را پ یو فرهنگ یاجتامع ،یاقتصادی هو آزادانه راه توسع رندیگمی میتصم

هر فرد از زبان ی هفادحق است ،مذهب یآزاد ،س از فرهنگ خودشکهر  ی" حق بهره مندسمیردک"

ت موثر کحق مشار  ،حق حفظ رابطه ها،نهادها و انجمن سیحق تاس ،یو خصوص یخودش به طور علن

 تیملتها به رسممیمتا یرفتار را برا یو برابر  ضیو عدم تبع یاسیو س یاقتصاد ،یفرهنگ یدر زندگ

 ( 129) .شناسدمی

  

 ( 130) .است یاسیمقاصد سازمان س یبرا گروه تیهو نی" برجسته ترسمیردکدر " ملت

  

هستند  یامل و برابر جوامعک یبه عنوان اعضا یشور کدر هر میو جوامع قو ها تی" اقلسمیردکنگاه" از

 ( 131) .نندیکم یه در آن زندگک

  

 قیشور مستقل از طرک کیدر قالب  یاسیس کیواحد ارگان کی" ملت را به وحت و تجمع در سمیردک"

 ( 132) .خواندمیفرا  یمل نیبه رسزم یو وفادار  کمشرت  تیهو جیترو
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 نیه اک دیآمیباور  نیا کمکه به ک یعشق ،پروردمیتر از اراده  یبزرگرت از عقل و قو  ی" عشقسمیردک"

 .بودن و ماندن اوست کمحر  ،یه عشق به آزادکاست  یملت یرسنوشت مقدس برا گانهی ،رسنوشت

(133 ) 

  

 کی جادیه در هر حوزه با اکگفتامن است ی هو یش کیو هم  یاسیعمل سی هو یش کی" هم سمیردک"

 ،ساخت یگفتامن و تابع قواعد ملت و معمول یصورتبند کیرا به عنوان  تیهو ،میو مفاه فینظام تعار

 ( 134) .ندیکم دیحفظ و بازتول

  

ای هگسرتدی هرو مجموع نیمحدود و از ای اهقابل گسرتش است تا مقولی همقول کی شرتی" بسمیردک"

 ( 135) .نندیکم دایمعنا پ یمل تیه در رابطه با هوکدهد میرا پوشش ها زیاز انگ

  

 تیتواند هومیه کنگرش است های هو حوز  ینظر  یردهاکیبر رو کمشرت  میپارادا گانهی" سمیردک"

 ( 136) .رآوردد تیمستقل به فعل تیهو کیرد را در چارچوب کملت  یخواه

  

 یو فرهنگ یمذهب ،یاسیس ،یدر ابعاد گوناگون اقتصاد یاست دال بر اعتقاد به آزادای ه" آموز سمیردک"

 ( 137) .ندکومت کبا اعامل وجوه گوناگون بر خود ح هکنیرد و قادر ساخنت او بر اکملت  یبرا

  

آنان با ی هژ یو یها یظر از وابستگردستان رصفنکجامعه  یاعضای هیلک" متحد ساخنت سمیردک"هدف

 ( 138) .است کمشرت  یمنادها و نهادها ها،یبر وفادار  هیکت
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 یموطن ،فرهنگ عام توده ،و خاطرات ریه اساطکاست میصاحب نا یانسان تی" جمعسمیردکدر " ملت

 ( 139) .اعضا داردی هیلک یبرابر برا فیو حقوق و وظا یوحدت اقتصاد ،مشخص

  

 یزمان یه در طکهست  زین یاجتامع یتیموجود ،یاسیس تیاز موجود ی" جداسمیردکاز نگاه" تیلم

 ( 140) .است یقانون یومتکحی هو یاز ش زیل گرفته و متامکدراز ش

  

از قوت وجود داشته باشد ای هبه هر درج تیه احساس ملک یه در صورتکباور است  نی"بر اسمیردک"

 یجداگانه برا یومتکومت و داشنت حکح کیملت تحت  یاعضای هیلک وسنتیپ به هم یموجه برا یلیدل

 ( 141) .خودشان وجود دارد

  

هم  ،مدرن یراسکه شهروند دمکگذارد میباور صحه  نیا برک، یراتکدم میونالیناس رشی" با پذسمیردک"

 ( 142) .ندیکمرا تجربه  کمشرت  یمل تیعمل و هم هوی هو حوز  تیهوی هحس جداگان

  

و اساس  یوفادار  یانون اصلک ،تیمکه صاحب حاکنهد میرا در ملت  یفرد تی" منشأ هوسمیردک"

 کیدر  تیحق داشنت صور گوناگون هو ،شود اما همزمان به شهروندانمی یتلق یهمگان یهمبستگ

 تیه هوکرود می" از شهروندان انتظار سمیردکدر " .دهدمی زیرا ن یبه نام جامعه مدنمیعمو  یفضا

 ( 143) .رندیرا از ملت خود بگ خود
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شور که مستقل از ک ییها تیت در فعالکرش  یمدرن برا یراسکحق شهروندان در دم سمیردکدر  اگرچه

خود را ابراز دارند محفوظ است  یاسیس تیمتفاوت با هو یتیتوانند حس هومیآنها  قیاست و از طر

در راس  افراد از هر نظر رضورتاً ی ههم یه در آن ملت براک یعاجتام یها یاما سلسله مراتب وفادار 

 ( 144) .خواهدبود ریزناپذیاصل محتوم و گر کیآن قرار دارد ی هنقط نیبالتر

  

ای هشالود یز یر یتواند با پمیشود  بیکتر  یراسکهر گاه با دم یاسیس سمیونالی"ناسسمیردکنگاه " از

شمرد در خدمت می زیرا جا یمحل یینرتل و پاسخگوکو هم  یار کهمه هم ک یجهان ونیفدراس کی یبرا

ه کداشت  واهدبه آن خ یبستگ یار یامر تا حد بس نیا .در راه آن باشد یمانع هکنینه ا دیادغام درآ

 یپرست هنیم) یستیال چائوونکاش یها یبندگیبتواند برفر یراسکدممیبه پشتگر  یاسیس سمیونالیناس

 یکمت رایباشد زمیاز ملل  یونیفدراس یم براکمحای هشالود نینو کیراتکآرمان دم .دیآ قیفا (متعصبانه

ی هه همکباور است  نیو بر ا دشو می یعنوان حقوق خالصه و جمع بند ریه اغلب زکاست  یبر اعتقاد

 بزرگرت یبختکیو ن یبه بهروز  یابیدست یبراای هلیرسنوشت" به عنوان وس نییاز "حق تع دیمردم با

 ( 145) .برخوردار باشند

  

ه کند یکم هیاصل توج نیخود را بر ا یه مدعاکاست  یاسیس یتکحر ، جنبش کی" به عنوان سمیردک"

شود و ملت میبه ملت مربوط  زیاز هر چ شیب یاسیس یوفادار  ،رد" وجود داردکبه نام "ملت  یملت

 انسازم نیقدرت در ا یدعو  هکنید و اداشته باش یاسیس یخودمختار  شیخو یدر داخل قلمرو مل دیبا

 ( 146) .است یکآن مت یمل تیخودمختار بر مرشوع یاسیس
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اشغال  یه بخش هاکاست  یمعارض یاسیجنبش س ،وحدت بخش سمیونالیناس کی" به عنوان سمیردک"

ن از ردستاکردن ک پارچهکیبه دنبال  جهیداند و در نتمی یردستان را جزو قلمرو ملک نیرسزمی هشد

 ( 147) .است یدولت مل کیو استقرار  لیکتش قیطر

  

بودن در  ریدرگ ،انکتعلق داشنت به م یعنیمیعل تیوضع کی شرتی" بسمیردکاز اصالت در" مقصود

 ( 148) .موجود است یتهایترصف ظرف یزمان و تالش برا

  

بهشت و دوزخ خود خواهد  رسنوشت خود و ضامن که مالکند کتواند ادعا میرد ک" ملت سمیردک" با

 ( 149) .بود

  

اوانه با کنجکو  یابیخود را ارز یزمان تیموقع ،" نقطه به نقطه و خط به خط سمیردکرد در "ک انسان

 ( 150) .افتیآگاهانه تر دست خواهد  یجیبه نتا ،به محاسبه اش دیورود هر عامل جد

  

نرتل ک ها،رسانه قیه از طرکشود می یتلق یون وفادار انکو  یبه عنوان نهاد عال ی" دولت ملسمیردک"در

 .شودمی تیتقو یو اجتامع یفرهنگ ، یو اقتصاد یاسیسی هتوسع تیو هدا یزمان یخط مش ،آموزش

(151 ) 

  

 یمبنا را برا نیم ترکه محک دیآمیروزمره در  یزندگی همشخص کی" به عنوان ی"ملی ه" واژ سمیردک" در

 ( 152) .آوردمیفراهم  یمل تیه از هواحساس گسرتد کی
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 تیبرش یبرا، ندیکمخود تالش  نیملت بنا بر اصول راست کیه یکمه هنگاکباور است  نی" بر اسمیردک"

ار کصالح همگان به  یآن را برا دیه باکخواهد بود میگاه اهر  هیکت دگاهید نیملت از ا .ندیکمتالش 

 ( 153) .بست

  

ملتها دعوت ی هو از هم لیتبد آرمان کیوت خود را به کحق مس ،تیملی هینظر خنتیانگ" با بر سمیردک"

 ( 154) .نندکخود مبارزه  یمل یسب آزادک یند برایکم

  

ا به قدرت خود کو ات یو برابر  یبه آزاد یابیدست یروح و رسالت "ملت" برا ی" در جستجو سمیردک"

 ( 155) .است یمل ییرها یبرا

  

و  میاز مفاهای هار رود و بر مجموعک" به یمل ی"آگاه یتواند به جامی گریدمی"به مفهو سمیردک"

 یز یچ یمل تیهو، نگاه نیاز ا. دهندمی لیکرا تش یمل تیهومیه قالب مفهو کند کاحساسات دللت 

، یگر ید تیبا هر هو سهیرود در مقامیه تصور ک یتیهو ،خواند یادیبن تیتوان آن را هومیه کاست 

 ( 156) .را شامل خواهد شد یو اقتصاد یفرهنگ ،یاسیس، اجتامع یزندگهای هحوز ی هیلک

  

به  تیمفهوم هوی هافتیامل کت گرید ییو به معنا افتهیامل کت یتیهو ،"سمیردکاز نگاه" یمل تیهو

 ( 157) ."ملت" است یبرا یامل جهت دار اجتامعکمنظم ت انیجر کیاز  یلمه و ناشک قیدق یمعنا
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دارنده اش را  تیرود ماهمیه تصور ک یادیبن تیهامن هو ایاطالق گسرتده دارد  تیه قابلک یتیهو

 تیهو نیا. دهدمیل کش یگوناگون یها تیه باشد رفتار را در موقعک یند از هر نوعیکم فیتعر

ن ید و در واقع انیکمس کمفروض را منعی هجامع یاجتامع یآگاه ای ینظم اجتامع ریتصو نیهمچن

در جهان مدرن را اساس  یادیبن تیامر چارچوب هو نیا .ردیگمیدر بر  کوچک اسیرا در مق ریتصو

 یل آگاهکش ،یاجتامع یآگاه ،ه در جهان مدرنکند و دال بر آن است یکم زیمدرن ن یاجتامع یآگاه

 ( 158) .ردیگمیرا به خود  یمل

  

نظم  یو نظام شناخت یساختار اجتامع ،یاجتامع یپارچگکیاصل  یار فرهنگک" چارچوب سازو سمیردک"

 ( 159) .دهدمیل کبه آن ش جهیبخشد و در نتمیما معنا  یاجتامع تیه به واقعکاست  ینیآفر

  

و  یاسیدر ساختار س یادیبن یمردم" و "اصل برابر  تیمک"اصل حا ،"سمیردکمهم در " اریاصل بس دو

ه توسط ک یمردم است و قدرت تیمکاصل حا اتیاز رضور یکیدولت  ،اساس نی" است و بر ایاجتامع

 لعام یمل تیهو ریفراگ تیمکبراساس  زین یاصل برابر  .ردیگمیشود از ملت نشأت میدولت اعامل 

 ( 160) .است یاجتامع یقرشبند تیماه یعنی یرضورت ساختار  نیمهمرت

  

 یبرا تیمرجع یو عنرص اصلها تیهوی هاز سلسل تیهو نینخست ،"سمیردکدر " یردک یمل تیهو

ه در موارد مختلف قابل کدهد میبه دست ای هاصل سازمان دهند ،یمل تیهو .رد استکآحاد ملت 

 ( 161) .ندیکم لیتبد نیمع یتیبخشد و به عنارص هومیبه آنها معنا  ،اربرد استک
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انطباق  گریدکیبر  دیبا یو مل یاسیه واحد سکت باور اس نیبر ا یاسیاصل س کی" به مثابه سمیردک"

 نیه چنکدانست  یاسیس تیمرشوعی هینظر کیتوان می" را سمیردک" دگاهید نیاز ا .داشته باشند

 ردنک یاسی"س ریتعب نی" با اسمیردک". نندکرا قطع ن یاسیس یمرزها ،یقوم یند مرزهایکم جابیا

 ( 162) ." استتیهو

  

 ییانسانها تیل و ماهکملت در  تیدو عنرص را شامل شود: ماه دی" از جامعه باسمیردک" یذهن ریتصو

و  پارچهکی یتیل حامل موجودکملت در  تیماه. دهند می لیکو آن را تش ملت هستند یه اجزاک

ملت هستند  یه اجزاک ییانسانها تیل گرفته است و ماهکافراد ش وندیه به سبب پکاست  یجمع

 یبه خواسته و آرمان مل یابیملت در جهت دست یمصالح و هدف اعضا ،اراده یر یبر جهت گ تملمش

 ( 163) .است

  

ند بدون ک یزندگ شیاتیح یاز اندام ها کی چیتواند بدون هیه انسان منک" هامنطور سمیردکنگاه " از

رود خود را در حس میو انتظار  دیآمی ایخاص به دن یتیهر انسان با مل .تواند زنده مباندیمن زین تیمل

 ( 164) .ندک انیبه ملت منا یو رس سپردگ یوابستگ

  

 دیجد یو اجتامع یاسینظم س کی ،عامه مردم یاز تعال یمناد ،یجمع یهست کیاز  ی" بازتابسمیردک"

 ( 165) .رد استکملت  یبرا یساختار  تیواقع کیو 
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 نیا میکتح،  یمل یارض تیمکبه حا افنتیست به منظور د یاسیس جیبس ،خود ی" در منود عملسمیردک"

و  نیفرهنگ و د ،زبان،  یجمعهای همحصول هدف ما و خاطر  ،منود  نیا .و حفظ آن است تیمکحا

 ( 166) .است یمل یاسیاجتامع س کی لیکتش یخاص برا یبا قلمرو  وندیپ

  

 نینهفته اند و به هم یدر ملت هکاست  ییو ارزش ها خیتارهای هیمخزن ل ،"سمیردکاز نگاه " زبان

 ( 167) .دهندمی شینحو منا نیرا به بهرت یذات یسبب روح مل

  

 ( 168) .نشینه زبانش و نه د ،دیآیشود نه نژادش به اسارت درمیمن یبردگ ری" انسان اسسمیردک" در

  

ه نامش ک نندیآفرمی یاخالق یوجدان ،دل یسامل و گرما یاز انسانها با روان ی" تجمع بزرگسمیردکنگاه" از

 ( 169) .هست زین کیدئولوژِ یو ا یمعنو  ،تجمع داوطلبانه کی ،نگاه نیملت از ا .ملت است

  

 ینند و زبانیکم یزندگ وستهیبه هم پ یه در قلمرو کاز مردم است  یجمع ای"احساس گروه سمیردک"

ار کبه  کار و احساسات مشرت کاف یبرا یانتقالای هلیبه عنوان وس شاوندیخو ییلهجه ها ایواحد و 

 خیتار یه در طکهستند  یکسنتها و عادات مشرت  ،نهادها یدارا ،دارند کمشرت  یاعتقادات مذهب ،برندمی

 ( 170) .پرورانندمی یو هامنند یهمگون یرا برا یکرده اند و خواست مشرت کتساب و مبادله کا کمشرت 

  

امل از کملت  کیصفات ی هسب همک یشده برا یسازمانده یها " تالشسمیردکاز نگاه " یمل جنبش

 ( 171) .جهات استی ههم
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 یامل اجتامعکساختار  کی جادیا ،زبان تیتوجه به اهم ،یفرهنگ مل یمربوط به بهساز های هخواست

از اهداف  ،یرسنوشت مل نییبرابر و حق تع یسب حقوق مدنکجامعه و  ختهیشامل نخبگان فره

 ( 172) .ندیآمی" به شامر سمیردکدر " یمل یهاجنبش

  

 ،حقوق برش ،ردکملت  تیمکمربوط به حا دیو عقاها هشیبه اند یبخش تیمرشوعی هفلسف ،"سمیردک"

 ( 173) .است یزبان واحد ملی هیبرپا کفرهنگ مشرت  کی جادیای هلیبه وس یو دولت مل یمل تیریمد

  

ه خواهان به کپرچم ملت باور است  کی ریخود ز یمل تیهو یایاح یملت برا کی" تالش سمیردک"

 نیب یشورها و سازمانهاک ، یامللل نیبی هجامع یمستقل از سو  یگر یشناخته شدن به عنوان باز تیرسم

 ( 174) .است یامللل

  

م باشد و با کشور برآن حاک -ه ملتک یتنها در جهان ،تیو مرشوع تیامن ،استقالل ،"سمیردکنگاه " از

 ( 175) .است یابیشور قابل دستکملت ـ  کی تیسب موقعک

  

شور ک یملت منطبق با مرزها یه در آن مرزهاکخواهد بود  یاسیردستان واحد سک" سمیردکنگاه " از

 ( 176) .ابندیمی تیمرشوع کملت است  یر یدربرگی هشور به واسطک یاست و مرزها
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و  شهی" را اندیمل تی"هو یهمگ ،ردکه آحاد ملت کمعناست  نیبه ا "سمیردک" در "کمشرت ی ههست"

 ( 177) .رده اندکتجربه 

  

 یو اهداف در خود آگاه لینسبت وسا ینیع یتیو اهداف در واقع لیوسا انی" با مطابقت مسمیردک"

ی هشیتنها اند نه ،اساس نیبرا .ندیکمو ملت مبادرت  یمل یشناخت متقابل اعضا لیبه تأو ،عامل رفتار

وجود  ملتدر درون آحاد  یاحساس ذات کیه کاست بل تیموقع یسبب رفتارها در جهت ارتقا ،عدالت

به میو در چارچوب مفهو  دهیخود را در متام ابعاد بهبود بخش تیدارد موقعمیه شهروندان را واکدارد 

 ( 178) .آن را ارتقا دهند ،نام ملت

  

است  دیو اخالق جدها و خلق ارزش یارزشها و اخالق سنت یدگرگون ،"سمیردکدر " ینظام آموزش هدف

 ( 179) .ملت هامهنگ باشند یازهایهمسان و با ن یه با خصلت ملک

  

 کیدر آن رش یملت به آسان یاعضای ههم یستیبامیه کاست  یملی ه" بازمنودن آن ارادسمیردک"

 یاراده مل نیهم .وجود ندارد یاراده مل نیت در اکجز رش  یگر یراه د ،ملت یباشند چون به عنوان اعضا

 ( 180) .سازدمیبدل  یمل یاز اعضا کیهر  ی" را به ترجامن ملت باور سمیردکه "کاست 

  

در درجه  شانیه وفادارکتعلق دارند  ینند به اجتامعیکماحساس  لیه به هر دلیکممرد، "سمیردکنگاه" از

نند ک میرا بر طبق آن تنظ شانیو زندگ نییخود را تعی هیند منافع عالاول معطوف به آن است حق دار 

 ریار ناپذکان حقآنان  .متعلق به خودشان است (یدولت مل) یاسیسازمان س کیآن  یه صورت آرمانک

 ( 181) .دارند زینند نکه لزومش را احساس ک یسازمان را در صورت نیو قواعد ا لکش نییتع
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 یایجغرافی همنطق کیمفروض در  یخیلحظه تار کیه در کاست  یـ اجتامع یاسیسای هدی" پدسمیردک"

.خواهد شد انیردستان مناکجامعه  لیمنحرص به فرد از مسا یبیکدر پاسخ به تر  ،ردستانکمشخص به نام 

 (182 ) 

  

عشق به  و یلکقبول اصول عام و  ،یعقالن یه حول اصول قانونکاست  یردک ی" ملت باور سمیردک"

 ،یشاوندیمذهب و خو ،زبان، الگو ضمن امعان به آداب و رسوم  نیدر ا .ردیگمیل کش شیملت و نهادها

مشخص  یقلمرو ارض کیمتعلق به  یاعضا یاسیس یقانون یو برابر  کمشرت  یفرهنگ مدن تیبر اهم

 ( 183) .شودمی دیکتا

  

 قیه از طرکاست  ییو گفتارهاها ارزش ها ،هاسطور  ،امناده ،دیار و عقاکافی هطی" حسمیردکدر " فرهنگ

.شناسانندمی انیشوند و خود را به جهانمیبا اعامل لزم در آن آشنا  ،شناسندمیجهان خود را  یآن ملتها

 (184 ) 

  

 کیاو را به عنوان  یه نظام ارزشکدهد می" قرار یرسنوشت ساز  ارکیرد را در برابر "پک" ملت سمیردک"

مستقل  نیرسزم کیدر چارچوب  یمل تیهو کیاو را به عنوان  تیملل و هو ریملت در برابر سا

 ( 185) .دیمنا فیتعر
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 ،تیمرشوعی هه شالودکشود میگذارده  ادیفرض بن نی" بر اسمیردک" یاسیسی هینظر نیادیبن اصل

 ( 186) .است یاساسی همسال کیرسنوشت ملتها" به عنوان  نییبر " اصل حق تع یمبتن

  

از  یگروه چیرد نهفته است و هکذاتاً در وجود ملت  ،ردکبر ملت  تیمک" اصل حاسمیردکنگاه " از

 ( 187) .از آن نباشد یه ناشکند کاعامل  یتواند قدرتیمن یدولت ایومت و کح چیو ه یفرد چیه ،انسانها 

  

در  شهیبخشد و رمی تیروح او معنا و خالقه به کرد است کجان و روان انسان  از ی" بخشسمیردک"

 ( 188) .سازدمیرد کذهن آحاد ملت ی کهرا مل یمل ی" آگاهسمیردک" ،فرهنگ ملت او دارد

  

 یو منش مل که بر زبان و فرهنگ مشرت کاست  کمشرت  تیبا ذهن یاجتامع ،"سمیردکاز نگاه " ملت

 ( 189) .است یاجتامع یار کهم ایل وحدت کش نیتر یاست و عال یمبتن کمشرت 

  

 نیرسزم کی یادهایمردم باشد و بن یه مظهر ارزش هاکنظام ملت باور است  کی جادی" اسمیردک"

 ( 190) .ندکرد را فراهم کشور مستقل کارآمد به نام کمستقل 

  

 :" عبارتند ازسمیردکمبتالبه " لیمسا نیتر یادیو بن نیمهمرت

رد ملت باور که به اقتدار نظام ک" تی"مرشوع ،است یملحس تعلق  جادیه متضمن اک" تیهو"

ه کنند و "نفوذ" یکممداخل  یاسیآن ملت در امور س یه طک یندیفرآ ایت" ک"مشار  ،دهدمی تیمرشوع

 ( 191) .ار داردکدر اداره امور در درون جامعه رسو  اراتیاخت ثیاز ح تیبا موضوع قابل
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منادها  .به وجود آورند ینشگران اجتامعک یبرا ییشود تا نقشه هامی یر ی" از نهادها بهره گسمیردک" در

نشگران در ک انیو م نندیآفرمی یمعن ،نندیکمرد" عمل ک" یمولد و سازنده در زندگ ییرویبه عنوان ن

 ( 192) .شوندمیتفاهامت را موجب  ،خاص یاجتامع یها یگروه بند

  

خاص و استدللش  یشناخت یتواند هستمیه کمسلط آن است ی هشیاند کیعنوان  " بهسمیردک"یژگیو

ه ک ییمندرج در سنتها یشناس یاز راه هست یدئولوژ یا ،تیموقع نیدر ا .قرار دهد یرا در موضع اصل

، اساس نیبر ا .وحدت ببخشد ،ان کدر زمان و م یمتنوع معن یتواند به بافتهامیشوند میعرضه 

رفتار های هو یآنها ش قیه از طرکاست  یگوناگون یشناس یهست ای یفرهنگ یمنطقی هدیی" زاسمیردک"

ی هاعامل عادت شدهای هو یدر ش شهی" رسمیردکمنطق " .خواهد آورد دیرا در طول زمان پد دیو عقا

 ( 193) .رد داردکملت ی هروزمر  یها تیواقع

  

 انیه در مکند یکمساخته و پرداخته  یرا به نحو  تیبعد ساده باشد واقع کیه کآن ی" به جاسمیردک"

به  یاسیو س یاجتامع طیدر مورد رشا یالزام آور  یاعتبار الگو  نیشود و به امیانداز  نیطنها هتود

 ( 194) .دهدمیدست 

  

به ای هتوانند به گونها میهو اسطور ها هردستان است و افسانی کهخالق دربار  لی" مستلزم تخسمیردک"

نزد ملت  نید هیشب یز یرا به چ یرد ملت باور که کو مقدس ببخشند  یقانون یرد وجهک و ملت نیرسزم

 ( 195) .ندک لیرد تبدک
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را  ییزهایچ .دارند کرد در آن وجه مشرت که ملت کنهفته است  یز یرد بودن چک" در سمیردکنگاه " از

 تیو ذهن خیتار ،از زبانرد عبارت کرد مطرح ک دینزد ملت با کمخرج مشرت  نیرتکوچکه به عنوان ک

 ( 196) .شناسانندمیرد کردها را به عنوان ک یمل تیه هوکخواهند بود  کمشرت 

  

رد و فرآهم آوردن سازو ک یه آرمانش به دست آوردن دولت ملکاست  یاسینهضت س کی" سمیردک"

 ( 197) .جهان است یملتها ریانتخاب برابر با سا ییبه قدرت برابر و توانا یابیدست یبرا ازیمورد ن یارهاک

  

آزاد فراهم ی هتداوم خود و توسع یمساعد را برا یاسیس طیرشا دیبا ی" جوامع ملسمیردکنگاه " از

امر منطقاً  نیه اکتوان گفت میافراد را بال برد  یارزش حقوق و آزاد ،خواهیه ملت آزادکآنگاه  .آورند

 یراسکدم کی یربنایتواند زمی" سمیردکتوان گفت "یمرو  نیاز ا .است کیراتکدم باتیمتضمن ترت

 ( 198) .باشد خواهانهیآزاد

  

احرتام است ی هستیشا تیدهند و هومی لیکانسان را تش تیاز هو یبخشها " ملتسمیردک" دگاهید از

سازد میآنها را  تیاز حس هو یبخش گرانیه در دکانسانها موظف هستند به آنچه ی ههم نیبنابرا

 ( 199) .بشناسند تیرتام بگذارند و آن را به رسماح

  

 یرشط آزاد شینه تنها پ یشور ملکاست و  یاسیل سازمان سکش نیمقبول تر یشور ملک" سمیردک" در

 ( 200) .قلمداد شده است زین یو توسعه اقتصاد یه اساس مدرن ساز کبل نیراست
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 .ردیگیت رسچشمه مکمشار یه از ارزش ذاتک است ییربنایز یعواطف همگان یاسیس یسم" تجلیردک"

 ( 201) .رد استکملت  یخواهیآزاد یسم" حق گروهیردک"

  

آن  یآت یملت و هدف ها یگذشته ،هیتوج یحق ملت را نسبت به استقالل مل یاخالق یسم" مبنایردک"

ف یمشان بشامرند تعرد محرت یهن پرستان بایم یه همهکرا  یاسیس یقابل گفتگو  ین و صورتهاییرا تب

 ( 202) ." استیرد ملت باور کب در خدمت آرمان "ین ترتیبد .ندیکم

  

ن یا دولتها به عنوان اعالم حق ایر ملل یرد در برابر ساکت خاص ملت یسم "عبارت از ابزار هویردک"

 ( 203) .است ین املللیت خود در عامل بیش بردن هویملت به حفظ و پ

  

ل یشام ی،منادشناس ،نهادها ،ارزشها ،نگرشها ،اعتقادات ،رفتارها یا الگو یسم" مجموعه یردکدر " فرهنگ

 ( 204) .است کمشرت ،ملت یک ین اعضایه در بکمصنوعات است  کهن و سب ی،نگار 

  

ز به ین یر ملتهاست و هن ملیت ساین با هویژه در تبایرد به وکبان خاص ملت یسم" پشتیردکدر " هن

 ین هنمند ملیبنابرا .ندک یرد را متجلکت یمل یت و حق آزادیمل ،تیه هوکاست  ینش آثار یآفر ،تبع

 ( 205) .نش باشدیجامعه و رسزم یو مل یاخالق یبان روند عادیه اثر او پشتکاست  ینیز اثر آفرین

  

ند در آن صورت کو از آن حراست  خ و فرهنگ خود را حفظیبتواند تار یسم" اگر ملتیردکنگاه " از

ن حفظ یبنابرا .ندکگر واگذار ید یز همراه با استقاللش به ملتهایت خود را نیمجبور نخواهد بود هو
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ارزش  ، شهانگر  ،اعتقادات ،از رفتارها دهند اعمیل مکیملت را تش یکه فرهنگ ک ییزهایآن چ یهمه

 .ملت باشند یک یتوانند ضامن تداوم و بقایم کن مشرتمصنوعات و ه کسب ی،منادشناس ،نهادها

(206 ) 

  

ه در کاست  یت در جامعهایبر عضو یمبتن ،"یت ملیان احراز "خود بودن" و "هوکسم" امیردکنگاه " از

 ( 207) .ندکدا یتحقق پ یاسیس یافراد بتواند در عرصه یو برابر  یآن حقوق انسان

  

باز  یز یآن چ یراه را برا ،ملت باور و استقالل طلب در تقابل با سلطه یهینظر یکسم" به عنوان یردک"

 ییبه رها یابیدست ی" براینیع یید سلطه و سپس" رهای" از قیذهن ییه به عنوان چارچوب "رهاکند یکم

 ( 208) .شودیف میتوص یمل

  

م یم چه نخواهیه "چه بخواهکشود یم یادآور ی" به مخاطبان خود یمل یسم" با سخن گفنت از "آگاهیردک"

 یتحت سلطه یورود متام ملتها .م" ییاینار بکم و با آن یریت بپذیواقع یکد استقالل ملتها را به عنوان یبا

جهان  خیدر تار ینیدوران نو دبخشینو یامللل نیفعال ب یشور مستقل به عرصهک یکجهان به عنوان 

 ( 209) .خواهد بود

  

جهان  یمتام ملتها ی" برایرسنوشت خارج نیی" و " حق تعیرسنوشت داخل نیی" حق تعسمیردکنگاه " از

 تیمتام انسانها به رسم یبرا یاسیسطوح نظام سی هبه هم یمعتب و مرشوع و حق دسرتس ،محرتم 

 ( 210) .شناخته شده است
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 ی"حق زندگ یبه معنا نینابراسعادت" و ب یحق جستجو برا ،رسنوشت " نیی" "حق تعسمیردکنگاه " از

 ( 211) .انتقال است رقابلیحق خاص غ کی ،"یو حق آزاد

  

 یمل تیه در فعالکاست  ییانسانها یرد فرهنگکعملی هساخته و پرداخت یمل اتی" ادبسمیردکنگاه" از

و به  است یاسیو انجام بخش ساختار س ربنایز، اتیآن در ادب یفرهنگ یملت و تجل .ت داشته اندکرش 

به شدت به احساس  ،نیوحدت آفر ریو در واقع خلق تصو یفراخوان قیاز طر اتیادب .دهدمیآن معنا 

 یاحساس تیتقوهای هو یاز ش یکی یمل اتیادب .ندیکم کمک یو به حفظ دولت مل یمل تیو هو یمل

 ریو تفاس کمشرت  ریاوتص جادیبه ا یادب انیب .دهدمی وندیپ گریدکیآن را به  ،تیشور و جمعکه کاست 

 تیهو حیو تصح رقابتی هعرص یمل اتیادب .ندیکم کمکشور آنها کمردم و  انیمی هموجود از رابط

 ( 212) .هست زینها هشیگروهها و اند قیتلف قیاز طر یمل یها

  

ت همراه آن اس یمل تیاز ملت و هو یر یخلق تصو ،"سمیردکدر " یمل اتیادب نیادیبن فیاز وظا یکی

 ( 213) .زدیشهروندان را برانگ یو رسسپردگ یه بتواند وفادار ک

  

ی هدر جامع ،یمل تیهو لیکو تش یملت ساز  یرد داخلکار کعالوه بر  یمل اتیادب ،"سمیردکنگاه " از

 دیجد یمل یدولتها یذات یژگیبه عنوان و یمل اتیادب .بر عهده داردمیمهی هفیوظ زین یامللل نیب

ملت بودن  ندارداستاهای هاز نشان یکیبه  یاز فرهنگ مل یبهره مند ،یدر نظر جهان .است شناخته شده

 ( 214) .شده است لیتبد
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 اتیاز ادب دیجهان با یباشد ملتها اریمتام ع یدولت مل کی یاز الزامات اساس یمل اتیه ادبیکمهنگا

 ( 215) .نندک یخود برخوردار و از آن پاسدار  یمل

  

چون  ییهایارکو فدا یفرع یه تفاوتهاکاست  ریفراگ یتیخلق هو یار براک" مستلزم مبارزات آشسمیردک"

را دچار  یمل یتهاین است جمعکقرار دارند و مم گریدکیه در رقابت با کرا  ینید ایمیقو  یها وندیپ

 ( 216) .دهدمینند پوشش کافرتاق و تضاد 

  

به  نیمع فیالکحقوق و ت یاز رصف واگذار  شیب یز یتضمن چم ،نیراست ی" شهروندسمیردکنگاه " از

 نینسبت به رسزم یو تعهد اخالق یه وفادار کاست  یشخص ،شهروند ،امل ترکدر مفهوم  .فرد است کی

تر  عیوسی هبه خاطر جامع ینفع شخصهای هجنب یند و حارض است از برخیکمشور خود حس کو 

 ( 217) .ذردبگ

  

 ،روح درون یآزاد ،یو خارج یداخل یاسیحقوق س ،مردم تیمکحاهای هشیاند ،"سمیدر ک" یاساس رسالت

 ( 218) .جهان است یملتهامیبا متا یرد و برابر کملت  یبرا یو آزاد قتیبه حق یابیدست

  

و هم  یه هامنندک ییدر جا ،وجود ندارد یشور واقعک ،لکبدون حق هامنند و هم ش ،"سمیردکنگاه" از

 ( 219) .وجود ندارد یشور واقعکنقض گردد  یو نابرابر  مذهب، ازیامت ،حق در اثر وجود فرقه نیا یلکش
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ی هدربار میاطالعات مه ،مناد نیا .ملت است کیمیرسی هشد نیی" بازمنود تعسمیردکاز نگاه " پرچم

پرچم  .دهدمیسان قرار ان یآن فرارو ی هندیآ یآن و اهداف و آرزوها یها یوابستگ ،ملت کی خیتار

 ،یملپرچم  .بخشدمی تینیملت را ع کی تیهست و هو زیملت ن یذهن عتیننده طبک نیتدو یمل

 ( 220) .ملت است ییتبلور نها

  

دهد می وندیپ گریدکیآن را به  یه روح اعضاکبرخوردار است  ژهیو یاز زبان ی" هر ملتسمیردکنگاه " از

ملت و  کیی هژ یو تیانسان یتجل ،ملت یجمعی هتجسم تجرب .سازدمی ریذان پکت آنها را امکو مشار 

 ( 221) .راه تحقق آن است

  

آن ملت از خود در  یابیان کم ،ملت از خود کی ییایقی" بازمنود موسسمیردکاز نگاه" یمل رسود

ملت  کی تیماه و تجسم یپرست هنیممیمناد رس ،یو فرهنگ ییایجغراف ،یاسیس ،یاقتصادهای هنقش

 ( 222) .دهدمیملت را نشان  کیو اهداف  الیام ،ه حالتکاست 

  

ها محروم ساخنت ملت .شناخته شوند گانهیارزشمند و  سانکیبه  دی" ملتها و فرهنگها باسمیردکنگاه " از

 ( 223) .خواهد بود انباریز تیبرش یجهان و برا یملتهامیمتا یبرا ییشناسا نیاز ا

  

به عنوان زن وفق  شیخو یو اجتامع یاسیس تیبا هو دیخود را با یمل تی" زنان هوسمیردکنظر " از

 یفایاست یو هم به عنوان زن برا یمل تیبه هو یابیدست یبرا ستیونالیزنان هم به عنوان ناس .دهند

 تیجنس سمیالونی" ملتها و ناسسمیردکبنابر نظر " .نندیکمگوناگون مبارزه  یحقوق خود در بافتارها

جسم و رفتار زنان به عنوان  نیبنابرا ،یمادر  نیشور به عنوان رسزمکمتداول به های هدارند مانند اشار 
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 استیسی هه با حضور در عرصک" از زنان و جنبش آنها انتظار دارد سمیردک" .شودمی ستهیملت نگرمیحا

 ( 224) .دخشنرا اعتبار ب یرد ملت باور کجنبش  ،قدرت یو نقد روابط جار 

  

 یهمبستگ یو مبنا یوفادار  یه هدف اصلکرد است کدر ملت  یفرد تیمنابع هو افنتی ،"سمیردک"

 ( 225) .شودمیمحسوب  یجمع

  

 گریدکیرد را به ک یردستان و دولت ملکشور ک ،ردکملت  میه مفاهکاست  یز کمر ی هرشت کی" سمیردک"

 ( 226) .بخشدمی یمل تیوردستان حس هکدهد و به مردم می وندیپ

  

در دستان  تیدر نها دیرد تعلق دارد و قدرت باکردستان به شهروندان که ک شهیاند نی" با اسمیردک"

 قیتشو زیرا ن یراسکمردم هستند دم یتنها ابزار و خدمتگزاران واقع استمدارانیرد بوده و سکملت 

 ( 227) .ندیکم

  

 ( 228) .است یبه گوهر آزاد یابیدست یملت برا کیو مقاومت  یهمبستگ ،تیهوی ه" عرصسمیردک"

  

 یها یه بر مرزبندکاست  یمصنوع یها تیو هو یاساسهای هبا مولف یعیطب یها تیهو انطباق

 زیو حال ن ندهیآ ریه نسبت به متغکنگرد بلمینه تنها به گذشته  تی" هوسمیردکدر " .استوارند یاسیس

  (229) .یافعال ینشکنشگرانه است نه وایکماقدا یردکیرو نیبا چن تیهو نییتب .شودمی فیتعر
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 تیرد اعتبار و مرشوعکمصنوع هرگز نزد ملت  یبر مرزها یمبتن تیه هوکباور است  نی" بر اسمیردک"

 ( 230) .نداشته است

  

 یجمع یساز  میصمت یبرا یخاص یمجموعه نهادها ازمندین ،نکتا حد مم ی" هر ملتسمیردکنگاه " از

رسنوشت ظهور  نییمساله در قالب حق تع ،منظر نیاز ا. باشدمیخود  یدر مورد مباحث مرتبط با اعضا

رد ک ملترسنوشت خواهد بود و  نییهدف حق تع نیت یعال ،دولت مستقل ،انیب نیبا ا. ابدیمیو بروز 

 ( 231) .دیمساله را به عنوان رسمشق هدف منا نیا دیلزوما با

  

 دیبا تیمکحقوق حا نیخود برخوردارند و ا یبرا یر یگ میتصم یاز حق اساسها " ملتسمیردکنگاه " از

 ( 232) .منتقل گردد یجهان ای یفدرال ینهادها یتواند معقولنه به برخمیحقوق  نیا. اعامل گردد

  

شامل در نظر ها قالل ملتاحرتام به است .است یرضور ها ملتی هاستقاللهم ی" احرتام براسمیردک" در

 ستیز طیحفظ مح ،یدر قبال استفاده از منابع رشد اقتصاد یر یگ میگزفنت آنها به عنوان مسوول تصم

 ( 233) .شودمی و ...

  

ای هآنها را به گون گریدکیبه ها ردن فرهنگک کیشدن با نزد یجهان ندیه فراکباور است  نی" اسمیردک"

 ،لیتعد ،بیکتر ) ضمن حضور و تعامل ،نینو طیه وادار شوند در رشاکدهد یمقرار  گریدکینار کدر 

 نشیگز ،سمیردکباور  هب .خود را تداوم بخشند اتیبر توان خود افزوده و ح ،قدرمتندانه (اختالط ،تبادل

 یفرهنگی هعدول از آن و حضور فعال در عرص یگاه ،یفرهنگ خود لیتعد ،یو جذب عنارص فرهنگ

 ( 234) .است ریناپذ زیامروز گر شده یجهانی هدر جامع
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 نیرا در ع یو تبادل فرهنگ یستیان همزکام ،شدن یجهان ندیتواند در فرآمی" فرد سمیردکنگاه " از

به  ،ونیزاسیگلوبال ایشدن  یاز جهان شیب سمیردک .ندکخود حفظ  یمل تیو هو اتیحفظ خصوص

 نیخود را بر ا ینش هاکو اندر  شدیاندمیردن" ک یزندگ یو مل دنیشیاند ین"جها یعنی" ونیزاسیالک"گلو 

 ( 235) .سازدمی یو عمل ریمعناپذ ادیبن

  

شدن  جیو بس (ینه برتر ) آن تفاوت یذهن یبرجستگ ،( ینه برتر ) از تفاوت ی" عبارت از آگاهسمیردک"

رد" ک" کیه ک ردیگمیل کشمیهنگا هینظر نیدر ا یردک تیهو .است (یو نه برتر ) تفاوت نیا هیبر پا

ه مقصود ک داستیناگفته پ .هستم" کیرد بودن با گروه خود رشکه در کرد هستم چرا ک کی: "من دیبگو

 ( 236) .اشاره به مفهوم "ملت" است ،عبارت نیاز گروه در ا

  

 ،ریاساط ،زبان کی ،یدانگار یبا کی) از فرهنگ یلکش یتوان گفت ملت باور می سمیردک دگاهید از

 :ندیکمه چهار هدف عمده را جستجو کاست  (یو آگاه ییمنادگرا

 . فعال یاسیس یاجتامع مل کیمنفعل به میگروه قو  کی لیتبد. 1

 . یاستاندارد و رسم یفرهنگ عال کی جادیفرهنگ جامعت و ا یسازمانده. 2

 . یفرهنگ یهمگون یملت دارا کیجامعت به  لیتبد. 3

 ( 237) .آن ملت یدولت برا کی لیکملت و تش -نیرسزم کی یفایاست. 4
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 یبا استفاده از "مهندس ییرهای هبرتر در پروس تیبه موقع یابیدست ،عملی هدر عرص سمیردک هدف

ی هجامع یر یل گکش ،نظام دانش محوری هو توسع جادیا ،روهاین یسازمانده ،نیقدرت" است بنابرا

 ،قدرت" یدر چارچوب"مهندسمینظا ،و در صورت لزوم یحقوق ،یاسیس، یسازمان اجتامع ،یاطالعات

 ( 238) .به هدف خواهد بود یابیدست یبرا یمنطق یافتیره

  

 کیمستقل در چارچوب  تیبه هو یابیدست یملت برا کی یو فرهنگ یاسیس یی" خاص گراسمیردک"

 ( 239) .دولت مستقل است

  

رد در همه جا کآحاد ملت ی هه دربار ک ییارهایو معها ارزش ،ساسا معطوف است به اصول" اسمیردک"

 ( 240) .هستند ارهایمع نیا از جمله تیمکو حا تیامن ،صلح ،یآزاد ،رسنوشت نییحق تع .معتب است

  

بر  یمبتن ،یگو فرهن یاجتامع ،یاسیس ینش هاکمواضع و اندر  ،ه روابطکباور است  نی" بر اسمیردک"

 دایل ساخت پکمساله ش نیاز ا یو معناده یر یبر اساس معناپذها پرداختمیاست و متا یمل تیهو

 ( 241) .ندیکم

  

 .هم داشته باشد یتیمل دیو دو گوش داشته باشد با ینیب کی دیه باکانسان هامنگونه  سمیردکنگاه  از

 ( 242) .ساز است تیهم فرهنگ ساز و هم هو یمنظر گفتامن مل نیاز ا
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خود را  میستیه باک خیاز تارای هه در هر نقطه و در هر لحظک ستیمعنا ن نیبد خیتاز ،سمیردکباور  به

است  یخیسخن از تار .ندکتواند از آنها عبوذ میمنطقا و عقال  خیه تارک مینیبب ییدر برابر چند راهه ها

 رندیمورد استفاده قرار گ یببه خوها فرصت نیهرگاه ا .ندیآفرمیرا ها ه عرصه فرصت هاست و فرصتک

 ( 243) .باشد یز یتواند محصول برنامه رمی خیتاز نیبنابرا .مطلوب خواهند افتاد

  

بوده است ها آرمان یدرون یناسازگار  ینوع خیتار ،موارد یار یاحزاب ما در بس خی" تارسمیردکنگاه " از

 ( 244) .هدف را از آنها گرفته است یان تحقق عملکامه در درون آنها وجود داشته و ک

  

 .است یحق برابر انسان نیتر یهیرسنوشت ملت ها" بد نییه "حق تعکباور است  نی" بر اسمیردک"

(245 ) 

  

 یتوانیه: تو منکخواند می" همواره انسان را متهم و در گوش او یناتوان ی"فرهنگ سنت ،"سمیردکباور" به

خودت  یپا یرو  یتوانیند: منیکم نیه مدام نتوانسنت را تلقکاست  یفرهنگ نیا .یمبان جیابد افل تا دیو با

مغز و قلب  دیبا نیبنابرا و ... ینکالبد خود حس کبا  یتوانیمن .ینکز کبا مغزت ف یتوانیمن .یستیبا

 ( 246) .یبخر  یگر یخود را از د

  

 ییاکیو هم آمر یهم فرانسو  ،ییایتانیو بر ید خودش را هم آملانتوانیشخص من کی" سمیردک"دگاهید از

به عنوان بخش  یاحساس نیملت و داشنت چن کیتعلق به  .بداند کتر  ایعرب  ،رد و هم فارسکو هم 

 ( 247) .خود در جهان است تیفهم و اعالم موقع یمرشوع برا یوش ،خود ریناپذ ییجدا
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 نیه بدکبل میدار ییها تیو مسوول فیوظا ،ه تنها در قبال ملت خودک ستیمعنا ن نی" به اسمیردک"

لمه ک قیدق یبه معناها تیمل ریه در قبال ساک یفیتر با وظا عیما در سطح وس فیه وظاکمعناست 

ابند اما یمی یشرت یب تیاهم یمل یمرزها ،درست اخالق یمنظر و با بررس نیاز ا .متفاوت است میدار

ها رسنوشت ملت نییبا احرتام به حق تع سمیردک .ستینها انگاشن مصالح انسان دهیدنا یبه معنا نیا

 ( 248) .شودمی لیقاها تیمل ریسا یقیحق یتقاضاها یامال برابر برایکمسه

  

به  یابیدست یرد را براکملت  یو هم حق اخالق تیهو یهم ادعا ،"سمیردکما در " یاسیس یدعو 

 ( 249) .فشاردمی یو بر آن پا تیتقوها ملت ریشخص از ساو م زیمتامای هچارچوب

  

ار همت ک نیرسنوشت برخوردار باشند و به ا نییحق تع یار لزم براکاز سازو ها ملتمیه متایکمهنگا

 نیصلح طلبانه ترها رسنوشت ملت نییحق تع .آرام تر خواهد بود یانکگامرند مسلام جهان آزادتر و م

 ( 250) .ان استجه یبرا شهیاند

  

 دیرا با ندهینون و آکگذشته با ا انینسبت م نییو تب یخیتار یآگاهی هربار ها هانگار  ،"سمیردکباور " به

 ( 251) .ردک یو خرده خرده بارساز  دهیشک رونیملت ب نیا خیتار یرشته به رشته از لبه ل 
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 ینیگرفتار غضب دوجانبه قدرمتندان د ،طهسل خیرد در طول تارکه ملت کباور است  نی" بر اسمیردک"

Religious) establishment) یاسیو قدرمتداران س (Political establishment)  ه با ابزار کبوده است

 ( 252) .ردستان را مرشوع جلوه داده استکاشغال  ،یگر میفر و نظاک هیجهاد عل

  

آزاد  یرو یه نکرد است کملت  یبرا یآزاد یقیحقو صورت  یصورت منطق ،یکیزی" صورت فسمیردک"

 ( 253) .آزاد شدن و آزاد ماندن را توسط آحاد ملت به او خواهد داد ،بودن

  

 تیانسان فارغ از محدود کیبه عنوان  یرد مجوز ورود به بازار رقابت انسانک" به آحاد ملت سمیردک"

  (254) .خود خواهد داد تیرا با حفظ هو

  

به  ،انسان از رسشت و رسنوشت خود او کدر  تیاهم رشیبا پذ ،رسنوشت نییحق تع ،سمیردکر باو  به

ار کانی هدیبه د دینبا ،قتیبه حق یابیدست یملت برا کی یه در اعتبار دعو کخواهد آموخت  تیبرش

 ( 255) .خواهد بودای هوشش شناخت شناسانک نیسبب ساز چن ،رسنوشت نییحق تع .ستینگر


