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  :اشاره

 Nationalismه توسط گروه کاست   Nationalism  of exercise Theتاب ک یمجموعه حارض، ترجمه

Projection  .آماده شده است 
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را « یمل یوفادار »و « یت ملیهو»، «یمل یآگاه»چون  ی، عناص «عبارت» یکسم، به مثابه یونالیناس

 یسم، به مقولهیونالیناس یو اجتامع یاسیس یهایژگیو ین مجموعه با بررسیرد. ایگیدر بر م

سم یونالیناس»آن را در قالب  کیت تئوریپرداخته و موضوع« یدئولوژ یا یکسم به مثابه یونالیناس»

 گذارد.یم یبه بررس« یسم قومیونالیناس»و « یمدن

ه، ینظر یکه به عنوان کاست « ملت -دولت»در قالب  یت ملی(، اثبات هویباور  )ملت سمیونالیناس

 زه شد.یابتدائاً در اروپا طرح و تئور

 یک یرابطه یعیطب ینگر رخسارهایه بکاست « یاسیس ییامیس»، یدئولوژ یا یکبه عنوان  یملت باور 

از  یانی، جر((Practice «عمل» یکسم یونالیدر ناس(  (ism«سمیا»خود است.  یشخص با مجموعه

« نخبگان»و « هاتوده» یاز سو  یگر ینقش باز یفایو ا یو جربان یقیار تطبکساز و  یکنش، ک یکتوسعه، 

 است.« یملت باور » یدر پروسه

ه خود را به عنوان کاز انسانهاست  یاجتامع ی«خود شناسا»، «اصطالح مدرن» کیسم به عنوان یونالیناس

ف یز تعریفرهنگ متام یکو  ییایان جغرافکم یک، یاسیواحد س یکز در قالب یت متامیهو یک

 یاز همسان« یاویژەت یمک»در  یو فرهنگ یاسیواحد س یکدر « وجود تجانس»ین به معناینند. اکیم

 د.یآیبه شامر م« ملت -دولت» یکجاد یا یاه رشط الزم بر کاست 

سم یونالیو ناس یسم مدنیونالیپردازد. ناسیسم میونالیون از ناسیز دوفرماسیمتا یپژوهش حارض به بررس

 .یقوم

ن یوکر تیپرداخته و س یو عمل به بررس یدر تئور  یسم قومیونالیو ناس یسم مدنیونالیآن در مورد ناس

 خواهد منود. یملت بررس -دولترا در قالب « سمیونالیناس»

به پژوهش گذارده خواهد شد:  یقیتطب یر پژوهش، دو موضوع به صورت همزمان و در قالبیدر مس

 یشهیدر چارچوب اند یگر یو د(  (radical Modernists«یان افراطیمدرن گرا»دگاه یدر قالب د یکی
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 یده خواهند شد. در بررسیسنج« سمیمدرن» یامنهیز با پیدگاه نیهر دو د(.  (ethinsists«انیقوم گرا»

 یملت باور  یو فرهنگ یاسیس یهابه حوزه« یستیمدرن» یردیک، اگرچه با رو«سمیونالیناس»ما راجع به 

 یو عناص قوم یاسیس ینندهکب کیاجزاء تر  یت بحث، مشتمل بر بررسیسته خواهد شد اما محورینگر

 خواهد بود.

از مردم  یگوره یسم( براینون پست مدرنکد ایته )و شایمدرن یاز روند توسعه یسم، بخشیونالیناس

ا ی یاسین است در قالب سکز ممین متایخود قائلند )ا یر گروهها برایاز سا یفرهنگ یز یه متاکاست 

ن پژوهش، نه ین ایادیز بنکنند. متر کیدا میل پکملت ش -دولت یکز ظاهر شود( و در قالب ین ینژاد

 یهکه به مثابه موتور محر کته، بلیمدرن یاز روند توسعه یاسم به عنوان مرحلهیونالیناس یواژەفقط بر 

 است.« تهیمدرن»تداوم 

« یملت باور  یتئور »ن در یادیبن ییتورهاکسم نه تنها به عنوان فایونالیناس« یمدن»و « یقوم»عناص 

گران نقش یسم، بازیونالیناس یهینظر یت آن به سو یو هدا« یملت ساز » یه در پروسهکحضور دارند، بل

 ه هستند.ین نظریها در ا«ملت»ز ی، وجه متا«یعنرص مدن»و « یعنرص قوم»ند. یآیبه شامر م یاصل

 

 

 «یسم قومیونالیناس»در برابر « یسم مدنیونالیناس»

 یکیشود، اما یها پرداخته من پژوهش بدانیه در اکهستند  یبند، دو طبقهیو قوم یسم مدنیونالیناس

 ی( هستهیسم قومیونالی)ناس یگر یو د یغرب یملت باور  یاصل ی(، هستهیسم مدنینالو ی)ناس

 است. یفرهنگ یملت باور « مثابه»به « نیزم»، «نژاد»، «خون»به  یبا اصالت بخش یرشق یباور ملت

ه کست. چرا ین« یقوم یملت باور »با « یمدن یملت باور »تضاد و تقابل  ینجا به معنایاستدالل در ا

 یدیلکز یشوند. متایسم شناخته میونالیاز ناس یموضوع یدئولوژ یا یکز به عنوان ین متایدر ع هر دو
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نند و خود را در قالب اجتامع کیآغاز م« تیهو»ها از ه انسانکاست  یان دو مفهوم، در نقطهین ایب

 ند.یامیپیم یار جداگانهیت به اجتامع(، مسین حالت )از هویشند. دو مفهوم، در اکیر میبه تصو

ن است کمتمدن در آن سا یه اجتامعکاست  ینیرسزم یای، جغراف«یسم مدنیونالیناس»سلول هدف 

، به ییایجغراف یاجتامع تعلق دارند، عالوه بر مرزها یکنند به کیم« احساس»ه کاز مردم  یگروه

 شوند.ید مین گشته است، مقیشان تدویه توسط خود اک ینیقوان یلهیوس

است. « یشهروند»ت در اجتامع به عنوان یرش و عضوی، پذ«قانون»د شدن افراد در قالب یمق یجهینت

در آن « شهروند یک»ت فرد را به عنوان ید، هویآیه توسط قانون به وجود مک یاجتامع یدر واقع، فضا

 یگویژەشناخته شده و « شهروندان یمتام» یه به عنوان خانهک ییشناسد، فضایت میاجتامع به رسم

اجتامع »، «یفرهنگ یهمسان»ه عناص کآن است  ین به معنایاست. ا« یفرهنگ یهمسان»برجسته آن، 

، «همسان»از مردم با فرهنگ  یه اجتامع گروهکآورد ید را به وجود مین قیا« قانون»و « از مردم یگروه

 ییند و گردهآمیآیگردهم م« منفرد یاسیواحد س» یکه در قالب کاست « گریدیکتعلق آنها به »مستلزم 

 است.« تیاصل رضا»بر  یآنها مبتن

 یشخص فرصت خواهد داشت با انتخاب ملت یکعضو ملت، متعلق به دولت است و  یکن حالت، یدر ا

 د.یسب مناکت یت قانومنند خود در آن اجتامع مطلوبیت در آن است، از عضویرش عضویل به پذیه ماک

 یکدر  یاو در اجتامع است. حقوق شهروند یشده براف یتعر« یحقوق شهروند»هر فرد « یشأن مل»

بر  یمبتن یومتکجامعه اعطاء و نظام ح یبه اعضا« ومتکح»ز توسط ین« یسم مدنیونالیناس»

 خواهد بود. (Liberal democracy« )آزاد یراسکدم»

 یراسکتحقق دم یبرا یشت یب یاجتامع کواجد تحر « یسم مدنیونالیناس»ه کغالب آن است  یادعا

، ملت با دارا بودن فرهنگ یسم مدنیونالیاست. در ناس« یسم قومیونالیناس ییگراتوده»سبت به ن

 یم ساز یتصم یهیلکدر  (eliteز به مانند نخبه )یه توده نکبرخوردار است  یلیاز چنان پتانس یمل یمتعال

 خواهد بود.« تیریمد»، تنها «تیال»د و نقش یجویت مکمشار  یاسیس یها
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و « یوراثت« »تعلق»، ین نوع ملت باور یشود. در این میمع« اصل انطباق»با « یسم قومیونالیناس»

ه در قالب ک ییاست. گروهها« سمیونالیناس» ی، عنرص اساس«یعامل انحصار »است و « یر انتخابیغ»

 اند.گرد هم آمده یاسیقالب س یکاند، در آورده یرو « سمیونالیناس»به « یعنرص قوم»

ند کیت میاز را در آنها تقوین نیسو ایکها، از ملت -ن دولتیترد ا یو برتر  (dominanceاحساس غلبه )

 یگر به صورتید یت متدن است و از سو یت در تثبیون و موفقیزاسیرشفت، مدرنیازمند پیه ملت آنها نک

 دهد.یش میگران افزایآنها را بر د ینده، حس برتر یفزا

به وجود « گروه»ه به مثابه یاتحاد یکد یون، مردم بایزاسیدرنرشفت و میت پیبه موقع یابیدر جهت دست

اب نهادها یند. در غیف منایملت تعر -را به عنوان عامل انسجام در دولت یاسیشاخص س یکآورند و 

را به عنوان عامل « تیهو»ن گروهها یون را بوجود آورند، این فرماسین است اکه ممک ییگر ابزارهایا دی

 نند.یگزیبر م« یگر ید»ز از یمتا

متبلور شده است. ابزار  یاسیقالب س یکه در کاست  یفرافرهنگ ینش رفتار ک« یسم قومیونالیناس»

 است.« فرا فرهنگ»با ابزار « تهیمدرن»به « تهیسیاتن»، گذار از یسم قومیونالیناس

خلق  یگر ید یوجود ندارند، گروهها مجبورند ابزارها ییها و نهادهان جوامع، ستونیه در اکاز آنجا 

تواند مردم را در  یه مکباشد  یگر یا شاخص دین است زبان، رنگ پوست، مذهب و کن ابزار ممینند. اک

 گروه گرد هم آورد. یکقالب 

فرهنگ »ون یبه دنبال فرماس یمدن /یاجتامع یفراتر از آگاه یخون /یقوم یار یه هوشکخالصه آن

 است. یبه مثابه عامل همبستگ« یاسیس

 یاراد یفلسفه یکت، یاست. مل« یت جمعیهو یک»، ناظر بر «یسم قومیونالیناس»در « کنیات»مفهوم 

ات یخصوص»با  ویژەگروه  یک یمشخص برا یازادبوم و زاد فرهنگ، چارچوبه یست اما با شاخصهین

جدا « یسم قومیونالیناس»را از « گروه یعیطب یدیقیب»ه کزات است ین متایند. اکیخلق م« کمشت 
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ن یاگر در نخست یآزاد است حت یراسکدم یت به سو کحر  یر براین مسیتریادیه بنک یز یزد، متاسایم

ت به کته رضورتاً با حر یه گذار به مدرنکرد کد ین هدف آغاز نشده باشد. )فراموش نبایز با ایمراحل ن

 محقق خواهد شد.(  Liberal democracyآزاد  یراسکدم یسو 

اجتامع و در  یر ساز یدر آغاز تصو« یسم قومیونالیناس»و « یسم مدنیلونایناس»ن ین اختالف بیبنابرا

و  یاسیس یکتئور یبندمیتقس یکن یه اکشود یمشخص م یاسیواحد س یآن با توسعه یقیارتباط حق

 سم است...یونالیدر ناس یجامعه شناخت

است « یفرهنگگروه همسان » یکل کیتش یت به سو کمدرن آن، حر  یبنددر طبقه یسم مدنیونالیناس

است « دولت» یسم مدنیونالیرسآغاز ناس یاند. نقطهداشته« یاویژە یاسیس یایجغراف»ن، یش از ایه پک

است. « یاسیس یایجغراف» یبه متام حوزه« یکواحدارگان» یک، گستش دولت به عنوان یباور  و ملت

 ینیرند. نقش آفریگیگر قرار میدکینار ک، متام عناص اجتامع باگستش دولت، در یسم مدنیونالیدر ناس

 یو پاسدار « یاسیس یایجغراف»، ثبات «ینیرسزم یهیناح» یکها در دولت در گستش خود به متام حوزه

 است.« یفرهنگ یهمسان»از 

 یآن است. دولت به مثابه هسته یو وجه مشخصه یسم مدنیونالی، نقطه رشوع ناسیاسیملت س -دولت

 د:یگویم« گلرن»سم بر آن است. یز مدرنکمتر  ی، نقطهیسم مدنیونالیناس

و نظام استاندارد « یهمسان« »ریزناپذیگر» یفرهنگ، نگهدارنده یکه کش بلکی یک، نه «میبان اقیپشت»

ل یتبد یجمع یهاتیرا در جامعه به ظرف یفرد یهاتیتواند ظرفیم ییه به تنهاکآموزش است  یساز 

« میمفاه» یرندهی، در برگیسم مدنیونالیند. ناسک ینیت آفرکحر  یاسیو س یرشد اقتصاد یو در حوزه

 کن ادرایملت به دولت، نخست یر یبا سوگ یسم مدنیونالیاء اصول ناسیاش ینندهکف یاست نه تعر

Notion) )سم است.یونالیناس ین تجربهیملت مدرن و اول -دولت 

 یت بخشیمفهوم و اهم یلهیعه به وسجام یکملت در  -، بسط دولتیسم مدنیونالیناس یانونک ینقطه

 یه به متام اعضاکاست  یقانون یهاو شناسه« یحقوق مدن»، «یشهروند»، «نیرسزم»چون  یبه واژگان
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سان یکگر و در برابر قانون یدیکمتام شهروندان در برابر  یسم مدنیونالیابد. در ناسییم یجامعه تس 

ه هر دو فرهنگ به که و فرهنگ نخبه وجود ندارد بلگر فرهنگ تودی، دیسم مدنیونالیهستند. در ناس

د یآیبه شامر م« فرهنگ مدرن»و « هن فرهنگک»از  یازهیآم« فراهنگ»اند. در آمده« فرا فرهنگ»قالب 

 ده است.یفرافرهنگ انجام یماهو  یر یگلکآمده و به ش« نونکا»ه از گذشته به ک

ه در کاست  یل از عواملکهان مدرن و متشسم، محصول جیونالین نوع از ناسیدر ا یفرهنگ عموم

ن بدان معناست یبه وجود آمده است. ا یقوم یهایگویژەصفنظر از  -جامعه، بر اثر آموزش و پرورش

جامعه، متام  یکه در کاست « فرافرهنگ» یکبا  ییشناسا« ت در وکمشار »، « ورود به»سم یونالیه ناسک

سم یونالیدر ناس« یچسب اجتامع»منجر شده است.  یاسیسواحد  یکل کیاعضا را در برگرفته و به تش

« نیقوان»، «حقوق»، «کآرمان مشت »، «زبان»ه کبل(  (genaealogical trpeنوع شجره نامه، یک، نه یمدن

 است...« آموزش»و 

دست  یتیر به موفقکالذ تواند بدون توجه به عناص فوقیسم منیونالیاز ناس ین مدل مدنیدر عمل، اما، ا

 یکو « کحق مشت » یک، «ت مرشوعیهو» یک(  (Citizenshipیند. به عنوان مثال، شهروندکدا یپ

، «یمقاومت در برابر خارج»ت و یمکت در حاک، مشار «ینیت رسزمیتابع»است. « یاجتامع یشناسه»

شوند. یدر جامعه حاصل م(  (willing«تیرضا»براساس اصل  یه همگکاست  یمدن یملت باور  یجهینت

به  یسم قومیونالیز آن از ناسیو از نقاط متا یسم مدنیونالیان مهم ناسکاز ار  یکی« تیرضا»د اصل یشا

ند و به کین مییرا تع« تیمل»انتخاب و « یشهروند»، یسم مدنیونالین خاطر در ناسید. به همیشامر آ

 یرا الزام یجت و مقاومت در برابر خار یمکت در حاک، مشار ینیت رسزمیود تابعیرش قیدنبال آن، پذ

 سازد.یم

در (  (Citizenship and natiunalityتیو مل ی، حامل مفهوم شهروندیخیا و فرانسه از نظر تاریتانیبر

، یو فرانسو  ییایتانیت بریو مل یه شهروندکز وجود دارد ین اعتقاد نیهستند، اگرچه ا یسم مدنیونالیناس

ا به یتانیاست. به عنوان منونه، در بر« یقوم سم خردمداریونالیناس»ه ک، بلیمدن یملت باور  یکنه 
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ت نخست است )پدر، یدر اولو« ییتبارگرا»ست، یه شهروند نک یشخص یمنظور صدور گذرنامه برا

 یت موضوع شجره شناسینجا اهمیبوده باشند(. در ا ییایتانید بریپدربزرگ، مادر، مادربزرگ و... با

genealogical) )یرش شجره از سو یل عدم پذیخانم جوان به دل یکراً یشود. اخیان میبه وضوح منا 

 شور محروم شد.کن یدر ا« یحق شهروند»افت یا، از دریکآمر یگذرنامه یاداره

رشق اروپا و  یملت ها -در دولت یگویژەن ین دست وجود دارند اما ایاز ا یمتعدد یهاالبته مثال

ن نوع نگرش رضورت یا یهاانیبن ین جستجو یاد. بنابر یمنایم یعیطب یزگرا امر کشت مر یب یهانظام

 نخواهد داشت.

 یسم مدنیونالید ناسیسم، بایونالیساخنت موفق ناس یو عمل(  (Surviveستیقت به منظور برزیدر حق

 زه منود.یامل تئورکرا به طور 

، در دوران «قلمرو»و « ملت»، «تیمل»ستند. ی، تازه نیسم مدنیونالیناس یل دهندهکعناص ش

به (  (citizenshipیبوده است، اما شهروند« یمل یآگاه»از  یز وجود داشته و بخشین« شامدرنیپ»

 یاست. شهروند یسم مدنیونالیدر ناس یو اجتامع یاسیت سکن مشار یادین فعال و بنکمدرن، ر  یمعنا

و « ملت» یکت در یمکت در قدرت و حاکر ساخت مشار ی، ز«تیمل»د آن، معادل یدر مفهوم جد

 است. یمدن یباور ملترضورت 

 یکت، لزوماکن مشار یاست اما ا یاسیو س یت اجتامعکمشار  یالزمه« جامعه»و « نیرسزم»به  یابیدست

ت با احساس کست(. مشار یلزوماً خردمدار ن یه هر انتخابکل آنیتواند باشد )به دلیمن ییت عقالکمشار 

تبلور با حضور مداوم در اجتامع گستش ن یفرد(. ا یز رو کشود )تا متر یدر اجتامع متبلور م« تیمل»

د یجد یجامعه یکن هرگاه شخص در یگردد. بنابرایت متحول میمل کت به ادرایافته و از احساس ملی

ه در کالقاء منود چرا  یز بالفاصله به و یرا ن« تیاحساس مل»توان یرفته شود، منیپذ« شهروند»به عنوان 

ن فرد یشیست، اگرچه نسل پیت نیانتخاب مل یرشط الزم برا گریاجتامع د یکسم، حضور در یونالیناس

 ا مادربزرگ( متعلق به آن اجتامع باشند.یمورد نظر )پدربزرگ 
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انتخاب خردمدار »ان یب یبرا ی، در عمل وجود ندارد و تنها مفهوم«تیمل»به مثابه « یشهروند»ن یبنابرا

 گر گردآورد.یدیکنار کهوم در مف یکتوان به مثابه یت را منیو مل یاست. )شهروند« ملت

 

 

  یسم قومیونالیناس

ت روبه جلو نشان دادند، اما کحر  یکرا به مثابه  یعت ملت باور ی، طبیسم مدنیونالیاگر اصول ناس

 یمبتن یسم قومیونالیدهند. ناسیرومندتر نشان میار نیت را بسین ماهیا یسم قومیونالیناس یهاانیبن

 رد.یگیخ نشأت میبر تار کیآن، از قدرت مت یرو ید انگار است و نیمل باعا یکبه عنوان  یخ ملیبر تار

 ییر و منادگرایها، اساطخ، ارزشیند، تاریآیبه شامر م یسم قومیونالیت و ناسیقوم یه هستهک یعناص 

 هستند. یمل ین و سنت های، زمیخون یادهایبر بن یه مبتنکهستند 

 یمل یه در فضاکفرد است  یشده یدرون یهایگویژەاز  یا، در واقع جلوهیسم قومیونالیناس

 ل گرفته است.کش یفرد« شاموجودیپ»

 یسم مدنیونالیز از ناسیمتام ییهاند بستهکیت مکت حر یمل یبه سو  یسم قومیونالیه از ناسک یر یمس

 دهد.یش میمنا یت ملیز از هویمتام ین ساختار یمتفاوت از ملت، همچن ییداشته و شام

ه از فرد به اجتامع منتقل و در کخ است یر و تاری، اساطیت قومی، هویسم قومیونالیدر ناس یت ملیهو

در اجتامع است. در  ییگرات فرد به صورت تودهیبازتاب ماه یت ملین هویگردد. بنابرایم یآن متجل

شود یمجاد یان توده و نخبه ایم یوندیه پکاست  یت مدعیاسم یسم(، آنتونی)پوپول ییگران تودهییتب

ن دو قرش یان ایشه در میامل اندکر تید، اگرچه سیآیوجود من دو بهیه از تعامل اکاست  یو محصول

 د.یمنایگر میدیکز از ی)توده و نخبه( متام
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 نخبه ینزد توده وجود ندارد و تنها طبقه« فرافرهنگ»به نام  ی، عامل«یسم قومیونالیناس»در آغاز 

elite) )یجیتدر یه تقاضاکر است ین مسیند. در اکیت مکحر « فرافرهنگ»به  یابیر دستیاست در مس 

 یشود و نهادهایطرح م« روبه جلو» یعامل یکآغاز و به عنوان « فرافرهنگ»به  یابیدست یتوده برا

به منظور نشان  یجربان یان، استفاده از ابزارهاین میانجامند. در ایت آن میبه تقو یاسیو س یاقتصاد

 رود.یار مکگر به یت دیت از قومیقوم کیز یدادن متا

توده با استفاده  یتقاضاها یندارند اما تالش آنها، عرضه یارات رسمین پروسه اختیاگرچه نخبگان در ا

 یدر پروسه(  (discontentها«یناخشنود»نخبگان، رفع  یینها یفهیاست. وظ یجربان یارهاکاز سازو 

 است.« یقوم یباور ملت»

 یا ملتهای یغرب یبه سلطه ینشکان توسعه، وایجر یکرشفت و به مثابه یپ یه سو ت بکن حر یاما ا

عنرص  یکبه عنوان « غرب» یرد. عنرص خارجکظهور « یسم قومیونالیناس»ه در قالب کمتمدن بود 

ن ینش در برابر اکرا به وجود آورد. وا یقوم یباور و ملت« اجتامع شد یگراملت»ان یوارد جر« یسلب»

ت به کن، حر یر ملت هاست. بنابرایسا یت روبه جلو که آن، مخالف حر کن معنا بود یبد یرجعنرص خا

 یروهاینش نسبت به نکتوان محصول وا یه مکبود  یاجهیسم، نتیونالیزش ناسیجلو به عنوان انگ یسو 

توان گفت ین مینش باشد( بنابراکن وایز محصول این یسم مدنیونالیناس ید حتیمسلط دانست )شا

 نش نسبت به غرب( است.ک)وا یواردات یدهیا یک(، یسم )قومیونالین نوع ناسیا یوم ملت برامفه

ن طرح شده ین فلد و ناریچون گر یشمندانینش توسط اندکوا یکبه عنوان  یسم قومیونالیم ناسیمفاه

بت نس یالعملسکو ع(  (ressentiment«بازاحساس»را به عنوان  ینشکن محصول وایلد این فیاست. گر

 شناخت.یم یبه حضور عوامل خارج

 یر داخلیغ یهادهیصف ا ینش نسبت به القاکه واکست بلین« دگاههایت دیاهم»ن آن فقط یبنابرا

 است.
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مفهوم  یکنش متولد و به مثابه کوا یکه به عنوان کاست  یسمیونالیناس ین مبعنایز این نیدگاه ناریاز د

ز یسنون نیافتد طرح شد. هاچیو به رسعت از نظر مرد یگیه ناگهان مورد توجه قرار مکگنگ 

دگاهها ین دیدانست اما طرح ایم یامالً حسابک یو مفهوم ینشکوا یباور ملت یکرا  یسم قومیونالیناس

 یالت اجتامعیل متاکخود را به ش یاجتامع یهایگویژەن گروهها ملزم بودند یه اکآن بود  یبه معنا

ه تراوشات آن به صورت کخ یتار یکبود به منظور خلق  یار کر، ابتییتغ یان تالش بر یدر آورند. ا یخارج

سم یونالیها در ناستوده کمود. تحر یپیرده و مراتب توسعه را گام به گام مکظهور  یعیمرشوع و طب

خود با  یانطباق خواستها یاجتامع برا یه تالش از سو کها نبود، بلتوده یبه تقاضا ینه پاسخ یقوم

 افته بود.یر سازمان کتف یکالب خ در قیتار

« فرافرهنگ» یکازمند یاجتامعات نه تنها ن -ملت باور یدگاههایبه مانند متام د -سمیونالین ناسیدر ا

مرشوع  یاآنها وجهه یه به ملت باور کز بودند ین یخیازمند تاریه نکبودند بل ییگرایساخت مل یبرا

در  ین اساسکر  یکف آن به عنوان یو تعر یخیاخت تارن، اجتامعات را به شنیسم نویونالیببخشد. ناس

نوشته شده است « یزبان مل»سم به یونالین نوع ناسیدر ا یارت دعوتکند. کیدعوت م یباور ملت

اند( عامل شناخته شده یسم قومیونالیان ناسکنون به عنوان ار ک، تایخ و زبان ملی)فرافرهنگ، تار

شت در ی، بیسم قومیونالیخ، نقش نخبگان را در ناسینگ و تارفراه یان توسعه و سازندهیروبخش جرین

ربال یف نظام لیز به نقش قانون در ساخت دولت و تعریمقابل ن یداند. در سو یم یبخش یآگاه

 ند.کیاشاره م یومتکستم حیبه عنوان س یراسکدم

خود  یهاا در پژوهش( ر یسم قومیونالیو ماس یسم مدنیونالین دو حالت )ناسیها انیسیاز تئور یار یبس

سم یونالیو ناس یسم رشقیونالین موضوع، با طرح ناسیساده از ا یدر برداشت« پالمناتز»نند. کیلحاظ م

، یبندمین تقسیرش ایبا پذ« یارنک»ند. کیز میگر متامیدیکرا از  یو رشق یغرب یاروپا یهایگویژە، یغرب

و « یارنک»برخالف « لستیو»ند. اما کیده ماستفا« سمیونالیپسا ناس»ش فرض یاز آن به عنوان پ
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، ((homeostatic یکند: هموستاتکین سه مورد استفاده مییتب یبرا یبندمین تقسی، از ا«پالمناتز»

 (.(ethno Symbolism یکسم اتنیو سمبول(  (transactionalismیسوداگر 

الزم  یهالیه فاقد پتانسکآورد یدر نظر م« یفرهنگ یدهیپد» یکسم را به عنوان یونالیناس« پالمناتز»

 یسم رشقیونالیناس یرا در دو حوزه« سمیونالیناس»است. او  یکراتکدم یهایجاد آزادیرشفت و ایپ یبرا

 دهد:یمورد مطالعه قرار م یسم غربیونالیو ناس

و  ینآملا یدارد )و از نگاه پالمناتز، ملت باور  یسیو انگل یه خاستگاه فرانسو ک یسم غربیونالیناس

 آن است(. ی، ادامهییایتالیا

برخوردار بودند « امل نسبت به خودک یآگاه»داشتند و از « یمتعال یفرهنگ»ه کبودند  ییهاآنها ملت

 را دارا بودند.« ارتقاء» یبرا یافک یگر ابزارهاید یسو و از سو یکاز 

د یجد یهاشهیها و انددهیا ن،ینو ییهااز به خلق ارزشیرشق، در رسآغاز متدن، ن یگر ملتهاید یدر سو 

 یملت باور  یکسم آنها، یونالیعت آغاز شد. ناسیته رسیمدرن یها به سو یت غربکب، حر ینتتیداشتند. بد

 (illiberalرآزاد )یغ یفضا یکجز  یز یه تبعات آن چکبود « یملتنیب» یهایشکشاکو توام با  یرقابت

ن از دست یط نویانطباق با رشا یخود را برا ییاناتو « هنکفرهنگ »ن خاطر یتوانست باشد. به همیمن

گذارد. « ییت گرایمحدود» یگام در واد« ییجهان شهرگرا»ت یفعل یآن به جا یهالیداد و پتانس

 شده بود. یگرفتار عقب ماندگ یغرب یباور ملت

به  ینونکگذار از دوران  یرشو برایمدل پ یکسم به عنوان یونالیاز ناس« یارنک»، «پالمناتر»برخالف 

ه کاست  یرومندین یاسیبر اصول س یمبتن یسم مدنیونالیند. از نگاه او ناسکیاد می« سمیونالیپساناس»

ل یبه دل یسم قومیونالیمتدن است. در مقابل، ناس یروند روبه رشد ملتها در پروسه ینندهکل یتسه

 ست.ین گذار برخوردار یل الزم برایاز پتانس« قانون»بر « یخون» یت بخشیاولو
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شهر  -ن مثال، او از دولتیآورد. در ایمثال م« یسم قومیونالیناس»آملان را به عنوان سمبل « یارنک»

City-state) )یوندهایگر متحد شدند و براساس پیدیکنار کنوزدهم، در  یه در سدهکبرد ینام م ییها 

 را بوجود آوردند. یآملان یسم قومیونالی، ناسیخون

 یر یگلکش یهیدر مراحل اول یسم قومیونالیناس یکبه مثابه  یسم آملانیونالیثال ناسز از میپالمناتز ن

ل یقا یسم قومیونالیو ناس یسم مدنیونالیان ناسیم یاساس یز یخود، متا یند اما در اشارهکیاشاره م

 است.(  (identity«تیهو»وه نگرش به عامل یآن در ش یه جوهرهک یز یشود. متایم

بندد یت مین واقعیا ی، چشامن خود را بر رو «تیقوم»ه موضوع یمتخاصم عل یر یگبا موضعمتاسفانه، او 

« ییقوم گرا»از  یسم عار یونالیناس یکسم خوب، یونالیناس یکه کفشارد یم ین باور پایت بر ایو در نها

 ته( است.یسی)اتن

ه در کاست و فرهنگ یه سک شود. او معتقد استیسم( میونالی)پساناس یامً وارد مقولهیمستق« یارنک»

ن یا ینیخورند. مثال عیامالً به هم گروه مکسم یونالیاند، در پسا ناسگر قرار گرفتهیدیکنار کته در یمدرن

، در یسم قومیونالیرلند هنوز هم ناسیا قابل مشاهده است، اما در ایتانیدر بر یارنکت از نگاه یوضع

 ت قرار دارد.یاولو

ت و ی، بدوییا و قوم گرایتانیبر یسم مدنیونالیدر ناس ییسم، و خردگرایالسم، پلور یوالرکت، سیمدن

 ، به وضوح قابل مشاهده است.یسم قومیونالیرلند به عنوان سمبل ناسیا یارتجاع در جمهور 

« ردنکد نظر یقابل تجد یرلندیسم ایونالیناس« »یارنک»دگاه ی، براساس د«پست مدرن»اما در جهان 

را فراهم « سمیونالیپساناس»گذار به دوران  یگذشته، بسته ییبا خوانش عقاله ک ید نظر یاست. تجد

 آورد.یم
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 یبا شاخصه یرلندیا ییگرایمعتقد است مل« رلندین اینو یسم مدنیونالیناس»ز با طرح ین« نینار»

ز پشت رس یرا ن یز کو مر  یاتلندکاس یملت باور  یگذشته، حت یو خوانش خودگرا یخیرومند تارین

 است.« یفرهنگ یهمساز »و  یاسیم سیپاراد یک، ین تلقیسم در ایونالیهد گذارد. پساناسخوا

« فرهنگ»ردن کن جدایگر و همچنیدیکاز « دولت»و « ملت»ردن ک، به دنبال جدا ین تلقیدر ا یارتک

 است.« استیس»و 

گر یدیکن دو را از یا یی، جدا«یارنک»رند اما یگیگر قرار میدیکنار ک، در «تهیمدرن»است در یفرهنگ و س

 داند.یم« سمیونالیپساناس یپروسه» یوجه مشخصه

ند. کیسم استفاده میونالینشان دادن دو نوع ناس یبرا یو آملان یاز دو مدل فرانسو « ریکراجرزس بروب»

ملت  -ا پس آمدن دولتیش یپ« یحس مل» یر یگلکشور با شکن دو یسم در ایونالیناس(  (typeنوع

ت به یدولت ملت آغاز و در نها یپروسه یر یگلکپس ش یدر فرانسه احساس مل شود.یمشخص م

، مقدم بر یسم مدنیونالیناس یانجامد. اما در آملان، پروسهیم« یسم مدنیونالیناس» ینه ساز ینهاد

است و  ینیشیملت، پ -نسبت به دولت(  (ethnoculturalیفرهنگ قوم یگویژەو  یاسیس یتوسعه

 محقق شده است. یساخت اجتامع یکر، در یکبروب یبراساس تئور 

است اما در آملان ساخت « یشهروند» یت در جامعه به معنایو عضو یاسیساخت جامعه در فرانسه، س

 است.« یوند خونیپ» یت به معنایت و عضویقوم یجامعه بر مبنا

اما در دو « حاصطال » یکرا در قالب « تیمل»ساخت دولت شده و  -لکز در شین تفاوت موجب متایا

 یکبر  یفرانسه مبتن یت در جامعهیمل کند. ادراکیف میشور تعرکاز دو  یکهر  یمتفاوت برا یمعنا

 ن:یاست. بنابرا« یاتنوفرهنگ»ن کر  یکآملان براساس  یو در جامعه« یکاسیس»اد یبن

ل کش« یاسیس ییامیس»( و در فرانسه براساس ی)فرهنگ قوم« اتنوفرهنگ»براساس « تیمل»آملان، 

 رد.یگیم
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شوند. یز طرح میبه صورت دو مفهوم متام یاسیات سیدر ادب یسم مدنیونالیو ناس یسم قومیونالیناس

و  یاسیاصطالح س یکسم به مثابه یونالیناس یعت واقعیحارض، پرداخنت به طب یمجموعه یمحور اصل

به عنوان  یسم رشقیونالیاسو ن یسم رشقیونالینار آن به موضوع ناسکاست و در « یفرهنگ»عبارت  یک

 آن پرداخته خواهد شد.« د انگاریبا» یدر حوزه« سم بدیونالیناس»و « سم خوبیونالیناس»

و  یاسیس ی، از نظر درجهیکدر چارچوب دو محور تئور یسم قومیونالیو ناس یسم مدنیونالیناس

سم یونالیو ناس یفرهنگ -یومسم قیونالیون ناسیقرار گرفته و رسانجام در فرماس یابیمورد ارز یفرهنگ

 زه خواهند شد.یتئور یاسیس -یمدن

 

 

 گراهاها و قومستیمدرن

نجا یوجود دارد. در ا یسم قومیونالیو ناس یسم مدنیونالین ناسیب یکتئور یز یه گفته شد متاکهمچنان

قرار  یسمورد برر « یملت باور »ان را در یگراها و قومستیمقوله مدرن ین بررسیاز ا یبه عنوان بخش

 م.یگذاریم یته به بررسیرات آن را در نظام مدرنیر و تأثیداده و تأث

سم، آن را همچون یونالیه در استدالل خود راجع به ناسکم ینکیاشاره م« گلرن»ها، به ستیان مدرنیاز م

و (  (Identification withلهیبه وس یی، شناسا((Participationinت در ک، مشار ((entyy toورود به 

محصور شده است،  یاسیواحد س یک یلهیه به وسک یتیع جمعیوس یفضا یکدر  یفرهنگ متعال یک

 ند.کیف میتعر

و « ت آندرسونیکبند»، «نیتام نار»چون  یگر ید یهاستیست مدرنیونالی، ناس«گلرن»نار کدر 

نام (  (Partial Theonینسب یتئور  یکا ی« یتئور » یکسم به عنوان یونالیاز ناس« هابزبادمیکار»

 بردند.یم
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 یبر نوع یمبتن یرضورت اجتامع یکسم یونالیناس»ه کدگاه است ین دیا یهیشگامان اولیاز پ« گلرن»

 ین اساسک، دولت ر یستیمدرن یاز نگاه او در تئور «. ته استیدوران مدرن یو فرهنگ یساخت اجتامع

نسون، دولت به عنوان یچون هاچ یگر یده پردازان یف نظرید. )اگرچه در تعریآیسم به شامر میونالیناس

 شود(.یشناخته من یملت باور  ین اساسکر 

هستند از « یگروه قوم»در قالب « یملت باور »ه پردازان یت از نظریاسم ینسون و آنتونیجان هاچ

 ییایان جغرافکو م ک، آرمان مشت ی، روش زندگیخیتار کبراساس اشتا ینگاه آنها ملت اجتامع اتنوفرهنگ

 شود.ینان آن اجتامع متبلور مکسا« تیهو»ه در قالب کاست  ویژە

سم یونالیشناسد و ناسیم(  (Primordialistخاستگاه گرا یکت را به عنوان یاسم یآنتون« نیتام نار»

 ند.کیم یبندطبقه« خاستگاه گرا یملت باور »او را به عنوان  یقوم

 یمورد ادعا ییگراسم است، در قومیونالیناس در« ییخاستگاه گرا» یه مورد ادعاکت عالوه بر آنیاسم

 ز هست.ین« ستیاصالت ز»و « یکولوژیب»عامل 

، ینژاد کهستند و عنرص مشت  یخیتار یعیطب یواحدها یها و اجتامعات قومت ملتیدگاه اسمیاز د

او چنانچه داند. یم(  (ethno symbolistیقوم یمنادگرا یکد. او خود را یآیبارز آنها به شامر م یگویژە

 یاشهیبه صورت ر یباور ملت و ملت یه براک یتیست اما اهمین« خاستگاه گرا» یکد یگوین میتام نار

original) )یست با ادعاهایمدرن یکند. او کیم یکنزد« ییخاستگاه گرا»او را به  یل است، تئور یقا 

 یکتوان یرا م« تیاسم»لمه است. ک یواقع یبه معنا(  (Culturalistفرهنگ باور یکو  یقوم

سم یونالیناس یتوان گفت: هستهیل مین تفاصید با اینام(  (reflexive Modernist«ینشکست وایمدرن»

ه کز هست ین(  (Pre Modernشامدرنیپ یادعاها یه داراکدولت مدرن است  -مدرن، ملت یدر اروپا

ن خاطر است( از نگاه یشامدرن به همیاست )اطالق پ یادینقش بن یکدر آن عنرص فرهنگ، واجد 

د یآیسم به شامر میونالیناس کمحر  یهازهیاز انگ یکیخردمدار هنوز هم  ییقوم گرا یحت« گلرن»

 ند(.کیت به آن اشاره میه اسمک)همچنان
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نند کیلحاظ م« تیمل»ف یرا در تعر یدیلک یسم، مفهومیونالیدر ناس یکتئور ین دو حوزهیاز ا یکهر 

 نند.کیرا جستجو م ییهدف نها یکت و کگر حر یدیکهر دو حوزه در طول  ن وجود، استداللیبا ا

 

 

 تیهو

 یهیب شناخت، اگرچه در نظریآس یکسم به عنوان یونالیناس یدهیسم و ایونالیناس یعوامل روانشناخت

عناص  ید به بررسین، بایاند. عالوه بر اده نشدهیاوکق یر گذارند اما به صورت عمیامالً تأثکسم یونالیناس

سم یونالیات ناسیز پرداخته شود. در ادبیسم نیونالیناس یموثر در مسأله« ییر عقالیغ»و « ییعقال»

است به (  (Emotionalism«ییاحساسات گرا»ه ی، بر پا«ینشکوا»عنرص  یک« یملت باور »، یقوم

د کید تأه گفته شکده است. همچنانیبخش« یملت باور » یبه مسأله« ییر عقالیغ» یه وجهک یصورت

ر گذار است، ین عنرص تأثین و آخریبه عنوان اول یقوم یبر مسأله ی، پا فشار یسم قومیونالیناس یویژە

جامعه  یاعضا یه بر متامکاست « یتیعقل»به  یابیدست یبه معنا ی، تعلق ملیسم مدنیونالیاما در ناس

، یون ملیو عمل فرماس یت ملیهو(  (acguistionیر یا فراگیتساب کهمه آنها مهم است. ا یموثر و برا

 ند.کیداللت م« ثاقیم» یکبوده و بر  ییاماًل عقالک یا، پروسهییر عقالیجان غیفراتر از ه

ن یمع یاسیس یجامعه یکل کیتش یبرا(  (Compulsive necessityیرضورت اجبار  یکسم، یونالیناس

 یهیتواند عنرص اولیباشد. آن م« مخرب»ا ی« سازنده»و « گراواپس»ا ی« گراپس»تواند یاست. آن م

اندازد. اما آنچه در یت بکاز حر  یاا توسعه را در جامعهیان توسعه باشد یجر یجامعه به سو  یکت کحر 

ر یو تأث -ا پنهانیار کآش -جامعه یک یاسیات سیسم در حیونالیناس یان مهم است، حضور دامئین میا

 یار یه در بسکاست « میر مستقیتأث»و « یور دامئحض»ن یجامعه است. ا یتکم آن بر روند حر یمستق

احساس  یک(  (Psrchologicی، تراوش روان«یت ملیهو»شود. یشناخته م« یت ملیهو»موارد به نام 
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قرار دارند. « تعلق» یاستهایت درست در نقطه مقابل سیهو یاستهایاست. س« یاسیس» یدر قالب ییعقال

از ین» یکجامعه و در واقع، پاسخ به آن به عنوان  یکن یمع و یداخل یازهایسم، رجوع به نیونالیناس

جامعه  یکت، عامل گردهم آوردن مردم و اشخاص را در قالب یان، هوین میاست و در ا« یروانشناخت

 است.

(  (dynamicایو پو(  (Volatileفی، لط((Mass Movement یاتوده کتحر  یک، رضورتاً، یباور ملت

ومت در انباشت و تبلور کح -گردد. پل جامعهیم یومت متجلکو در ح ه در جامعه انباشتهکاست 

ور کمذ  یه رفتار و ارتباط را در هر دو حوزهکاست (  (elitesهجامع ینخبه یز طبقهیسم نیونالیناس

 کوجه مشت  یاتوده کما تنها تحر  ییای، لطافت و پویاتوده کان سه عنرص تحر یند. )از مکین مییتع

سم، وجود آن به یونالین ناسیادیبن یگویژەد(. اما یآیبه شامر م یسم مدنیونالیو ناس یقومسم یونالیناس

ل کت و توسعه شیمدن یت جوامع به سو کحر  یعیطب یه در پروسهکاست  یه ایاول یزهیعنوان انگ

وامع توسعه در ج یعیطب یجهیسم را نتیونالین گذاشته و ناسیپارا فراتر از ا ین حتیابد. متأخرییم

قلمرو را به صورت  یک یاسیز حدود سین یمل یآگاه یربنایت به عنوان زیان، هوین میدانند. در ایم

در  یادیبن یگویژە یکت، یو مل یباور توان گفت ملتیب، مین ترتیند. بدکیم ینشانه گذار  یعیطب

و  یاسیرهنگ سف یحوزه یر یگلکسبب ش یگویژەن یاست. هم یقالب جمع یکافراد در  یکایکان یم

ن، یبخشد. بنابرایآن جامعه م یبه اعضا یتکیقلمرو شده و حس مال یکدر  یاسیط سیمح یحوزه

قلمرو »، «یاسیفرهنگ س»آن در قالب  یاست اما تظاهرات برون یدرون یسم امر یونالیاگرچه ناس

« بودن یدرون»و  «روانشناخت» یگویژەن رو نظر به یند، از اک یدا میو... منود پ« ومتکح»، «یاسیس

ته، پست مدرنسم ین سخن از تعلق آن به دوران مدرنیحضور دارد. )بنابرا یخیتار یهاآن در متام دوران

 ح باشد(.یتواند ناصحی، میگر یا هر دوران دی

همواره واجد « فرافرهنگ»ا( بوده و در قالب ی)پو یکنامیها دیوستگیسم، به هم پیونالیدر ناس

ه در کاست  یط اجتامعیمجموعه رشا یکجه یدار شدن هستند. آن، نتیپد یبرا یابالقوه یهالیپتانس
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د. بنا به اثر یآیبه وجود م« فرافرهنگ»و در ادامه « ایفرهنگ پو»به « ستایفرهنگ ا»گذار از  یجهینت

د افرا یکایکه ک، بل«نخبگان»ا ی« یاسیم سازان سیتصم» یر آن، نه فقط بر رو ین باور در فرهنگ، تأثیا

و « تیهو» یند. رابطهکیم یکجامعه را به هم نزد یه متام اعضاک یاجامعه خواهد بود به گونه

 تواند باشد.ین عمل و تعامالت میا یجهی، نت«سمیونالیناس»

روش باز  یکو  یاجتامع کتر  یبرا یسم(، ابزار ی)و پست مدرن« تهیمدرن»سم در دوران یونالیناس

ت و یری، مدیبخش یرا در آگاه(  (elitesان نقش نخبگانین میدر ااست. (  (redifinitionفیتعر

 ده انگاشت.ید نادیسم در جامعه نبایونالیناس یاثربخش

 یمهندس» یکد ی، به تول«پرورش»و « آموزش»ه با ابزار کانجامد یم« فرافرهنگ» یکان، به تولد ین جریا

 ود.شیز مکمتمر  یاسیس یده و رسانجام در قالبیانجام« یفرهنگ

 شوند:یم یبندمیتقس یاصل ی، در دو مشخصه«تیمل» یت به سو کحر  یهاانیبن

 یداخل یشاخصه یکملت به عنوان  -در دولت یت ملی( هویر یگیتعاقب )پ -

 یاسیت سیمرشوع یکفرهنگ به مثابه « دییباز تأ»به عنوان  یت ملیوجود هو -

سم یونالیناس یان اصلیون اجتامع توده به عنوان جریدر فرماس«. تیمل»ا مفهوم یاد یه بنکالم آنکمخلص 

و  یسم مدنیونالیناس یکتئور یو حوزه کیکف، تفیتعر ین بحث را با ادامهیشود. ایشناخته م

  م داد.یادامه خواه یسم قومیونالیناس

ر یأثملت هستند تحت ت یکه عضو کرا  یاجتامع یدارد. آن متام گروهها یقیعم یر روانیسم تأثیونالیناس

گروه  یسم برایونالیآورد. روانشناخت ناسینار هم گرد مکل واحد در ک یکقرار داده و آنها را به مثابه 

« فراشد»در « کمحر »ا ی« یزشیانگ»عامل  یکبرخوردار بود و  ییت باالیاز اهم« واحد»به عنوان 

« یهکموتور محر » ،«روانشناخت» یگویژە یکبه مثابه « زشیانگ»ن یاست بنابرا یقوم یباور ملت

 د.یآیبه شامر م یسم قومیونالیناس
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 یعت رفتار انسانیاز طب ی، بخش«روانشناخت»ه کرشفاف است یغ یهیفرض یکز ین نیگر اید یاز سو 

 یت بخشیه قومکرد کصادر  یم قاطعکتوان حین منیند بنابراکه از خانواده و قلمرو خود دفاع کاست 

 است. یاز روان انسان

ل یر روانشناخت به دلیردن متغکنند اما متأسفانه از وارد کیارائه م یار یات بسیفرض یمدرس یهایتئور 

جانات و یه» یرو هنوز هم با دامن زدن به مسئلهنیورزند، از ایها اجتناب میتر شدن تئور دهیچیپ

 یاص ساختار نند. عنکیه میگروهها را توج یو خاستها« باورملت» یسم، رفتارهایونالیاز ناس« عواطف

 یکهر  یمل یار یرا برشمرده و هوش یمل یهایگویژەه بر اجزاء کیسم، در مقابل، با تیونالیناس یهایتئور

 یهایگویژە ی، با برخیدانیم ید با بررسیان شاین مینند. در اکیخود وارد م یهااز گروهها را در پژوهش

 یقوم یهاشه در نفرتیه رک یسمیونالیم، ناسیشت آشنا باشیسم بیونالیناس -انکر بالینظ یمل

سم یونالیمبدع ناس یمل یار یه هوشکرلند یا یا در مورد جمهور یدارد (  (ancient ethnic hatredsهنک

 است.(  (religious xenophobia«یمذهب یگانه ترسیب»در آن، 

امل هر دو گروه بوده است )ش یاسیل اجتامع سکیتش یهیتور اولک، فایرشق یدر اروپا« یمل یار یهوش»

شت یب« نیزم»ار قرار داشنت یدر اخت یسم به معنایونالیانون ناسکز، ین نقطه متاینخبه و توده(. براساس ا

 د.ینام(  (ethnyتوان قومیه مکبوده است (  (prepolitical«یاسیشا سیپ» یدر مرحله

سم یونالیناس»ن ییتوان به تبیم یملت باور  یدئولوژ یسم و ایونالیناس یهاین، با استفاده از تئوریبنابرا

 -Nationجنس ) -تیت، ملیبراساس مل یعیم طبیتقس یه تقاضاکن بدان معناست یپرداخت. ا« یقوم

Sexual)ز و عامل یسم قابل اختام بوده و وجه متایونالین و حرفه به عنوان عناص ناسی، مذهب رسزم

در  یاسیون سیبه مثابه فرماس یون ملیفرماس در یدرخشان ین عناص، اجزایند. ایآیبه شامر م کمحر 

ر ی، تنها در مسیرشق یه اروپاکن بدان معناست یا ایند. اما آیآیبه شامر م یسم قومیونالیناس

نبوده  یدر سطح مفهوم یسم مدتیونالیاز عناص ناس یکچ یگام برداشته و واجد ه یسم قومیونالیناس

 است؟
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 یاسیس یباور را در ملت یشهروند جهان یدهیا« یفرهنگ یهاستیونالیناس»ه کنسون معتقد است یهاچ

عدالت »تواند یاست منیه سکرفتند، چرا یدهند نپذیخود ادامه م یاسیت سیه به موجودک یملل یرا برا

 باشد.« نیت آفریمرشوع»ا ی« بخش

 یج عناص یه تدر، بیغرب یو عمل در اروپا ی، متأثر از تئور یسم قومیونالیناس یهادهالین وجود ایبا ا

نه یرفتند و در طول زمان به نهادیخود پذ« یقوم یملت باور »از  یرا به عنوان بخش یسم مدنیونالیاز ناس

بودند. در واقع، عوامل  یقوم -یفرهنگ یتورهاکه فاکبل یاسین عناص، نه عوامل سیآن پرداختند. ا یساز 

ن، یدند. ایآفر(  (Pditical legitimacyیاسیت سی، مرشوع((ethno Cultural یقوم -یفرهنگ

 بود. یسم رشقیونالیناس

ن بوده یش از ایپ»ه ک ینار هم قرار دادن افراد در اجتامع به عنوان عاملک یبرا« قوم» یواژەاستفاده از 

دگاه یز دو دیل اجتامع، وجه متاکین در تشیادیتور بنکفا یکن واژه به عنوان یو عدم استفاده از ا« است

 یهایدر تئور یمؤثر  یوزنه« یقوم یخردمدار »است.  یسم مدنیونالیو ناس یومسم قیونالیناس

شا موجود ی، پ«یهاساخت»ست. اگرچه یها نستید و مورد توجه مدرنیآیبه شامر من یسم مدنیونالیناس

و  یموضوع اصل یکخ به عنوان ین لزوم توجه به تارینند، بنابراکیار منکز انیرا ن یقوم یهاتیهو

 -فرهنگ»و « تیقوم»به موضوع  یت بخشیبا اهم« انیقوم گرا»د. یمنایار مکر قابل انیت، غیبااهم

دهند. از نظر آنها یردن فرهنگ مورد انتقاد قرار مک یاسیها را در سستیاز آن، مدرن یناش« ساخت

ر ه از نظک یدگاهیدارند. د« سمیونالیناس» یواال در تئور  یتیاهم« خیتار»و « ت خردمداریقوم»

 د.یآیبه شامر م » « Premodernشامدرن یپ یستها، نگاهیمدرن

 یکدئولوژیمفهوم ا یکشه گرفته از یرا ر یت ملی، هویمدن یهاستیونالیمقابل، ناس یدر نقطه

فرهنگ »ه کبل« یخ ملیتار»اد آن، یل گرفته و بنکدر اجتامع ش یاسیس یر ساز یه براساس تصوکدانند یم

 است.(  (Public Culture« یعموم
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 ((Interplayاثرات متقابل 

 یهایبندها و طبقهیدئولوژ یاز نفوذ ا یناش یسم قومیونالیو ناس یسم مدنیونالیز ناسینقطه آغاز متا

ه کن در عمل، بدان معناست یه انداخته است. ایآن سا یمنحرص به فرد رو  یه به صورتکاست  یر کف

ه یال اولکسازد. اشیدولت را محقق م -علم، هدف ملتو  یدئولوژ یاز ا یر یرپذیسم با تأثیونالیناس

ن خاطر مفهوم یشوند، بهمیز میه متامینقطه ارجاع اول یکاز  یسم قومیونالیو ناس یسم مدنیونالیناس

 ( متفاوت است.یسم قومیونالیو ناس یسم مدنیونالیف )ناسیملت در هر دو تعر

ن یان، ایدگاه خاستگاه گرایو و استفاده از دین سناریادر  یسم قومیونالیناس یبه عنوان مثال، با مشاهده

 یر یگلکان شیها به مثابه جرملت یر یگلکدر گذشته، به ش یقوم یه گروههاکدهد ینشان م یتئور 

ملت منجر شده  -جاد دولتیون دولت، به ایده و با فرماسیانجام یعیبه صورت طب یاجتامع در قالب مل

 است.

ب عناص یترت ی( به معنایفکیبه هدف ) یابیبه منظور دست یت مدنیفیک یکملت با داشنت  -دولت

 است. یسم مدنیونالیناس

به  یانتزاع یمفهوم یهمساز  -یل دو گونه از تئور کش یکبه مثابه  یسم قومیونالیر، ناسین مسیدر ا

 یرضور ر ین مسیت در ایسم به منظور موفقیونالیاست. فعل و انفعال ناس یبه هدف مل یابیمنظور دست

 د.یمنایم

 یهایگویژە ید با استفاده از برخیبا یسم مدنیونالیه در باال گفته شد، ناسکمشابه، همچنان یبه صورت

 یاسیو س یاجتامع یز یرقالب یالزم را برا یهار و منادها با بستهیر اساطینظ یسم قومیونالین ناسیادیبن

رند یارگکگر را بیدیکاز  ید عناص یسم، بایونالیناس از دو یکن هر یفراهم آورد. بنابرا یگروه مل یکدر 

 نند.کدا یپ ییاراکت یعمل، قابل یخارج و در عرصه یمفهوم انتزاع یکتا بتوانند از 
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ل یه و تحلید به لحاظ تجزیشا -ن گفته شدیش از ایه پکهمچنان -یسم قومیونالیو ناس یسم مدنیونالیناس

 شوند.یممتفاوت باشند، اما در عمل وارد تعامل 

 ت.یت و قومیاز مدن یبکیساخت دوگانه است: تر  یکسم واحد یونالیهر فرد ناس یبرا

به صورت دو مفهوم جداگانه و  یسم قومیونالیا ناسی یسم مدنیونالیه ناسکآن است  ین به معنایا

ه ه اگرچه بکاست  یها و مشخصاتیگویژەسم واجد یونالیاز دو ناس یکوجود ندارند و هر  یانتزاع

 ا در آن مستت است.یا وجود دارد و ی یگر یاز آن دو نشان داده شده است اما در د یکی یعنوان شاخصه

سم یونالیم. فرانسه مثال ناسیبریار مکب یکالسک یبندمیتقس یکفرانسه و آملان را مجدداً به عنوان 

 یسمیونالیاز دو ناس یکهر  یهاشور مشخصهکن دو یاست. ا یسم قومیونالیناس یو آملان منونه یمدن

ستند و اثرات متقابل ین« یمدن»ا ی« یقوم»به صورت خالص  یکچیم در خود دارند، اما هیه برشمردکرا 

 شود.یده مید یگر یدر د یا مدنی یقوم یت باور یاز دو مل یکهر 

 یاسیسخاص  یگویژە یکملت،  -هر دولت یتوان برایه منکن باور صحه گذارده بود یلر خود بر ایبروب

رد. در آملان ک( دست نشان یاسیسم سیونالیو ناس یسم مدنیونالیدر هر دو مفهوم )ناس یاسیر سیا غی

« تیمل کادرا»توانست وارد یه منک یاار محدود بود به گونهیبس« یاسیاقتدار س»به عنوان مثال 

(under standing nationhood )ن موضوع، یبود. اما ا، عنرص غالب یسم آملانیونالیت در ناسیشود. قوم

 یآملان و توسعه یجلو ت روبهکرد. همزمان با حر کیدا میون ملت مصداق پیدوره از فرماس یکتنها در 

سم یونالیرد. اگرچه در آغاز ناسکیدا میپ یشت یز منود بین یاسیه، وجه اقتدار سیاتحاد یکآن به عنوان 

ه گفته شد با کته حضور نداشتند اما همچنانیرنت به عنوان محصول مدیمدن یآملان، نهادها و ابزارها

ت در یز محاط منود. ملیرا ن« قوم -فرهنگ» یواژە یت، حتیشور مفهوم ملکن یت در ایمدن یتوسعه

در خود  یرا به خوب یسم مدنیونالیرد و عناص ناسکدا یمسلط پ ی، در ادامه نقشیسم آملانیونالیناس

چون آملان، درست به نظر  یشور ک ین حالت برایدر ا« خالص یومسم قیونالیناس»ن اطالق یگرفت. بنابرا

 د.یآیمن



 
26 

مفهوم،  یگاه اصلهکیآن وجود ندارد، اگرچه ت یاسیبه مفهوم خالص س« تیمل»چگاه یز هیدر فرانسه ن

 یسم در ساخت عملیونالیدولت، ناس -ملت یکفرانسه، به عنوان  یاست. برا یاسیس کیبر ادرا یمبتن

ت به یان روبه جلو، مستلزم حضور قومیجر یکموجد عمل و چه به مثابه  یزشیظ انگآن، چه به لحا

 از فرهنگ بوده است. یعنوان بخش

(، اما هر دو یاند )در سطح تئور ردهکسم را تجربه یونالیز از ناسیمتام ید دو گونهیفرانسه و آملان شا

 ند:کیم یکزدگر نیدیکآنها را به  یه ملت باور کدارند  یوجوه مشابه فراوان

ت پشت یسم را با موفقیونالیناس یسم(، تجربهیسم )گذار به مدرنیمدرن یت به سو کر حر یهر دو در مس

 یگر یو د یباور ملت ی، پروسهیو قوم یجه( و هر دو با استفاده از عناص متقابل مدنیاند )نترس گذارده

 بوده است. یباور  یمدن

ز ین موضوع سبب متایمتفاوت است. ا یگر یسم، از دیونالیسنا یهادام از مشخصهکر هر یتأث یدرجه

ت، اما یمشخصه اگرچه نه در ماه یکر یه شدت تأثک یاشود به گونهیگر میدیکاز  یانواع ملت باور 

ن عامل سبب یسازد. همیز میگر متامید یسمیونالیسم را از ناسیونالیناس یکجه ید نتیرد و شاکار کدر 

 یگذار امالً مشخص خطک یهایخالص با مرزبند یتئور  یکسم را به صورت یونالیشوند نتوان ناسیم

 رد.ک

و به  یقوم یگویژەو  یمدن یگویژە( از یا)دوگانه یدیربیسم، هیونالیناس یکدئولوژیت اکن حر یبنابرا

( (discovered افتهیو (  (engineeredن و شجره و ساختهیخ و فرهنگ، رسزمیاز تار یادوگانه یمعنا

 .است

ن ییتب ی( در اروپا هستند، برایو مدن یسم )قومیونالیل به حضور دو نوع ناسیه قاک یسندگانینو

( را به عنوان یسم قومیونالی( و آملان )ناسیسم مدنیونالیخود غالباً فرانسه )ناس یکتئور یدگاههاید

سم یونالیه ناسکدهند یشورها نشان مکها و تر بر مشخصهقیدق یز کنند. اما متر یگزیخود برم یهامثال

رده است، اگرچه کدا یز دست پیت نیشور رشد و به موفقکآن  یهایگویژەشور، منطبق بر کدر هر 
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ش داشته است )و یگرا« یسم قومیونالیناس»ستم، عموماً به یب یان سدهیر پایاخ یسم سه دههیونالیناس

 ده است(.یشور انجامک 10ش ازیل بکیاتفاقاً به تش

 یگر یو د یسم، فرهنگیونالیناس یکه کن ادعا یشدن فرهنگ است. طرح ا یاسیس یمعناته به یمدرن

ته ین نگرش را براساس آنچه در باال گفته شد )مدرنی( ایا غربی ی، رشقیا مدنی یاست )قوم یاسیس

 سازد.یطال مید ایتردیشدن فرهنگ است( ب یاسیس

توان گفت آن است یساخت آنها م -لکظر شاز ن یامروز  یملت ها -به باور من آنچه در مورد دولت

قرار  یگر یدر مقابل د یکیه کاست و فرهنگ، بدون آنیت و سیت و قومی، مدنیباور ملت یه در تئور ک

آن  یادهایه بنکهستند  یارا به وجود آورند، به مثابه چارچوبه یباور خاص از ملت یاگرفته و حوزه

 یه با نگاهکشود یت میشت تقویب ین نظر هنگامیا است و فرهنگ خواهند بود.یت، سیت، قومیمدن

ه منجر به کسم یونالیناس یل دهندهکاز عناص ش یار یه بسکم یابیستم، دریب یآخر سده یبه دو دهه

ه کخالص، بل یسم قومیونالیخالص و نه ناس یسم مدنیونالید در اروپا شد نه ناسیجد ییشورهاکجاد یا

 یل دهندهکیعناص تش ینون در بررسکه تاکد بود یجد یتورهاکفا یبرخ ین دو به اضافهیاز ا یبکیتر 

 اند.سم مورد توجه قرار نگرفتهیونالیناس

سم یونالیستم در اروپا نضج گرفت، هامن ناسیب یه در اواخر سدهک یسمیونالین ناسیزترید متامیشا

سم، مهاجم، یونالیناس یکل شدن به یسم صب، با تبدیونالیسابق باشد. ناس یوگسالو یدر « انکبال»

روات کسم یونالیسم صب در مقابل ناسیونالیرد )در واقع ناسک یوزوو را قربانکو در ادامه  یبوسن

 قرار گرفت(. ییایآلبان -وزووکسم یونالیو ناس یسم بوسنیونالیوزوو، ناسکسم یونالیناس

ن یانون بزرگتکه اتفاقاً کود آورد از اروپا به وج یاخشونت بار در منطقه ییهاشکشاکسم، یونالین ناسیا

 ز بود.ی( نیفکی)از نظر  یقوم یهایبندمیتقس
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 یکاز به وجود آمدن  یه ناشک، بلیو مذهب ینژاد یهاتفاوت یجهیها به نظر من، نه نتشکشاکن یا

 یاسیقدرن س یکه بر اثر فقدان کن منطقه بود یع در ایوس یابزرگ با دامنه یاجتامع -یاسیاختالف س

 د.یبه منازعه انجام یمحل

د ینشوند به تنش و در ادامه، بحران نخواهند انجام یاسیه سک یتا زمان یو مذهب یاختالفات قوم

ت و یشدن قوم یاسیس یجهیه نتکسم نبود بلیونالیناس یجهیان اتفاق افتاد نتکن آنچه در بالیبنابرا

عناص  یت بخشیمذهب و اولو ت ویشدن قوم یاسیبود. با س یاسیقدرت س یکمذهب و فقدان 

 یالهینخواهد شد اما به مثابه وس یدئولوژ یا یکسم، یونالیها، اگرچه ناسنزد ملت یباور ملت یسازنده

مدرن  یدهیپد یکان کبال یب در منطقهینتتیخواهد شد. بد یاسیوارد تعامالت س یکدئولوژیشبه ا

 خواهد داد. یسم رو یونالیبدون حضور عناص مدرن ناس

گر نقاط اروپا یان وجود نداشت و در دکسم در بالیونالیه در ادامه استدالل خواهم منود ناسکهمچنان

ر یافت. تأثیبه صورت خالص  یا مدنی یسم قومیونالیناس یبرا یتوان فعل و انفعال قابل استداللیز منین

 یکابند. ییز مکمتر  «یفرهنگ یسان ساز یک» یاز براین یرو  یو مدن یسم قومیونالیو اثر عناص ناس

 یو قوم یمتحد شود و با قرار دادن عناص مدن یپوشش فرهنگ یکد با یبا یاسیس یفضا یکاجتامع در 

 سم موفق به وجود آورد.یونالیناس یکگر، یدیکنار کدر 

 

 

 ((Cultureفرهنگ 

شاخص  یک، فرهنگ است: فرهنگ نه به عنوان یسم مدنیونالیو ناس یسم قومیونالیناس کوجه مشت 

 .یمناسبات اجتامع یر دهندهییه به عنوان عامل تغکر بلییر قابل تغیغ



 
29 

( و یسم مدنیونالیو هم ناس یسم قومیونالیسم )هم ناسیونالیاز ناسیمورد ن یژگیو کفرهنگ مشت  یک

 ان( است.یگراها )قومستیسیها و اتنستیاتصال مدرن یحلقه

آنها  یهمه ینندهکن حال هامهنگ یزات و در عیمتا یممتا یننده در بردارندهکمتحد  یفرهنگ مفهوم

از عبارات در قالب  کیسب»ف فرهنگ عبارت است از یقالب مشخص است. براساس نظر گلرن تعر یکدر 

دگاه او دو نوع فرهنگ وجود یبراساس د«. ه و مرصف غذا و...یلامت، رخساره، جسم، زبان، پوشش تهک

ند. نوع دوم یآیط به شامر میاتصال وراثت و مح یا هستند و حلقههیانتقال هم چشم یه الگو کدارند 

فرهنگ به « فرا»به وجود آوردن  ییرا فاقد توانایشود زیم یت تلقیاهمیها بستیفرهنگ نزد مدرن

 ها است.ستیسم نزد مدرنیونالیناس یل دهندهکش یرضورت و عنرص اساس یکعنوان 

 یاجتامع یساز میتصم یگر یو د یاسیس یساز میتصم یرو  یکیه کن دو نوع فرهنگ وجود دارند یبنابرا

 گذارند.یر میته تأثیدر مدرن

 ییز مربوط به تواناین متایوجود دارد. ا یو فرهنگ وراثت یان فرهنگ انتقالیم یار کز آشیان متاین میدر ا

ن یاست. به هم در به وجود آوردن آن یفرهنگ وراثت یسم و ناتوانیونالیدر ساخنت ناس یفرهنگ انتقال

ه کد یآیبه شامر من یادهی، پدیعامل وراثت یک( به عنوان یته )قوم باور یها اتنسستیخاطر نزد مدرن

 ( باشد.یسم )ملت باور یونالیمبدع ناس

اگر فرهنگ منتقل شود  ید نه اما به صورت جدیت را در خود دارد؟ شاین قابلیا یا فرهنگ انتقالیاما آ

ا یپو ید شده و روندیباز تول یوراثت یگویژەشامدرن و براساس یآن از دوران پ یهایگویژەاز  یار یبس

سم یونالیناس یتواند به وجود آورندهیشود، میم یاسیه سک یهنگام یرد. فرهنگ انتقالیگیبه خود م

د ین و شاکفرهنگ مم یر یگلکش از شیپ یاد وراثتیبن یکه کسپرد  ید به فراموشیته را نباکن نیباشد. ا

 یو توسعه یر یگلکه عامل شکن معنا یاست و الزم بد« ادیبن» یکه کن معنا ین به اکالزم باشد. مم

سم از ین گفته شد مدرنیش از ایه پکشدن فرهنگ است )همچنان یاسیپس از س یباور دگاه ملتید

، یاثتاد ور یان و لزوم بنکف فوق به عنوان امیشدن فرهنگ است و تعر یاسیها، سستیدگاه مدرنید
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به  یباور دگاه ملتیو نقطه مبدأ د ین اساسکان، وراثت ر یرا نزد قوم گرایاست ز یستیدگاه مدرنید یک

 د(.یآیشامر م

 یگویژەا ی یقو  یصهیرد وراثت، خصکیف میگر تعریدیکمردم با  یارتباط یآنچه گلرن به عنوان حلقه

گر قرار یدیکنار کاجتامع را در  یه اعضاکبود « فرافرهنگ»ا خاصه یه فرهنگ کمشابه نبود بل یستیز

 ز بود.یجاد شده نیا یاسیس یوندهایپ یداد و عامل نگهدارندهیم

 یباور ملت یها معرف تئور یگویژەر یز آن از سایبه عنوان وجه متا(  (high culture«فرافرهنگ» یمعرف

 ته است.یدر دوران مدرن

خارج  یسم را از قالب تئور یونالیه ناسکنند کیعمل م یسمیانکها به مثابه مو خاطره یخیتار یتوسعه

 یدر پروسه« فرافرهنگ»ها به سطح نخبگان و توده یان، روش ارتقاین میسازند. در ا یو آن را عمل

عت یت از فرهنگ به فرافرهنگ، طبکحر  یشود. آموزش و پرورش در پروسهیآموزش و پرورش محقق م

ن، اجتامعات، رضورتاً یشود. بنابرایرهنمون م یهمگون یبه سو  جوامع را یاسیس -یمتفاوت فرهنگ

ن اجتامعات در قالب یز ایه موجد متاکهاست آنها به رضورت ییت پاسخگویفکیه کستند بلیز نیمتام

ه آنچه کآن است  یردن فرهنگ به معناک یاسی( خواهد شد. سیاسیس -یفرهنگ یهایگویژەملت )با 

است و اجتامع مرتبط شده و یشد در دوران مدرن، با سیم یرهنگ تلقدر گذشته به صورت خالص، ف

قرار « انیساختارگرا»ف یلحظه خود را در رد یکم، اقتصاد و جامعه است و اگر ما یاقل یدربردارنده

ه کآن خواهد بود  یون به معنایزاسیاست، آنگاه مدرن« یعیون طبیفرماس» یکه ملت کم یریداده و بپذ

محدود شده  یاسیس یفضا یکه در کن تفاوت یبا ا« مردم هامن فرهنگ است یت اجتامعکمشار »

 تواند باشد(.یمطلق من ییگراساخت یک« یعیون طبیفرماس»ف ملت تحت عنوان یاست. )اگرچه تعر

رقابل مناظره یغ یهیاصل بد یکا به عنوان یملت است  یکته وجود داشته یش از مدرنیاگرچه آنچه پ

 یرات آن را در مرحلهیر و تأثیشد و تأثکیان میته را به میمدرن یه پاکت دارد یاست از آن جهت اهم

 دهد.یسم نشان میونالی( ناسی)عمل یکتکپرا
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است است. یبه س یحیترج یت بخشینار گذاردن فرهنگ به صورت مطلق و اولوکفرهنگ،  یساز  یاسیس

ن حالت یبه اجتامع است. در ا یاوازهش در یست، اما گشاینون، عنرص مسلط نزد نخبه نکاست ایاگرچه س

ت فعال دارند. کنون مشار ک، ایند و عناص انفعالیآیبه شامر م یخیتار یها، سوژهیخیتار یهاابژه

روش و رفتار در  یوستهیر به هم پییتغ یفرهنگ به معنا یساز  یاسیهستند. س« فرافرهنگ»نون کآنها ا

صورت « استیاتصال فرهنگ به س»ار شد، کمنش آش ر درییه تغک ین جامعه است. هنگامکمردم سا

ن یآورد. ایفراهم م یملت باور  یآن را در پروسه یدیلکسم و عناص یونالیناس یرفته و هستهیپذ

ا یجامعه بوجود آورند  ینیاست و جودیاقتصاد، س ین در حوزهینو یداتین است به تولکرات ممییتغ

ته باز یه در مدرنک یمردم یهان عوامل باشند. املانیاز ا یبکیر ا تیر قرار داده و ینخبگان را تحت تأث

« یعناص قوم»ها را توان آنیه مکند یآیهمتا نزد مردم به شامر میب یگامن عناص یشوند، بید میتول

ethnic elements) ).نام نهاد 

آن نباشد.  ینندهکد جایا ایباشد « سان سازیکعناص »د موجد یه شاکاست  یفرهنگ یگویژە یکت، یقوم

 یفرهنگ برتر  یکن است به عنوان کمم یاست آن گاه یغالب فرهنگ یگویژە یکت یه قومک یهنگام

ن یند. اکحفظ (  (Primitiveییرا در سطوح ابتدا یننده بوده و ساخت اتحاد اجتامعکنده مشوش یجو

ت به یه قومک یاما هنگاماست.  یسم قومیونالیا هامن ناسی یبه ملت مدار  یقوم ینگره یبه معنا

فرافرهنگ،  یدن به مرحلهیرد، پس از گذار از فرهنگ و رسیغالب مورد نظر قرار نگ یگویژە یکعنوان 

 د خواهد آورد.یرا پد یسم مدنیونالیا هامن ناسیسم یونالینسبت به ناس یمدن ینگره

 یهاوارد حوزه یصورت جد سم بهیونالیاز ناس یبندن طبقهیستم، ایب یدوم سده یمهیدر اواخر ن

ان یپس از پا ویژە، به یرشق یشد. در اروپا یرشق یاروپا یهاملت -( دولتیو )در ادامه عمل یکتئور

ه وجه غالب آن، کجاد شد یها انخبگان و توده یستیونالیدر نگرش ناس یرراتییدوران جنگ رسد، تغ

 یان منود بارز غلبهکبال یرهیجزد. شبهبو ( (ethnic nature« یعت قومیطب» یگویژەت دادن به یاهم

به  1989و در ادامه جنگ )از  یقوم یهاشکشاک( است. یسم قومیونالی)ناس یباور ملت یوهین شیا
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بود. در  یوگسالو یشور ک یهیو رسانجام، تجز« یقوم ینگره»ت مردم براساس کحر  یجهین سو(، نتیا

ه در قالب کبود « یزش قومیانگ»شور، کن یدر ا« یقوم منازعات»شدن  یاسیدر س یاصل یزهیواقع، انگ

 د.یشور انجامکن ین ایش خونکشمک، به «مسلحانه یبرخوردها»

م یرژ یو استقالل اقتصاد یکراتکدم یت توسعهیدر صورت در نظر نگرفنت اهم یرواتکسم یونالیناس

 یملت بوسن -دولت ظاهر شود. یاسیس یملت در پهنه -دولت یکتوانست به صورت یمن یوگسالو ی

ه کاست  یتیت و قومینون واجد مدنکشد، اما ایده منید یاملللنیب یش، در صحنهین دو دهه پیهرزگو

 یهایگویژەن با در نظر گرفنت ید آورده است... بنابراین را پدیو هرزگو یبوسن یویژەسم یونالیناس

سم یونالیتوان ابزار و اهداف ناسیهستند(، مز یه گاهاً منحرص به فرد نکن منطقه )یم بر اکحا یمل -یقوم

 را مشخص منود. یانکبال

ده شده بود( یچیپ یاسیس یبندبسته یکه تنها در کوگسالو )ی یار قومیار متام عیمع یکعدم حضور 

سم به یونالیناس یک ینندهکف یو تعر یوگسالو یشور بنام ک یکوجود  ینندهکن یتوانست تضمیمن

ملت  یک(، هرگز یجنوب ین اسالوهاید )رسزمیآیه از نام آن بر مکهمچنان  یسالو وگین نام باشد. یهم

گر گرد آورده بود. یدیکنار کت را در ی، چند مل((State-spaceدولت  -فضا یکدولت نبود و در  یکدر 

خود را  یسم قومیونالی، ناسیمل یگستش فضا یها در تالش برااز ملت یکدولت، هر  -ن فضایدر ا

ن یدر ا یساز سانیک یصب( به دنبال پروژه ی)باهژمون یز که دولت مر ک ید در حالیبخشیم تداوم

ج وارد ین را به تدرکسا یهاتیه ملکبه وجود آمد  یالکسکیط پارادو یب، رشاینتتیدولت بود. بد -فضا

 منود. یاسیس یهاشکشمک

ه در صورت حضور کم یرسیباور م نینون به اکان، اکبال یرهیجزاز شبه ینیمثال ع یک یپس از بررس

توان یبر آن، م« یخردمدار »تور کفا یت( و غلبهینار قومکن )در یادیعنرص بن یکبه عنوان « فرهنگ»

 افت.یال آن دست دهیل اکدر ش یبه ملت باور 
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« فرهنگ»ردن ک(  (spen«یهج»سم به مثابه یونالید موضوع ناسیآیگلرن بر م یهادگاهیه از دکهمچنان

« فرهنگ»داند و یدوران مدرن م یات اجتامعیاز ح یسم را محصولیونالین است. او ناسیرسزم یکدر 

 ینهیزمشی، پ«فرهنگ»شناسد. از نگاه او یم« یملت باور » یلهکو شا« خام یماده»را به عنوان 

ف یو تعرسم است. اما گلرن با فراتر رفنت از موضوع فرهنگ یونالیها و ناسها، دولتملت یر یگلکش

ند )فرهنگ رشط الزم و فرافرهنگ کیف میتعر یملت باور  یافک، آن را به عنوان رشط «فرافرهنگ»

، قابل حصول خواهد یکز تنها بر اثر آموزش و پرورش ارگانیسم است(. فرافرهنگ نیونالیناس یافکرشط 

 یافکا به مثابه رشط اجتامع، فرافرهنگ ر  یکخود بر  یهیبا گستش سا یکبود. آموزش و پرورش ارگان

سازد یمحقق م یباور ، ملت((Politic factor است،یف و با حضور عامل سیسم تعریونالیناس یبرا

« هیفرهنگ اول»شود( یم یاست، متجلیزه و با حضور عامل سیف فرافرهنگ تئوریسم با تعریونالی)ناس

را به وجود « فرافرهنگ»ادامه  حضور فرهنگ خردمدار و در یسم، بستهیونالیر بر رسشت ناسیبا تأث

ن یشدن اجتامع دارد. ا یاسیبه هنگام س« دولت یت فرهنگیهو»در  یت خاصین رو اهمیآورد از ایم

د ی، ابتدا بایباور ملت یهایگویژەو استقرار « یت ملیهو»جاد ید به منظور ایه باکبدان معناست 

ان، محتماًل ین میمنود. در ا یاسیگاه آن را سد و آنیف و سامان بخشیزه، تعریرا تئور« یت فرهنگیهو»

 ر گذار خواهد بود.یاز عوامل تأث یکیز ین« فرهنگ»در « تیقوم»حضور عنرص 

ه ک یاجتامع یداده یکبه عنوان « دولت یت فرهنگیهو»ت وجود ین رو اهمیاز ا»د: یگویت میاسم

ان یملت ساخت طرح شود، منا یبرا یاهیر قرار دهد و به عنوان پاید را تحت تأثیجد یانقالب یروهاین

 «.گرددیم

د به عنوان یها در اجتامعات مختلف با«تیهو»ه کن باور است یبر ا« سمیونالیناس»ف یته در تعریمدرن

ن است کها ممتین هویو پردازش شوند. ا ییگر شناسایدیکها از ز ساخنت تودهیت جهت متامکاراک یک

جامعه  یکت ین هویت باشد. بنابرایز قومیآن ن یهااز خط کیید یه شاکباشند  یهامن خطوط فرهنگ
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د. یسم قوام خواهد بخشیونالیرا در ناس یت ملیه هوک یگویژەف شود، یآن تعر یفرهنگ یگویژەد با یبا

 د.یآیون به شامر میزاسیدر مدرن یت غالب و عملی، هویت ملیهو

قرار گرفت. به عنوان  ی، مورد بررسیسم قومیلونایو ناس یسم مدنیونالیناس یهایگویژەن فصل، یدر ا

فرافرهنگ  یکتواند در یه مکاست  یسم مدنیونالیموثر در ناس یرو ین یک« یشهروند»مثال، مفهوم 

ن مفهوم یدار سازد، اگرچه همیواحد، پد یاگر و در قالب مجموعهیدیکنار کجامعه را در  ی، اعضایاسیس

 ن شود.ییف و تبیتعر« قانون»ام گر به نید یادهیپد یلهید به وسیبا

و بحث گذارده  یبه بررس یسم مدنیونالیو ناس یسم قومیونالیز ناسین وجود متاین فصل همچنیدر ا

ون ملت، به وجود آوردن یفرماس ییرد: هدف نهاکاشاره  یاساس یتهکن یکد به یان ما باین میشد. در ا

ر و... یچون منادها، اساط ین هدف با عواملیا یسم قومیونالیملت است. در ناس -دولت در قالب دولت

د. )اگرچه یآیبه شامر م یتور اصلک، فرافرهنگ، فایسم مدنیونالیشوند و در ناسیم یقالب بند

 ز در خود داشته باشد(.یت را نیاز قوم یتواند موادیل حضور فرهنگ، میفرافرهنگ به دل

ه در هر کهستند  یر، فرهنگ و خردمدار یادها، اساطاز نه یبکیتر  یباور ملت یهاین، متام تئور یبنابرا

 ، شدت حضور آنها متفاوت است.یسم قومیونالیو ناس یسم مدنیونالیناس یاز دو غله یک

ف یتعر یخردمدار در سطح تئور  یو قوم ی، قومیسم مدنیونالیاز ناس ییهان مدلین فصل، همچنیدر ا

د طرح شد. یانجام یوگسالو یشور ک یهیه رسانجام به تجزکان در اروپا کبال یرهیجزاز شبه یو سپس مثال

ر یز»به عنوان « تیهو»ان در مورد یگراتیها و قومستیمدرن یدگاههاید یبعد به بررس یهادر فصل

 م پرداخت.یخواه« سمیونالیساخت ناس

ر موث یفرهنگ یهاه براساس آن، شاخصکوجود ندارد  یط اجتامعیرشا یبرا یفرمول شفاف و مشخص

را « تیمل»آن با عنرص  یهامهنگ یقرار داده و درجه یابیشدن( را مورد ارز یرات )مانند صنعتییبر تغ

 یکتواند به عنوان یم ین رسنوشت ملییگلرن، حق تع ویژەها به ستیدگاه مدرنیند. براساس دکن ییتع
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م آنگاه یریفرمول بپذ یکرا به عنوان « ین رسنوشت ملییحق تع»ف شود. از نظر او هرگاه یاد تعریبن

 سم، پر خواهد شد.یونالیشفاف در ناس یتئور  یکت مشخص و خأل حضور یمل یت به سو کر حر یمس

 یابینگونه مورد ارزیخود را ا یستیست قوم باور( استدالالت مدرنیمدرن یکت )به عنوان یاسم یآنتون

 هد:یقرار م

 ییشناسا یها را به خوبتوانند حوزهیها منستیه مدرنکآن است  یها به معنان استداللیت ایعموم -1

 نند.کن ییو تب

 است. یر واقعیننده و غک، گمراه یفیتعر یهاهیمواد خام آنها در فرض -2

و  یقوم یهایگویژەرش یر از پذیشود ناگز یته تلقیه محصول مدرنک یدر صورت یسم حتیونالیناس -3

 م.یشویت متناقض روبه رو میوضع یکن با یبنابراخ دارند( یشه در تاریه هر دو رکاست ) یفرهنگ

 یخردمدار » یهایگویژەآورند. ناخودآگاه از یان میسم سخن به میونالیه از ناسک یها هنگامتیمدرن -4

 نند.کیف میآن تعر یون برایزاسیاز مدرن ینند اگرچه همواره پوششکیاد می« یقوم

 ت و فرهنگ است.یم، توجه به قومسیونالیناس یورود به حوزه ید اساسیلک -5

 اند.د آن نشدهینند اما موفق به باز تولک یسم را بومیونالیاند ناسها توانستهستیمدرن -6

 

 

 یستیمدرن یدر تئور  یعناص ساختار 

ها ملت -ل دولتکیه منجر به تشک یطیملت و رشا یعوامل سازنده یرو  یها به صورت جدستیمدرن

 یها به عنوان واحدهاط فوق اشاره شده است: ملتین به عوامل و رشایش از اید. پورزنید مکیشود تأیم

ان ین میاند. )فرض(. در اته شناخته شدهیو به عنوان محصوالت مدرن یاجتامع یهاو ساخت یاسیس
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ه هستند. یشوند شامل بازار، اقتصاد، صنعت و رسمایه در نظر گرفته مین فرضیه در اک یعناص ساختار 

سم یونالیدولت و مفهوم ناس -ملت ی، در رابطه با گذار به مرحلهیگر یبه د یکین عوامل از یباط اارت

ه به گروهها اجازه کنند کیم یمعرف ییگر ابزارهایدیکنار کنها در یا یده است. اما همهیچیمتفاوت و پ

 یر تئور در سطوح مختلف و د یلکت یموجود یکها را به مثابه ن عوامل و شاخصیدهند ا یم

 .خاص یزمان یو در دوره یباور ملت

 

 

 سمیسم از نگاه مدرنیونالیناس

 یسم مدنیونالیناس یال را در تئور یکراد یهاستیمدرن یلهین فصل، استدالالت ارائه شده به وسیدر ا

 م داد.یو آزمون قرار خواه یمورد بررس

( یسم )مدنیونالیناس یتورهاکن فاییتب یها براستیه استدالل مدرنکم داد ین فصل نشان خواهیدر ا

از  ین عار یآن داشت. آن همچن یبرا یکتئور یجهینت یکه انتظار حصول کتر از آن است فیضع

 مفهوم است. یکسم به عنوان یونالیناس یبرا ییاستدالالت عقال

 یبرا یستین استدالل مدرنیسم(. بنابرایونالیدر ناس ییر عقالیغ یزشیح عوامل انگی)به عنوان مثال توض

 است. یقابل بررس کیر ادرایغ یتئور  یکتنها در سطح  یسم مدنیونالیناس

 یاند. تئور ال شناخته شدهیکراد یهاستیه به عنوان مدرنکوجود دارند  یار یبس یهاسنیتئور

ن قرار دارد یاست. پس از او تام نار یین استدالالت عقالیرومندترین ی، دارا«ارسنت گلرن»سم یونالیناس

ز در یاندرسون ن یکقرار داده است. و بند  یمورد بررس یستیسکمحور مار  یکسم را حول یونالیناس هک

 یه دار یرا محصول نظام رسما یباور ، ملتیخیتار یهادوره یسم، با بررسیونالیل خود از ناسیتحل

 داند.یم
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شت منتقد ین بیند. تام نارکیز مکمتر (  (liberal pluralismآزاد ییرثگراکو ت یمدن یجامعه یرو « گلرن»

داند. او یم یدار هیرسما یسم است و آن را مستلزم توسعهیونالیناس( (Materialism ییگراقلمرو ماده

ل است یمتام« ییقوم گرا» یته به سو یر مدرنیاو غالباً از مس یست است و تئور یونالینت ناسیا یکشت یب

قرار داده و آن را به عنوان  یها مورد بررسملت -س دولتل جوامع را براساکیز تشیت آندرسون نیکو بند

 ند.کیم یمعرف( (imagined Communities« شده یر ساز یاجتامعات تصو»

رد. نخست کز اشاره ین کیتوان به وجوه مشت یسم آنها میونالیناس یز، در تئور ین وجوه متایرغم ایعل

شامدرن و مدرن هستند دوم یپ یدو دوره انیل به حضور فرهنگ میسندگان قاین نویا یه متامکآن

 جامعه وجود دارد. یان اعضایم یو اجتامع یاسیات سکاشتا

 شدن هستند یه محصول صنعتکشوند یشناخته م یاسیس یها به عنوان واحدهاسوم ملت

 شناسند.یم یاجتامع یها را به عنوان ساختارهاآنها ملت یچهارم همه

ط یر رشایز ناپذیگر یجهیست. آن، نتین یار یکب یهاسم، محصول قلمیونالیناس»د: یگویه گلرن مکهمچنان

 م پرداخت.ین فصل به موضوع فوق خواهیا یدر ادامه« ن است.یمع یاجتامع

ه کامت ملت باور در رسشت انسانها وجود ندارد بلیه تقسکن باور هستند یل به ایها قاستیمدرن

تواند درست باشد و آن، حضور یل منیدل یکبه  ن باوریته است. )ایمدرن -یمحصول اجتامع

 رسشت است( -عامل انسان یکبه عنوان (  (Identity«تیهو»

و  یاست در بررسیز فرهنگ و سیسم، نقطه متایونالیناس یها در تئور ستیمدرن ینون اختالف اساسکا

ن ین اکن نزد ملل سایزمها و رس خ، آرمانیتار ییمدرن به جدا یز، در اروپاین متایدگاههاست. این دییتب

 ده است.یقاره انجام

ساخت  -ه بر موضوع فرهنگکند کیجاب میدر رسشت موضوع را ا یراتیید، لزوم تغیات جدکن ادرایا

ته کن نیند بر اکیم ییگلرن خودمنا یشت در تئور یه بکزند. دامن زدن به موضوع فرهنگ یشت دامن میب
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 یاسیسم( سیونالیناس ینون )در تئور که اکدهد یفعال م یه فرهنگ سبب خودآگاهکورزد یاصار م

است و  یموضوع یر ییتغ یجهینت یساز  یاسین سیشده است. ا یساخت معرف یکشده و به صورت 

 یاسینندگان سکت کاند به صورت مشار محصور شده یاسیس ینون در مرزهاکه اکجامعه را  یمتام اعضا

جوامع  یه همهکشود آن است ینجا بر گلرن وارد میه در اک یآورد. )هم نخبه و هم توده( نقدیدر م

به حق  یابیدست یو تالش برا یآنها خودآگاه یرند. اما در متامیگیل منکش یاسیس یوندهایبراساس پ

ه کست بلین رسنوشت نییو حق تع یسم تنها خودآگاهیونالیه ناسک ین رسنوشت وجود دارد در حالییتع

 ین حالت، نه فقط خودآگاهیاست. در ا« گرانیز از دیمتام یگویژەبا  یاسیواحد س یک»به وجود آوردن 

ز در ین« یفرهنگ یهمسان ساز »به نام  یگر یه عامل دکن رسنوشت وجود دارد بلییل به حق تعیو متا

 ل است.یپروسه دخ یمتام

ه متجانس کشود یدر نظر گرفته م« یفرهنگ یشده یواحد همسان ساز  یک»به عنوان « ملت»ن، یبنابرا

به عنوان « تیاسم»شود، اما چنانچه یف میآن تعر یز براین یصنعت یجامعه یکاست و رضورت وجود 

 ست.یها هم نین سادگیند، موضوع به اکیمنتقد اشاره م یک

ا یاند و شده یسان ساز یک، یه از نظر فرهنگک ییهاملت -از دولت یاد نتوان به منونهیدر اروپا شا

سان یک یه خود را گروهکجامعه  یک یرد. اعضاکها متجانس هستند اشاره امالً با ملتک هک ییهادولت

ر حداقل یبک یایتانیهم محاط شوند. در بر یاسیس یکیزیف یفضا یکن است در کنند ممکیتصور م

ار ن چهیا یرلند و انگلستان. اعضایاتلند، اکقرار دارند: ولز، اس یاسیس یفضا یکز در یچهار فرهنگ متام

 ین فضاهایز شاهد چنیگر نقاط جهان نیاند، در در گردهم آمدهیبک یایتانیبر یاسیفرهنگ در ساخت س

ا یاستال یهایسیا انگلیاالت متحده یا یهایرلندیم. به عنوان منونه، ایز هستیمتام یهابا فرهنگ یاسیس

ه در کز وجود دارند ین یگر ید یهار، مدلیبک یایتانین گروه هستند. در اروپا عالوه بر بریز از همین

مانده است.  یف نشده باقیآنها تعر یبرا یفرهنگ یاند اما همسان ساز محصور شده یاسیس یفضا

و  یکبالت یحوزه یشورهاکدر  یروس یتهایحضور دارند، اقل یرشق یاز نقاط اروپا یار یها در بسژرمن
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نند. کیم یسابق زندگ یوگسالو ی یافتهیتقالل تازه اس یشورهاکو  یها در رومانینند و مجار کن سایراکاو 

قرار  یگر یشور دکاند، اما لزوماً در چارچوب افتهیدست « یمل یخودآگاه»ه در کهستند  ینها جوامعیا

اند، اما آن محصور شده یاسیس یه در فضاکبدانند  یااز جامعه ید خود را بخشین جوامع، شایدارند. ا

رد. به عالوه کاد یملت  -دولت یکل کیا حداقل تشی ین مادر یگشت به رسزمباز  یل آنها براید از متاینبا

محصور شده  یاسیس یفضا ینان اصلکهامن فرض و سایشور، مکن جوامع خود را در برابر ین است اکمم

شناخته  ییایبه عنوان شهروندان استون یت روسی، اقلیزبان بدانند. به عنوان مثال در استونیشور( را مک)

 یکدرون  یدرون گروه یشود. توسعهیسته میبه آنها نگر یه همواره به صورت خارجکد بلشونیمن

افته است یدست  یخودآگاه یه به مرحلهکجامعه  یکاند( به عنوان ز شدهیگران متامیه از دکاجتامع )

رند و نگیسم بدان میونالیدر فهم ناس یاتیح یامر  یکها به مثابه ستیه مدرنکاست  یتیر موضوعییتغ

سم دربرگرفته است. آن یونالیناس ین تئور ییته را در تبیه مدرنکاست  یر ساختار ییدر تغ یاساس یامر 

 یت به سو کبه عنوان حر (  (Society«جامعه»به (  (Gemeinchaft«یاجتامع واقع»از  یت گروهکحر 

ه عنوان دو عنرص ه و صنعت، بیشود. رسماین میته معیمدرن یلهیرات بوسیین تغیاست. ا یجامعه ساز 

گوناگون در  یمتفاوت فضاها ین خاص، از راههایرسزم یکگذشته در  یدر طول دو سده یساختار 

 اند.ر گذاردهیال گوناگون برجوامع مختلف تأثکه آنها به اشکآن است  یمختلف به معنا یهازمان

 یگر متفاوت و بستگید یمنطقه به منطقه یکته از یمدرن ییت شناسایفکیته، یمدرن یدر عناص ساختار 

 یک یر یگین پیدارد. بنابرا(  (Modernity recievedتهیافت مدرنیدر یو چگونگ یرات ساختار ییبه تغ

 یستیمدرن یسم در جوامع مختلف خواهد بود. تئور یونالیناس یهیر مایر آن، خمیا تأثیته یگروه در مدرن

ه کآن است  ین به معنایته باشند. اتوانند وجود داشیها فقط در جوامع مدرن مد ملتیگویم

ن باور یافت. گلرن بر ایسم دست یونالیتوان به ناسیسم( میله )مدرنین وسیتنها بد(  (Geselschaftدر

ن حالت، یا در بهتیو « حس خام» یکا در حد یته یمدرن یش از پروسهیها په وجود ملتکاست 

ها ملت -چون ملت وجود دارند و دولت یمیمفاه هکته است ینبوده است. تنها در مدرن« شیب یتصادف»

 ته است.یسم محصول مدرنیونالیم ناسییگوین خاطر میتوانند وجود داشته باشند به همیم
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به  یبه جوامع شهر  یر شهر یل جوامع غیشامدرن به دوران مدرن و تبدیسم از گذار از دوران پیونالیناس

د با یته بود. جوامع جدیشدن دوران مدرن یوند صنعتن آن، ر یادیبن یهااز شاخصه یکیوجود آمد و 

شدن در  یشوند. اگر صنعتیرهنمون م« یهمسان ساز » یجوامع خود را به سو « فرافرهنگ» یز رو کمتر 

نداشت، پس  یمحور  یبزرگ و مسلط، نقش یبه گروهها کوچک یگروهها یهمسان ساز  یپروسه

ل ین پتانسیآن را تداوم بخشد. ا ینیت آفرکه روند حر کسم وجود دارد یونالیناس یبرا یال بالقوهیپتانس

 یامل به سو که به طور کسم یونالیجالب در مورد ناس یهااز مثال یکیاست. « شدن یاسیس»بالقوه 

اتلند کاورد، اسیبه عمل ن یشور مستقل، تالشک یکجاد یا یرد و در تالش براکت نکمسلط حر  یجامعه یک

 یه پروسهک یسمیونالیشور وجود دارد و ناسکن یدر ا( (National autonomy یمل یاست. خودمختار 

رلند یچون ا یگانیسم همسایونالیسه با ناسیز وجود دارد، اما در مقایرا قوام بخشد ن یبخش مدن یآگاه

 یانندهکل قانع یشود. دلیظاهر م(  (less ethinc«یمت قومک»به صورت  یاتلندکسم اسیونالیو ولز ناس

ل یرلند و ولز است. دلیاتلند نسبت به اکشدن در اس یع صنعتینه وجود دارد روند رسیزم نیه در اک

ان مدت یم یزمان یپروسه یکه در کاتلند بود کدر زمان مناسب در اس یگر، اصالحات ارضید یویژە

ع ن موضو یند. در اکل یرا تعد یاتلندکسم اسیونالیناس(  (blood-and-soil«کخون و خا»توانست شعار 

ر از یبک یایتانیبر یرش باالدستیپذ یبرا یافکاتلند رشط کشدن اس یون، صنعتیزاسیمدرن یبراساس تئور 

، یاتلندکسم اسیونالینون ناسکرفتند. ایرا پذ ییایتانیبر« فرافرهنگ»بود. آنها  یاتلندکاس یجامعه یسو 

سم را به یونالیها ناسستیدرنخته است. میر ریبک یایتانیهنوز هم وجود دارد، اما خود را به قالب بر

دهند اما ینسبت م« شودیسم حاصل میه بر اثر ورود به دوران مدرنکابزار مورد تقاضا  یامجموعه»

 ندارند. یها پاسخ شفافستین مورد مدرنیدهد؟ در ایبه آنها م یتیست؟ و چه قابلیابزار آنها چ

خود موجد  یز به نوبهیته نیته و مدرنیمدرن یبه وجود آورنده یاقتصاد یروهایها نستیاز نگاه مدرن

نون کهستند. ا« سمیونالیناس» عامل« یاقتصاد یروهاین»توان گفت ین، میسم است. بنابرایونالیناس

ر یین تغیا یشهیاند رردهکر ییتغ یاسیس یتهایو فعال یاسیس یهایگویژە، یاقتصاد یرو یشدن، ن یصنعت

اند. ن عوامل به وجود آمدهیر اییه بر اثر تغکاست  یرات ساختار ییتغها و تیر در موضوعییاز تغ یناش
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اند، در د وارد جامعه شدهیگران جدیباز یارگر کو ظهور طبقات متوسط  یاهیصنعت رسما یر یگبا اوج

است به یه سکآن است  یشدن به معنا یشده است. صنعت یز دچار دگرگونین یاسیجه رسشت سینت

نسبتاً  یندگکد با پرایسم جدیونالیل شده است. در ناسیمتام« به به تودهت از نخکحر  یالگو » یسو 

جاد شده و یمشابه ا ی، الگوهایفرهنگ یساز  سانیک یجاد نوعیجامعه و ا یاست در پهنهینواخت سیک

 یهیون اولیسم را در فرماسیونالیناس ین، تنها هستهیز به وجود آورده است. این یج مشابهیل و نتایوسا

سم یونالیها، ناسستیند. براساس استدالل مدرنکیده ارائه منین پدیت ایدر تثب یز یند و چکین مییتب

 ی، الگوها«دولت ساخت -ملت» ید نظر منوده و برایرات، در اصول خود تجدیین تغید همگام با ایبا

 ند.کارائه  ینینو

ه بر رس منابع و کاست  یجتامعا -یاسیس یرقابت واحدها یجهیسم نتیونالین زمان به بعد، ناسیاز ا

ن موضوع، ینند. اکیتالش م یو اقتصاد یاسیس یبه توسعه یابیدست یدان شده و برایه وارد میرسما

ها از ه سهم تودهکشود آن است یه مطرح مک یان قابل قبول باشد اما سؤالکنگاه م یکد از یشا

 ( چه خواهد بود؟یزه )عملیتکسم به صورت پرایونالیناس

 یابیدست یه آنها را براکدر توده به وجود خواهد آورد  یاقتصاد یهازهیته، انگیها مدرنستینگاه مدرناز 

 یهایگویژەگر گرد آورده و به آنها یدیکنار کبهت در  یاقتصاد -یت اجتامعیشت و موقعیبه منافع ب

 د.یخواهد بخش یمشابه

ها ه تودهکاست  یعیوس یتفاوت اقتصاد یجهیته نکرقابت، بل یجهیرشفت نه نتیل به توسعه و پیمتا

 ین ناهمسانیشوند. ایل میز قایخود متا یاسیگان سین خود و همساینند و براساس آن، بکیاحساس م

ظاهر شد،  یغرب یرشق نسبت به اروپا کبلو  یشورهاکدر  یالدیم 80 یدهه یه در سالهاک یاقتصاد

 یق اقتصادیه اختالفات عمکنبود، بل یسم عامل اصلینالو یان، ناسین مین مدعاست. در ایبر ا یشاهد

 یار یط، در بسیر رشاییدر تغ یت اقتصادین وضعیآمد. بنابرایآن به شامر م یل تبعیبروز مسا یشاخصه

 سم بوده است.یونالیموارد مقدم بر ناس
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 یزشین به عوامل انگتوایستم اروپا، میب یدوم سده یمهیسم در نیونالیناس یعمل یهامنونه یبا مشاهده

 یخوب و بد برجا ی، آثار جانبیملت باور  یل دهندهکیه به عنوان عناص تشکاشاره منود  یار یبس

ال کم. اشیاسم بودهیونالیچند از ناس ییهاشیان جنگ رسد، شاهد منای، با پایرشق یگذاردند. در اروپایم

، صبستان و یرواسک یشورهاک لکیه رسانجام به تشکسابق  یوگسالو یدر  یملت باور  یافراط

گر یدیکاز  کیو اسلوا کشور چکوزوو منجر شد، استقالل دو که و ین، مقدونیهرزگو ینگرو، بوسنمونته

ر یاز اتحاد جامه یکبالت ین و حوزهیراک، اوایز کمر  یایآس یشورهاکامالً آرام و استقالل ک یطیدر رشا

 هستند. یرشق یسم اروپایونالیاز ناس ییهاسابق، منونه یشورو 

ن و یه مهمتکنبوده است بل یاقتصاد یسم، تنها توسعهیونالیناس یختهیاز موارد فوق، انگ یکدر هر 

ان، هدف ما ین مین ملتها بوده است. در اینزد ا« ن رسنوشتییحق تع»ن مورد یترین حال اساسیدر ع

ها، ن هدف تودهیرشق نخست کبلو  یشورهاکاز  یار یه در بسکست چرا ین یر عوامل اقتصادیاسنت از تأثک

خود  یغرب یهیهمسا یشورهاکط مناسب و برابر با یافنت رشایمطلوب و  یت اقتصادیبه وضع یابیدست

بوده است و ورود  یساز  یل به خصوصیو متا ییع تجارت گرایل رشد رسین متایا یجهیبوده است. نت

شورها را هامنند کن یدر ا ییمرصف گرا و ...، یک، نایدونالدز، پپسکمانند م یمظاهر فرهنگ غرب

از  یبه سطح یابیه و دستیاول یکولوژیزیف یازهایده است. اما پس از رفع نیارتقا بخش یغرب یشورهاک

سم یونالیدر ناس یاسیتور سکفا یکن رسنوشت به عنوان ییت و حق تعی، موضوع ملیت اقتصادیمطلوب

 رده است.کدا یمنود پ

 یکآمد، اما یسابق به شامر م یز شورو یاتحاد جامه یهیمهم در تجز یعامل، اگرچه یاقتصاد یتوسعه

د یتر بود و شاقیعم یمکن موضوع یسابق، ا یوگسالو یسم نبود. در مورد یونالیرومند در ناسیتور نکفا

به شامر « اروپا یهیاتحاد»ت در یغرب اروپا و عضو یشورهاکوسنت به یپ ین عوامل برایاز مهمت یکی

 د.آمیم
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ت کت بهداشت و حر ی، بهبود وضعیاقتصاد یهار ساختیت زی، تقویمانند اسلوون یشور کدر مورد 

و توسعه، گام  یه رشد اقتصادکآن بود  ین و به معنایادیت بنیاولو یک یرفاه اقتصاد یه به سو یاول

 سم بوده است.یونالیناس یشور به سو کن یه ایاول

شور کن یا یهیعامل تجز یتور اقتصادکه فاکرد کت اعالم یاطعتوان با قیسابق، من یوگسالو یدر مورد 

توان قاطعانه گفت عامل یم کچ یه راجع به جمهور ک ی( در حالیاسلوون یبوده است )به استثنا

 گر نداشته است.یدیکاز  کیاسلوا یو جمهور  کچ یبر استقالل جمهور  یر چندانیتأث یاقتصاد

 ینندهکت یتوان عامل تقویز میون را نیزاسیراتکدم یا به پروسهشورهکل ی، متایل اقتصادیعالوه بر مسا

شورها ک یر یگلکا شیه یر آن بر روند تجزیت تأثیسم و در نهایونالین رسنوشت، ناسییت، حق تعیمل

 یرات موضوعیین تغی، ایو فرهنگ ی، اجتامعیاسیس یت در فضایر موضوعییدانست. گلرن با اشاره به تغ

سم مورد یونالیناس یخود برا یمورد اشاره یها را در تئور در نظر گرفته و آن ینیع را به عنوان عوامل

شوند، یته میدر مدرن یرات ساختار ییجاد تغی، سبب اینین عناص عیدهد. از نگاه او، ایاستفاده قرار م

 یاجامعه یەویژ ط یبه رشا ی، بستگینیا عی یات الزم هستند. اقتصاد به صورت موضوعینینها تنها عیاما ا

ا ی یاز نظر صور موضوع یساختار  یهاین دگرگونیوندد، بنابرایپیرات در آن به وقوع مییه تغکدارد 

ز متأثر ین یگر عناص ساختار یدارند. د یته در آن جامعه بستگیط جامعه و رسشت مدرنی، به رشاینیع

 ین است به صورت امر کمشدن م یخواهند بود. به عنوان مثال، صنعت ینیا عی یاز عوامل موضوع

ه داشته یز به حاشکت از مر کحر  یبرا یاجتامع یگروهها یر یگسزا در جهتبه یر یتأث ینیا عی یموضوع

 باشد.
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 و دولت یمدن یجامعه

ها و عامل ون ملتیتنها به وجود آورندگان فرماس یرات ساختار ییو تغ کدر ادرا یرات موضوعییتغ

هستند.  یافکها و نه رشط به وجود آوردن ملت یها رشط الزم براتستند. دولیسم نیونالیگستش ناس

 است.« فرافرهنگ»به نام  یان مفهومین میدر ا یافکز گفته شد رشط ین نیش از ایه پکهمچنان

 یهیانون نظرکن خاطر در یون هستند، به همیزاسیمدرن یتئور  یها عناص رضور ملت -دولت

است،  یاسینهاد س یکو دولت  یساخت اجتامع یکه ملت، کا رند. از آنجیگیم یسم جایونالیناس

 ییهاملت یه توسعهکست بلیها نملت یسم، تنها توسعهیونالیستند. ناسین یابد یهادام ساختکچیه

(. از نگاه یافکاند )رشط ن حدود شدهییخود، تع یهاه متناسب با ساخت دولتکاست )رشط الزم( 

تواند لنگرگاه ملت باشد. یفرهنگ، تنها م یکف است و یت قابل تعرها، ملت تنها با دولستیمدرن

 یکبه مثابه  ین مدل، مفهوم شهروندیاتصال دولت و فرهنگ است. در ا یسم حلقهیونالین ناسیبنابرا

 یکاز آن به  یو منافع ناش یازات قانونیامت ین مفهوم، اعطایدر ا یشود. شهروندیف میمتد متمم تعر

ت قانون، حق یاز حام ی، برخوردار یمدن یازات شامل آزادین منافع و امتیجامعه است. ااز  یاسیعضو س

 ت در انتخابات و... است.کرش 

ز یدگر متام یشور ک یسم ملیونالیشور را از ناسک یک یسم ملیونالیه به آن شاره شد ناسک یموارد

 یدر مورد مسأله ویژە، به یروندز در مفهوم شهیاز وجود متا یواضح یسازد. فرانسه و آملان، مثالهایم

ارگران مهاجر در فرانسه، حدود ک یبرا« یمدن یوستگینرخ پ»ر یکدگاه بروبیمهاجران هستند. بنا به د

نان کباور نزد سادگاه ملتید یر یگلکق بر شیعم یر ین است تأثکن عامل ممیه همکده برابر آملان است 

سم یونالیدر گستش ناس یدولت و فرهنگ، نقش مهم یز ترا، همیشور داشته باشد. در جوامع مدنکن یا

ر یغ یبندمیتقس یکاست، آن « وستهیت پیفکی» یک یمدن یمدرن دارد. جامعه یتئور  یکبه عنوان 

ان دولت و جامعه یم یرومند هستند تا توازنین یافک یه به اندازهکاست  ییبر نهادها یو مبتن یدولت
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ت از کحر  یمدن ینند. جامعهک یر یشدن جامعه جلوگ یادولت و ذره یجاد و از سلطهیا

 است.  (Gesellschafگزل شافت ) یبه سو (  (Gemeinschaftشافتگمنس

ن سو یان جنگ رسد به ایش آغاز شد. اما از پایدر غرب از حدود دو سده پ یمدن یل جامعهکیر تشیمس

 دن گرفته است.یآغاز یف جامعه مدنیدر باز تعر یدیروند جد

در برابر  یمت ک یر یب پذیل توان بالقوه، آسیه به دلکاست  یا، به وجود آوردن جامعهیمدن یجامعه

ان جامعه و یجاد موازنه میا ییتوانا یبه معنا یمدن یوابسته به اجتامع در جامعه یرو یرات دارد. نییتغ

 یدستس ییا توانایبوده  ید واجد آگاهیاتان( است. جامعه بایواحد خودمختار )لو یکدولت به مثابه 

آموزش و پرورش  یک ین به معنایز باشد و ایجامعه ن یاسیط سیرشا کبه آن را داشته باشد و قادر به در 

 مستقل از دولت است. یاجاد جامعهیا ییتوانا ین به معنایفرافرهنگ( و ا یکاست )وجود  یعموم

سم یونالیدر مفهوم ناس« تیمدن»ل حضور عامل یآن، به دل یهایگویژەو  یسخن گفنت از جامعه مدن

سم(. با یونالیناس یو قوم یمدن یدو حوزه کیکدر تف ویژەبرخوردار است )به  یار یت بسیاز اهم یمدن

 یگان صنعتواژەتوان گفت یشا مدرن، میآن از دوران پ کیکتف یشدن و نقطه یت صنعتیاهم کدر 

 ند.یآیشامر م ملت در جوامع مدرن به یهایگویژەت، ملت و... یشدن، مدن

 یکدر « یراسکدم»و « یجامعه مدن»بسته است. عدم وجود  یکازمند ین یمدن یه جامعهکاز آنجا 

ر قابل یغ یلهیوس یکبه  یراسکو دم یتداوم جامعه مدن ید برایابزار مف یکسم را از یونالیجامعه، ناس

ن یبخشد. بنابرای... بدان م سم ویر شورنینظ یافراط یهایگ ویژەل و یتبد یکراتکانعطاف و نادم

است، اما به عنوان  -یمدن یو جامعه -جامعه یکسم در یونالی، رشط الزم وجود و استقرار ناسیراسکدم

ه کخ نشان داده است ین، تاریتواند باشد. عالوه بر ایمن یافکرومند، رشط ین یجامعه یک ید توسعهیلک

 بزرگ است. یز شهر کمرا یاه دار کبه وجود آمده است  یدر جوامع یراسکدم

ه ک یکراتکدم ینهیگز یکا حداقل ی یکراتک، استقرار فرهنگ دمیرشق یت در اروپایبا وجود نظام توتال

ت یمنود، اگرچه باز هم با قاطعین مکر ممیرا به وجود آورد غ یجامعه مدن یهار ساختیبتواند ز
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خواهد  یمدن یلزوماً ضامن استقرار جامعه ،یکراتکت و دمیر توتالیغ یهاتوان گفت وجود نظامیمن

به همراه آورده است )حداقل  یمدن ی، حتامً با خود جامعهیراسکشود دم یتواند مدعیس منکچیبود. ه

 -یسطوح ی، داراکچ یمانند لهستان و جمهور  یرشق یجوامع اروپا ی(. در برخیخیتار یبه لحاظ بررس

دارند، با آنچه ما  یمدن یشورها از جامعهکن یه اک یاا خاطرهاند، امبوده یراسکاز دم -هر چند محدود

شورها سطوح کن یاگر ا ین خاطر، حتیاماًل متفاوت است. به همکم ینامیم یمدن ی، جامعهیدر تئور 

و به تبع،  یمدن یجامعه یگاه واقعهکیم آن را به عنوان تیتوانینند، منکز تجربه یرا ن یراسکدم یعال

 م.یریبپذ سم،یونالیناس

ار کر قابل انید غیجد یهن بر جامعهکر بافت یشوند، تأثیم« دیباز تول» یه جوامع مدنک یدر موارد

ه تالش کخود نشانده است، بل یکراتکفرهنگ دم یخود را بر قله« خیتار»نه تنها  کچ یاست. جمهور 

ن یز همیسابق ن یوگسالو یافته از یاستقالل  یشورهاکند. کانت یز صیخود ن یراث فرهنگیند از مکیم

ف در یتور ضعکفا یکوگسالو وجود دارد، اما تنها یشورها اگرچه فرهنگ کن یت را دارند. در ایوضع

، یراث فرهنگیخ و مینار تارکز در ین یکدئولوژین، عنرص ایرود. عالوه بر ایبه شامر م یمدن یجامعه

تحت نفوذ  یرشق یاروپا یشورهاکبق و سا یوگسالو یاست.  یتورها قابل بررسکاز فا یکیبه عنوان 

سابق و  یشورو  یان جنگ رسد، فروپاشینون با پاکن موضوع هستند. اما ایبارز ا یسم، مثالهایالیسوس

ون با یراسیراتکن، روند دمییشیپ یوگسالو یو  یرشق ین رفنت آن در اروپایا از بی یدئولوژ یر ایاهش تأثک

 یرندهی، در بر گیمدن جامعه« دیباز تول»ن یل استقرار است. اد در حایجد ید و ابزارهایجد یارهاکسازو 

در رسشت بازار، رفتار  یرات ساختار ییو از جمله تغ یمدن یل جامعهکیتش ین براینو یهاساخت

اثر عوامل فوق  یاست. با بررس یصنعت یه و توسعهیاروپا(، رشد رسما یهیت در اتحادی)عضو یاقتصاد

ل یرشو در اروپا تبدیپ یدئولوژ یا یکن فلسفه به یرد اکتوان ادعا یسم میونالیسنا یربناهایبه عنوان ز

در  -سمیونالیناس یننده در توسعه کن ییتور تعکفا یکبه عنوان « زمان»ان نقش ین میخواهد شد. در ا

 ننده خواهد بود.کن ییتع -ر عواملینار ساک
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 یار یزمان و هوش

به عنوان « زمان»نند. کیباز م« سمیونالیناس»در  یار کقابل انر ی، نقش غ«یخیتار یحافظه»و « خیتار»

جامعه برعهده « یار یهوش»در  ی، رل موثر یباور ملت« ونیزاسیتکپرا»و « یتئور »عنرص مهم در  یک

ر قرار خواهد یرا تحت تأث یباور نشگر ملتک، روند یو مدن یاسین سیبر قوان یر گذار یدارد. آن، با تأث

 یاتهکل خواهد شد. نیدولت تبد یکا عدم استقالل ین استقالل ییدر تع یتور ملکفا ت، بهیداد و در نها

ه از کدر جامعه آموخته شود « توده» یکن است به که ممکد از نظر دور داشت آن است یه نباک

به مقوالت « فرافرهنگ»نند و متام توان خود را در ساخنت کز یپره یاسیس یهایم ساز یت در تصمکمشار 

نند جامعه را کیها با استفاده از عنرص زمان، تالش من حالت، دولتیند. )در ایمعطوف منا یسایرسیغ

ن اقدامات خود را ین حالت، اولیبه ا یابیدست یها برادگاه گلرن دولتینند(. براساس دک ییاست زدایس

 false)« اذبک یآگاه»خود از عنرص  یهاند و در تالشیمنایز مکه متمر یاتحاد یکجاد یا یرو 

consciousness  )نند.کیاستفاده م 

 یراسکو فاقد دم یو اجتامع یاسیس( (Collapse یه دچار تالشکوجود دارد  یاذب در جوامعک یآگاه

 یون، مانع از به وجود آمدن آگاهینزاسیمد یشدن، اساس تئور  یت است. صنعتینظام توتال یا دارای

 یدانند موجد آگاهیشدن، خود م ی( از صنعتییها)گونه ییانتهایاذب در جوامع خواهد شد، اگرچه وارک

 اذب شوند.ک

( یدار هیسم )رسمایتالیاپکش از یار بیسم بسیسکاذب در مار ک یه آگاهکن باور است یربال بر ایل یراسکدم

سم است یالیمت از سوسکار یبس« اذبک یآگاه»جاد یا یارهاک، سازو یدار هیرسما یه در الگو کاست، چرا 

د یگویم« آندرسون»ه کد آمدن آن وجود دارد. همچنانیاز پد یر یشگیپ یبرا یتر نات مناسباکو ام

 را دارند.(  (Nation imaginable«یمل یر ساز یتصو ییتوانا»وتاه( کروزنامه و نوول )داستان 
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د به وجو (  (immortalityیحس جاودانگ یکآن بتوانند  یلهیه به وسکهستند  ییازمند ابزارهایجوامع ن

ه بتوانند کند کیان را خلق مکن امیمردم ا یبرا یستیاپتالک یه نسخهکند کیادعا م« آندرسون»آورند. 

 گذارند.« یساز جامعه» یبه آن، گام در مرحله یت بخشیبعد با هو ینند و در مرحلهکجاد یاجتامع ا یک

ت به یه در نهاکاست  یهن سهم آگایاعضا وجود دارد و هم یهمه ین جوامع برایدر ا یعموم یآگاه

سان به شامر یک یساز فرهنگ ینندهکز یاتالکز ین یخیتار یرساند. حافظهیم یار یسان یک یفرهنگ ساز 

 یه آگاهکاذب، بلک ینند نه آگاهکیت میسم هدایونالیناس یجامعه را به سو  یکن، آنچه ید. بنابرایآیم

 است. یعموم

 ین آگاهیاست. حال، وجود ا« توده یکان یم شده در میتقس یآگاه یکن یب»سم، یونالیدر ناس« سمیا»

عوامل  ینفوذ برخ یو درجه یموضوع یهایگویژەبه  یاذب بستگک یا آگاهی یعموم یبه عنوان آگاه

توده  یر آگاهین نقش خواهد بود. با تأثیموثرتر یدارا یط اجتامعیان رشاین میه در اکدر جامعه دارد 

متحول « نونکا»ابد و زمان به ییر میینده تغیند، گذشته به آکیر مییتغ(  (Now«نونکا»بر جامعه حس 

 د:یگو ین میه نارکد. همچنانیآیا به وجود میمحاط و پا« تیمل»ب ینتتیشود. بدیم

ن یها را تضمآن یسم، بقایونالیرند، اما ناسیمیشده و رسانجام م یروح یها دچار عقدهفرهنگ یهمه

آورد ینون مکدهد، آن گذشته را به ایوند میران پیک، گذشته را به بیباور سازد. ملتیه مو آنها را جاودان

نون و از کاز گذشته به ا یزمان یر صفحهییتغ یسم به معنایونالیوندد. ناسیپینده مینون را به آکو ا

 است.(  (futurity«ندهیآ»نون به کا

 ویژەر یمس یکر و توسط یتفس ویژەروش  یکله ید بوسیند. آن باکیفا میا یخ، رل موثر یدر ادامه، تار

 یآگاه یکد به یه باکملت است  یکگانه مردم در ی یخ پوشش و حافظهیه تارکشود، چرا  ینیبازآفر

 یابزار موثر برا یکسم و یونالیدر ناس یاتیعنرص ح یکخ ین تاریابد. بنابرای یواحد دگرگون

 انجامد.یدر جامعه م« فرافرهنگ»ده به وجود آمدن نینار آکها است. گذشته در ستیونالیناس
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 یسهیمقا یبرا یان و ابزار ینیشیراث پیم یاو کوا یبرا یانکخ(، مید: گذشته )تاریگویمز میه جکهمچنان

ند به کیف میتعر یابزار  -هانخبگان و توده -ملت یک یاعضا یخ برایها است. تارملل و فرهنگ

 نند.کف یتعر« واحد یحافظه» یکآن  یلهیوس

در  یرد و عامل مهمک یباز  یت ملیف هویدر به وجود آمدن و تعر یار مهمیخ نقش بسیتار یحافظه

ت هم نبود ملت یت نبود و اگر هوینبود، هو یخیتار یوند فرهنگ به گذشته هستند. اگر حافظهیپ

 ییمقابل ملتها سم است. در نقطهیونالیموفق ناس یان ساز ید جریلک یخیتار یوجود نداشت. حافظه

ن یبسپارند. ا یها را به فراموشخود، گذشته یخیتار ینند با زدودن حافظهکیه تالش مکز وجود دارند ین

 مسلط شود. ییرویل به نیف، تبدیحالت ضع یکد، از یملت جد -دولت یکه کافتد یاتفاق م یدر زمان

 یسم قومیونالیاز ناس یت انباشته را بخشیو هو یخیان تاریانباشته، نس یها اغلب حافظهنیسیتئور

 یسم مدنیونالینند، اگرچه در ناسکیفا میا یرل موثر  یباور ت از ملتیقوم یها در مقولهنیدانند. ایم

دهد یوند میپ 1789خود را به سال  یخیتار یر حضور و وجود آنها شد. فرانسه حافظهکتوان منیز مین

شور که هر دو ک یند در حالکیاد میخ یخود به عنوان تار یامر قدرت استع یا از روزهایتانیو بر

 نند.کیرا تجربه م یسم مدنیونالیناس

 یبرتر »الت ین است به متاکپر افتخار مم یبر گذشته یو اصار ورز  یخیتار یبر حافظه یاما پافشار 

 یبه هر حال حافظهن موضوع است. یاز ا یتلر، مثال بارز یمنجر شود. آملان در دوران ه« ینژاد یطلب

ر آن بر یر است و تأثیاجتناب ناپذ یجامعه رضورت یک یت، اجتامع و ملت، برایف هویبا تعر یخیتار

د یمنایر قابل اغامض میسم، غیونالیدر ناس یزش رضور یانگ یکاقتصاد به عنوان  ویژەها به ر حوزهیسا

بخشد. گذشته به عنوان یسم میلونایون ناسیزاسیتکت در پراکت مشار یقت به مردم رضایآن در حق

سم را از یونالیناس ید خاطرات گذشته، پروسهید ته به مدد باز تولیآیم« نونکا»به  یخیتار یحافظه

ز یه آن نکند کیت میت را هدایهو یخیتار یم حافظهیه گفتکند. همچنانکمنتقل « ندهیآ»به « نونکا»

ت ین وضعید تداوم ایگویه گلرن مکند و آن چنانکیم یاز ملت را سامان بخش یرساز یخود تصو یبه نوبه
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خ، ین تاریانجامد. بنابرایها مدولت -ل آن به ملتیت تبدیو در نها یاسیس یجاد واحدهایبه ا

خ یاز تار یازهی، آمیاخ لحظهین تاریاست. ا(  (Now«نونکا»را زمان، یشود زیم(  (instant«یالحظه»

ن یانجامد و معامران ایه به ساخت دولت مکدر گذشته است  یخ انتخابیگر تارید یا به عبارتیمثبت 

 ساخت، نخبگان خواهند بود.

ت آن یربال به تقویل یراسکانجامد و فقدان دمیم« اذبک یآگاه»د ی، اغلب به تولیخ انتخابین تاریا

شود و یمع ظاهر منزد جوا ینشکعنرص وا یکغالباً به صورت  یاخ لحظهین، تاریرساند. بنابرایم یار ی

با قدمت  یقوم یاز ساخت مدرن گروهها یت، غالباً مدلین وضعیگردد. ایاثرات آن وارد زمان حال م

 است.

 

 

 ت  یفرهنگ و قوم

ر یروح غ یدارا« یست قومیونالیاست، رفتار ناس ینهاد(  (Geistست یگا»، یه جامعه مدنک ییدر جا

 است. ینیشهرنش

 یمدن یسم است، جامعهیته و مدنیمحصول مدرن یباور هستند ملت یمدعه ک ییهاستیونالیناس یبرا

ن ید. ایآیسم به شامر میونالیبه وجود آمدن ناس یو عمل، حداقل رشط الزم برا یتئور  یدر عرصه

تواند نشو و یسم میونالیآن ناس یلهیه به وسکند کیمناسب خلق م ییسامل و ابزارها یطیموضوع مح

 یبرا یافکسم، رشط یونالیناس یاد اساسیه هنوز هم به عنوان بنکن فرهنگ است یان، ایمن یند. در اکمنا 

 د.یآیبه شامر م یباور خلق ملت

تاب کن اثر ارنست گلرن در ین جمله مربوط به آخریا« اندشه وقف فرهنگ شدهیانسانها هم»

ل یسم را تسهیونالیاسن یت مردم به سو کان حر یه جرکاز فرهنگ است  یسم است. آن، نوعیونالیناس



 
51 

 -ه آن را دولتکهستند  یامدرن به دنبال چارچوبه یه فعال هستند در دورهک ییشت فرهنگهایند. بکیم

سم است. رسشت یونالیناس یت به سو کحر  یت به معنایدولت و مل یت فعال به سو کن حر یملت بنامد. ا

 رد.کن خواهد ییعسم را تیونالیناس یعیطب یخود محدوده یز به نوبهیفرهنگ ن

 یزان سواد، سطوح پرورشیچون م یعوامل یلهیها، رسشت فرهنگ به وسستیدگاه مدرنیبراساس د

ت یه در نهاکهستند  یاشهیر ینها ساقهیشود. این مییگروهها تع یط اجتامعیجامعه و روابط و رشا

 آورد.یشدن را به وجود م یزش صنعتیانگ

آن  ییت و تبلور نهایت و قومیر فرهنگ بر مدنین گفته شد و آن تأثیش از ایه پکته مهم هامن است کن

ت و ارتباط یر فرهنگ بر قومیان تأثین میاست. در ا یسم قومیونالیو ناس یسم مدنیونالیم ناسیدر مفاه

شود آن است یه مطرح مک یآن است. سؤال یسم در قالب قومیونالیفهم ناس یواژەد یلکگر یدیکآنها با 

متد  یکتواند موجد یت میا قومیخاص برخوردار است آ یتیه از اهمک یتنوع فرهنگه با وجود ک

 شود!(  (diversityیگوناگون

آن را از  یز نقش انتقالین یدر خود دارد، اما وراثت اجتامع یکاز وراثت ژنت ینیفرهنگ اگرچه مضام

ره به عنوان وراثت یزبان و غ تها،یچون آداب و رسوم، فعال یسازد عواملیتر مگر روشنیبه نسل د ینسل

گر منتقل یبه نسل د یاز نسل یموروث یهایگویژەه همراه با کشوند یدر فرهنگ شناخته م یاجتامع

 شوند.یم

بر  ین فرهنگ مبتنیاز مردم است. بنابرا یگروه خاص یستیش وراثت زیت منایها قومستیاز نگاه مدرن

ه کن باورند یست بر ایمدرن یهانیسیآن است. تئور یسو  ت بهکسم و ابزار حر یونالیناس یهسته یکژنت

ت و در ادامه یبه وجود خواهد آورد. اثر فرهنگ بر هو« تیقوم»در  یراتییت بر اثر فرهنگ، تغیهو

ت یقوم کدر در  یاالتکزده است و موجب به وجود آمدن اش یاسیار سیت بسیر در قومییجاد تغیا

ند، کیسم ارائه میونالیانواع ناس یدر مورد رسشت برخ یحاتیت، توضی، قومینیخواهد شد. به طور مع

چند دارد. ارنست  ییت معتقدند تفاوتهایسم و قومیونالیناس یها در مورد رابطهستیاما با آنچه مدرن
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 یآغاز  یها نقطهه ملتکند کیها استدالل مشامدرنیها در برابر پستیدگاه مدرنین دییگلرن، در تب

 یت، به مثابه بدنهین لحاظ قومیتواند باشد. از ایسم میونالیرشوع ناس ی، نقطهنیاند و اداشته

ملت پس از تولد،  یکه کاست  کین نقطه متیشود. استدالل گلرن بر ایدر نظر گرفته م یباور ملت

ن استدالل یح ایتوض یند. پرسش مهم گلرن براکیسم میونالیناس یت به سو کخود در حر  یت را بدنهیقوم

ه کاست  یکاجتامع ارگان یک یگویژەت، یاست. قوم« جاست؟کما  یشهیر»و « م؟یاجا آمدهکاز »

انت از فرهنگ یوار یکت یابد. قومییگر انتقال میبه نسل د یاز نسل یکآن به صورت ژنت یهایگویژە

 خورد.یوند میسم پیونالیت به ناسیشود، قومیم یاسیه فرهنگ سک یاست و هنگام

عت رفتار آن گروه اثرگذار است و بر ملت یبر طب(  (originsگروه یک یهاشهیگفته شد ره کهمچنان

د یآین به شامر میمناد یگویژە یکشت یش گذشته، بی، منایر خواهد گذارد. به عبارتیدر عمل، تأث یباور 

 یبرانه را یست زمین نکملت مم یک یش داده شود. هستهیمنا یکیزیت فیخاص یکه به صورت کتا آن

ن موضوع یند. اکیعمل م یزشیعامل انگ یکه به صورت کند، بلکا یمه سمیونالینوع خاص از ناس یک

است، اما « نخبگان» کسم ابزار تحر یونالیناس یانجامد. عنرص قومیم« یقوم یخردمدار »ت به یدر نها

ه ک ییهایگویژەد است هر چن ییگرارضورت یگراد تز خاستگاهیگویم« نینار»ه کن جز چنانیب اکیتر 

ت یات اسمیمت از نظرک، یید از نظر شدت خاستگاه گرایند، شاکیطرح م ییت گرایقوم ین براینار

 باشد.

 یاز آن در تئور  یو فرهنگ ناش یشاورز کو  ییروستا یت، زندگین از قومیدگاه ناریبا در نظر گرفنت د

 م.یخوریبرم ییگراتیاز قوم یاو به عناص 

ند به کین، تالش میال، ناریکراد یهاستیها و مدرنستیمدرن -انیگراقوم یهاشهیدان یسهیبا مقا

شامرد یها را مسلم مدولت یخیخود، وجود تار ین در تئور یابد. ناریخود دست  یدگاههایدر د یتوازن

. اما ورزدید مکیسم تأیونالیناس یاز ابزارها یکیت به عنوان یو قوم یو بر لزوم وجود آن در ملت ساز 
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 یملت را مورد بررس یدهیهستند، پد یخیتار یه دولت و ملت، محصوالتکته کن نیرش این با پذینار

 دهد.یقرار م

 

 

 جهینت

 ینشکاز انسانها اتفاق افتاد آن وا یجامعت یه براکبود  یاشدن واقعه یه صنعتکن باور است ین بر اینار

 ینشکا وای یخود، تصادف یسم به خودیونالیما ناسرد. اکق یتزر« تیمل» یواژەرا به « سمیا»ه کبود 

ته تنها نوع و یته دانست. مدرنیامل محصول مدرنکد به طور یسم را هم نبایونالیناس ینبود و تئور 

ن کن حالت، ممیسم در ایونالیناس یهایگویژەانواع  یند. برخکین مییسم را تعیونالیناس یهایگویژە

 ینشکا وای یسم، تصادفیونالیناس یه هستهکست یآن ن ین به معنایا اباشد ام ینشکا وای یاست تصادف

 است. یآن لزوماً محصول دوران صنعت« سمیا»ته بود، اما یمدرن یارساز کت، آشیان ملیاست. جر

سم یونالیشامدرن در ناسیدوران پ یبرا یه هرگز نتوانست نقشکاست  ییهاستیاز مدرن یکیز ین« گلرن»

ار منود، هر چند کتوان انیسم منیونالیناس یشامدرن را بر پروسهیط پیر رشایه تأثکنرغم آ یل شود، علیقا

 یزد و اثر آن را به نوعیبگر ین دوران بر ملت باور یم ایر مستقیر غیتواند از تأثیز در ادامه منیه او نک

 دارد.یازعان م

 یشامدرن را بر پروسهیپشدن است اما نقش دوران  یسم محصول صنعتیونالیه ناسکت آن است یواقع

قتاً رسنوشت یسم حقیونالید: ناسیگویه گلرن مکن وجود همچنانیار منود. با اکتوان انیز منین یباور ملت

 ماست و رسنوشت ما را هم رقم خواهد زد.

است یاست. س« نخبه» یرا فرافرهنگ تنها محدود به طبقهیوجود ندارد، ز یشاورز کدر جوامع « سمیا»

 یشود تا به معرفیز منیافراد ن یاجتامع یوارد قلمرو زندگ یندارد. ان حت ییچوب جان چار یدر ا
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 یکم. آن یته شده باشیه وارد عرص مدرنکدهد  ین اتفاق رخ میا یسم بپردازد و تنها هنگامیونالیناس

 شود.یشدن، ظاهر م یه با ظهور صنعتکته است یمدرن یرضور  یگویژە

ها از ستین دو، مدرنین ارتباط ایسم همچنیونالیناس یر یگلک، ششدن و متعاقب آن یظهور صنعت

ه هر کن باورند یز بر ایگر نید یهایاز تئور  یار یسازد. بسیز میها( متامستیاردوگاه قوم باوران )اتنس

ات را در خود دارند و اختالف یاز واقع ییهاشهی(، ریسم قومیونالیو ناس یسم مدنیونالیدو غله )ناس

« ان خردمداریقوم گرا»ن حالت، نقش یعوامل مختلف است. در ا یاز آنها رو  یکد هر کیا شدت تأآنها تنه

ت یل نشدن اهمیدر اروپا با قا ویژەسم، به یونالیناس ین حال، تئور یش برجسته خواهد شد. با ایش از پیب

 .دیمنایم یسم مدنیونالیشت تالش خود را معطوف ناسیسم، بیونالیت در ناسیقوم یبرا

ته یشه در مدرنیالواقع ریسم فیونالیه ناسکم ان است یقرار داد ین فصل مورد بررسیه در اک یاهیفرض

شوند و یها در آن زاده مه ملتکاست  یطیرشا یالزم برا یادهایه حامل بنکاست  یاتهیدارد. آن، مدرن

ته سامان ینه فقط در مدرنسم یونالیناس یهایگویژەشوند. اما یسم را سبب میونالیناس یساز انیجر

ن ییتوان به تب یات منین خصوصیه مقدم بر آن است. بدون اکهستند  یاتیه تابع خصوصکابد بلییم

 ط تداوم آن پرداخت.یرشا یسم و بررسیونالیناس

است.  یاسیانون اجتامع سک، یاسیفرهنگ س یکاجتامع است و  یقوم باوران، مهار اصل یفرهنگ برا

ت آن را در یاجتامع، اهم یدر توسعه« فرافرهنگ»دن یشکش یلرن با پکرأس آنها ها و در ستیمدرن

 شوند.یادآور میته یدوران مدرن

سم یونالینند و ناسکیمنتسب م یخیتار یها، قوم باوران ملت را به گذشته و حافظهستیبرخالف مدرن

ها فرهنگ حامل بار گذشته به حال و دانند. از نگاه آنینده میرا عبور از گذشته به حال و از آنجا به آ

و نگاه آنها به فرهنگ  یخیروابط تار کها و قوم باوران در در ستین اختالف مدرنینده است. مهمتیآ

 یت گلرن یان، قوم باوران اهمین میشود. در ایفرهنگ قائلند ظاهر م یبرا یکه هر ک یتیاهم یو درجه

 یکدگاه خود را به خلق یجه قوم باوران دیهستند. در نتل یها قاستیسه با مدرنیفرهنگ در مقا یبرا
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قرار  یشت مورد بررسینده بین موضوع را در فصل آیاند. اسم تنزل دادهیونالیاز ناس یقوم یکتئور یالگو 

 م داد.یخواه

 

 

 مفهوم نزد قوم باوران یکسم به مثابه یونالیناس

ه کسم یونالیاز ناس یاسهیمقا یتئور  یکردن ها را در به وجود آو ستیمدرن ییش عدم توانایدر فصل پ

قرار  یها به اثبات برساند مورد بررسیر تئور یاس با سایملت را در ق -ون دولتیبتواند تداوم فرماس

توان به عنوان یسم را منیونالیناس یه تئور کقوم باور معتقد است  یکت به عنوان یاسم یم. آنتونیداد

م یخواه یباور دگاه قوم باوران راجع به ملتیموضع و د یل به بررسن فصین منود. در اییه تبینظر یک

 یار یبه هدف مورد نظر  یابیه ما را در دستکم پرداخت یخواه ییهایگویژەر کن به ذ یپرداخت. همچن

جوامع مورد  یسم در متامیونالیه به عنوان ابزار وصول به ناسکرا  کیات مشت یخواهند داد و خصوص

 م گذارد.یخواه یرند به بررسیگیاستفاده قرار م

ز یرا ن یباور م ملت و ملتیها، مفاهستیمدرن -از نظرگاه قوم باوران یمقطع یدر فصل سوم با برش

 رد. کم یمجدداً مرور خواه

ف یته تعریخارج از مدرن یاسم دربازهیونالیه ناسکم یقرار داد ین موضوع را مورد بررسیدر فصل سوم ا

زه شد. یالکلو  ییایگوناگون جغراف یهاافت و در حوزهی یته تس ین به دوران مدرنآ  یهاختهیشد اما انگ

 یسم به لحاظ حوزهیونالین ناسییها در تبستیدگاه قوم باوران و هم نظرگاه مدرنین، هم دیبنابرا

 اند.قرار گرفته یف مورد بررسیتعر
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ن یسم است. بنابرایونالیناس یبرا یگفرهن یربنایز یکت به مثابه یقوم باوران، قوم یتئور  یدیلکعنرص 

به مفهوم  یزه بخشیو انگ کابزار مهم در تحر  یکدگاه قوم باوران، یاز د یباور ف ملتیت در تعریقوم

 تواند باشد.یت میمل

 یت در ملت باور یت قومیاهم یشان دربارهیا یهان فصل به آزمون نظرگاه قوم باوران و استداللیا

 یدر اجتامع( را مورد بررس یاسیرسیغ یواژە یکمفهوم قوم )به عنوان  تیخواهد پرداخت. من اهم

ارزش  یو مدن یسم قومیونالیبا در نظر گرفنت هر دو فرض ناس ییقرار داده و آن را در جوامع اروپا

 رد.کخواهم  یگذار 

دوران  د واژه ازیلک یکه آن را به عنوان کافت یخواهد  یشت یت بیاهم ین مفهوم )قوم( هنگامیارزش ا

م. یقرار ده یاو کو وا یشده مورد بررس یاسیش مدرن در جوامع مختلف به دوران مدرن سیشاپیپ

قرار خواهد گرفت و  یابیدوم مورد ارز یشده( در مرحله یاسیت )قوم سیسم و قومیونالیناس یرابطه

خواهد شد.  گذارده یبه بررس یملت باور  یهایمعتصبانه( در تئور  یهن پرستیسم )مینیحضور چائوو

ت، یقرار خواهد گرفت. در نها یز مورد بررسین« خیتار»و « زمان»ت استفاده از عامل ین اهمیهمچن

ده خواهد یز پژوهیمفهوم نزد قوم باوران( ن یکسم به مثابه یونالیدگاه )ناسین دیاز ا« یشهروند»مفهوم 

 شد.

 

 

 «قوم»ت مفهوم یقوم باوران و اهم

ه کن باور است یبرا ییگرادگاه متأخر قومیان هستند. دیتر خاستگاه گرامتعادل یقوم باوران نسخه

امل کر تیس یکمداوم جوامع و  یه در اثر توسعهکهستند  یتیه ماهکستند بلیته نیها محصول مدرنملت
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را در  یدگاه قوم باور یاز د یتوان بخشیت، میقوم یاند. با در نظر گرفنت مشخصهل گرفتهکش یعیطب

 رد.کجستجو  ییخاستگاه گرا یشهیاند

 ییخاستگاه گرا یه حاصل آن است تعمداً از تئور ک یسمیونالیو ناس ین مفهوم قوم باور ییمن در تب

 ام.ردهکاستفاده 

 Self« )کیخود ادرا»ان یجر یکرا محصول  یامروز  یهاملت(  (Pastقوم باوران با نگاه به گذشته

realization  )یینار آن خاستگاه گراک و در یدانند. قوم باور یمprimordialism)  )ملتها را در  یشهیر

 یها، ستاندهه ملتکن باورند یه بر اینند. هر دو نظرکیجستجو م یقوم یگروهها یافتگیسازمان 

د، در دوران نهاد و وانها یعیطب یپروسه یکه در اثر کشامدرن هستند یدوران پ یاجتامعات قوم یعیطب

 اند.ردهکظهور (  (Nation«ملت»مدرن به عنوان 

طرح « نسونیجان هاچ»و « ونورکر کوا»، «زیفورگرتیلک»چون  یفرهنگ یهانیسیتوسط تئور ین تئور یا

 ملت یخ به سو یدر تار یقوم یان تداوم انتقال گروههاین شده است. فرهنگ از نگاه ساختار گراییو تب

 ز ادامه خواهد داشت.ینده نیمدرن است و در آ یساز 

ها ستیسم است. غالب مدرنیونالیت قوم در مفهوم ناسیاستدالل قوم باوران، اهم(  (essenceتیماه

 یف میته را تعریمدرن یند، عناص ساختار یپس آ یه به صورتکنند کیز مکروابط ملت و دولت متر  یرو 

ن یان ییجهت تب یبهت  ی، ساخت اجتامعیاجتامع یمرحله در توسعه یکند. آزمون ملت به عنوان ک

 دهد.ینشان م یسم، به خوبیونالیناس یهیر گذشته را بر حال در نظریرده و تأثکارائه  یتئور 

ن که ممک، نگاه به فرهنگ و مستقات آن است ینونکهن اجتامعات کخ یا تارینگاه به اجتامعات گذشته 

 ز باشد.ین« قوم»است شامل نگاه به 

« نشدن یاسیس»ا ی« شدن یاسیس»در نظر گرفنت  بدون یه واجد عناص جمعکاجتامع است  یک« قوم»

ت به یه در نهاکرا  یرات ساختار ییسم تغیمدرن یبا استفاده از ابزارها« قوم باوران»ن رو یآن است. از ا
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سم، در نظر یونالیت مفهوم ناسیلکه کن بدان معناست یند. ایمنایه میانجامد توجیسم میونالید ناسیتول

 مصداق ندارد.« هاملت»ن موضوع در مورد یمدرن است، اما ا یدهیپد یکگرفنت آن به عنوان 

استاد خود ارنست گلرن به طرح  یهیه در مقابل نظرکاست  یاز قوم باوران یکیت ی. اسمی.دیآنتون

 The Ethnic origins of« )ملتها یقوم یهاشهیر»ت در یقوم باور خود پرداخت. اسم ینظرگاهها

Nations)ت، یند. از نظر اسمکین مییآن را در نگاه قوم باورانه تب یعیاخت طب، مفهوم ملت و س

ز قرار ندارد. او در مقابل یون نیزاسیدر چارچوب مدرن یست و حتیشدن ن یسم، مقارن با صنعتیونالیناس

سم، انقالب یتالیاپک یسم به سو یت از فئورالکند: انقالب حر کیاد میخود از سه انقالب  یان تئور یب یبرا

ن وجه یتریر احتامل، اساسیت، انقالب اخی. از نگاه اسمیو آموزش یت و انقالب فرهنگیمکنتل حاکدر 

ت از کت از انقالب حر کان حر یت، جریمل یت به سو کان حر یسم بوده است. جریونالیناس یر یگلکدر ش

ن یه از اک است یو آموزش یت و انقالب فرهنگیمکنتل حاکسم، انقالب در یتالیاپک یسم به سو یفئودال

ها در یگویژەن یتوان برشمرد. ایسم را میونالیات ناسیملت ساخت و هم خصوص یهایگویژەنظر، هم 

 از فرهنگ آن گروه در خواهند آمد. یشده و به صورت بخش یبوم« یگروه قوم» یک

 یاسید. سرد فرهنگ در اجتامع بو کار کر ییتغ ین به معنایه اکردند ک یاسین سه انقالب، فرهنگ را سیا

واحد  یکه به مثابه کگر بلیدیکه نخبگان و توده ها نه جدا از کز بود ین معنا نیشدن فرهنگ به ا

گرد آمده و عناص  کفرهنگ مشت  یکشده در  یان اجتامعات جامعهیشدند. ایف میتعر یکارگان

 یم آمدن عناص قومسم در گرو گردهیونالیت ناسیگر موفقیاند. به عبارت دمنوده یت را سازماندهیقوم

 د:یگویت میبوده است. چنانچه اسم

 یقوم باور « برخوردار است یاتیت حیم از اهمینکزه یستالیرکرا خلق و  یه عناص قومکن موضوع یا»

 یملت است. اما مسأله یک یاز مردم و عامل اتصال اجتامع یگروه ید متحدساز یلکها ستیسیاتن یبرا

 ییهاعرضه دارند، مدل یه آنها براک ییهان مدلیه بهتکاجهند آن است ه قوم باوران با آن مو ک یاصل

ن ساخت در موج یگردد. ایها باز مل ملتکیون آنها به دوران پس از موج نخست تشیه فرماسکاست 
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 یسم قومیونالیناس یبندطبقه ینسبتاً مناسب برا یطینند و رشاکیم یرا سازمانده« تیمل»دوم، مفهوم 

د کیوند دهنده تأیپ یرو ین یکت به عنوان یقوم یها نه تنها رو دولت -آورند. نسل دوم ملتیبه وجود م

رند. یگیده هم میخود ناد یهالیرا در تحل(  (Gesellschaftا گزل شافتی یه عناص اجتامعکورزند بلیم

 یکبه عنوان  م آنین واژه و تعمیانبساط ا یدگاه نسل سوم به معنایدر د« تیقوم»استفاده از مفهوم 

ه کن موضوع اغلب بدان معنا بود یبوده است. ا« دولت -ملت»به نام  یف نقطه هدفیتعر یابزار برا

 یل ناتوانیردند، اما به دلکیدا میدگاه قوم باوران پیدر د یاویژەت ی، اهم«یشجره شناس»چون  یمیمفاه

 شدند.یم« تیهو»گر به نام ید یف مفهومیر از تعریت، قوم باوران ناگزیردن مفهوم قومک یاسیدر س

ن توان را یها ااتاالنکها و کها، باسیرلندیشاخص به ا یکبه عنوان « یت مذهبیهو»ان، ین میدر ا

ا استفاده یر و اسپانیبک یایتانیبر یز کننده از قدرت مر کز یعامل متام یکه از آن به عنوان کده است یبخش

 یغرب یبا آنچه در اروپا ییهااتاالن تفاوتکو  کرلند، باسیا یسم عملیونالین است ناسکنند. اگرچه ممک

 ینظرگاهها یآنها غالباً دنباله رو  یداده است داشته باشد، اما ساخت ماهو  یا رو یتانیو فرانسه و بر

در  ویژەن موضوع به یاست. ا یدئولوژ یا یکن رسنوشت به عنوان ییو ادامه اصل حق تع یستیمدرن

در نظر  یاملللنیحق ب یکن رسنوشت به عنوان ییه حق تعک یاول و هنگام یرلند پس از جنگ جهانیا

 د.یمنایتر مگرفته شد، شفاف

ت یرث اهمکحدا یانه به معنایقوم گرا یدولت با محتوا -ملت یعنی ییبدست آوردن هدف نها یل برایمتا

 ین مورد، آملان دههیاشفاف در  یاست. مثالها« یقوم یسان ساز یک»ل به یو متا« قوم»به مفهوم  یبخش

د و ینوسایژ یبه بها یقوم یسان ساز یکن منطقه، ینود است. در ا یان در دههکو بال یالدیم یس

به  یابیه بدون دستکهستند  یسم قومیونالیناس ینیان، دو مثال عکعام شد. آملان و بال ینژاد یساز کپا

ط ینت نهاده و رسانجام گام در رشایبن یوماصالت ق یخود را برا یساخت ملت باورانه یسم مدنیونالیناس

 نهادند. یسان ساز یک

 بود(.( (nationhood«تیمل»به نام  یبه هدف یابیسم در دستیونالیست ناسکش ین به معنای)ا
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 یشورها و حتکاز  یار یهنوز هم در بس یو فرهنگ یقوم یسان ساز یکه هدف کنجاست یجالب ا

 شود.یهستند، دنبال م زین یفرهنگ ییرثگراکت یه مدعک ییشورهاک

ه به کاست  یرا آن فرهنگیاست( ز یردنکه انتخاب کت یست )مانند ملیردن نکقابل انتخاب  یقوم باور 

ساخت  کانت تیوار یکجامعه از مفهوم قوم به عنوان  یکشود. اگر یده میهنگام تولد به انسان بخش

آن از انتخاب  یدر جامعه و محروم ساز  قوم یک یغلبه یرد، آن به معنایفرهنگ مورد استفاده قرار گ

شور ک یکه کد یآیبه وجود م یساخت اغلب هنگام کت یینظرگاه پلورال خواهد بود. قوم گرا یک

 د.یبه هدف استفاده منا یابیدست یبرا یپارچه ساز یکابد و از ابزار یدست « فرافرهنگ»ط ینتواند به رشا

شورها و کر یمعموالً متفاوت از سا -ملت -دولت یت به سو کشورها در حر کن یا یخیتار یتوسعه

ار روشن ین مورد بسیبوده است. مثال رشق و غرب اروپا در ا یخیتار یهانوع رضورت یکمحصول 

 یته در اروپایمدرن یار است. تقدم زمانکامالً آشکته یه اختالف روش و زمان در انتخاب مدرنک ییاست جا

 ین دو منطقه )اروپایرضورت بوده است. اگرچه ا یکمحصول  یرشق یحاصل انتخاب و در اروپا یغرب

اماًل کآنها  یخیتار یند اما تجربهیآیمنطقه واحد به شامر م یک، ییای( به لحاظ جغرافیو غرب یرشق

سم را به وجود یمدرن یه عناص ساختار ک یراتییدر نوع تغ یدیلک یهاونیاسیگر است. واریدیکز از یمتام

 یکیاند. به آن بعضاً متفاوت بوده یابیدست یه راههاکشود یآغاز م یب اصالحات ارضآورند از انقال یم

 یارض یبردگ یل نگرفت دور کش یغرب یرد اما در اروپاکآن را تجربه  یرشق یه اروپاک یاز مراحل

Serfdem) )یار یت بسیه از اهمک یگر ید یبوده است و مرحله یبه هنگام انقالب اصالحات ارض 

بوده است.  یغرب یدر اروپا یراسکربال دمو یو ل یرشق یسم در اروپایمونک یبود تجربهبرخوردار 

ار کرقابل انیغ یر ین دو منطقه از اروپا تأثیدر ا« ییگراقوم»و « قوم»ت یه بر ماهک یمتفاوت یتجربه

 یه اروپاک یسم بود در حالیشدن جوامع در دوران مدرن یاسیس یعیمحصول طب« گزل شافت»گذارد. 

 یت، سبب انتخاب مدلهاین محرومیبازماند. ا یعین محصول به صورت طبیبه ا یابیاز دست یرشق

به  یابیدست یعیر طبیو انحراف از مس یرشق یسم در اروپایونالیت و ناسی، ملیساز ملت ین برایگزیجا



 
61 

 یو تالش گروه به عنوان گروه غالب یک یقوم یهایژگیآن، متوسل شدن به و یجهیه نتکن اهداف شد یا

رد. کیم یرو ین پکمت ممیرشق اروپا به هر ق یشورهاکدر  یپارچه ساز یکت یاسیه رسانجام از سکبود 

، «یشهروند»چون  یمیبه مفاه یابیتالش در جهت دست ید به جایجد یملتها -ب دولتین ترتیبد

بنا « قوم»هوم مف یهیخود را بر پا یاسیت سیمرشوع یآوردند و حت یرو  یآموزش و.... به فرهنگ قوم

« یسم قومیونالیناس»جز  یز یز چین یآوردن به فرهنگ قوم یر رو یناپذاجتناب یجهینهادند. نت

 توانست باشد. یمن

دهد. یوند میپ یسم قومیونالیخود را تنها به ناس یهایه وابستگکآن است  یقوم باور  یتئور  یدگیچیپ

ت و ی، مرشوعیملت مانند شهروند یواژەاز ه براساس مفهوم مدرن ک یف عناص ین رو در تعریاز ا

 ند.کینقش م یفاین ایگزیجا یکشوند، مفهوم قوم به عنوان یاستناج م یمدن-یاسیس ینهادها

 یمیدگاه اقلین دیت در ایف شده براساس قومیم تعریوحدت بوده و مفاه ی، مبنایقوم یدموگراف

 اند.شده

و  یات تودهکحر  یک یسم قومیونالیتوده و نخبه و ناس نیه بین نظریاز ا یرو یرش و پیبه عالوه در پذ

به  یقوم یالوقوع در ملت باور و محتمل یتعامل یمحصول ییرا در نظر گرفته است. توده گرا یمردم

 مفهوم مدرن باور( یکبه عنوان  یگر یبه د یکیرشفت آن از ید. )به عنوان مثال روند پیآیشامر م

 یژگیافته و ویل یتقل یسم قومیونالیگرا در ناستوده یفیران به سطح توصقوم باو  یتئور  ین مسئلهیبنابرا

 دهد. یسم از دست میونالیناس یهایگر تئوریخود را با د یقیاس تطبیق

 ییمثالها ویژەند، به یآیقوم باوران به شامر م یح تئور یتوض یمناسب برا ییر راههایاخ یتجرب یمثالها

ظاهر گشته است،  یسم قومیونالیت در آن به عنوان ناسیاز عنرص قومگذشته  یسم در دههیونالیاز ناس

م، ین مفاهیاز ا یکیسازد. یز میمتام یسم مدنیونالیاز ناس یلکرا به طور  یقوم یباور ه ملتک یعناص 

ه در کاست  یملت باور  یهیف نظریدولتها براساس تعر -ون ملتین رسنوشت و فرماسییحق تع

ن موضوع در یورزد. اید مکیتأ یرفتار فرهنگ یکت به عنوان ینرص قومبر ع یسم قومیونالیناس



 
62 

رار کوزوو، در حال تکدر  یمثال عمل یکز به عنوان ینون نکده شد و این به وضوح دیشیپ یوگسالو ی

رد، اما به محض بازداشت ک یاعالم خودمختار  یوگسالو ی یاسیس ین منطقه در فضایشدن است. ا

ن رسنوشت را به عنوان فرهنگ غالب، یی، حق تعییبر قوم گرا یمبتن یدمختار لوسووع، با گذار از خو یم

 ار خود قرار داد. کدر دستور  یوگسالو ی یاسیس یدر چارچوب مرزها یحت

ند کیم یا اعالم خودمختار یاسپان یاسیس یه در فضاکاالت خودمختار است یاز ا یاز منونهین کالت باسیا

 ند. کیت میر اعالم موجودیبک یایتانیبر یاسیس یدر فضاب ین ترتیز به همیاتلند نکو اس

بسط  یگوناگون برا یدانند و در فرصتهایمن ییرا راه حل نها یاالت خودمختار، اتونومین ایا یهر دو 

متبوع خود  یشورهاک یو فرهنگ یاسیس ین رسنوشت در فضاییبه حق تع یابیو دست یاسیس یتوسعه

ملتها هستند و همچنان -در داخل دولت یا مذهبی یقوم ییتهایمناطق، اقلن یاز ا یار ینند. بسکیتالش م

از  ویژەر، به ین مسینند. در اکیدا میپ یتر افزون ینند، خواستهاکیرا تجربه م یاسیه دوران توسعه سک

هستند.  یق قومیمورد نظر خود با عال یملتها -به دولت یدهلکتها در حال شیان جنگ رسد، اقلیپا

در مرحله پسا جنگ  یو استون یا، لتونیالتو یالتهاین، ایشیپ یر شورو یاتحاد جامه یاز جمهور  یار یبس

 یآنها برا یردند و تقاضاکس یخود را تأس یملتها -، دولتیت قومیبه هو یاسیس یرسد، با تشخص بخش

ت، به ت به رسعیان قومین میل شد. اگرچه در ایتبد یاملللنیب یاسیت سین رسنوشت، به هوییحق تع

ه با تشخص ک یلکت ید، ماهیبه جوامع بخش یلکت یل نشد، اما ماهیجامعه تبد یوند اعضایعامل پ

شور کن کسا ییایرد. به عنوان منونه مسلامنان بوسنکمتبوع را خلق  یملتها -، دولتیاسیس یبخش

ما از اواخر آمدند، یبه شامر من یت قومیاقل یک، هنوز هم یالدیهفتاد م یتا اواخر دهه یوگسالو ی

بدان،  یو فرهنگ یاسیس یت بخشیت قرار دادن اسالم و ماهین سو با محوریبه ا یالدیهفتاد م یدهه

ن ییشعار حق تع یالدیهشتاد م یافتند، در دههیت یموجود یوگسالو یز در یت متامیاقل یکبه عنوان 

را در قالب  ییایت بوسنیو، هیالدینود م یدند و رسانجام در اواسط دههیخود برگز یرسنوشت را برا

ه کاست  کوچک یاجتامع قوم یکاز  ی، مثالیردند. بوسنک یز یرن قالبیهرزگو یشور مستقل بوسنک
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ن ییل، حق تعک یکت خود در قالب یبه موجود یت بخشینسل با ماه یکمت از ک یزمان یدر دوره

 رد.کت یهدا یشور مستقل بوسنک یبه سو  یفرهنگ -یاسیقالب س یکرسنوشت را در 

ه گفته ک ییقرار دارد و در مثالها یسم قومیونالیانون ناسکت، در ین گفته شد قومیش از ایه پکهمچنان

 یمتجل« هنک یقوم ینفرتها»در قالب  یانه حتیقوم گرا یهایژگین سو، ویان دوران جنگ به ایشد از پا

د یبرد، بایبه رس م یز نظر زمانخاص خود ا یخیدوران تار یکدر  یاه هر جامعهکاند، اما از آنجا گشته

 رد. یار گکز به یخود ن« یمل» ییبه هدف نها یابیدست یبرا یاویژە یابزارها

 یو اجتامع یاسیس کتحر  ین ابزار برایواحد و مؤثرتر یعیمفهوم طب یکت ی، قومیسم قومیونالیدر ناس

 است. 

ل یبدل یسم قومیونالیت در ناسیقومن اشاره شد، نقش یشیپ یعمل یه در مثالهاک یلیاما به هامن دال

و نه ضامن  یو اجتامع یاسیس کتحر  یبرا ید تنها ابزار ید محدود شود. آن بایآن با یتبعات اجتامع

 یرساز یومت، زکسطح سواد جامعه، ح یستم آموزش و پرورش، ارتقایملت باشد. گستش س -ت دولتیتثب

و  یسم متقیونالیناس یکنار کدر  یقوم کتحر  توانند ضامنیم یاقتصاد یو توسعه یو اجتامع یاسیس

به وجود « تیمل»به  یابیال در هدف دستیکسکپارادو  یتینجا وضعیملت باشند. در ا -خالق دولت

 یسم مدنیونالیبه ناس یابیات دستین گفته شد، از رضوریشیه در سطور پک ییه، ابزارهاکنید و آن ایآیم

 است.

و  کفرهنگ مشت  یک، یخیاتحاد تار یکجاد یا ید برایبا یقوم یصهیه خصکن بدان معناست یا

و  یچون شهروند یمیده و مفاهیبه ساخت ملت بخش یل اتنو فرهنگکش یکه بتواند ک یااسطوره

را محقق  یسم مدنیونالیه ناسک ییابزارها یحت -نکمم یابزارها یند از همهکن ییزان آن را تعیم

 یو اجتامع یاسیدات سیپس از تول یالت قومیاجتامع با متا یکب، یتن تر ید. بدیز استفاده منایسازند نیم

ملت محقق  -)اتحاد( را در قالب هدف دولت یپارچگیک یه گفته شد پروسهک ییبا استفاده از ابزارها

 خواهد ساخت.
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 نند از نظر آنهاکیم یارزش تلق یکاستفاده و آن را  یال گستدهکبه ش« تیقوم» یواژەقوم باوران از 

 یه توسط طبقهکند کین میسم را معیونالین و رسشت ناسییمدرن را تع یهاملت یگویژە« قوم»مفهوم 

 رد.یگیوتاه مدت مورد توجه قرار مکملت در  -به هدف دولت یابیدست ینخبه برا

ت به یل، قومین تحلیست اما در ایاختالف ن یها جاستیبه فرهنگ نزد مدرن یابیدست ین موضوع برایا

تواند باشد. )به عنوان مثال یسم منیونالیناس ییربنایو ز یها( عنرص ساختار ستیر آنها )مدرننظ

 ر خواهد گذارد.یز تأثیان نیابزار گرا یتئور  یبرا یدگاه حتین دیفرافرهنگ ارنست گلرن(. ا

به ن در گذار از سنت یادیو عامل بن یفرهنگ یتوسعه یقوم باوران هسته یت برایبه هر حال، قوم

ملت  -به هدف دولت یابیدست یابزار برا یکها تنها ستیته و برابر با فرهنگ است اما نزد مدرنیمدرن

ه به عنوان کاست  یها و ابزار ستیاتصال قوم باوران و مدرن یحلقه« فرهنگ»نجا ید. در ایآیبه شامر م

 رفته شده است.یسم پذیونالیناس یهسته

ان یبن یک یشنهاد دهندهیقوم باور، نه تنها پ یتئور  یکبه عنوان  یومسم قیونالیناس یکتئور یبندطبقه

ب ین ترتید. به ایآیز به شامر مین« یسم غربیونالیناس» یشهیه رکسم است بلیونالیناس ین برایگزیجا

گانه مورد یجاد فرهنگ ید در ایلکشاه  یکسمها مهم و به عنوان یونالیناس یمتام یت برایقوم یهاشهیر

سم یونالیابزار و در ناس یک، به عنوان یسم مدنیونالیه در ناسکده است. تنها تفاوت آن است استفا

شود. در هر دو حالت، یملت استفاده م -دولت یدهلکش یت براین، از قومکر  یکبه عنوان  یقوم

 ازد.را محقق س یملت باور  ییشود تا بتواند هدف نها یاسید سیملت با -جاد دولتیا یت برایعنرص قوم

« قوم»ه ک یه هنگامکن حالت با آن روبرو خواهد بود آن است یدر ا یسم قومیونالیه ناسک یامسئله

نخواهد  یاست، قومیشود اما سیم یاسیس« قوم»شود یف میتعر یملت باور  یانونک یبه عنوان نقطه

ش از ید بکیو تأ ن شدهیگزیسم جایونالیناس یفرهنگ در تئور  یقوم باور  ین خاطر در تئور یشد. به هم

 بر آن خواهد شد. یحد
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 سمیونالیو ناس یقوم باور 

به عنوان  ین اشاره شد قوم باور یش از ایه پکند؟ همچنانکیفا میا یچه نقش یی، خود به تنهایقوم باور 

رده و به صورت وجه کعمل  یقالب فرهنگ یکاز مردم و در  ییدر اتحاد گروهها یچسب اجتامع یک

 شود.یگر ظاهر مید یاز جامهجامعه  یک یزهیمم

ه هم، یجهات شب یار یاز بس یهیه دو همساکند کیدا میپ یشت یتظاهرات ب یمعموالً هنگام یز قومیمتا

ها و گر نشان دهند. مثال صبیدیکننده از کز خود را به عنوان عامل جداینند وجوه متاکیتالش م

 ر شفاف است.ایان بسین میها در الوروسیها و بها و روسرواتک

ت را خلق و یت، ملیهدا یفرهنگ یجدائ یبه سو  یز قومیر خود را از متایننده، مسکن عوامل جدایا 

(  (Statehoodیالتیحالت ا یکجاد یت، این وضعیا یجهیآورند. حداقل نتیسم را به وجود میونالیناس

 خواهد بود.(  (Independenceرث آن، استقاللکو حدا

شافت به گزل(  (Gemeinschaftهن در مورد انتقال از گمنشافک یکسال کن، تصور یبنابرا

Gesellschaft)) ند.کیدا میون پیقوم باور فرماس یدر فضائ 

 یجامعه یکند(. کین مییت، اغلب فرهنگ را تبیند )قومکیگوناگون ظهور م یهاوهیبه ش یز فرهنگیمتا

تر نشان قیخود را عم یفرهنگ ی.. تفاوتهاچون مذهب، زبان و. یشده با استفاده از عوامل یاسیس

فرهنگ خود  ینندهکز یوجه متام یکاز مذهب به عنوان  یرلندیسم ایونالیدهد. به عنوان مثال، ناسیم

شده و به عنوان  یو بعضاً اقتصاد یاسیس یز در ادامهین متایرده است. اکاستفاده  ییایتانیاز فرهنگ بر

 یک ید بر استقالل و تساو کیت، تأید. ملیآیدر م -بخش فعال آن و -متبوع یاز فرهنگ جامعه یبخش

ن ییتع یا خارجی یز الزم است؟ و به صورت داخلیل مدرن آن است. اما چرا متاکر ملل در شیملت با سا

 شده است؟
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گذار  یاجتامع برا یکمردم در  یل جار یه از متاکاست  ید فرهنگکیموضوع تأ یکشت یز بیمتا یاز براین

رات یین تغیگذار از گمنشافت به گزل شافت( هنگام مواجهه با اانیرد )جریگیجامعه رسچشمه م یو به س

نتل کرقابل یغ یرات در حالتیین تغیهاست اما ایدگیچیت پیل به حفظ و تثبیمتا یعیالعمل طبسکع

گر و یفرهنگ با فرهنگ د یکز منجر شوند. )تقابل یجنگ ن ید و حتیشد یهانشکتوانند به وایم

ه کاست و همچنان یانت فرهنگیص ین به معناین(. اکمت ممیبر حفظ آنچه هست به هر ق یپافشار 

ون یالسیمیآس یل خود را برایند متاکیته آغاز میمدرن یتورهاکر فایوصول به سا یز خود را برایفرهنگ متا

 دهد. یجاد قدرت بروز میق، ایو از آن طر

رش آن یو پذ« تیال» یطبقه یلهیسم بوسیونالین شود آنگاه ناسییتع یبه صورت داخل یز فرهنگیاگر متا

 یموضوع فرهنگ یکسم فقط یونالیه ناسکاست  یطین فروض در رشایجاد خواهد شد. ایتوسط توده ا

ابعال  یسم با همهیونالید شوند، ناسیز مزین یو اجتامع یاسیس یه فشارهاک یطیشود، اما در رشا یتلق

رات ییتغ یجهیسم را به عنوان نتیونالین مسأاله ناسیظاهر خواهد شد. ا یجتامعو ا یاسی، سیفرهنگ

 و نشان خواهد داد. یتکابژ  یهایگویژەو و نه با در نظر گرفنت یتکسوبژ 

از آن بر اثر نفوذ نخبه  یز ناشیه متاکاست  ین رسنوشت داخلییباوران، آن موضوع حق تعبه نظر قوم

 یبه صورت داخل یز یه چک یشود. غالباً هنگامیجاد میتوده در جامعه ارش آن توسط یبر فرهنگ و پذ

ر ند یگیارا مورد استفاده قرار مکبه صورت  یداخل یابزارها یشود، همهیارانه انتخاب مین و هوشییتع

 یسم به صورت موضوعیونالیه ناسکن بدان معناست یاست. ا« تیقوم»آنها مفهوم  یه از جملهک

 ن شده است. ییو( تعیتک)سابژ 

شود. یو مشخص میتکو و هم به صورت ابژ یتک، هم به صورت سابژ یدئولوژ یا یکسم به عنوان یونالیناس

 یو یتکو و سوبژ یتکسم روابط ابژ یونالیناس یدئولوژ ین این سوژه و ابژه است بنابرایب یرابطه یدئولوژ یا

 د. یآیجامعه به وجود م یکه در کاست 
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 یگر و با فضایدیکافراد جامعه با  یعیطب یسم رابطهیونالیه است اما ناسشد یاسیس یجامعه یکملت 

جامعه  یکن مسأله ینند. اکینقش م یفاین جوامع، چگونه ایدهد این و نشان مییخارج از خود را تب

 سازد. یز میگر متامید یرا از جامعه

را به  ین رسنوشت داخلییانه، حق تعیگراالت خاستگاهیمتا یست، اما دارایسکمار  یکن به عنوان یتام نار

وجود  ینار  یند. تئور کیم یا اشغال آنها( تلقیر ملل )یملتها توسط سا ینش به محاصهکوا یکعنوان 

گرا/ ساخت یپرداز هینظر یک ین او برایادیبن یهیه فرضکرد یگیرا در نظر م یاجتامعات قوم یخیتار

ز مواجه کرشفت در مر یرامون، با پیپ یفضا یکنخبگان در  ین تئور ین در ایقوم باور است. به نظر نار

ز و کمر  ین موضوع )توسعهین موضوع است. همیهم یجهیشدن آن نت یو صنعت یغرب یهستند. اروپا

سازد. یتوده وادار م کرامون شده و آنها را به تحر یق نخبگان پیرامون( موجب تشویپ یافتگیتوسعه ن

« تیقوم»و « نژاد»گامن، عنرص ین آنها بیتوانند متفاوت باشند اما مهمتی، اگرچه مکن تحر یا یابزارها

 است. 

م، یتالسیاپکشدن،  یصنعت یو اجتامع یساختار  یهاونیافته فرماسیاجتامع توسعه ن یکن در یبنابرا

از رامون با استفاده ین پکسا یهاشه به تودهینخبگان و انتقال اند کتحر  یاقتصاد و بازار، رشط الزم برا

را  یساز ملت ینخبگان( پروژه یها )به رهرب ن حالت، تودهی(خواهد بود. در ایباور سم)ملتیونالیناس

 یدهند. نقش شفاف به معنایش مین بار، نقش شفاف خود را مناینخست ینند و براکیآغاز م

 تواند باشد. یم یهاتوده« یر یپذتیهو»

توسعه  یقوم یامن گروههایه در کنند یبیم یعیطب یلامکت یدهیپد یکقوم باوران ملت را به عنوان 

 است. یو انقالب صنعت یشاورز کان انقالب ین مینابیب یاافته و مرحلهی

ند کیار منکها را به گذشته انملت یماهو  یست، اگرچه وابستگیمدرن یکت آندرسون به عنوان یکبند

ه نام آن مذهب کشامدرن یابزار پ یکنگاه او  داند. ازیمن یکارگان یتوسعه یکاما آنها را هرگز مولود 

ن خواهد داشت. اجتامعات یادیبن یبه مفهوم ملت، نقش یت بخشیله در ماهیوس یکاست به عنوان 



 
68 

خ و یدهند. مذهب، تاریخود را نشان م یر یآن حس فناناپذ یلهیه به وسکهستند  یازمند ابزار ین

 گردد. یم یدر فرهنگ آنها متجل بخشد ویت را به آنها مین ابدیآنها ا یحافظه

 

 

 متعصبانه( یپرستهنیسم )مینیچائوو

ن سو، یان دوران جنگ رسد به ایاز پا ویژەستم به یب یسم در سدهیونالین ناسیبا توجه به رسشت زهراگ

دگاه یرد. دیگیقرار م ین قرن مورد بررسیدر اواخر ا یباور بزرگ ملت یهانیسم از نگاه تئورسیونالیناس

گذارد. یم یبه بررس یستیچائوون یسم را از نگاهیونالیمداوماً به گذشته است و قالب ناس ین نگاهیارن

سم، یونالیم به بار آورده است نه ناسیبعضاً وخ یجیوسته و نتاین سده به وقوع پیاز نگاه او آنچه در ا

سم ینیچائوو یگەویژ ن یمتعصبانه است. مهمت یپرستهنیا می(  (Chauvinismسمینیه چائووکبل

 یسلول هدف برا یکو به وجود آوردن « فرو یگروهها»و « فرا یگروهها»ف ی، تعر«یساز دشمن»

در هنگام  ویژەاذب به ک یجاد آگاهیز ثقل، با اکمر  یکن عوامل به عنوان یشده است. ا یاسیس یجامعه

 یامعه خواهند گذار فرونشانبه هدف برج یابیدست یر را براین تأثیشتی، بیمدن یجامعه یکعدم وجود 

جز  یشورها، بازخوردکن یمتبوع در ا یهامیرژ« ابرخود»ست و یمونک یهانیدر رسزم یجوامع مدن

ن عامل یمتعصبانه در رشق اروپا نداشته است. هم یپرستهنیبه نام م یادهینگاه به گذشته و انتخاب پد

 است. ن منطقه از اروپا شده یم در ایوخ یهاسبب ظهور فاجعه

در  یالدینود م یل دههیمسا یزانندهین عامل انگی، مهمت«شده بود یر یبازگشت به آنچه از آن جلوگ»

 بود. یرشق یاروپا

ان خود و یم یمرز ( (out group« خارج از گروه»و (  (in- group«در گروه»ف یسم با تعرینیچائوو

ن عامل سبب یند. اکیف میرخود تعریجامعه را براساس خود و غ یک یرده و شناسهکف یتعر یگر ید
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در برابر  یرخودیدز مقابل دوست )غ« دشمن»ف یشده و به تعر یاجتامع-یاسیستم سیانسداد در س

ن یشود. ایهمواره به عنوان دشمن شناخته م یرخودیمتعصبانه، غ یپرستهنیپردازد. در می( میخود

، اقتصاد و اغلب یاسی، سیمظاهر مدن یاممت(  (in groupداخل گروه یه اعضاکشود یمسأاله موجب م

، کی، اسلواکچ یچون جمهور  ییشورهاکنند. کار کان« یشهروند مل»را به عنوان « یرخودیغ»برش حقوق

 یپرستهنیا میسم یان جنگ رسد را با چائوونیست پس از پایمونکمجارستان و بلغارستان، دوران پسا

 اند. ن منودهیگزیمتعصبانه جا

از نگاه شهروندان « بربر یر رومیغ»و « روم متمدن»ن یامروز یدر واقع، نسخه یستیندگاه چائوو ید

 است. یدر عرص امپراتور « رم»

ن فقط ینند. اما اکیاستفاده م یاسیس -یاجتامع کابزار تحر  یکبه عنوان  ینخبگان از قوم باور 

ه هم به کاست  یار دولبهید شمشیشا یآن است. قوم باور  یانهیل گرایمحدود در فرم تقل یتیمطلوب

در خدمت  یالهیرد و هم به عنوان وسیگیمناسب توسط نخبگان مورد استفاده قرار م یعنوان ابزار 

ابزار  یکبه عنوان  یه از قوم باور ک یقت، نخبگانیرد. در حقیگیسم قرار میچائوون« یشکدشمن»

 رند.  یگیار مکه متعصبانه ب یپرستهنینند، ناخودآگاه آن را در مکیاستفاده م

ه توسط ک« به گروهها است یت بخشکحر  یشده برا یطراح یاستاتژ  یکاز  یبخش»سم اغلب ینیچائوو

 یاذب( براک یبخش ی)مثالً آگاه یط مصنوعیرشا یکجاد یت فرموله شده و هدف آن، ایال یطبقه

ستم در یب یسده یهاناز دورا یار ین موضوع اگرچه در بسیاست. ا یبه مقاصد غالباً افراط یابیدست

 یاز تئور  یست و تنها بخشیها نسمیونالیناس یت متامیرد، اما آن ماهکدا یسم ظهور پیونالیقالب ناس

 آن است. یل اغرافک، آن هم در شیقوم باور 

 ند:کیز مکمتر « یمل یاج اسطورهیترو» ین رو کسم ابتدا به ساینیچائوو یمل -یقوم یگویژە

 یک«. یمل یم گذشتهیرکل مداوم به تیمتا»و « دشمنان یساز سهیمقابله با دس ها درملت یر یفناناپذ»

، یرواسکاست. رهربان صبستان و  یالدینود م یان در دههکبال یرهیجزمعاص، شبه یمثال از دوره
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انتخاب « یفیدشمن تعر»را به عنوان ابزار  یه قوم باور کبودند  یسستیمسلم رهربان چائوون یهامنونه

ج با یلوسویان را رقم زدند. اسلوبودان مکبال ی، مسأله«ییگراگذشته»و « یصب یتولوژ یم»با و 

و جنون « سلطه بر صبستان یها برایبه عثامن یالدیم 1389وزوو در سال کالت یا کمک» یساز اسطوره

و  یرب سم رهیالیکراد یرا به سو  یومتکح یهااستیدر مردم صبستان، س(  (Paranoiaجاد سوءظنیا

 یششصد ساله، بدرها ییگراگذشته یکها به وجود آورد. «صب»را در « یشکرصب یغ»ه یروح

ها منجر شد. «صب»وزوو توسط کمردم  یشکاشت و به نسلکها «صب»را در دل « یشکرصب یغ»

رد و با کصب استفاده  یروهایمقابله با هجوم ن یبرا« یتوان مل»از  یرواسکرهرب « فرانچوتاجمن»

د. او با استفاده یت بخشیصب مرشوع یروهایبه مقاومت خود در برابر ن ییگراقوم یاستفاده از ابزارها

ل یتبد یرواسکنزد شهروندان  یهنجار اخالق یکرا به  یخارج یروهای، مقاومت در برابر نییگرااز قوم

، رضورت مقاومت در ه حداقل آنکل شد یتبد یار به اصلکبه صورت خود « یمل ییرها»ب ینتتیرد. بدک

 ارزش بود. یکبرابر دشمن به عنوان 

 یپرستهنیه در قالب مکبود « هنک یقوم ینهکی» یک یجهیان اتفاق افتاد نتکبال یرهیجزآنچه در شبه

گر ید یهاد. منونهیشکرا به آتش  یرشق یاز اروپا یسم( ظاهر شد و بخشینیمتعصبانه )چائوو

و « هایهودیآملان از  یساز کپا»تلر با شعار یه یافراط یپرستهنیر، میاخ یسم در سدهینیچائوو

 بود.« هیاز روس ییمسلامن زدا»روس با طرح  کینوفسیریژ

گستش  کو... در تدار « فرار از ستم»، «از اضطراب ییرها»چون  ییسم با طرح شعارهاینیچائوو

 یکسم را به عنوان ینیتوان چائووین منیخود است. بنابرا یهایر ساز یاز تصو یالیخ یرمعقول نقشهیغ

ن شده است در نظر گرفت. ییزه و تبیسم تئوریونالیناس یهایتئور  یبنده در طبقهک یسم قومیونالیناس

سم، با یمونکدوران انسداد  یاز تجربه یان دوران جنگ رسد و تورم ناشیبه پا ینشکسم واینیچائوو

ن است: یشود. سئوال ایال میکسکپارادو  یتیدچار وضعنجا یسنده در ایت است. )نویبه نام قوم یابزار 

و  یفرهنگ -یاسیا هر نوع انسداد سیآورد یسم را به وجود مینیسم، چائوویمونکا تنها انسداد دوران یآ
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 یتلر یسنده تنها چند سطر باالتر از مدل هیسم منجر شود. نوینیتواند به چائوویز مین یاجتامع

 متجم( -ندکیاد میآملان  ییزدا یهودیسم و شعار ینیچائوو

ت یهو»ست و یت مداوم نیهو یت وجود ندارد، جستجو برایمفهوم هو یبرا یجهان( (quest یاشکنک

در « یت ملیهو»ل مدرن، کشوند اما در شیر میثکها تتیز به تبع استمرار نخواهد داشت. هوین« یمل

ه به کاست  یخیتار ین حافظهیاما ا ند،کیت، خود را عرضه میرد. هوکنخست ظهور خواهد  یمرحله

بخشد یت را سامان میب، هوینتتیه بدک یخیتار یند. حافظهکینه می، آن را نهادیمدون روانشناس

خ ی)تار کمشت  یز مستلزم گذشتهیجامعه ن یک یپارچگیکهر جامعه است.  یپارچگیک یبرا یابزار 

 د.یآیف مفهوم ملت به شامر میعرو در تیتکعنرص سابژ  یک یخیتار ی( است. حافظهکمشت 

شود یشناخته م یانجامد با آنچه به نام ملت باور یسم مینیه به چائووکن مزاج یآتش« یت پرستیهو»

 ن تا آسامن دارد.یاز زم یاست، تفاوت« یت خواهیهو»آن ثبات قدم در راه  یزهیو وجه مم

 

 

 خ به مثابه محتوایزمان و تار

م یمفاه یمحتوا یرو  یرات گوناگونیون تأثیزاسیدارند. هجوم مدرن یمتفاوت یخیتار یهاها تجربهملت

ار کآش یتوان خط حائلیاروپا م یز بر رو کمنجر شده است. با متر  یخیخطوط تار یگذارده و به مرزبند

رد. کرسم « سمیونالیناس»و « ایجغراف»، «ملت»م ین رشق و غرب اروپا به لحاظ مفاهکسا یهاان ملتیم

گاه هکیت یخیقوم باوران، تار یز نشان داد. براین متایا یبرا یخیتار یبندطبقه یکتوان یمن یهمچن

دسته  یر یفناناپذ»را « ملت»است. قوم باوران،  یر یان اساطیها بنستیمدرن یگرا و براخاستگاه یادعاها

 یعیو طب یجمع یهخ، حافظیدانند. از نگاه آنها تاریم« تیابد»ن یا یانونکخ را نقطه یو تار« یجمع

 ند.کیآن جامعه عمل م که به عنوان موتور محر کجامعه است  یک
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ن یرد )در اکت یت هدایتعاقب مفهوم مل ین نقطه از اروپا به سو ی، ایغرب یدر اروپا یخیخاطرات تار

 یکدگاه ین دیم(. ملت از ایااروپا مورد استفاده قرار داده یت را برایسه انقالب اسم یجا ما تئور 

 اخذ شده است. یغرب یجا توسط اروپایکه به صورت کته است یامل از مدرنکمحصول 

 یه تجربهکبه هامن اهداف بوده، اما از آنجا  یابیدر تالش دست یغرب یز به مانند اروپاین یرشق یاروپا

 یهابرنامه»، «یاسیس یتورهاکفا»چون  یاروپا متفاوت از غرب اروپا بوده است، عوامل ین سو یا یخیتار

آن منحرف  یعیطب یرا از مجرا یملت باور  یعیطب یپروسه« یغات رسمیتبل»و « یمل یبخش یآگاه

ه کز شده یسم نیونالیمتفاوت از مفهوم قوم و به تبع آن، ناس یتلق یکن انحراف، سبب یمنوده است. ا

 یافظهح»و « زبان»، «تیقوم»چون  یمیفراتر از حد واقع به مفاه یت بخشیاهم ین به معنایا

 ن منطقه از اروپا بوده است.یدر ا« یخیتار

در جامعه است.  یوحدت بخش یمهم برا یمرحله یک یبه عنوان زبان رسم یمادر  یهااستفاده از زبان

است. « ملت»در چارچوب « تیعضو»و « یشهروند» یبه معنا« یبه عنوان زبان رسم یزبان مادر »

ز به ین نیه اکخواهد بود « سمیونالیزش ناسیانگ» یبه معنا گریدیکبر یو زبان رسم یانطباق زبان مادر 

آن به  ینه ساز یو نهاد یج زبان رسمیاست. ترو یوحدت مل یو طراح یساز پارچهیک یتالش برا یمعنا

 یمتام منا ینهیدر جهان امروز، آ یز خواهد بود. زبان رسمیتوده ن یساز  یاسیس یتالش برا یمعنا

ت یت مفهوم قومیاهش اهمک ین به معنایشورهاست. اکدر « تیقوم» مل مفهومکسم و میونالیناس

 یاسیو س یاجتامع -یاقتصاد یتوسعه یجهان، نه با درجه یهاملت -گر دولتیست. به عبارت دین

 یاملللنیب یها و نهادهادر سازمان« شناسه»به عنوان « ین رسنوشت ملییحق تع»و « تیقوم»ه با کبل

 شوند.یشناخته م
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 «یشهروند»وتاه بر مفهوم ک یر یستف

ع یگر آن توزیاست. به عبارت د« شده یاسیس یجامعه یکت فعال در یعضو» یبه معنا« یشهروند»

 جامعه است. یک یان اعضایم یو اجتامع یاسیت سکمشار 

( (brotherhoodیج حس برادر یاجتامع و ترو یکت در رسنوشت کن معنا فرض مشار یدر ا یشهروند

شده و نه در  ی، تنها در جوامع عقالنین معنا، مفهوم شهروندیجامعه است. به ا یک یضاان متام اعیم

 شود.یده میه دیو اول ییاجتامعات ابتدا

 

 

 جهینت

« تیمل»دگاه متفاوت از یو دو د« ملت»( دو مفهوم متفاوت از یو مدن یسم )قومیونالیدو نوع ناس

وندند، یه در جوامع به وقوع پک یراتییو تغ یط فرهنگیارش  یلهیمتفاوت بوس یرهاین مسینند. اکیارائه م

گوناگون،  یهادر دوران« یاسیت سیمکحا»و « ایجغراف»، «متفاوت یخیتار یتجربه»شوند. یمشخص م

در جوامع مختلف به شامر  یسم قومیونالیو ناس یسم مدنیونالیز ناسین در متایادیرگذار بنیعوامل تأث

 ند.یآیم

نه شده یه در قالب فرهنگ نهادکاست  یخیتار یها تجربهسم محصول قرنیونالیران، ناساز نگاه قوم باو 

شدن  یاسیس یبه معنا یسم قومیونالیدگاه آنها ناسیاست. از د« تیقوم»آن،  یانونکو نقطه 

 جامعه است. یکدر  یقوم یهایگویژە

 یادهیسم پدیونالیه ناسکر آن شد کنتوان میخ دارد، اما منیشه در تاری، ر«تیقوم»از نگاه آنها اگرچه 

ز کاز مر « تیقوم»، با راندن مفهوم یسم مدنیونالیمقابل ناس یمربوط به دوران مدرن است. در نقطه
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ن شناخته و فرافرهنگ را در یادیعامل بن یک، به عنوان یساز ت را در فرهنگیه، عنرص عقالنیبه حاش

 ند.کیف مین و تعرییتب یمدن یباور ون ملتیفرماس

 

 

 یدگاه انتقادید یک

مجدد  یاو کن موضوع و وایا یسم را به بازشناسیونالیناس یهانیسیحوادث دوران پس از جنگ رسد، تئور

 یت جامعهی، اهمیو پسا احساس باور  ی، قوم باور ((emotionalism یآن واداشته است. احساس باور 

ته، و تفاوت سطح یدر دوران مدرن یر رشهیو غ یشهر  یها(، تفاوت فرهنگیراسک)و نه فقط دمو  یمدن

 یمجدد تئور  یاو کر گذار بر لزوم واین عوامل تأثیمردم در جوامع گوناگون، مهمت یهایآگاه

ت دادن فرهنگ، فرصت یسم و عمومیمدرن یل دهندهکیاند. شناخت عناص تشسم بودهیونالیناس

سم، یدر دوران مدرن یاص ساختار عن یه با بررسکرد کجاد خواهد یها استیونالیناس یبرا یمناسب

 یباور ملت یسم، تئور یونالیموضوع مهم در ناس یکت به عنوان یاز و ورود قومیاستفاده از مواد مورد ن

جاد یسم با ایونالیاست. ناس یاجتامع یپارچگیکساخت از  یکرا به سطح مورد نظر ارتقا دهند. ملت، 

 یجاد، فرهنگ جامعهیجامعه ا یک یگانگی( و ی)خودگردان یاتونوم یمداوم به سو  یانیت، جرکحر 

ا حداقل یاست  یکیت یون ملت و ملیاد فرماسیند. بنکیف میرا تعر یت ملیو هو یکمورد نظر را ارگان

 و اتحاد است. یپارچگیکتوان گفت هر گروه معتقد به یم

سم یونالیآل ناسدهیپ ایه اغلب توسط تکهاست یگویژەاز  یامجموعه یسم محتو یونالیقت، ناسیدر حق

 شود.یش داده میمنا یو قوم یمدن
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 یمن یشور کچ یآنها را در ه یعمل یهاه مثالکهستند  یآلدهیا یها، مدلیو مدن یسم قومیونالیناس

را به قالب  ین دو تئور یاز ا یکهر  یلیو تحل ین اشتباه خواهد بود اگر وجوه هنجار یافتو بنابرایتوان 

 خت.یمشخص ر ییایجغراف یمنطقه یکا یشور ک یک

 یهاستیم و نگاه مدرنیاآن پرداخته یهاو شاخصه یو قوم یسم مدنیونالیناس ین به بررسیش از ایپ

 یعناص  ین فصل به بررسیم. ایاقرار داده یده مورد بررسین پدیقوم باور را به ا یهاستیال و مدرنیکراد

قرار  یگر و برجامعه مورد بررسیدیکرا بر یقومسم یونالیو ناس یسم مدنیونالیه اثرات متقابل ناسک

 م گذارد.یسم به بحث خواهیونالیتو را در ناسکیتو و ابژ کین عناص سابژ یدهد خواهد پرداخت. همچنیم

را در خود داشته و (  (emationalیو احساس ییه هر دو وجه عقالکاست  یشامل عوامل یباور ملت

منحرص  یگویژەه نه کاست  یان اجتامعیجر یکن یآن، همچن است. یروانشناخت یهایگویژەرسشار از 

ر یمس یشدن و نه ادامه ی، نه محصول صنعتیر شهر یجوامع غ یو نه مشخصه یبه فرد جوامع شهر 

 آنها است. یاز همه یقیه تلفک، بلیقوم باور 

 یر قالب مدنهم د -سم مورد ادعایونالیه ناسکد یم رسین موضوع خواهین خاطر رسانجام، به ایبه هم

ف یو تعر یبندن آن قابل طبقهیادیز قابل اجرا و اصول بنیآمتیموفق یلکبه ش -یو هم در قالب قوم

 است.

 

 

 تهیتوکیته در برابر سابژ یویتکابژ 

از  یکین جوامع و به تبع یته در ایمدرن یر یگنضج ی، بستهیاجتامع یجوامع و گروهها یعیرسشت طب

 بوده است. یباور ملت ی، داوم و بقایر یگلکمهم در ش یتورهاکفا
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سم واحد یارگان یکه در کهستند  یمتفاوت یپردازند، عناص ساختار یته میمدرن یه به معرفک یعوامل

و، یتکابژ  یتورهاکبه عنوان فا ین عناص ساختار یسازند. ایسم را مشخص میت مدرنیگردهم آمده و ماه

 سم دارند.یونالیو به تبع، ناس تهیردن گروهها با مدرنکدر آشنا  یمحور  ینقش

و (  (Situation« تیموقع» یلهین عوامل به وسینم اکیتو، من تصور مکیابژ  یهایگویژەبه لحاظ 

ون(. اما رسشت یزاسیمدرن یشوند. )مانند پروسهین مییتع(  (Circumstance«طیط محیرشا»

اند رفتهیه آن را پذک یینوع گروهها یهلیه به وسکته بلیرسشت مدرن یلهیسم نه تنها به وسیونالیناس

ان فرد و دولت و یرسشت روابط م یلهیه به وسکهستند  ینو کیسوبژ  یهایگویژەنها یشود. این مییتع

 شوند.یجامعه و دولت مشخص م

شهروند  یکاو در آملان،  یملت و همتا -دولت یک، عضو یشهروند فرانسو  یکه کن بدان معناست یا

از  یکشهروند در هر  یکرش هر فرد به عنوان یط پذیند و رشایآیبه شامر م یاملللنیب در نظام یآملان

ب، ینتتیتو(. بدکیابژ  یهایگویژەتو و هم کیسابژ  یهایگویژەگر است )هم یدیکشور متفاوت از کدو 

 ز متفاوت خواهد بود.یرش آن نیط پذیو رشا یت فرانسو یرش آن با ملیط پذیو رشا یت آملانیمل

رغم وجود یرد )علیپذیشور مکآن  یمل یشور را به عنوان تبعهک، شهروندان هر یاملللنیاگرچه نظام ب

 تو(.کیتوو ابژ کیسابژ  یهایگویژەتفاوت در 

 ییتو آنهاکیابژ  یهایگویژەتو است. کیتو و سابژ کیهر دو عنرص ابژ  یدارا یسمیونالیدر عمل، هر ناس

تو کیسابژ  یهایگویژەه ک یاست در حال یاسیت و ساختار سیمع، جیه شامل منابع اقتصادکهستند 

 باشد.یر و مناد میها، اساطشامل خاطرات، ارزش

عنرص  یک یته حاو یچون سنت و مدرن یمیتو وابسته به فهم مردم از آن است. مفاهکیهر عنرص سابژ 

 یهایگویژەند. شو یشناخته م یساخت فرهنگ یکجامعه بوده و به عنوان  یاعضا یتو براکیسابژ 

داشته و نقش اتحاد  یشت یل بی، پتانسیاسیس یشهاکشمکتو، در کیات ابژ یتو نسبت به خصوصکیسابژ 

، محتماًل ییت گرایتو در قالب قومکیسوبژ  یهایگویژەان، برجسته شدن ین میدارند. در ا یبخش بزرگت 



 
77 

)و در ادامه  یساخت فرهنگ یک تو درکیسابژ  یگویژە ید در حالیخواهد انجام یسم قومیونالیبه ناس

 یتو مبتنکیتوان گفت عناص سوبژ یمنجر خواهد گشت. )مشخصاً م یسم مدنیونالی( به ناسیفرافرهنگ

 نند(.کیدا میپ یغالب یسم، وجه احساسیونالیت، در ناسیبر قوم

« نینار» و هم« گلرن»تو است. هم کیتو و سوبژ کیدادن عناص ابژ  یون ناتوان از آشتیزاسیمدرن یتئور 

قت، عنرص ینند. در حقکین مییتو را تعکیه عناص سوبژ کتو هستند کین عناص ابژ یه اکنند کیادعا م

ند. از نگاه آنها کیم یسم معرفیونالیرا به ناس(  (Populationتیجمع یکه کاست  یالهیتو وسکیابژ 

 یکه ک ییهایگویژەعالوه شوند. به یزه میالکسم لو یونالیتو به صورت مدلوم در ناسکیعناص سوبژ 

ه خاص هر گروه ک ویژە یعوامل یلهیسازند به وسیز میگر متامید یسمیونالیسم را از ناسیونالیناس

 و ... هستند. یزشی، انگی، مدنیات قومیها شامل خصوصیگویژەن یشوند. این مییاست تع یتیجمع

عناص  یدگیچیه پکجامعه است  کیا ضعف یرد، شدت یگیبه خود م یانتقاد یشت جنبهیآنچه ب

 ند.کین مییتو را تعکیتو و ابژ کیسوبژ 

را در هر مرحله (  (tyrannyیاستبداد یهاومتکت دفاع از خود در برابر حیرومند ظرفین یجامعه یک

 یک)دفاع از خود( است. عمل  ین توامنندیف فاقد ایضع یجامعه یکه ک یات خود دارد، در حالیاز ح

 د:یگویم(  (Rametاست. رامت یاتیار مهم و حیخود بس یاز اعضا یکهر  یین جهت نهاییجامعه در تع

، نسبت یفرد یهایاز آزاد یر یل عدم مدارا، در مورد جلوگیبه دل(  (intolerantناروادار یجامعه یک

ر، فرد ناروادا یجامعه یکقرار دارد. در  یدات بزرگت یدر معرض تهد(  (tolerantجامعه روادار، یکبه 

داشته باشد )مثاًل در  یظاهر  یموارد آزاد ین است در برخکست اگرچه ممیآزاد ن یاسیس یدر فضا

افراد  یموجب عدم آزاد یومتکح یهاجامعه ناروادار، احتامالً فقدان ساخت یک(. در یاجتامع یفضا

 ز منجر خواهد شد.یر آزاد نیغ یاسیس ین عامل به ساخت فضایشود. همیجامعه م

ات جوامع به صورت آزاد موثر و آن لزوم یدر تداوم ح یگر یرومند بودن جامعه، عنرص دیوه بر نعال 

 یه براکاست  یر دولتیغ یاز نهادها یامجموعه یمدن یجامعه یکاست. « یمدن یجامعه»وجود 
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ن یاست. در ا یافک ییتوانا یخاص بر آن، دارا یگروه یاز سلطه یر یجاد توازن در جامعه و جلوگیا

 یر یگلکان شکبه وجود نخواهد آمد. با رفع ام« انیتاریاتور» یهامیان به وجود آمدن رژکجوامع، ام

ه ک یدر جوامع ویژەآن به  یو توسعه یمدن یان به وجود آمدن جامعه ک، ام«انیتاریاتور» یهامیرژ

 یرشق یه را در اروپان مسألیشود. متاسفانه ایت میرا دارند، تقو یکراتکفرهنگ دمو  یتجربه یسابقه

آنها  یخیتار یو لهستان را در مورد تجربه کچ یجمهور  ید بتوان تنها ادعایرد. شاکتوان جستجو یمن

 رفت.یپذ یبه صورت نسب یراسکاز دم

 یجامعه یکتواند باشد. در ی، رشط قدرت آن جامعه میمدن یتوان گفت لزوم وجود جامعهین میبنابرا

ار باال است در یرات در آن بسییرش تغیت پذیشود و ظرفیمتناسب انجام م رات با رسعتییتغ یمدن

 رات را ندارند.یین تغیرش ایپذ ییتوانا یرمدنیه جوامع غک یحال

ان روابط ین میرد و در اکن خواهد ییت آن جامعه را تعیجامعه، ظرف یک یرات رو ییتغ یدگیچیپ یاندازه

فرهنگ و  یتالق یت جامعه منجر خواهد شد. نقطهیرفظ یدگیچیت پیاست، به تقوین فرهنگ و سیب

جامعه  یکرات در ییتغ یدگیچیپ یه منتهاکاست « ن رسنوشتییحق تع»ز یسم نیونالیاست در ناسیس

حق »و ظهور آن به صورت  یرات فرهنگییتغ یدگیچید. مثال بارز پیآیبه شامر م یباور با آرمان ملت

ها در برابر یرلندیا یناروادار، استقالل طلب یجامعه یکدر  و یباور در آرمان ملت« ن رسنوشتییتع

ن در چارچوب یو هرزگو یان، مثال بوسنین میاست. در ایها در برابر اسپانکا و باسیتانیبر یامپراتور 

 یآنها در برابر تقاضاها یها و ناروادار صب یه توسعه طلبکتر است، چراار روشنیبس یوگسالو ی یمرزها

، به بحران یر یرپذییتغ یبرا یوگسالو ی یر یت ناپذینار ظرفکن، در یهرزگو یبوسن التیمرشوع ا

 د.ین انجامییشیپ یوگسالو یاز  یان و رسانجام استقالل بوسنکبال یرهیجزشبه

 یکا ضعف یدر قدرت  یو خارج یرد شدت و ضعف حضور عوامل داخلکد فراموش یه نباک یاتهکن

و  یرات فرهنگییه به تغکن است کمم یا خارجیتو کی، عوامل ابژ «رامت»دگاه یجامعه است. براساس د

ن( و به یگروه روشن ب یک ی)معرف ید اجتامعیجد یگروهها کآن تحر  یجهیه نتکنجامد یز بیجاد متایا
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 یلهیه به وسکتو کی( خواهد بود اما عناص سوبژ ینونکستم یس ییاراکگر )ناید یه رانده شدن گروهیحاش

ستم یاز س یتیاورند )در حد نارضایستم به وجود بیدر س یر ییتوانند تغیشوند، منیم نیمع یعوامل داخل

 توسط نخبگان(.

تو کیعامل ابژ  یکج آن، به عنوان یجاد و نتایط این است بسته به رشاکجامعه مم یکدر  یزوال اقتصاد

 رد.کف یتو تعرکیا سوبژ یتوکیابژ  یتوان آن را به صورت قطعین منیند بنابراکتو عمل کیا سوبژ ی

ن است به ک، ممیفرهنگ یشوند و عوامل موجد استحالهیر مییه سبب تغک یتو داخلکیعوامل سوبژ 

ر یها، اساطد خاطرات، ارزشیگویم(  (Smithتیه اسمکنجامند. همچنانیدر جامعه ب یرات ساختار ییتغ

ر در هر یینند و تغکیم گر عملید یجامعه نسبت به جامعه یکز در یوجه متا یکو منادها به عنوان 

 یساختار جامعه منجر شود. در سو  یتواند به دگرگونیاز آنها م یکر هر یر تفسییا تغیدام از آنها ک

زه یالکپروسه و لو  یسم، هدف گذار یونالیزش ناسیدر انگ یاساس یتوانند نقشین عناص میگر همید

جامعه و  یملت باورانه یر یگعامل در جهتن یان، اسطوره مهمتین مینند. در اکفا یردن آن اک( ی)بوم

دا یپ یآل طرح شده، وجه منطقدهیجامعه به صورت ا یکه توسط نخبگان در کاست  یاجتامع کتحر 

ن یعتیرا در رس« تیمل»به مفهوم  یابیدست یبخشد تا پروسهیت میبه قوم یکارگان ییاوهیرده و شک

بر  یمبتن یاجتامع کتحر  یتوده به سو  کعامل تحر ن یتریاشهین سامان بخشد. اسطوره رکزمان مم

 د.یآیسم به شامر میونالیناس
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 ییگرالیو تقل یاحساسات باور 

 اند عنرص وابسته به احساساتافتهیدست ن یها بر رس آن به توافقستیه مدرنک یان مسالهید مهمتیشا

emotive) )افسون»د یگویم« نینار»ه کا آنچنانیسم یونالیناس»speu)  )ن و گلرن هر دو در یباشد. نار

 ن موضوع هستند.یتالش اثبات ا

 یتورهاکفا یلهیسم به وسیونالیتو ناسکیها عناص سوبژ ستیمدرن ین گفته شد برایش از ایه پکهمچنان

ن مسأله رضورتاً وجود ندارد. به عنوان مثال یته(، اما ایمدرن یاقتصاد یروهایشوند )نین میتو معکیابژ 

ه یز به حاشکتو جهت گروهها را از مر کیابژ  یوهینبوده باشد، اما به ش یتعمد یصنعت یگر توسعها یحت

تو را کین عناص سوبژ یه بتواند رسشت اکست ین یحین وجود، آن توضیر قرار داده است. با ایتحت تأث

 ند.کن ییسم در خود دارند تعیونالیه غالباً مفهوم خردمدار ناسک

 یه مردم را به سو ک یان شده باشد اما جذبهییها تبستیمدرن یلهید به وسیشاسم یونالیان ناسیجر

نداشته « یقوم»م یشه در مفاهیتواند ریج آن منین نتایر و عمق آن و همچنیشاند، تأثکیسم میونالیناس

 است یین به هامن معنایند. اکیسم را جستجو میونالیناس یو احساس یت، عوامل روانشناختیباشد. قوم

شود. یم(  (emotive authority«یاقتدار احساس»ه منجر به کنامد یم(  (spell«افسون»ن، آن را یه نارک

 است.(  (Massesها«توده»علق به ه متکبل« تیال»ن وجه، نه از آن یا

 یخردمدار  یهازشیو انگ(  (high culture«فرافرهنگ»توده هر دو متعلق به  ت ویته الیاز نگاه مدرن

سم، با عمق یونالیناس یهم قلمرو روانشناخت یسم قومیونالیدر مباحث مربوط به ناس یاما حتهستند. 

 رد.یگیقرار من یمورد بررس یافک

قت یسازد اما حقیرا متأثر م« یت ملیهو»ه کدر خود دارد  یاز روانشناس یقیسم وجوه عمیونالیناس

 رد.یگیل مکش« تین هوییتع» یدر پروسه« یت ملیهو»ه کآن است 
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به سطح (  (Individualیت را از سطح فردیه فعالکاست  یاسیان سیجر یکن پروسه، یا

 یقت، عنرص احساسیانجامد. در حقیم یون ملت باور یزاسیتکدهد و به پرایارتقا م(  (Politicalیاسیس

است. رومند بوده یار نیبس یل پسا احساس باور کدر ش ویژەبه  یالدیستم میب یسم در سدهیونالیناس

 یاز صنعت فرهنگ یبخش یقت رو یحق یش احساسیمنا(  (Postemotionalismیپسا احساس باور 

culture Industvy) ) ن بار از ینخست یه براکج یسم است )مستوویپست مدرن یرو  یهمساز  یکو

ست به عنرص یسم، نیپست مدرن یهایه تئور کرده است معتقد است کاستفاده  یواژه پسا احساس باور 

 اند(.ده گرفتهیناد یاتوده ینقش آن را در جامعه ویژەده و به یاسات اهامل ورزاحس

ن موضوع یند. اما اکیارائه م یر یاساط یخیو حوادث تار یاز خاطرات احساس یبکیتر  یپسا احساس باور 

ن یشود. از ایف می( تعریسم )خردمدار یونالیآن، راس یندارد و به جا ییها جاستیدگاه مدرنیدر د

 شود.یم یمنته یه به خردمدار کاست  یانیه جرکست بلین ییت عقالیماه یکسم یونالیدگاه ناسید

آن از زمان  یش روندهیر پیه سک یهنگام ویژەباشد به  ید مثال مناسبیشا یرلندیسم ایونالیناس

 یهایرده است. تبعاً تئور کت کسم حر یونالیاز ناس یساخت مدن یک ینون، به سو کتا یر یگلکش

ل یداشته باشند. دل یباور ملت یو خردمدار  یوجوه احساس یف براید شامل هر دو توصیسم بایونالیاسن

ند، کیسم مجاب میونالیدر ناس یعنرص احساس یمت براکت یل شدن اهمیها را به قاسایه مدرنک یگر ید

در  ویژەگرا به لیلتق یآنت یکن سطح است. گلرن به عنوان یبه ا« سمیونالیل ناسیتقل»عدم توافق بر رس 

 یاجتامع یف الگوهایعنرص در تعر یکبه عنوان  یل شدن وجه اساسیسم، مخالف قایونالیناس یحوزه

ه آن کتر از آن است دهیچیار پیسم بسیونالیه ناسکن باور است یاست و مشخصاً بر ا یباور ملت یتئور 

 ل داد.ی( تقلیو پسا احساس باور  ین سطح )احساس باور یرا به ا

سم آموخته یونالید در آزمون ناسیبا یه عنرص احساسکن باور است یبر ا(  (Ernest Gellnerرنست گلرنا

در  یاز توجه به عنرص احساس یته با اشاره به مواد خام فرهنگ، عار یشود اما نگاه او از منظر مدرن

 است. یباور ملت
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را در نظر گرفته و آن را  یمدنجوامع  ینه شدهیها قدرت نهادستیمدرن یسم مورد ادعایونالیناس

سم، تنها با یونالیداند. از نگاه آنها اتنوناسیم( (Society Urbanisation شدن جوامع یمحصول شهر 

 جوامع در تعامل است.(  (ruralityبودن ییروستا

توان مانند و فاقد یت باز مکن آنها از حر ینده، بنابراینند نه به آکیبه گذشته نگاه م ییروستا یتوده

 سم هستند.یونالیناس یدر پروسه(  (reinventionمجدد یهاتیخالق یالزم برا

زه هستند و یانگ ینند داراکیبه دست آوردن آنچه جستجو م ی، برایشهر  یه تودهکاست  ین در حالیا

 نند.کید استفاده میجهان جد یکجاد یا یخود برا یاز متام ابزارها

نده یآ»و  ییروستا« ییگذشته گرا»از  یقیجاد تلفیبه شهر سبب ا انییان، مهاجرت روستاین میدر ا

 یشهاکشمک -رلند اتفاق افتادیر آنچه در اینظ -ه محتمالًکشود یم یملت باور  یدر پروسه یشهر « ینگر 

ها بلفاست ستیرد. از نگاه مدرنکجاد خواهد یسم ایونالیناس ییبه هدف نها یابیر دستیدر مس یار یبس

 ند.یآیزده به شامر مییروستا یشهرها ینیع یالهاوو، مثیو سارا

به گذشته است  ییروستا ینده و نگاه تودهیبه آ یشهر  یستها نگاه تودهیم از نگاه مدرنیه گفتکهمچنان

جاد یسم به ایونالیناس ین موضوع در پروسهیشود. ایمتفاوت م ین سبب به وجود آمدن نگاههایه اک

ند. کیان آن را قطع میت، جریا در نهایند و کت را کا حر یه کشود ینجر مم(  (side-effectیآثار جانب

مجموعه » یکبه (  (a series of adjustments«لیآالت تعد یرس  یک»سم از یونالیب، ناسینتتیبد

 شود.یل میگرا( تبدگذشته یینده نگر و روستایآ ین دو گروه )شهر یب(  (Struggles«منازعات

ن ی(، نه ایگرا )و نه انتزاعیلک یسم با نگاهیونالیه ناسکرد چرا ک یر یگجهیگونه نت نید نتوان ایاما شا

صفنظر از  -ندهیها تنها نگاه معطوف به آستین است و هم آن، نگاه مدرنیه هم اکاست و نه آن بل

در جامعه خلق  یمتفاوت یهاه عناص مختلف گرد آمده در هر جامعه، ساختک یاست در حال -گذشته

گوناگون و روند  یخیل تجارب تارین به دلیآورند. جوامع همچنیز به وجود مین یط مختلفیرده و رشاک

ن، یند و بنابرایامیپیبه هدف م یابیت و دستید، هدایرا در تول یگوناگون یرهایمتفاوت، مس یتوسعه
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د یمنایال، آنچه مسلم من حیو قضاوت قرار داد. با ا یابی، آنها را مورد ارزیانتزاع یتوان از نگاهیمن

 یهاتوده یر از سو ییرش تغیو پذ« ل نگاه به گذشتهیر به دلییدر برابر تغ ییروستا یهامقاومت توده»

 نده است.یل نگاه به آیبه دل یشهر 

 

 

 یسم قومیونالیو ناس یسم مدنیونالیات ناسکاشتا

ه دو کستند بلیمتفاوت ن یدئولوژ یا، دو یسم قومیونالیو ناس یسم مدنیونالیبا متام آنچه گفته شد ناس

 خواهند بود. یز یوجوه متا یسم، دارایونالیر ناسیت در مسکه به لحاظ حر کمفهومند 

روان خود در نظر یپ« یکدئولوژیت اکحر » یبرا ین نقاط متفاوتیهمچن یو قوم یمدن یهاستیونالیناس

، کت مشت یو مسؤول ی، شهروندیدشلونی)اتحاد(، خو یپارچگیکچون  یفیه به لحاظ تعارکرند بلیگیمن

بر  یمبتن یسم مدنیونالیه ناسکته است کن نین تفاوت آنها در ایشمرند. مهمتیبرم یسانیکف یوظا

به آداب و رسوم،  یسم قومیونالیه نگاه ناسک یو نهادهاست در حال(  (Legal Codesمرشوع یدهاک

 یو قوم یسم در دو حالت مدنیونالیناس یت به سو کر حر یر و نهادهاست. به هر حال، اگرچه مسیاساط

گر قرار دارند و یدیکه در عمل، نه در قطب مخالف کگر دارند، اما مسلم آن است یدیکبا  ییهاتفاوت

ه آنها را از کاست  ییهدف نها یت به سو کحر  یوهیه تنها شکن هستند بلیگر متبایدیکنه در اصول با 

 سازد.یگر جدا میدیک

 یاز ارزش بخش ییتوان روپایها منستیمدرن یگلرن و تئور  یهیه در نظرکشود یمشاهده م یبه خوب

سم یونالیه ناسکم یهست یها ما هم مدعستیافت. اگرچه به مانند مدرنی(  (emotionبه مقوله احساس

ن باور یل داد اما بر ایاز احساس تقل یخاص آن به سطح یهایگدهیچیو پ یط اجتامعیل رشایرا به دل

نار احساسات کسم در یونالیسم شد. ناسیونالیدر ناس یر نقش احساسات باور کتوان منیه منکم یستز هین
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 یها در برابر آن است. تفاوتنخبگان و توده یر یت پذیده و مسؤولیچیپ یط اجتامعیرشا یجهی، نتییگرا

ها ستیه مدرنک باوران خردمدار وجود دارد آن استباوران و قومها و قومستیات مدرنیان نظریه مک

ه قوم باوران و ک ینند در حالکیعبور م یبه سادگ« اقتدار» یکاحساس به عنوان  ینار مسأله کاز 

ر قابل یسم غیونالیت و دوام ناسید، هدایرا در تول یخردمدار، نقش احساسات باور  یهاستینسیات

ز هست، ین نیت آفریسم مرشوعیونالیناس یبرا« اقتدار احساسات»ر یدانند. از نگاه گروه اخیاجتناب م

 راند.یسم را به جلو میونالی، ناس«فرافرهنگ»و در ادامه « فرهنگ»ها ستیاما از نظر مدرن

دانند. یم(  (noiseرسوصدا یکمانند و آن را تنها یسم باز میونالین گوشه از ناسیها از تعاقب استیمدرن

شود. یسم در نظر گرفته میونالیناس(  (inrationalییرعقالی، چرا به عنوان وجه غیاما احساسات باور 

 یه در تئور کاست.  یو روانشناخت(  (emotiveیحس یهایگویژەشامل  ییر عقالین وجه غیا

به (  (emotive authority«یاقتدار احساس» یاست. سخن گفنت رو  یگاهیجا یها داراستیونالیناس

 -ستیمرشوع است اما در نظر مدرن یاوجهه یها داراستیونالیناس -اتنو یعنوان مثال در تئور 

به عنوان (  (Narinنیها، نارستیان مدرنیست، اما در میبرخوردار ن یت چندانیها از اهمستیونالیناس

آن صحه  یرفته و رو یسم پذیونالیناس یت عامل احساس را در تئور یل به عنرص قومیست متامیمدرن یک

 ین، وجه احساسیسم است. از نگاه ناریونالینده در پشت ناسزانیتور مهم انگکفا یکن یگذارد. ایم

emotive) )یسم قومیونالیآن در ناس یهاه ساقهکاست  یاتوده یشهیر یک ید دارایسم، شایونالیناس 

 ویژەستم و به یدهد چرا و چگونه. به هر حال در قرن بیح منین توضیدهد اما ناریخود را نشان م

قابل مشاهده بوده  یادهیپد(  (emotive nationalismیسم احساسیونالیناسن سده، یا یانیپا یدهه

 است.

 moreتر )یز احساسیسم نیونالیر مواجه بوده، ناسیبا تأخ ینیشهرنش یه پروسهکاز اروپا  یدر مناطق

emotive  )ترییو سوداPassionate)  ).بوده است 
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ن یشیپ یوگسالو ی یهاملت -است. دولت یر خوبای، مثال بسیجمهور  ییتا برپا 1916زش یرلند از خیا

سم بوده و یونالین ناسیو متر یت ملین مناطق، فرهنگ، بازتاب هویرا دارند. در ا یگویژەن یز همین

 یرضورت برا یک یکن عنرص روانشناختیمنوده است. بنابرا یاسیز سیافراد را ن یروانشناخت یگویژە

توان گفت یشتابزده م یر یگجهینت یکن رو با یه است. از از بودین یت ملیتداوم بحث در مفهوم هو

 یات روانشناختیدوباره بر نظر ید مرور یته است شایاز مدرن یکروانشناخت یار ساز کآش یکسم یونالیناس

 تر سازد.ما روشن یسم را برایونالیناس ید بتواند وجه روانیفرو

 

 

 ((Rural and urban groups ییو روستا یشهر  یگروهها

ها حذف ستیاز مباحث مدرن(  (ethnicityیو قوم باور (  (emotionalismیموضوعات احساسات باور 

م فوق است. از نگاه یته با مفاهیف شده در مدرنیتعر یهال آن، عدم تناسب ارزشیشوند و دلیم

آنها فارغ  نخواهند بود. یا بررسیبوده و قابل اشتناد (  (non-rationalیرعقالنین بطور غیها استیمدرن

 نند.کین مییف و تبیسم را تعریونالیمورد نظر خود از ناس یفوق، تئور  یاز دو مقوله

سم یونالیان و ناسکبال یرهیجزشبه یو قوم یسم مدنیونالیرلند، ناسیدر ا ییروستا -یسم مذهبیونالیناس

 یکمتعلق به  یآملان، همگ یمیاقل /یسم قومیونالیا و ناسیتانیبر یمدن یباور ا، ملتیها در اسپانکباس

 -ل دولتکیتش یت به سو ک، حر یملت باور  یهات متام غلهکهستند. در هر حال، حر  یکدئولوژیت اکحر 

 ملت است.

 یتئور  یکخلق  یالزم برا ییست و قوم باور، فاقد توانایدگاه مدرنیل، هر دو دین تفاصیبا متام ا

در هر دو  یباور ه به عنوان نقطه قوت ملتک یاتهکند اما نیآیسم به شامر میونالیاز ناس یاسهیمقا

ن ییتب یبرا کو مشت  یدیلک یهایگویژەرد استفاده از کاد یتوان از آن یم یو قوم یحال مدن
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 یواژەد یلکآن،  یو قوم یمدن یسم در هر دو غلهیونالین ناسیآغاز ید نقطهیسم است. شایونالیناس

 یه براک یرد به طور یگیسم مورد استفاده قرار میونالیناس یتئور  یان اصلیه به عنوان بنکفرهنگ باشد 

است  یو اجتامع یاسیشه در گذشته دارد عامل اتحاد سیه رک یبه عنوان عامل« فرهنگ»قوم باوران، 

 high« )فرافرهنگ»به (  (rationalismیخردمدار  یبا ورود به پروسه« فرهنگ»ها، ستیمدرن یاما برا

Culture )د.یها خواهد انجامملت -ل دولتکیه و رسانجام به تشمتحول شد 

 

 

 رسانجام

دا یمنود پ« ملت»و « یباور ملت»م یف مفاهی، در تعریسم قومیونالیو ناس یسم مدنیونالین ناسیز بیمتا

شود. یـ رشق منجر م یو غرب یاسیـ س یز فرهنگیهمچون متا ییهایبندمیه به تقسک یاند به گونهکیم

اند. از ز را نشان دادهین متایته، ایم مدرنیست هر دو با در نظر گرفنت پارادایباور و مدرنومسندگان قینو

، «نسونیهاچجان»، «پالمناترجان»، «نفلدیاگریل»، «وهنکهانس»توان از ین افراد میا یجمله

ن رشق یلت بدولت ـ م یدر توسعه یخیتار یهان اختالفینام برد. ا« تیاسم یآنتون»و « گلرنارنست»

رشق ـ  یبندمیقت، تقسیرا بوجود آورده است. در حق یـ عمل یکتئور یبندمیو غرب در اروپا، تقس

ل گشت. در یآن قا یتوان برایمت مک ییایاست و شمول جغراف یخیتار یبندمیتقس یکشت یغرب ب

تواند یمن یبندمین تقسیا هکن است یشوم، اما استدالل من ای، وارد جدل منیخیتار یبندمین تقسیمورد ا

( یو مدن یسم )قومیونالیز دو نوع ناسیپژوهشگر بگذارد و به متا یسم فرارو یونالیاز ناس یکتئور ییمنا

 ین در بررسکر  یکتوان آن را به مثابه یوجود دارد اما من« یز یتز متایآنت»ن مورد ینجامد. در ایدر عمل ب

 یو مدن یقوم یباور ملت« شناخت یگویژە»و « تیاولو»، «زیمتا» یبرا ییار برد و مبناکبه  یکتئور

 ف منود.یتعر
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ن یا و فرانسه به عنوان نخستیتانیآندرسون(، برتیکبند یها )به استثناستیدگاه مدرنین دیبر اساس ا 

رو به توسعه نهادند « ونیفرماس»و «  تیمدن»، «یخردمدار »مدرن در اروپا از نظر  یهادولت ـ ملت

 یباور ملت یوارد نگره« تهیمدرن»به عنوان محصول « یملیار یـ هوش یملیآگاه» یروان سپس عنرص

 شد.

« شناوریاسیرسیغ یواحدها»ت خود را به عنوان که، حر یمانند آملان و روس یرشق یهاـ ملت اما دولت

و سپس در  ردکدا یگستش پ« یمل یار یـ هوش یملیآگاه»ها، ابتدا ن دولت ـ ملتیردند. در اکآغاز 

را به لحاظ مبدا نگرش  یباور ن دو نوع ملتیقرار گرفت. ا« شدنیاسیس»و « تیمدن»، «ییخردگرا»مدار 

 رد.ک کیکگر تفیدیکاز  یسم رشقیو ناسونال یسم غربیونالیتوان به عنوان ناسیم

 یآگاه»و « یمل یـ آگاه یخردمدار »ر یتوان تقدم و تاخی، میباور ن دو نوع ملتیاگر چه در استقالل ا

ن دو نوع یمشاهده منود، اما در هر حال، ا یو رشق یسم غربیونالیرا در دو نوع ناس« یـ خردمدار  یمل

عبارت اجتامع »ملت،  یکون یه فرماسکن بدان معناست یته هستند. ای، محصول دوران مدرنیباور ملت

 ند.کین میف معیت و تعریفکیرا از نظر «یمل

ـ ملت است  یل و توسعهکیفرض تششی، پ«توده یملحس»بر اساس « سمیلونایناس»اد ین بنیبنابرا دولت 

 تواند باشد.یهر اجتامع م« زشیانگ» یهایگویژەگستش آن، تابع  یر زمانیا تاخیو تقدم 

ز آن پرداخته سپس با یو وجوه متا یسم قومیونالیو ناس یسم مدنیونالیناس یتاب به بررسکن یدر ا

 یم. مبنایقرار  داد یابیرا در عمل، مود ارز یاز دو تئور  یکت هر یوردنظر، موفقاصول م یبندتیاولو

در عمل، آزمون سطح فرهنگ )فرافرهنگ و  یت تئور یا عدم موقعیت ین پژوهش در موفقیا یابیارز

 ( بود.یافرهنگ توده

ن دو با یارتباط ا و یو مدن یم قومیونالین ناسیب یاافنت رابطهیم، یازمند آن بودیه نک ین موردینخست

سان یک»ل ی، متا((dichotomists« دو حالت گرا» یکن استدالل به عنوان یبود. نخست« فرهنگ»

 آمد. ی( به شامر میسم قومیونالیو ناس یسم مدنیونالی)ناس هر دو حوزه« یفرهنگ
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ه کم یرسیم« علم»از ارتباط )همه جانبه( و  ی، به سطحیسم مدنیونالیناس یفرهنگ یبا استانداردساز 

مانند « یساز فرافرهنگ» ین حالت، ابزارهایده است. در اینام« فرافرهنگ»، آن را یبه درست« گلرن»

ت یا ناموفق هدایسم موفق یونالیناس یکجاد یا ی، نخبگان و توده را به سو «ریاساط»و « منادها»

شدفرهنگ توده عامل به ن  داشت.چنانچه اشاره یادین نگرش، نقش بنیز در این« تودهفرهنگ»نند.کیم

 است.« یاجتامعیوستگیپ» یک یوجود آورنده

« یقومسانیک»( منودن یزه )عملیتکزه و پرایموثر در تئور یان، عاملین میدر ا یفرهنگ یاستانداردساز 

 بود.  یباور ملت یدر تئور 

 یدهیپد یک» نارکدر « یاسیسنیمتر»ه کاست  یتیوضع« یباور ملت»سم، یونالین برداشت از ناسیدر ا

به نسل  یاز نسل« تیفعال»ا ی، یاختصاص یگویژەاز انتقال  یلک، ش«فرهنگ»رد. یگیقرار م« یفرهنگ

استقالل  ین به معنایاست. ا یوراثت یگویژە یکو نه  یراث اجتامعیم یکه کگروه است  یکگر در ید

امل دگرگون کسم را به طور یالونیرد ناسکار که کاست  یز یته و متایدر مدرن« یکژنت»از « فرهنگ»امل ک

ر خواهد بود اما به هنگام ورود به یناپذارکت، اگر چه انین نقش وراثت در قومیرد. بنابراکخواهد 

« شامدرنیپ» یباور ملت یز نگرهیل خواهد گشت. وجه متایبها تبدمک ی، به عنرص «سمیونالیناس»عرصه

 ن عامل است.یهم« مدرن»سم یونالیاز ناس

سم یونالیدر ناس« استیس»و « فرهنگ»ن یادیشود و آن حضور بنیمطرح م یبحث اساس یکنجا یدر ا

، یباور ملت ینفوذ آن را بر پروسه« لستیو»راند اما یه میز به حاشکن دو را از مر یا« هگرن»مدرن است. 

توان یا میت، آسم اثرگذار اسیونالیت بر ناسیشود: اگر قومیم ینجا سئوالیداند. در ایار مکر قابل انیغ

 رد؟کن ییتع یتئور  یکسم را به عنوان یونالیناس یگویژەرسشت و 

 یکرا در قالب « یفرهنگ یهامشابهت»ه کاست  یاسیاصل س یکسم یونالید ناسیگویبه ما م« گلرن»

مشابهت »ن یتواند ایه مکاست  یت، عنرص یان قومین میآورد، در ایگردهم م« یثاق اجتامعیم»

فراهم « یمدنیباور ملت»به  یابیسم را به منظور دستیونالیو ناس« یعناص مدن»خلق و را « یفرهنگ
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د آوردن یدر پد یاساس ینکه ر کعنرص ساده، بل یکنه « تیقوم»، «انیگراقوم»دگاه یآورد اما از د

 است.« سمیونالیناس»

و  یاسیس یدهیپد یکف آن به عنوان یوجود دارد تعر« سمیونالیناس»ن ییتب یه براک یگر یاستدالل د

 رگذار است.یآن تاث ز برین« تیقوم»ه عامل کاست  یفرهنگ

آن،  یباور ه ملتکاست یها در اسپانکن باسی(، رسزمیزه )عملیتکپرا« سمیونالیناس»در  ینیمثال ع یک

ت در یشود. عضویم یکنزد یسم مدنیونالیآن به ناس یاست اما محتوا یقوم یباور ملت یکدر ظاهر 

آن را به  یهایگویژەن جنبش، یدر ا« باورملت یخردمدار »است اما « ارزش» کباس یجامعه

 یترازو  یفه ک« یخردمدار »و « تیارزش قوم»ن در برخورد یند: بنابراکیم یکنزد یسم مدنیونالیناس

از  یاتفاقاً در مناطق کل دارد. جنبش باسیمتا یسم مدنیونالیا ناسیباور ملت یخردمدار  یبه سو  کباس

توان از ین، منیدر آن مشهور است. بنابرا یـ اقتصاد یاجتامع یه توسعهکشت برخوردار است یب کتحر 

سم در یونالیناس یبرا یمدن یف شاخصهیتعر جهیو در نت« تیقوم»بر « فرافرهنگ»عنرص  یغلبه

را فراگرفته و  کباسن یستم، رسزمیب یسده یالدیهفتاد م یغاز دههن موضوع از آیرد. اکاد نی« کباس»

اتخاذ  یجهی(. نتیـ اجتامع یاقتصاد ی)توسعه و اجرا شده است ی، طراحیهدف اساس یکبه عنوان 

ر یش به نسل اخیاز نسل پ یمدن یباور ملت یک یبه سو  یسم قومیونالیناس یکت از ک، حر ین استاتژ یا

است. در « ییگرایمل»در روند « یاجتامع قوم» یبه جا« یاجتامع مدن»ت یو محور کن باسیدر رسزم

سم یونالیناس یک یرا به سو  کسم باسیونالی، ناسیو اقتصاد یاجتامع یتوسعه یمتول یان، نهادهاین میا

 یگویژەه کسپرد  یته را به فراموشکن نید ایاند. اما نباردهکل یا تبدیر قابل مقاومت در اسپانیو غ یمدن

 یکگر یت و به عبارت دیبر قوم ی، هنوز هم مبتنکسن بایمناطق رسزم یسم، در برخیونالیناس

 است.« یسم قومیونالیناس»

سم یونالیناس»و «  یسم مدنیونالیناس»سم را تنها در قالب یونالیتوان ناسیل موجود، منیبا متام تفاص

 یگر ید ینسو، شاهد رشد نحلهیبه ا 1950از  یعنیستم یب یمه دوم سدهیه از نکرد چراکمحصور « یقوم
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ما را از  یبنده طبقهکرسبرآورده است « خردمدار یباور قوم»ه تحت عنوان کم یسم هستیونالیز ناسا

ت در ین ماهیده است. ایز بدان بخشین« یاسیرسیغ» یتیماه یرده و حتکخارج « یدوبخش»حالت 

 د.یآیبه چشم م یسم به خوبیونالیناس یاسیـ س یو عناص مدن ییگرا، قوم«تیقوم»فرهنگ 

و  یسم مدنیونالیسم، خاستگاه آن، ناسیونالیم ناسیحارض به بحث در مورد مفاه یجموعهدر م

ت و نقش ی، مدنی، فرهنگ، فرافرهنگ، شهروندی، خردمدار ی، قوم باور ییخ گرای، تاریسم قومیونالیناس

به آن را  یستم و آثار عملیسم در قرن بیونالیسم ناسیونالیناس یر یگلکش یدر چگونگ یانقالب صنعت

ان در مورد یها و قوم گراستیمدرن ین آرایتاب، همچنکن یم. در ایقرار داد یدر اروپا مورد بررس ویژە

نفلد و... در مورد ین، گریچون گلرن، نار یسانکدگاه ین دییقرار داده و به تب یسم را مورد بررسیونالیناس

ها نگاه ستیدگاه مدرنیه از دکرن است مد یادهیسم، پدیونالیه ناسکم. خالصه آنیسم پرداختیونالیناس

رد. کتوان جستجو یآن را در گذشته م یهاشهیه رکاست  یادهینده دارد و از نگاه قوم باوران، پدیبه آ

به هدف  یابیه هامن دستکسم است یونالیناس یید هدف نهایمنایها آنچه مهم مستیونالیاز نگاه ناس

ز خواهد بود.یم نیکست و یب یر سدهیاجتناب ناپذ یدهیسم، پدیونالیشود. ناسیم یملت تلق -دولت  
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