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  ست؟يچ ملت
 

  ملت: ی فرهنگی ها اريمع
  

 شيپ سال کصد يبه کينزد تا  که تازه ستيا واژه ،ی نيالت Nation وِنيناس  مفهوم وی معن به ملت،
 به واژه نيکترينزد. است رفتهی م بکار نيدی بجا اي و کنار در ما اتيادب وی دری پارس زبان در
ی ها یژگيو بای مردم شناساندنی برا که باشد،ی م" امت "ميابی يدرم" ملت "از امروز ما آنچه
  ....و عجم امت عرب، امت مانند رفت،ی م ربکا گانهی ينژاد وی زبان
  :روديم کار هب مذهب و نيد عوض در ا يو پهلو در ملت جا همهی پارسی ها نوشته و ها سروده در
 ”دنديبرسان جهان اآناف و باقطار را حق ملت و "
 ملت به ملت از و امت به امت از آه فراتر نياز لتيفض آدام و ستين تينها را آتاب نيا محاسن و"

  ”نگشت مردود و ديرس
  )١٧و ٣ص ،۶۴تابستان  ب،يقر ميعبالعظ حيتص ،یمنش ديعبدالحم بن  محمد بن نصراهللا  فيتأل دمنه، و لهيآل(
  

 شود ملتی آامل رديگ آفر        شود علتی علت رديگ هرچه
 )یبلخی مولو(                                                          

 اريب نصوحۀ توب آفت       بده حـــيمس ملتۀ قبل                               
 )یورديابی انور(                                                      

 دميندی آافـــــــــــــــر ملت در        اسالم دری کنيم تو کهی جور    
 )یرازيشی سعد(                                                        

 فزود بال در چرا و بود چه از عاشق او       ی عاشق ستين روا حـــــــــيمس ملت در      
 )یشاپورين عطار(                                                       

 ، شيآ: ندا نوشته اللغات اثيغ در ؛عتيشر و شيآ ، نيد ،یعن يملت: است آمده دهخدا فرهنگ در
 ك يروانيپ عت،يشر ، نيئآ ش،يآ: كنديم انيب نيچن را ملت  نيمع فرهنگ و .مذهب و نيئآ ، نيد
   .آشور ك يافرادۀ مجموع ، قوم مردم، گروه ن،يد

ی گروهها از  ۀمجموع ملت،”: است آورده نيچن را ملت فيتعر" هاوس بروک "نو آامًال ۀدانشنام
 خواستار و است گرفته شكلی اسيس انكشافات ۀليوس به آه باشدی م ك يآشور ساآنانی انسان
 ،"گونه "،" افتن يتولد "و دارد ینيالت ۀشير ونيناس ۀواژ. “ اندی باهم وحدت در شتنيخو یستيهمز

  .1 دهديمی معن” تبار”و" نژاد"
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 از باشدی م عبارت ملت”: است داشته انيب  گونه نيبد را ملت” بارتلسمن” یعموم ديجد ۀنام واژه
 تياآثر زبان توسط مواردی اريبس در آه ملت. تجمع نيای اسيس خواست بای مردم ۀآگاهان اجتماع
 و زبانها با رای انسان گريدی گروهها توانديم شود،ی م فيتعر آنهای فرهنگی تباری ها دهيپد و مردم

 خيتار داشتن جمله از نهيزم دری اساس اصل .رديبپذ خود در زين آنها گوناگونی فرهنگی هنجارها
 لمان،ای آشورها گردد،يم فيتعر مشترك زبان ۀليوس به شتريب آهی فرهنگ ملت. باشدی م مشترك

  2“ . است ساخته شيخو انگرينما را شياتر و سيسو
 ؟ستيچ ملت”: نگاردی م  Emmanuel Joseph Sieyès ١٧۴٨ -١٨٣۶  سيس  جوزف مانوليا 

ی ندگينمای پارلمان همان توسط و آنندی زندگی واحد نقانوی لوا ريز آهی مردم گروه و اجتماع
 -١٧۴۴ Johann Gottfried Herder  هردر ديگوتفر وهاني اما” .دينمای می قانونگذار آه شوند
 وابسته  بلكه ست،ينی فرد خواست ملت به تعلق“ : داردی م اظهاری گريد ۀگون به را ملت  ١٨٠٣

 مربوط بلكه  نه استيسی برا یا هيقض و موضوع ملت ك يبه تعلق نيا .باشدی می نيع عوامل  به
 عدم و سرنوشت نييتع: است شده رفتهيپذ اصل دو عمدتًا ملتی برا” .است زاديدم ٱسرنوشت به

ی ملتها از آن ۀليوس به آه دانديمی عيطب ملت كی ياصلی ژگيو  را زبان هردر،. مردمی وابستگ
 3. گرددی م زيمتما و جدا گريد
 ،هردر ديگوتفر  آه یتيصور در گذارد،يم صحه ملت دولت ليتشك بر ،سيس ليمانوويا ،واقع در  

ی آشور همان ساآنان به را "یعيطب ملت" هردر،. گرددی م بازتابگر نظراتش در رای فرهنگ ملت
 پس تنها. دينمای ئحكمروا مردمشی  فرهنگی نهايئآ و سنتها با  زبان ك يآن در آه  آندی م اطالق

 ژهيو بهی ملی دولتها  زمان مرور به و رديگيم شكل خود بهی ئگرای مل آه است فرانسه انقالب از
  .گردندی م مطرح اروپا سطح در

ی اساسها ازی ك يرا زبان آه ١٨٣۵ -١٧۶٧ ,Wilhelm von Humboldt هومبولت فون لهلميو 
: نگاردی م نيچن ملت و زبان مورد در شيخوی ها هينظری ط دانديم ملت ك يليتشك نينخست

 تنها ،یاديز ابزار .شنديخو ملت به منحصر احساس و شهياندی هايژگيوی صدا مختلف،ی زبانها“
 امر تيواقع در زبان .اند افته يتيموجود و شده ساخته  مربوطه ملت توسط شيخوی نامگذار از پس
 وی رونيب وحدت و تحرآش پر و سرزنده حضور با آه است زبان. باشديم ملت همان خود،
 با زمان ريتأث جا، همه. نديآفری م را ملت نگونهيبد و گرداندی م ممكن را دنيشياند ش،يدرون
 زبان تحرك و تيقاطع صراحت، .است افته يونديپ شان زبان در ملت ك  يبه منحصری هايژگيو

  4”.سازديم متأثر خود از آنرا و گردديم ممثل را روانش و روح دارد،يم نگه زنده را ملتش آه است
ی دارا گروه ك يبر ،یالديم زدهميس ۀسد اواخر دری سيانگل زبان به  ملت ۀواژ ورود هنگام ظاهرًا

 آار به آشور ك يساآنانی برا را ونيناس ۀآلم هفدهم، قرن لياوا در اما. نمودی م داللتی خون ونديپ
 آه گرددی م دای  يزمان ملت ازی الديم دهمژه و هفدهمی ها سدهی اروپا در  مجموعًا. بردندی م

 ملت "نيا. آنها تيتابعی دارای  باشندگان و مشخصی نهايسرزم با  نديآی م بوجود  یهائدولت
 همه از شتريب ان،ياروپائ گريد انيم در انيفرانسو. استی قرارداد شيب و آمی امر ،" یاسيس
   .است وابسته آن تيتابع و دولت به ملتی هست آه تفكرند اين دار راثيم
 در  ملت، -کشور کشور، کی ياسيس تيفعالی ئتوانا ديد از تنها گريد فرانسه انقالب از پس ملت 

 .شودی م فيتعر آنی اسيس مستقل قدرت عملكرد ۀنيزم و گريدی ها مملكت برابر
 دولت ک يافغانستان در مثًال چون که رنديگيم جهينت و کنندی م فيتعر دولت با رای ملت هر بعضى 

 به را  ملتی گروه و باشدی م» افغانستان ملت «آن و دارد وجود ملت کي فقط پس است، موجود
  .مشترکندی سنتها و آداب فرهنگ، زبان،ی دارا که ندينمايم اطالق انسانها ازی گروه

ی م جمهورى نظام  دولتهاى نياول ليتشک از شيپ  هينظر دو نيا پردازاِن هينظر  خ،يتار یگواه به 
ی ئفرمانروا آنها بر پادشاه ا يو حاکم  ک يو بودند تيرع مردم همه زهنو آهی زمان اند، ستهيز
 آنها بر ريام ا يفهيخل امام، ک يو شدندی م شمرده  امت مردم همه اسالمى کشورهاى در ا يو نموديم

 در و وضع را ىئجزا و  ىئقضا مدنى، نيقوان مأيمستق  انيحكمروا وقت آن در. راندی م حکومت
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 را شيخو کشور نيقوان نيتدو در نفوذ اعمال حتى و نقشى چيه مردم و دکردنيم ءاجرا کشور
 .ديبنمای رويپ آنها از تا بود واجب تنها امت بر نداشتند

 واحد، ئايجغراف محدوده در آه شوديم خطاب ملتی مردم بهی آنون عصر در یا عدهباور به بنا
ی ترقی برا و ندينمايمی زندگ باهم شيخوی مل مشترك منافع محور بر و واحدی اسيس نظامۀادار تحت
 مردم ازی گروه  را یا عده. كننديم آار شانی فرهنگی بارور و رشد وی اقتصاد شرفتيپ و

 به تعلق احساس  وند،يپ ني .باشدی م مشتركی آگاه و فرهنگ آنها ونديپ عامل آه  اند نموده فيتعر
ی هايژگيۀ جمل از. آوردی م ديپد را لتم اجتماع، نيا به متعلق افراد انيم وحدت احساس و گريكدي

ی وابستگ وی دلبستگ احساس و آشور، تيموجودی عني مشترك ئايجغراف قلمرو ك يداشتن ملت هر
 .است نيسرزم نيا به
  نيد فرهنگ، خ،يتار بهی قو تعلق احساس از ملت، ۀدهند ونديپ ۀعمد وی اصلی روين گريدی سو از
 به آه افت يتوانی م هم رای هائملتی اسيس علوم دانشمندان رنظ به. زديخيمبر مشترك زبان زين و

 داشتن ای ياسيسی خودمختار بدون اما اند، خاصی فرهنگ بافتی دارا وی خيتار جماعت ك يعنوان
 .باشد اصل نيای برا نمونهی بهتر ــُردآ ملت ديشا هستند، دولت
 شيدايپ از آن خيتار آه ستيا تازه امر دولت با ملت مفهوم ميمستق ونديپ مندان،ه شياند نيا نظر به
 وی اسيس وی فكر تحوالت به مربوط و رودينم فراتر نينوی دولتها و ديجد سميوناليناس وی ئگرای مل

 ليتشك لزوم و ملت به تعلقی معنا بهی ملی آگاه رو، نيا از. است رياخ ۀسد دو در اروپای اجتماع
 زين ملت ۀواژ ليدل نيهم به. نداردی طوالن ۀنيشيپ خود، به متعلقی دولت ای يقدرت داشتن وی مل دولت
 روانيپی معنا به گذشتهی فارس در آن آاربرد همانند و نبوده نيامروزی اسيسی معنا به گذشته در
 .است بوده مذهب و نيد
 آداب و سنن جاديا و مشترك نيسرزم ك يدر گوناگون اقوام سكونت با و خيتار و زمان گذر در ملتها 

 از خيتاری درازا در آن ۀدهند ليتشك اقوام همه آهی مشترآ دفاع و مشترك فرهنگ و مشترك
 نييتع شيپ از ۀنقش چيه و اند آمده ديپد كنند،يم گانگانيب برابر در خود فرهنگ و راثيم ن،يسرزم
ی نسلهای ناگسستن ۀريزنج نيهمچن ملت. است نبوده مؤثر آنهای انزندگ تداوم و شيدايپ در ه ایشد
 خيتار طول در. شودی م شناخته ندهيپا و ديجاو ملت ،اساس نيا بر. باشدی م ندهيآ و حال شته،گذ
 اتيح آه مادام زنده، موجود ك يعنوان به ملتها اما اند، رفته انيم از ملت ك يافراد از نفر ونهايليم

 "مشترك فرهنگ  "اهدگيد نيبنابر. اند ماندهی باق است، افتادهين خطر به  جدًا مختلف ليدال به آنها
 روان "محصول مشترك فرهنگ. دارد آننده نييتعی نقش و است ملت كی يئشناسا عامل نيمهمتر
 اشتراك م،يبدان ملت كی يمعنو وی مادی سازها و ساخت را فرهنگ چنانچه. باشدی م" یمل مشترك

 را فرهنگ آن  آه بود خواهدی ملتی ئشناسا عامل نيتر واضح سازها و ساخت نيای معان روح در
 و باشد ... و مذهب نژاد، زبان، ت،يقوم نيچندی دارا تواندی م ملت اساس نيا بر. است آورده ديپد
  .شود شناخته ملت ك يعنوان به هايناهمگون نيا ۀهم وجود با
 در زين و  زبانی دارا افته، يليتشك كسانی ينسب و اصل نژاد، از ،یاجتماع واحد عنوان به ، قوم كي
 از را آن آه باشدی می ئها مشخصهی دارا "یقوم فرهنگ. "است مشترك مذهب موارد، از یاريبس

 از شيب" قوم "شناسان جامعه دگاهيد از. سازدی م زيمتما ملت ۀدهند ليتشك اقوام گريدی فرهنگها
  .رودی م بشماری نژاد ۀمقول زيچ هر

 و پادشاه با ت،يرع بنِد در انساِن ۀرابط فردى، آزادى طالب و خواهىيجمهوری ها شهياند نياول با 
 ارمغان به و نمودی ئشگويپ رای مدن حقوق جهان مسلمانان به  ملت ۀمقول. رفت سؤال ريز حاکم
  .ديبنما شكشيپ زمان آن تا بود نتوانسته امت ۀواژ  آه آورد

 وقوع به جهينت در آهی ئانقالبها. شد عوض پادشاه با تيرع و حکومتها با مردم ۀرابط ملت ۀکلم با 
 كسان يقانون پناه در همه که ،داشت انيب آورد گريکدي گرد ملت ۀمقول ريز را مردم و  وستيپ

 ملت همان ا يو مردم از ديبا دولت همان ا يحکومت و کننديم وضع را نيقوان که ند امردم  ونند،مص
ی م ملت به تعلقم دارد شدن وضع به ازين و است دهينگرد وضع هنوز که قانونى هر و کند روىيپ

ی ديجد فيتعر و دنديگرد مردم طرف از شده وضع نيقوان تابع دولتها آه بود نيچن. دولت نه و باشد
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 ثبت  زين را  جمهورىی  نظامهای بشر خيتار .گرفتند شکل ملت ۀواژ و ملت نام به مردم براى
 تنها اما ،است نموده حكومت ملت ا يمردم بر کتاتورىيد ۀمستبدان ۀويش به آه است نموده روزگار

 آامًال دولتى دموکراسى بدونی دولت چيه ايگو بخورد گره دولت - ملت ۀرابط توانديم دموکراسى در
 شناخته ملت نام به دموکراسى در تنها دولت - ملت فيتعر به بنا کشور ک يمردم و ستين ملى
 در باشدی می فرهنگ وی بارتی تفاوتها با مردم از ه ایمجموع  ملت گفتار،  نيا يۀپا بر. شونديم
 .شهروند با شود؛يم شروع فرد ک يبا آن ساختار که  ک،يدموکرات اسىيس نظام کي

  آن از ديبا و باشدی م تابعش دولت که است ملت ۀدهند ليتشک واحد نيکوچکتر ،شهروند
   .دهند یم دست ازی اسيس نظام نيدر را شيخو مفهوم وی معن امت و تيرع. کند فرمانبردارى

 شرقشناس ان،ياد پژوهشگر باستانشناس، سنده،ينو  ١٨٩٢ - ١٨٢٣ Ernest Renanرنان ارنست  
 ملت “رناميز ١٨٨٢ مارچ ازدهم يخيتار به معروفشيۀ انيبی ط فرانسهی علمی مياآاد عضو و
 بزرگ گروه اجتماع از است عبارت ملت”: ديگو یم نيچن سيپار سوربون دانشگاه در” ؟ستيچ

 شيخو فداآار انيقربانی برای عاطف احساسی دارا اجتماع نيا .مشترك مصالح و  افعمن بای مردم
 با آه باشد یم ه ایگذشتی دارا ملت هر. بدهدی قربان  هم باز راه نيدر تا است آماده و باشدی م

 و حيصر خواست و تيرضا اصل همچونی روشن و ملموسی تهايواقع توسط معاصرش دوران
 همگان مداومی رأ به  مربوط ملت ك يتيموجود. زديآمی م در اجتماع نيا ليتشك ديتمدی برا مؤآد

 هرگز ملتها. یزندگ به نسبت اوست ۀهموار دييتأ و قيتصد فرد  اتيح وی هست چنانكه باشد،ی م
  ."بروند زين نيب از تواننديم اند، آمده وجود بهی طيشرا تحت آه همچنان ستند،ين جاودانه

 5.گرددی م تكرار روزه همه آه باشدی می پرس  همه ك يۀجينت ،ملت ،رنان نظر نيا به بنا
 به. است دهيبخش ملت مفهوم بهی قوم ـی اسيس عدُب ما، روزگار در آشور و ملت دولت، عنصر سه 

 باشند؛ داشته مشترکی خيتار ۀگذشت ک يديبا حتما ملت ک  يمردم ۀمجموع ،رنان ارنست باوِر
 گريکد يکنار در ستنيز ليم ،یهمدل احساس با حتما حال زمان در و دنينمای فداکار هم دوشب دوش
 .سازند انيع و دارند اظهار هم را
 دهيآوش  آه داشتهی مكاتبات سندهينو نيا بای افغان نيالد جمال ديس آه  نمودی ادآور يديبا

ی  ئگرا نو با اسالم تناقض بری مبن رنانيۀ نظر رد در  ،یاديزی ها نامه تبادلی ط است
 .باشد نموده متقاعد اش شهياند نيا رييتغ به را او و آرده مطرحی ليدال
 بری  بشر علوم پژوهشگر و متفكر یالديم ١٩٣٣  متولد  Anthony D. Smith  تياسمی آنتون
 آهی انسان تيجمع ك ياز عبارتست ملت د،يگوی م و آند یم ديتأآ ملتهای ئايپو و ملتی مل تيهو

 و اقتصاد ،یعموم فرهنگ ،یخيتاری ها خاطره ها، اسطوره ،یخيتار نيسرزمی دارا آنی اعضا
  .دينمايم سست را ملتی ها  هيپا ها دهيپد نياز ك يهر فقدان. هستندی مشترآی قانون فيوظا و حقوق

 و خيتار ۀليوس بهی مل تيهو گريد عبارت به. باشد یم ملت كی يخيتار تداوم حاصل»  یمل تيهو «
 و شود یم پرداخته و ساختهی تگريروا ۀواسط به زمان گذر در  اساسًا ،آند یم دايپ تداوم تيروا 

 در را اصل چهاری و. گردد یم تيتثب آن از بعد که ديآی م دری جمعی  ا ه خاطر صورت به سپس
 :است دانسته مهمی ئگرای مل و ملت ۀنيزم
ی ها مشخصه آنها، ازی ك يهر آه آنندی م ميتقس تبارها به  را خود  اصل در و  ذاتًا ها انسان: اول
 ۀجامع  به توانی م آه ملتهاستی هايژگيو نيايی شكوفا و توسعه توسط تنها. باشندی م دارا را خود

 .افت يدست مللی ستيهمز بنامی ثمر پر و همآهنگ
 نيا. بشناسد را شيتبار وی مل تيهوی ستيبا انسان ش،يخوی ها خواسته تحقق به دنيرسی برا: دوم
 .هاست صداقت ۀهمِ  ِنيرواالت
 نيهم به. بدهند رشد آامًال را شتنيخو خود، ۀمربوط حكومت و آشور در تنها توانندی م ملتها: سوم
  .باشدی م ملت هر مسلم حق سرنوشت، نييعت ليدل

 ملت، خواستی مبنا بر تنها ،یدولت ۀسلط. سازدی م ملت رای اسيس قدرت ۀهمی اصل منبع: چهارم
 .دهدی م دست از را تشيمشروع صورت، نيا ريغ در ،دينمای م رفتار
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 و خيتار رسوم، آداب، ن،يد زبان، عناصر و دارد  ارتباطی فرهنگ تعلق به شتريب آهی قومی آگاه
ی برا چنانكه. است بوده موجودی ملی آگاه شيدايپ از شيپ باشد، یم آنی مبنا مشترك ِیقوم ۀخاطر
 را ها رعربيغ انيتاز و  دندينامی م "بربر" را انيونانيريغ انيونان  ي،گرانيد از شيخو زيتما
 . خواندندی م "عجم"
 رای اقتصاد وی فرهنگ مشتركی ها نهيزم وی قوم ای يمل تيشخص مانندی عوامل ،یاجتماع علوم 

 .رديپذی م عوامل نيا ۀهم ازی بيترآ  مثابه به  را آن و رديگی م نظر در ملت فيتعر در
 ملت مفهوم ۀبار دری اسيس علوم پژوهشگر  ١٩٧٩ -١٨٩٩ Rupert Emerson  امرسون روپرت

 در آه ملتی آرمان مدل: سدينوی م ،است شده دهيآش ايدن مناطق ريسا به آهی ئاروپا ۀشياند در
 سنت، حسب بر آه واحد قوم ك ياز است عبارت ش،يهای آاست وجود با دارد، سابقهی ئاروپا شهياند
 و دباشی م دارا رای خاص فرهنگ د،يگوی م سخن زبان ك يبه ند،آی م یزندگی نيمع بوم و مرز در
ی خيتار ۀتجرب. دبری م بهره است، دهيرس ارث به اريبسی نسلها از آهی خيتار مشترك ۀتجرب ك ياز

 دهيگردان برخورداری كسان ياتيروح از و ساخته همانند و ختهير قالب ك يدر را آنان آهی مشترآ
 مردم ازی گروه « را  ملت  Rupert Emerson  امرسون روپرت یداليم١٩۶٠ سال در .است
 ازی مهم اريبس عناصر در آنان نکهيا نخست: اند وابسته گريکد يبه جهت دو از کنندی م احساس که
 نموده فيتعر» .دارندی مشترک سرنوشت ندهيآ در نکهيا دوم و اند بوده ميسه مشترک راثيم کي

 7.است
ی ژگيو نيا از برخوردار افت يتوانی م رای ملت آمتر اروپا از رونيب در رسونام نيهم دهيعق به اما
 مشتركی خيتاری  ها تجربه در تنها  اغلبيی اروپا ريغی ملتها. یمجموع ا يوی جمع طور به ها

:  آه ديگويم امرسون همه نيا با. باشندی نم برخوردار وحدت ازی زبان وی قوم نظر از  اما هستند
 از آه آنی ك  يدارند، تعلق گريد ك يبه وجه دو از آنندی م حس آه مردم از استی جماعت ملت

 ندهيآ دری مشترآ سرنوشت آه نيا گريد و برند،ی م سهم مشترك راثيم ك يژرف و مهم عناصر
 آنان آه باشدی م نيا آرد توانی م ملت از آهی انيب نيتر ساده": ديافزای م ادامه دری و. دارند
 ص ،یاسيس نامه دانش وش،يداری آشور.  "هستند ملت ك يآنند احساس آه مندمرد ازی جماعت
 . ٣٠٨ تا ٣٠٧
 و نييعتی مشخص نيسرزم باشد، داشته وجودی مشترآ خيتاری  ستيبا ملت ك يساختاری برا  ،یآر
 .شود انينما گريكد يبای ستيهمز در بوم و مرز نيا باشندگان ۀهم خواست و گردد فيتعر

 همچنان و انيب با است، مشترك وجوه دادن نشان در شتريب  ،یامر نيچنی برا یروشنگر رسالت
 رفاه و سعادت جهت روشها و اهداف دری ئهمسو و ،یستيهمزی برا ساز ندهيآی نمادها ساختار
  .یهمگان
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