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  بیان مسأله - 1- 1

از  شتریکه ب ها يدئولوژیا نیا .هاست پرداخته فکر انسان وساخته  يها يدئولوژیا يایدن امروز، يایدن

 یکرده و پس از آنکه مدت ییدر صحنه جهان خودنما یهرازگاه اند، افتهیمطرح و اشاعه  ها یغرب يسو

 نیاز ا یکی. روند یم ناراز صحنه ک شان يناکارآمدبا توجه به  کنند یم يها نقش باز انسان نیدر روابط ب

 یبرخ ساز نهیزمبه وجود آمد و  .م 1849تا  1840 نیب يها سالاست که در  سمیونالیسنا ها يدئولوژیا

 ،رسد یدشوار به نظر م یکم سمیونالیناس قیدق فیتعر نکهیتوجه به ا با .شد الملل نیبتحوالت در صحنه 

به وطن و  ییو پابرجا قیعم یوابستگ يآن هر فرد لهیدانست که به وس يرطرز تفکّ آن را توان یم یول

خاص خود  نیسرزم يهر ملت دارا ازآنجاکه .کند یم دایو اقتدار حکومت خود پ یآداب و رسوم ملّ

. دیآ یبه شمار م سمیونالیاز آن از ارکان ناس لیآن و تجل يبرا يبه خاك و فداکار ياست وفادار

چون عوامل  یمنسجم و اثرگذار که عوامل مختلف يدئولوژیمکتب و ا کی صورت به سمیونالیناس

 که آنبوده، به مرور زمان و به خصوص پس از  لیآن در جهان غرب دخ شیدایدر پ یاسیو س ياقتصاد

 یمیعظ لیو خ کرددر جهان عرب نفوذ  به مستعمره غرب درآمد، انهیخاورم زیجهان سوم و ن يکشورها

و  يداریسبب ب یزمانبعد از اندك  و ؛گرویدندزبان بدان  عرب سندگانیو نو شاعران ان،از متفکّر

در شعر  یستیونالیناس يها شهیاز اند يریگ با بهره شاعران عرب انیم نیا در .شدملت عرب  یخودآگاه

  .کردندبدل  یکپارچگیاتحاد و  جادیملت خود و ا يدارسازیب يبرا يو هنر خود را به ابزار شعر خود،

شده و بخش اعظم  لیخصوصاً جهان عرب تبد یمسأله جهان کیامروزه به  نیفلسط مسأله

شاعران متعهد عرب . را به خود اختصاص داده است نیفلسط يشعرا ژهیو بهعرب  يشعرا يها سروده

 در .و هماهنگ کنند کپارچهی لیآنان را در برابر هجوم اسرائ ملت عرب، انیم اتحاد جادیبا ا اند دهیکوش

شاعران عرب  انیآشکارتر هست و او در م نیشاعر نامدار فلسط شینقش برجسته محمود درو انیم نیا

 هیو با صراحت لهجه به قض قیعم نشیبا توجه به مسائل و امور مهم کشورش و با ب گرانیاز د شتریب

عرب  یت ملّیهو فیشاهد تضعو  ستهیحوادث و مبارزات ز انیخود در م رایز .پرداخته است نیفلسط

  .بوده است



٣ 

تنها مسأله مطرح در  يتراژد نیداشت و ا زیآم أسیو  کیآلود و رمانت حزن یقبالً لحن نیشعر فلسط

ش یاست که در ستا يآثار د،یآ ین دوره به چشم میکه در آثار ا يگریالبته نکته بارز د بود، نیشعر فلسط

سم یونالیناس«ن آثار عمدتاً تز ین سروده شده و روح حاکم بر این فلسطیسرزم ییرها ياز مبارزه برا

روح و  جادیمصر و اقدامات جمال عبد الناصر در ا يالدیم 1952بعد از انقالب  نکهیا تا .است» یعرب

 ياز آن حال و هوا زیدوباره گرفته، شعر ن یجان نیعرب، مبارزات ملت فلسط سمیونالیناس تیتقو

تحوالت  نیهمگام با ا زیشاعران ن نیبنابرا. شود یم رگوندگ اندك اندكآمده و  رونیآلود مستمر ب حزن

  .کنند یتوجه م شانیها سرودهدر  یعرب تیو حس قوم ییگرا یبه مسأله ملّ شتریب

حوادث  ریه شعر جهان عرب تحت تأثکآورد  يرو يبه شعر و شاعر یزمان زیش نیدرو محمود

به خود گرفته  یستیونالیناس يکامالً رنگ و بو وسته بود،یبه وقوع پ یعرب که در ممالک يمتعدد یاسیس

و همه  هبود ختهیانتفاضه و مقاومت پرشور آم اتیح هست که شعرش باتجربه یاو از معدود شاعران. بود

بارز  يها یژگیاز و یکیکه  ییگرا یمل ای سمیونالیبوده و ناس نیفلسط سرود اش، يشعر يو دفترها دیقصا

 که يطور به .او به خود اختصاص دهد يها را در سروده يا ژهیو گاهیمقاومت بوده توانسته جا اتیادب

شات یگرا ها نآ یژگیو نیتر ه بزرگک ییشعرها( یملّ يف شعرهایش را در ردیدرو يشعرها

با حضور در درون مصائب ملت و  شیدرواقع محمود درو ،کنند یم يبند طبقه )ها است آن ٔ◌ انهیگرا یمل

محمود  يانتقاد نشیب. سازد یم بخش یو آگاه یملّ يها آنان سروده ياز زبان آنان برا شیخو نیسرزم

نسبت به  تر قیعم یرا به نگاه او یعرب سمیونالیو ناس نیدر روند مبارزه و آرمان مقاومت فلسط شیدرو

  .مبارزه و انسان رسانده است ،یشعر، زندگ

 ،یخیتار ،یاسطوره ملّ يو نمادها یستیونالیناس يها شهیتا با طرح اند کوشد یم شیدرو محمود

 ای جادیبه وضع مطلوب را در درون افراد ا دنیرس يو دفاع از آب وخاك و تالش برا یدوست وطن عرق

با  شیشعر محمود درو ،ینزار قبان ٔ◌ گفتهبه  که يطور به ،بوده شتازیپ زیراه ن نیدر ا و ؛ودهنم جییته

را در  نیرا درنوردد و انقالب فلسط یعرب يها نیتوانسته است تمام سرزم گانهی یاز موهبت يبرخوردار

 شاتیاز گرا یحاک »ۀیبطاقۀ هو«با عنوان  زیسروده او ن نیو نخست دهد، يعرب جا يها همه خانه

 گرشید يو شعرها ودهسر نیبا ا نیآرمان فلسط شاعر ش،یواقع محمود درو در .او است یستیونالیناس

 نیفلسط نکهیبا توجه به ا. را فراهم کند یعرب يها و وحدت مردم و ملت ردهک تیتا إعاده هو کوشد یم

 که نیبا توجه به ا زیهست و ن زیزادگاه شاعر ن نکهیتر ا دارد و مهم ییبسزا تیاهم انهیدر خاورم



۴ 

خصوصاً شعر  نیمعاصر فلسط اتیدر ادب عرش یاصل يها هیما دروناز  یکی ییگرا تیو مل سمیونالیناس

 توان یم که يطور به ،دارد ریقاطع و چشمگ يدر شعر او حضور یستیونالیناس يها شهیاست، اند شیدرو

 نیلذا ما در ا .اوست يشعر فیو موت ها هیما درون نیتر از مهم یستیونالیناس يها ها و شاخصه فهگفت مؤلّ

  .میقرار ده یها را در شعر او مورد نقد و بررس فهو مؤلّ ها شاخصه نیا دیکوش میخواه نامه انیپا

  پیشینه پژوهش - 2- 1

گرفته و  انجام يادیز يها صورت جداگانه پژوهش به شیو محمود درو سمیونالیدرباره ناس

 سمیونالیناس يها هیکتاب نظر: اشاره کرد ریموارد ز یبه بعض توان یشده که م نوشته يادیز يها کتاب

 اندر جه ،يو انقالب نوشته رضا داور سمیونالیناس ،یقاسم یترجمه محمدعل یملیکرزنوشته اوموت او

و  هیاالسالم و القوم«کتاب  :پرداختند اشاره کرد ییگرا یه ملألکه به مس ریبه موارد ز توان یم زیعرب ن

نوشته  »هیو القوم هیالوطن یف ثیحادآراء و األ« کتاب ،ییعبداهللا سلوم السامرا نوشته »هیاالسالم و االمم

 ازجمله .نوشته شده است يادیها و مقاالت ز و شعرش هم کتاب شیحمود دروم درباره .يساطع الحصر

کتاب رجاء النقّاش است که در ، پرداختند قیو شعرش به تحق شیکه در مورد محمود درو یکسان

و  یفنّ يها یژگیو یشاعر به بررس یبر معرف عالوه) م 1972(»االرض المحتلّه شاعر ش،یمحمود درو«

نقد  یدراسات ف«کتاب در  يخور اسیال نیهمچن .او پرداخته است وانیدر دل شکل و مضمون تحو

  .پرداخته است شیشعر درو خصوص بهشعر معاصر  ينقد يها جنبه یبررس به) م 1979(»الشعر

و  یو اجتماع یاسیابعاد س به) م 1982(»شیشعر محمود درو یالغربۀ ف«در کتاب  هیاحمد جواد مغن

کتاب در  زین یبلسشاکر النا .کند یاشاره م م 1982-1972 يها سال نیو غربت در شعر او در ب یفرهنگ

 .کرده است لیو تحل یبررس یو فنّ يعد فکررا از دو ب شیمحمود درو اشعار) م 1987(»مجنون التراب«

نثر او  شاعر و ذکر آثار نظم و یبه معرف) 1380(»شعر معاصر عرب«کتاب در  یکدکن یعیشف محمدرضا

آثار نثر  ضمونشکل و م لیتحل به) م 2004(»ناثراً شیمحمود درو«کتاب شاکر در  یتهان .پرداخته است

ارشد خود تحت عنوان  یکارشناس نامه انیدر پا بیحسن زب نیهمچن .پرداخته است شیمحمود درو

 نامه انیپامحفوظ در  انایو د) م 1975(»شیمحمود درو ةدیقص یاالرض و البحث عن الذات ف«

 اشارهشعرش  یاسیابعاد س به) م 1980(»شیشعر محمود درو یف هیاسیس ةقراء «ارشد  یکارشناس

 یال 1967شعر المقاومه من «ارشد خود با عنوان  یکارشناس نامه انیدر پا ینرگس گنج نیهمچن .اند کرده

در اشعار  نیشعر معاصر فلسط یبررس«خود با عنوان  نامه انیدر پا ربندیشهرزاد ت و) م 1992(»1992
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به  جهتو با .اند پرداخته شیشعر محمود درو یسربه بر) 1382(»القاسم حیو سم شیمحمود درو

اشاره کرد که توسط اعظم  توان یارشد م یکارشناس نامه انیتنها به دو مورد پا شده انجام يها یبررس

عنوان با  رزادهیو فاطمه ش) 1388(»شیشعر محمود درو یو الوحده ف هیالوطن«با عنوان  یجزستان یکاظم

از  یکیتنها به  هرکدامشده که  نوشته) 1390(»)م 2005-1995( شیدروشعر محمود  یداللۀ المکان ف«

 یپژوهش مستقلهیچ تاکنون  یول .اند کرده اشاره شیدر شعر محمود درو یستیونالیناس يها مؤلفه

  .است نپرداخته شیدر شعر محمود درو سمیونالیناس يها فهبه همه مؤلّ یطورکل به

  پژوهش سؤاالت - 3- 1

  است؟ کدام شیدر شعر محمود درو یستیونالیناس يها شهیاند منشأ و خاستگاه -1

  کند؟ یاستفاده م يو ابزار وهیاز چه ش یستیونالیناس میمفاه انیب يبرا شیمحمود درو -2

بـوده و در شـعرش    شیـ مـورد توجـه محمـود درو    شتریب سمیونالیناس يها از شاخصه کی کدام -3

  شده است؟ ییبازنما

  فرضیات پژوهش - 4- 1

  .است شیدر شعر محمود درو سمیونالیناس یاصل خاستگاه ،یاسیس ،یاوضاع اجتماع -1

  .است يبه سمت نمادپرداز شتریب یستیونالیناس میمفاه انیب يبرا شیمحمود درو شیگرا -2

  .دارد شینمود را در شعر محمود درو نیشتریب مذهب سم،یونالیناس يها شاخصه انیاز م -3

1 -5- ت پژوهشاهمی  

اشعار شعراء  شتریدارد و ب ییبسزا تیاهم يدر جهان امروز نیله فلسطأمس نکهیبا توجه به ا

 شتازیعنوان شاعر مشهور و پ به زین شیمحمود درو انیم نیموضوع اختصاص دارد در ا نیبه هم نیفلسط

 نیله فلسطأرا به مس شیها در قبال وحدت و دعوت مردم و ملت عرب همه سروده نیدر امر فلسط

 يها شهیاند ریداشته و تحت تأث یتوجه خاص ییگرا یله ملأبه مس نکهیبا توجه به ا و .داده است اختصاص

موردنظر و توجه او بوده و در  شتریآن ب يها فهو مؤلّ سمیونالیبوده است بدون شک ناس سمیونالیناس

 میمفاه انعکاسبر  یثر بزرگأ شیمحمود درو یو تجربه زندگ تیشخص نوع .است افتهی یتجلّاشعارش 

شاعر بزرگ و  نیافکار و اشعار ا شتریپس از مطالعه و باهدف شناساندن ب نیبنابرا .دارد يو يشعر

 ،افتهی یاو که در اشعارش تجلّ یستیونالیناس يها شهیکمتر به اند یطورکل به نکهیو با توجه به ا شیدوراند



۶ 

مقاومت  اتیمقاومت است و ادب اتیدبا يها یژگیاز و یکی ییگرا یملّ ازآنجاکهپرداخته شده است و 

 ینقد و بررس«با عنوان  یموضوع مستقل میدانست يضرور دهد یم لیاز ادب معاصر را تشک یبخش مهم

 نامه انیپا نیدر ا نگارنده .درآورم ریرا به رشته تحر »شیدر شعر محمود درو یستیونالیناس يها شاخصه

 شیدرو در شعرمحمود یستیونالیناس يها شاخصه بهها و شواهد مربوط  کرده است به ذکر نمونه یسع

  .بپردازد اتشیاب لیهمراه با نقد و تحل

  اهداف پژوهش - 6- 1

و  نیحـاکم بـر شـعر فلسـط     یو اجتمـاع  یاسیاوضاع س ریو تأث نیشعر فلسط اتیبا ادب ییآشنا -1

  .او یاسیس يها شهیو افکار و اند تیشخص شتریو شناساندن ب شیانعکاس آن در شعر محمود درو

  .آن در اشعارش يها و شاخصه سمیونالینسبت به مفهوم ناس شیمحمود درو دگاهید یبررس -2

  .شیدر اشعار محمود درو سمیونالیناس يها فهمؤلّ يو آشکارساز يساز روشن -3

  .شیدر اشعار محمود درو یستیونالیناس يها شاخصه تیاهم زانیم یبررس -4

  .او یستیونالیافکار ناس انیو ب لیدر خالل تحل شیمحمود درو يشعر يها با اسلوب ییآشنا -5

او در  يابداع و نوآور زیو ن شیمحمود درو یستیونالیاشعار ناس يبا مضمون و محتوا ییآشنا -6

  .یاشعار ملّ انیب وهیش

  روش پژوهش - 7- 1

انجام  یلیو تحل یفیتوص وهیش هاست و ب يبردار شیبر ف یو مبتن يا روش کتابخانه قیروش تحق

 مربوط به موضوع پژوهش کیتئورابتدا مباحث منابع و اطالعات  يپژوهش با گردآور نیا در .ردیگ یم

قرار خواهد  یمورد نقد و بررس ناسیونالیستی در شعر محمود درویش يها شاخصهبعد از آن  ومطرح 

  .گرفت

  

  

   



 

  

  

  

  

  

  

  

  :فصل دوم

  ناسیونالیسم مبانی نظري
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  ناسیونالیسممعنا و مفهوم  - 1- 2

به معناي اصول یا ) ism( به معناي ملت و ایسم) nation( ناسیون دو کلمهواژه ناسیونالیسم از 

 "در واقع واژه ناسیونالیسم از مشتقات واژه ). 151 :1369شیخاوندي،( .اعتقاد تشکیل شده است

nation"  است که خود از ریشه التینی"nasci"  گرفته شده و در ابتدا به معناي  »متولد شدن«به معناي

عده دیگر ). 199 :1381علی زاده،( .اند شدهگروهی از مردم به کار رفته است که در یک سرزمین متولد 

یا اینکه از کلمه  ،بوده است »زادن«و  »مانده عقبقبیله «بر این باورند که واژه ناسیون در اساس به معناي 

"natio" ّ28: 1383ویسی،( ق متقابل از لحاظ زادن و زادگاه مشتق شده استبه معناي تعل.(  

 .که از یک روستا آمده بودند شد یمبه گروهی از دانشجویان گفته  »ملت« در مدارس قرون وسطی

 ).199 :1381علی زاده،( شد یمگفته  »سرکرده ملت«ایرلندي  يها لهیقبساي ؤگذشته به ر يها زماندر 

که  يطور همانبر یک نسل از مردم یا گروه نژادي داللت داشت و  اش هیاولبنابراین کلمه ملت در کاربرد 

، این واژه در آغاز معناي سیاسی بالفصل نداشت و حتی در عبارات و متون اند گفتهبیشتر مفسران 

آگاهی  هرگونهکه بیانگر عدم وجود  شود یمخان و نویسندگان قدیمی عباراتی یافت از مور جامانده به

و حتی  یاجتماع سیاسی یا حرکت اجتماعی مبتنی بر آگاهی است که هدف آن ایجاد تغییرات سیاسی،

  ).29 :1383ویسی،( فرهنگی است

از قرن سیزدهم میالدي معمول بوده و به گروهی از مردم  »زاده شدن« ناسیون به معنايدر حقیقت 

ا در قرن شانزدهم میالدي ناسیونالیسم به یک واحد سیاسی مأ ،شد یمکه زادگاه یکسانی داشتند اطالق 

  ).152: 1998، الف،هیوود( و کاربرد آن از اواخر قرن هیجدهم آغاز گردید شد یمگفته 

، زبان كمشتر یخیه حافظه تارک( تملّ ين مرزهاکه تا حد ممکاست  يا دهیدر اصطالح عق، ملّت

 يمرزها با) ردیگ یبرم در را ها نیاو مانند  كن مشتریو سرزم ك، فرهنگ و آداب رسوم مشتركمشتر

 یاسیس سازمان نیتر مهم یملّ دولت و باشد داشته دست در را خود سرنوشت ملت و باشند منطبق دولت

  ).1373:319آشوري،( اشدب آن



١٢۵ 

  :دو نوع کاربرد دارد عمدتاً یاصطالح يواژه در معنا نیا

آن نسبت  تینژاد و ملّت و حاکم يبه برتر يفکر شیمکتب و گرا کیمعتقد به  یعنی: سمیونالیناس )الف

که مظهر آن ظهور  یغرب يدر اروپا ستمیدر قرن ب ،ينژاد يجهان، تفکر برتر گرید يها ملتبه نژادها و 

  .)172 :1363ی،آقا بخش( بوده است ایتالیدر ا ینیدر آلمان و موسول تلریه

ملل، حق استقالل ملل و  يحق آزاد«از  اند عبارتسه عنصر  بیاز ترک): تیاصل مل( سمیونالیناس )ب

 یعبارت است از نهضت سمیونالینگاه، ناس نیدر ا. ردیگ یمبر سرنوشت خود، شکل  ها آن تیحق حاکم

 کند یم تیحما یو تجاوز خارج ياستبداد میملّت در برابر رژ کیو استقالل  يکه از آزاد

  ).713 :1377،فرهیخته(

 ٔ◌ سده مدرن است که در پایان شیوب کم يا دهیپد ،بگوییم که ملت به معناي نوین میتوان یمدر واقع  

 ابتدا در اروپا و سپس در نقاط دیگر جهان شکل گرفت نوزدهم و بیستم، يها سدهدر  ژهیو بههجدهم و 

ی گرایی و نژادپرستی و امروزه ناسیونالیسم برگرفته از ملت به معناي ملّ ).25 :تا یب ،رنان و همکاران(

 يها سنّتقات و داراي تعلُّ یطورکل بهکه  شود یمو نیز به جماعتی گفته  ).82: 1380نوروزي،( است

ت بر یا در تالش براي کسب آن و حاکمی مستقل مشترك فرهنگی و تاریخی بوده و از نظر سیاسی،

 ت ترجمه شده استدر زبان عربی نیز واژه ناسیونالیسم قومی ).14 :1373ابریشمی،( خویش هستند

  .ت سابقه بیشتري داردواژه قومی اگرچه ).831 :1990، الف،کیالی(

  تعریف ناسیونالیسم -2- 2

و افکارش یعنی آراء  ،دیگو یمدارد سخن که  يا یمباناصول و  بنا بر دهد یمکه هرکس هر نظري 

اگر  دیگو یمناسیونالیسم سخن  دربارهکسی که  مثال عنوان بهمتناسب با همان اصول و مبادي است 

از  يا مرحله عنوان بهپیداست که ناسیونالیسم را  پایبند باشد،تاریخ مبارزه طبقاتی  بهمارکسیست باشد و 

و کمی دشوار تعریف دقیق از ناسیونالیسم مشکل  بنابراین .گذرد یمو از آن  کند یمی مبارزه در تاریخ تلقّ

و ناسیونالیسم  شده،مختلفی از ناسیونالیسم  يها برداشتدر این مورد تعاریف و  جهیدرنت، رسد یمبه نظر 

بنابراین شایسته است به تعاریفی که از ناسیونالیسم شده  .است ظاهرشدهمختلفی  اشکالنیز در عمل به 

  .خالصه بیان کنیم طور بهمختلف را در این مورد  يها دگاهیدبکنیم و  يا اشاره

  :از اند عبارتکه در مورد تعریف ناسیونالیسم شده  ییها دگاهید یطورکل به



١٢۶ 

 »ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم« تحت عنوان ره المعارف آمریکانائدا در يا مقالهدر  1جان ویتون

وضع و « :به عقیده وي ناسیونالیسم عبارت است از، دهد یم ارائه ریف نسبتاً جامعی از ناسیونالیسمتع

یکدیگر  نی بامعیسرزمین باشند و در کیفیت روحی و فکري مردمی که داراي یک فرهنگ مشترك 

  ).19: 1956ویتون،(»رات مشترك معتقد باشندو به دارا بودن موجودیت خاص و مقد کنند یم زندگی

ناسیونالیسم تعریفی را به نقل از بیلیگ در کتابش آورده که،  يها هینظردر کتاب  2اوموت اوزکریملی

 دهد یممعناي جهان شکل مداوم آگاهی و شیوه فهم ما را از  صورت بهناسیونالیسم گفتمانی است که 

ناسیونالیسم را جنبشی ایدئولوژیک تعریف کرده  3نیز مانند آنتونی اسمیت برخی. )15: 1383اوزکریملی،(

ت براي مردمانی است که برخی از اعضاي آن که براي دست یافتن و حفظ کردن استقالل، وحدت و هوی

عد روانشناسانه از ب 4گیدنزیا . )20و  19 :1971، اسمیت( و بالفعل باور دارند به تشکیل یک ملت بالقوه

افراد به یک سري نمادها و باورها با تکیه بر اشتراك میان اعضاي یک نظام وابستگی «نالیسم را یوناس

 عنوان بهداده و آن را  ارائه نیز تعریفی روانشناسانه از ناسیونالیسم 5هنکُ. »سیاسی تعریف کرده است

ذهنیو این  دینما یمملت، توصیف  - ن احساس وفاداري عالی افراد نسبت به وجود دولتتی متضم

: 1378،گیبرنا( دهد یمملت پیوند  –تعریف است چرا که ناسیونالیسم را به دولت  نیتر قیمضتعریف 

82.(  

 اند دانستهی تعریف ناسیونالیسم را مکتب شناخت و پاسداري منافع ملّ نیتر سادهبرخی نیز در 

 يدئولوژیسم ایونالیه ناسکن است یسم وجود دارد ایونالیه از ناسک يگریف دیتعر ).5: 1389طالعی،(

 یرگیچ ضد بر باورانه ملت يها مبارزه و داند یم یاسیس سازمان لکش نیتر یعال را »یملّ دولت«ه کاست 

 »یملّ تیمکحا« اصل هک شد باعث يباور ملت رشد نیبنابرا .است یملت نیچن از يپاسدار يبرا گانه،یب

 ٔ◌ مهین ژهیو به قایآفر و ایآس در و نوزدهم قرن اواخر تا مههفد قرن از اروپا يبرا دوره نیا و شود شناخته

319: 1373آشوري،( ردیگ یستم را در برمیم قرن بدو(.  

  

                                                
1.John whitton 
2.Umut Ozkirimli 
3.Anthony d.smith 
4. Antony Giddens 
5.Hans Kohn 
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  :گفتند ناسیونالیسم عبارت است از شده ارائه يها فیتعربرخی از بررسی 

که این وابستگی، بر هر چیز  يا گونه به، احساس وابستگی عمیق به ملتی خاص و وفاداري مطلق به آن«

5: 1387شیخ شعاعی،(»شود یمم دیگر مقد.(  

  )فه هالّمؤ( سمیونالیناس دهنده لیتشکعوامل  - 3- 2

 ها هیپا توان یماشاره کردیم  ها آندر مورد ناسیونالیسم که به برخی از  شده مطرحبا توجه به تعاریف 

  :آن را در موارد زیر خالصه کرد ٔ◌ دهنده لیتشکو اصول 

 ).7: 1384غالمی،(فرهنگ مشترك  -5 تاریخ مشترك -4 نژاد - 3 زبان -2 میهن یا مرز جغرافیایی -1

سیاسی از ناسیونالیسم دارند عالقه به آب و خاك، ملت،  يها مکتبدر تفسیري که نویسندگان 

میدان یمکه  طور همان .ات فرهنگی و تاریخی را پایه و اساس ناسیونالیسم دانستندحفظ خدمات و ترقی 

مشترك  چند عامللب اوقات اغ .فه هاي مشترك فوق ضروري استلّؤوجود یکی از م ها ملتدر تشکیل 

دهند یمت واحد را وجود دارد که باهم تشکیل ملی .در  دهند یمرا تشکیل  ها تیملت عواملی که و اهمی

یا در فرانسه و . در بعضی کشورها مثل آلمان عامل نژاد عامل اساسی بوده است .همه ملل یکسان نیست

ناسیونالیسم داراي وجوه  دهنده لیتشکعوامل  نکهیباابنابراین  .چین زبان و فرهنگ عوامل اصلی بودند

تنها هرکدام که  شده ارائهدر باره این عوامل اندیشمندان از سوي ترك هست ولی باز نظرات مختلفی مش

  .دانند یمناسیونالیسم  و اساسبعضی عوامل را پایه 

موریس ). 15: 1345بهزادي،( فیلسوف مشهور آلمانی عامل زبان را بیشتر مدنظر دارد 6فیخته

ناسیونالیسم معرفی  دهنده لیتشکفرهنگ و تاریخ را عناصر  فرانسوي شناس جامعهق و ، محق7ّژهوردو

برخی عنصر نژاد، زبان، خاك، چارچوب جغرافیایی، یا فرهنگ را از عناصر « :سدینو یماو  .کند یم

  ).120: 1964،دوورژه( دانند یم دهنده لیتشک

از ناسیونالیسم عواملی  شانیها فیتعردر کتاب دایره المعارف در  »9داالمبر«و  »8رودید«افرادي چون 

 ناسیونالیسم در نظر گرفتند دهنده لیتشکعناصر  عنوان بهداشتن دولت مستقل  مانند عامل جغرافیایی،

                                                
6. Johann Gottlieb Fichte 
7. Maurice Duverger 
8. Denis Diderot 
9. Jean le Rond D'Alembert 
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 ت ارضیملت را هوی يها شاخصآلمانی و اعراب قرن بیستم،  انیگرا ملتیا  .)16: تا یب ،نییآ کین(

  ).151: 1369شیخاوندي،( بیان کردند) زمانی( ت تاریخیو هوی) مکان(

 دهنده لیتشکعوامل مهم و اصلی  یطورکل به توان یم اشاره کردیممطالب و نظراتی که  يبند جمعاز 

بیان کرد که عواملی مانند  گونه نیاکه هرکدام با توجه به کشورها شدت و ضعفی داشته ناسیونالیسم را 

فه هاي لّؤاز م فرهنگ مشترك ،مشترك خیتار ،مذهب ،نژاد ،زبان ،)عوامل جغرافیایی( ییایجغراف منطقه

  .رود یمسیونالیسم به شمار اصلی نا

  انواع ناسیونالیسم - 4- 2

 نییتب سمیونالیناس یو عمل يانواع نظر يها تفاوتبا درك  کند یکمک م سمیونالیناس یشناس سنخ

 سمیونالیکه از آن به ناس يه به منظربا توج. آن ارائه شود راتیتأث یو چگونگ شیدایپ ییاز چرا يتر قیدق

را  سمیونالیاز ناس یفاوتمت يها گونه توان یم میکن یخود طرح م يکه برا یو به تبع پرسش میکن ینگاه م

  .برشمرد

  :شوند یم يبند میاز چهار منظر متفاوت تقس سمیونالیانواع ناس ،یشناس سنخ نیتر جیرا در

  .متنوع يها و گونه یفرع ماتیشامل تقس نیمقوله مع ایمفهوم  کی مثابه به سمیونالیناس -1

  یستیونالیناس يها هدفراهبردها و  برحسب سمیونالیناس يبند میتقس -2

  و رشد آن شیدایپ یخیمراحل تار برحسب سمیونالیناس انواع -3

  .)40: تا یب، الف، وینسنت( سمیونالیحامالن ناس کیدئولوژیا يها دهیا برحسب سمیونالیناس انواع -4

  نبرحسب مفهوم و مقوله معی: لاو منظر - 1- 4- 2

 نیتر جیاز را یکی »یشرق«و  »یغرب« يها سمیونالیتحت عنوان ناس 10هانس کوهن ییدوتا میتقس

و آن را به  ردیگ یدر نظر م یرا همچون مقوله فلسف سمیونالیکوهن ناس. است سمیونالیناس يها یشناس سنخ

 سمیونالیناس یشکال غربأ هناز نظر کو. کند یم میتقس) یشرق( یکیو ارگان) یغرب( انهیگرا اراده دو گونه

مشترك و  نیقوان واسطه بهاز شهروندان بوده که  یانجمن عقالن کیاستوار است که ملت  دهیا نیبر ا

را انتخاب کنند  یآزاد هستند ملت يمعنا افراد تا حد نیدر ا. خورند یم وندیپ گریکدیمشترك با  نیسرزم

بر اعتقاد به  یمبتن سمیونالیناس یشکال شرقأدر مقابل . ق داشته باشندبه آن تعلّ خواهند یکه خودشان م

                                                
10.Hans Kuhn 
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کرده که از  فیتعر یکیکل ارگان کی عنوان بهمشابه بوده و ملت را  یقوم يها شهیفرهنگ مشترك و ر

بر . کند یحک م ها آنرا بر وجود  ینشدن پاك یمنش مل کیو از روز تولد  رود یفراتر م يفرد ياعضا

که  مانند یم یباق یملت یمهاجرت کنند بخش ذات زیو به هر جا ن شوند یت زاده مملّ کیمبنا افراد در  نیا

او که متأثر از  اریاند مع کوهن گفته یدر انتقاد از سنخ شناس .)58 :1971، اسمیت( اند آمده ایدر آنجا به دن

و  يهنجار يها است، سنخ کیدئولوژیا ياریمع باشد یم 1940و جنگ در آلمان دهه  سمیفاش يفضا

  .تسین سمیونالیانواع ناس يها تفاوتو درك  حیکند و قادر به توض یم فیرا توص يزیتجو

او معتقد است که . کند یم میتقس یو قوم یرا به دو قسم مدن سمیونالیناس زین تیاسم یآنتون

 سمیونالیدر ناس هرچند شود یهمراه م یبرالیل يها استیسگرا بوده و معموالً با  انسان یمدن سمیونالیناس

از صحه گذاشتن بر  یمدن سمیونالیناس یناتوان. هم وجود دارد برالیل ریغ يها استیامکان اتخاذ س یمدن

ا أم ،متناسب باشد يو حقوق بشر فرد برالیل ییهرچند ممکن است با فردگرا .است تیحقوق گروه اقل

 کی لینمونه، تقل يبرا. ردیگ یم دهیبودن ملت ناد تیاکثر ازیامت بنا بررا  تیحقوق گروه اقل یراحت به

و در  شان یو مذهب یقوم اعاز اجتم ها آنو محروم کردن  یفرقه مذهب کیبه  یمذهب -  یقوم اجتماع

 يبرا برالیل یمدن سمیونالیاست که توسط ناس يا هیرو تیدر درون ملت اکثر ها آن جذب و حلّ تینها

 یشکال افراطأدر مقابل . شود یدر دوران معاصر به کار گرفته م یملّ يها دولتاز  ياریبس يها تیاقل

و در عمل هم  ستندین هیچندان قابل توج یبه لحاظ اخالق زین یبر خاك و خون قوم یمبتن سمیونالیناس

 .کند یبزرگ محروم م یاسیس يها يدئولوژیار با ثّؤتعامل م هرگونهرا از  ها آن ریناپذ اصالح ییگرا خاص

  .)61-58 :1971،اسمیت(

 سمیونالیوجود دارد که غرب را واجد ناس يشکارآ لیتما یدووجه يها يبند میتقساز  ياریبس رد 

دوگانه  نیاما فراتر از ا. کنند ینابردبار معرف یفرهنگ سمیونالیمدار و شرق را مستعد ناس و انسان برالیل

تجربه . نهد یمما  يرو شیپ یغرب سمیونالیاز ناس یمتفاوت ریتصو یخیتجربه تار ،ينظر يها يساز

 نیا دیفرانکو مؤ يایکار اسپان محافظه سمیونالیو آلمان و ناس ایتالیدر ا سمیالیسوس ونالیو ناس سمیفاش

در نظر و  يریپذ از انعطاف شتریب يزیخود چ قیدق يدر معنا برالیو ل یمدن سمیونالیاست که ناس تیواقع

  .متفاوت است يها وجود فرهنگ يادعا
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ع را وجود داشته باشد که تنو يردر چارچوب ملت متکثّ تواند یفقط م ،یواقع تیر و مدنتکثّ«

دولت  ریفراگ یاسیس يمتفاوت خود را درون نهادها و نمادها دهنده لیتشک يها محترم بشمارد و فرهنگ

  .)61: 1971 ،اسمیت(»ردیدر برگ یملّ

  ناسیونالیستی يها هدفبرحسب راهبردها و  :منظر دوم - 2- 4- 2

 طلب، ییمتحد کننده، جدا سمیونالیبه ناس توان یم ها هدفراهبردها و  برحسبرا  سمیونالیناس 

  .کرد يبند میتقس تیو اقل اگریاح ،ی، فرهنگبخش ییرها

 شیکوچک کماب يها دولت لیمنجر به تشک) 1641( ایمعاهده وستفال :متحد کننده سمیونالیناس 

استقالل خودشان را از  تناوب بهدو قرن بعد  یدر ط اگرچهکوچک  يها دولت نیا. شد ياریمستقل بس

 - در قالب دولت داًا در قرن نوزدهم مجدمأ ،شدند مهیضم یمختلف يها يامپراتوردست دادند و در 

و  متحد کننده سمیونالیناس ياریهستند که به  يدو کشور ایتالیآلمان و ا. ل شدندمتشکّ يادینوبن يها ملت

  .)156 :1982،بریولی( شدند لیکوچک تشک يها با ادغام دولت

و اروپا عمدتاً  ایدر آس ستمیقرن ب لیدر اوا شده لیتشک يها ملت - دولت :طلب ییجدا سمیونالیناس

 نیعمر ا انیپا. بودند) مجارستان -شیرتا(و هابسبورگ  یبزرگ عثمان يدو امپراتور یمحصول فروپاش

 یستیونالیناس يها جنبش رشته کی تیقنشانه موفّ دیمستقل جد یملّ يها دولت لیو تشک ها يامپراتور

 هیبلوك شرق و تجز یهم با فروپاش ستمیدر اواخر قرن ب) 161 :1982بریولی، ( .بوده است طلب ییجدا

ل محصول بود که در درجه او يدیجد یملّ يها دولت جادیجهان شاهد ا ،يشورو ریاتحاد جماه

  .بود طلب ییجدا یستیونالیناس يها جنبش

 ا،یمستعمره در آس يدر کشورها بخش ییرها يها جنبش نیادیخواسته بن :بخش ییرها سمیونالیناس 

خواسته  نیا. استقالل بود ستمیل قرن باو مهیم قرن نوزدهم و ندو مهیدر ن نیالت يکایو آمر قایآفر

. کرد یم مفراه بخش يآزاد يها جنبشرهبران  يرا برا یمردم يها توده میعظ جیامکان بس یستیونالیناس

مستعمره  يرا در کشورها یمهم بخش تیبوده و نقش هو کیدئولوژیا شدت به بخش ییرها سمیونالیناس

خود را از دست  يپس از کسب استقالل ضرورت وجود بخش ییرها سمیونالیناس. کرده است فایا

  )108: 1991،اسمیت( .شود یبدل م یدولت سمیونالیبه ناس و عموماً دهد یم
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وجه  زیقبل از هر چ یاسیجنبش صرفاً س کی مثابه به سمیونالیگذر از ناس :یفرهنگ سمیونالیناس

 یاخالق يدر بازساز یمثبت نقش مهم يدر معنا یفرهنگ سمیونالیناس. کند یآن را برجسته م یفرهنگ

 يها آرمان ایمشابه  يشهروندان حول شعارها جیو بس یملّ ٔ◌ هیروح يایو اح سیسأتازه ت یجوامع مل

  .)111: 1991ت،یاسم( واحد دارد

اند  را پشت سر گذاشته تهیکه نه تجربه مدرن یمجهان سو ياز کشورها يتعداد :اگریاح سمیونالیناس

هرچند استناد به . کنند یم جادیخاص خود را ا یستیونالیناس يها جنبشاند  مستعمره بوده گاه چیهو نه 

بخش عمده  بهمشا یژگیو یباستان ریها و اساط و توسل به افسانه یخیکهن و افتخارات تار خیتار

خلق و  یاصل يمبنا یعموم یژگیو نیا اگریاح سمیونالیدر ناس أما ،است یستیونالیناس يها جنبش

 ای یپرافتخار واقع خیتار ییو بزرگنما غیکشورها با تبل لیقب نیدر ا. باشد یم یستیونالیگسترش جنبش ناس

را  سمیونالینوع ناس نیبارز ا نمونه. شود یمملت فراهم  لیتشک يمناسب برا ينظر يخود، مبنا يا اسطوره

باستان  رانیا یخیعظمت تار غیبا تبل دیکوش یزمان دولت م نیدر ا. دیدوره رضاخان د رانیدر ا توان یم

  .)111: 1991 ت،یاسم(ببخشد خود  یستیونالیناس يها استیسواحد به  يا چهره

 کیدر  گرفته شکلملت  -  دولت کی »يقوم مرکز« یاجتماع ،یاسیساختار س :تیاقل سمیونالیناس 

را در معرض هجوم قرار داده و  نیآن سرزم یقوم يها تیاقل یتیهو یمبان لزوماً یتیکشور چند قوم

گروه  ،یتیوضع نیدر چن. دهد یم لیدولت را تشک یاسیعمل س يمبنا تهایدغام اقلإجذب و  استیس

و  تیکرده و با تالش در جهت حفظ هو فیتعر ینیمع یائیخود را در چارچوب جغراف تیاقل

دفاع از  .پردازد یم) غالب یگروه قوم( تیخود به چالش با فرهنگ مسلط اکثر یفرهنگ يها یژگیو

 سمیونالیناس گونه نیا یراهبرد اساس ،یقوم زهیمم اتیو حفظ خصوص ینیماندن محدوده سرزم کدستی

 زیآم شکال مسالمتأ تواند یحاکم م تیاکثر یتیهو يها استیسدر واکنش به  تیاقل سمیونالیناس. باشد یم

 لیتحم تیاقل سمیونالیشکل مبارزه را به ناس ،یگروه مسلط قوم قتیدر حق. ردیخشن به خود بگ ای

  ).111: 1991 ت،یاسم( .کند یم

  برحسب مراحل تاریخی پیدایش و رشد آن :مسو منظر - 3- 4- 2

 نیهم. توافق نظر دارند سمیونالیبودن ناس دیدر مورد جد سمیونالیمطرح ناس يها میپاراداتمام  

 سمیونالیرشد ناس یخیمراحل تار. کند یرنگ م را کم یخیتار يها يبند میتقس کیتئور تیاهم نظر اتفاق
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او از . رود یم ترفرا یخیصرف تار يها يبند میتقساز  دهد یارائه م 11اندرسون کتیکه بند گونه آن

 سمیونالیاروپا و ناس یرسم سمیونالیاروپا، ناس یزبان کیکالس سمیونالیناس ن،یالت يکایآمر سمیونالیناس

 برخالف نیالت يکایآمر سمیونالیبه نظر اندرسون، ناس. برد ینام م ایو آس قایدر آفر يضد استعمار

 انیاو پا. اند نداشته یآن، نقش تیدر هدا کرانو روشنف نبودهچندان وامدار زبان  ،یاروپائ سمیونالیناس

 یرسم سمیونالیناس. داند یدر اروپا مصادف م سمیونالیرا با آغاز عصر ناس نیالت يکایآمر سمیونالیناس

 يها بود در واکنش به جنبش ینینش هیحاش درخطرحاکم و اشراف  یسلطنت يها اروپا که محصول دودمان

در  سمیونالینوع ناس نیالبته ا .دند به وجود آمدندبو افتهیاروپا رواج  در 1820که پس از دهه  یمردم یملّ

  .)25 - 1971:22، اسمیت. (واقع شد دیمورد تقل یتوسط نخبگان حاکم بوم زیجهان سوم ن

  ایدئولوژیک يها دهیابرحسب  :چهارم منظر - 4- 4- 2

کرد، البته  يبند میتقس یاسیمختلف س يها يدئولوژیاآن با  وندیپ برحسب توان یرا م سمیونالیناس 

 زیها ن گونه نیمختلف ا يها يدئولوژیا انیمشترك در م يها میحر لیفراموش کرد که به دل دینبا

در مطالعه  ییکایآمر شگامیص برجسته و پمتخص 12زهیکارلتون . دارند گریکدیبا  ییها یهمپوشان

 تاز کهیکار،  محافظه يگرا سنت برال،یآن به ل کیدئولوژیا يوندهایپ برحسبرا  سمیونالیناس ،سمیونالیناس

 .)839: تا یب، الف، وینسنت( .کند یم میتقس ياقتصاد يگرا و جهان نیژاکو ک،یرمانت ،اریع تمام

آن عمدتاً در عصر  يها شهیبوده و ر یبرالیل یاصل يها ارزشنوع مدافع  نیا :برالیل سمیونالیناس

و با الهام از  داند یسازگار م یجهان یطلب و صلح یوطن جهاننحله خود را با  نیا .نهفته است يروشنگر

اصل  نیا یضمن یانمع خواهد یاما م کند، یم دیتأک یمطلق دولت ملّ تیبر حاکم 13لسونیچهارده اصل و

مضمون  .)344: 1992،ب ،نسنتیو( محدود سازد یدر درون هر دولت مل يفرد يها يآزادبر  دیرا با تأک

بر  یمبتن کیملل و داشتن حکومت دمکرات يحق خودمختار برالیل سمیونالیناس کیصورت کالس یاصل

 یمل يها دولت انیحل مناقشات م یبا مشکل عمده چگونگ سمیونالیناس گونه نیا. بود یقانون اساس

و اقدام  یممانعت از تلقّ وهیش نیو همچن برالیل یمل يها در درون دولت طلب هیتجز يها و نهضت برالیل

                                                
11.Benedict Anderson 
12. Carlton J. H. Hayes 
13. Woodrow Wilson 
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در تالش  برالیل سمیونالیدر زمان حاضر ناس .دولت شدن روبرو است - ملت يهر جامعه کوچک برا

  .باشد یم رو انهیم وطن جهان سمیبرالیاز ل یو معتدل با صورت یدادن احساسات ملّ یآشت

خود را از واکنش نسبت به  هیاول يها زهیانگ یسنت سمیونالیناس :گرا کار سنت محافظه میونالسیناس

در برابر  یفرهنگ يها و سنت یخیانقالب فرانسه، استمرار تار انیدر جر«. انقالب فرانسه اخذ کرده است

در  یسنت کیارگان اراستمر گانهیملت طرفدار استمرار بود و سرنوشت . قرار گرفتند یانقالب تیعقالن

مثال در آثار  يبرا .)154و  153: 1381خدوري،(»کرد یم یتجل یو اجتماع یاسیس ،یقانون یزندگ

جماعت  کیاز  یملت سلسله مراتب منظم ن،ینو يکار محافظهپدر  14چون ادموندبرك يا سندهینو

 گرا نتس يکار به محافظه سمیونالیناس گریاز شهروندان برابر، به عبارت د یئتیه شدند یدانسته م کیارگان

 .شد لیتبد

دارد ) سمیناز( سمیالیسوس ونالیو ناس سمیبا فاش یکامل یکینوع که نزد نیا :اریع تمام سمیونالیناس

 يبر برتر سمیونالیناس نیا. باشد یم يگر یو طرفدار حکومت نظام یرعقالنیغ برال،یرلیغ ،یستیالیامپر

 یافراط یبر نژادپرست یباشد متک یدوست هنیمبر  یاز آنکه مبتن شیدارد و پ دیتأک یاقوام و ملل خاص

خود را در جمع ملت  یقیحق تیها دارد و هو از ملت یسلسله مراتب یادراک اریع تمام سمیونالیناس. است

 ،يو فداکار ثاریاعمال قهرمانانه، ا يملت را برا نیو هم دهد یلذا ملت را مقدم بر فرد قرار م ،ندیب یم

 .)159 :1381خدوري، ( کند یجنگ آماده م يبرا تیمبارزه و در نها

زاده  کتایمشترك و با روح و اراده  یها در فرهنگ ملت  ت،یروا نیدر ا :کیرمانت سمیونالیناس

هرچند  تیروا نیا. ابدی یم یتجل خیو آداب و رسوم و تار ها نیآئ ن،یکه در زبان، اسطوره، قوان شوند یم

در نظر گرفته که  يا کپارچهی يمعنو سمیارگان عنوان بهگرا ملت را  سنت يکار محافظه شهیبا اند داستان هم

ها  ملت یینها یبه هماهنگ زین يرومندیاعتقاد ن ها کیرمانت شتریا بمأنه افراد  ،به آن شکل داده بود خیتار

 يا توده یبه دمکراس ها آن شیو گرا يخودمختار دهیبه ا کیرمانت سمیونالیبا توجه به عالقه ناس. داشتند

 دیشد یحام توانست یهم م. داشت برالیگرا و ل کار سنت دو چهره محافظه سمیگفت رمانت توان یم

 ،يخدور یال. محافظت کند راتییدر برابر تغ یو تجددطلب باشد و هم از حصار سنت کیدمکرات شیگرا

 زهیو انگ رویمکتب ن نیا ،يبه نظر خدور. دانست یم سمیونالیناس يرا هسته مرکز کیرمانت سمیونالیناس

                                                
14. Edmund Burke 
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کسب کرده  ،يکانت درباره آزاد يها دهیا یفرع يها و شاخه ختهیف ژهیو بهخود را از فلسفه آلمان  یاصل

 .)164: 1381خدوري،( بود

  سیر تاریخی ناسیونالیسم - 5- 2

انسان  شیدایدارد و به قدمت پ یطوالن يا سابقه يآبا و اجداد نیبه سرزمانسان اگرچه عالقه 

 یاسیس يدر فضا ییآن، پس از عصر نوزا یالتیو تشک یاسیبه شکل س ییگرا یا ملّمأ، گردد یبرم

واخر أناسیونالیسم به معناي واقعی در  گرید عبارت به .به وجود آمد ییاروپا ياغلب کشورها یاجتماع

  .قرن هیجدهم در اروپا به وجود آمد

و بنیانگذاران و تئورسین هاي ناسیونالیسم در باره سیر و ریشه تاریخی ناسیونالیسم  نیا وجود با

در نقطه مقابل هم قرار  اهاًنظرات مختلفی از سوي دانشمندان و آگاهان علوم سیاسی ارائه شده که گ

فه لّؤو برخی از م. کنند یم وجو جستت و دوران ماقبل مدرن برخی ریشه ناسیونالیسم را در قومی .دارند

  .خالصه اشاره خواهیم کرد طور بهکه در ادامه مباحث به نظرات هرکدام  دانند یمهاي جهان مدرن 

  ریشه تاریخی ناسیونالیسم - 1- 5- 2

در قـرن   دانـان  خیتـار مندان و اندیشاشاره کردیم به عقیده بسیاري از  قبالًکه  طور همانناسیونالیسم 

بـا وجـود اینکـه     .داننـد  یمولی برخی ریشه ناسیونالیسم را ماقبل قرن هیجدهم . هیجدهم ظهور پیدا کرد

صـه  بعضـی از خصوصـیات مشخّ   هـذا  مـع شاعه یافت إناسیونالیسم در قرن هیجدهم و نوزدهم ظهور و 

و  ها يعبرناسیونالیسم از  يها شهیرگفت  توان یم که يطور بهشد،  يگذار هیپاناسیونالیسم در ایام باستانی 

بودند که از سایر  مند عالقههر دو  ها یونانیو  ها يعبرملت یعنی  این دو. یونانیان باستان ناشی شده است

به ملل غیر کلیمی نشـان داده و خـود را    سبتافتراق خود را ن کردند یمسعی  ها يعبر .باشندملل متمایز 

تمایز خود را نسـبت بـه اقـوام وحشـی ثابـت       کردند یمنیز کوشش  ها یونانیو . جلوه دهند ها آنبرتر از 

  .نموده و برتري خود را ابراز دارند

در آن زمـان   معتقد بودند و چـون ) نه به مفهوم امروزي( سقراط، افالطون و ارسطو به ملیت یونانی

هـدف از آن   لـذا  به سازمان سیاسی خود تحت عنوان پلیس یعنی حکومت شهري وفادار بودند، ها یونانی

ـ  بیشتر به همکاري مردم با یکدیگر در دفـاع از حمـالت خارجیـان    و ایـن ناسیونالیسـم    کنـد  یمـ ی تجلّ

  .)8و  7: 1353خلیلی،( مورد هدف و تجاوز قرار نداشته است وجه چیه به
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یعنـی  کنـد  یمـ  وجو جستت و دوران ماقبل مدرن آنتونی اسمیت نیز ریشه ناسیونالیسم را در قومی ،

 کنـد  یم بیان او صریحاً .ردیگ ینمجدید بدون یک عقبه و میراث فرهنگی شکل  يها ملتمعتقد است که 

احتمـاالً   هـا  آنبدون در نظر گرفتن عناصر قومی از قبل موجود، که فقدان  توان ینممدرن را  يها ملتکه 

  .)1389:209اوزکریملی،( بود درك کرد يساز ملتمانع مهمی بر سر راه 

انتقاداتی کـه بـر آن    برخالفکه  کند یمارائه  يا هینظردر مورد ناسیونالیسم  15از سوي دیگر ارنست گلنر

  .وارد است، ولی همچنان در تبیین و پاسخ به چرایی تداوم ناسیونالیسم در دوران مدرن راهگشاست

  :به عقیده او جوامع کنونی از سه مرحله گذر کرده است

 دوران گردآوري خوراك -1

 دوران کشاورزي -2

 ).19 :1388، گلنر( یصنعتدوران جامعه علمی و  -3

 او .د به ملت هنوز شکل نگرفته بودو اعتقا سمیونالیناس مل و دواو مراحلدر به عقیده ارنست گلنر 

 يا دهیپداز نظر گلنر، ناسیونالیسم  .داند یم نو يا دهیپدو  جهان مدرن يفه هالّؤاز م یکیرا  سمیونالیناس

در حال تغییر است  يا ندهیفزا طور بهدر عین حال دائماً  که پیچیده و کار میتقساست که در نوع خاصی از 

بنا بر گفته او، جامعه صنعتی بر نیاز به رشد پایدار اقتصادي و برآوردن احتیاجات معیشتی  .ریشه دارد

عالقه به پیشرفت  .شود یمکی است که موجد عالقه به مساوات جویی نیز د تحرّاستوار است و مولّ

پیچیده است و این امر نیز نیازمند نظام آموزش و پرورشی  کار میتقسمتضمن  ییگرا صنعتصنعت و 

ابزار اصلی اشتغال، یعنی زبان مشترك، دانش و سواد  ساز نهیزمصی و جهانی است که نسبتاً جدید، تخص

مختلفی تشکیل  يها خانوادهو  ها گروهمردمی که به لحاظ تربیتی و فرهنگی از  .معیار در میان مردم است

کار و سرانجام شهرهاي بزرگ در کنار هم زندگی  يها طیمحو حاال در یک جا، یعنی کارخانه،  اند شده

، براي حفظ نظام آموزش و پرورشی که کارکرد آن، تولید فرهنگ مشترك و معیار است، نیازمند کنند یم

 يا دهیپدگفت که گلنر برخالف اسمیت ناسیونالیسم را  توان یم نیبنابرا .میباش یمدولت متمرکز یک 

ابعاد تاریخی  در واقع گلنر. که ریشه در میراث کهن قومی و فرهنگی جوامع داشته باشد داند ینم

                                                
15.Ernest Gellner 
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جالئی پور؛ ( داند یمناسیونالیسم فرهنگی و قومی را ایستگاهی موقتی از مراحل گذار جوامع مدرن 

  .)128-  126: 1391نظرعباسی، 

در این قرن در کشور فرانسه وضع که  دانند یمبرخی نیز آغاز و ظهور ناسیونالیسم را قرن شانزدهم 

ران که غالباً کاتولیک مذهب بودند و سنن مذهبی براي گروهی از متفکّ. بحرانی خاصی پدید آمده بود

آنان در درجه دوزیرا  .ی معرفی کردندخود را ناسیونالیسم یعنی طرفدار وحدت ملّت قرار داشت، م اهمی

مواجه  )مختلف يها فرقهتجزیه مسیحیت به ( یاسیسحقیقت  نیتر مشکلوضع سیاسی کشور خود را با 

تی تحت جمعی يریگ شکلشدن وحدت مذهب را دیدند تصمیم بر  هم شکسته دربنابراین وقتی  .دیدند

این  و .گرفتند تا قدرتی را تشکیل دهند که جانشین قدرت مذهبی سابق گردد »ت فرانسهملی«عنوان 

واخر قرن شانزدهم و آغاز قرن هفدهم أو ریشه و سبب ظهور ناسیونالیسم در  أواقعه را اصل و مبد

 ، الف،ارگادزپا( ت به مفهومی که هست وجود نداشتحس ملی از نظر آنان قبل از آن تاریخ، .دانند یم

نشان دهند که ناسیونالیسم در فواصل مختلف تاریخی  اند کردهدر واقع دانشمندان سعی . )10و  11، تا یب

  .شکال مختلفی به خود گرفته استأمختلف اروپا و جهان  يها بخشو در . ظهور کرده است

گفت این است که پایان قرون وسطی و رخداد رنسانس در اروپا، باعث  توان یم یطورکل بهآنچه که 

فقدان پاسخگویی  .فرهنگی و اجتماعی در غرب شد مختلف فکري، يها عرصهتحوالت شگرف در 

مسیحیت به نیازهاي مختلف سیاسی و اجتماعی مردم، خالئی ایدئولوژیک در غرب را به وجود آورد که 

این مکاتب فکري ناسیونالیسم بود که  ازجملهو . تلف فکري در غرب بودآن ایجاد مکاتب مخ يامدهایپ

 الملل نیبطی قرون گذشته باعث تحوالت بزرگ در جهان شد و اکنون نیز نقش مهمی در تحوالت نظام 

، محصول تحوالت بعد از رنسانس در غرب یک مکتب فکري عنوان بهدر واقع ناسیونالیسم  .کند یمایفا 

  .)1: 1384غ،مبلّ( است

  جدهمیدر قرن ه سمیونالیظهور ناس - 2- 5- 2

 واخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم به معناي واقعی، در اروپا به وجود آمدأناسیونالیسم که در 

یک مکتب زنده و پویا در صحنه سیاسی کشورها ظاهر شد و زندگی خصوصی و عمومی افراد  صورت به

و  .م1648مذهبی و انعقاد قرارداد وستفالیا در سال  ساله یس يها جنگپس از  .ثیر قرار دادأرا تحت ت

ت هاي بعد از انقالب کبیر فرانسه این نظریه در سراسر اروپا رونق یافت که بشریت به ملی ژهیو به
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آن  بر اساس دیبا یماست که  يا ژهیون و مختلفی تقسیم شده است و هر ملتی داراي خصائص معی

در واقع اروپا با آغاز عصر  .)1: 1371درویش پور،( خصائص حکومت معین و مستقلی از خود دارا باشد

این قرارداد  بر طبق .یید آن از سوي پاپ به دوران نوینی پا نهادأمدرن و با امضاي قرارداد وستفالیا و ت

کنند مذهب پادشاه را بپذیرند و بمانند و یا مذهب خود را حفظ و کشور را ترك  توانستند یم مردم

  ).1387:96نقیب زاده،(

برخی . است شده گفتهمختلفی  يها دگاهیدنظرات و ناسیونالیسم و خاستگاه در مورد زایش البته 

شانزدهم اتفاق  ٔ◌ سدهوائل أکه در  آورند یمانگلستان را نخستین خاستگاه ناسیونالیسم در اروپا به شمار 

پیدایش ناسیونالیسم را به اروپاي قرن  16مونتسرات گیبرنابرخی نیز مثل ). 10: 1389طالعی، ( افتاده است

و  .م 1776که باعث به انجام رسیدن انقالب امریکا در سال  ییها دهیاو به  دهد یمهیجدهم نسبت 

  ).69: 1378گیبرنا، ( گردیدند، پیوند داده است .م 1789انقالب فرانسه در سال 

ایدئولوژي و گفتمان در نیمه  مثابه بهبر این امر توافق دارند که ناسیونالیسم  دانان خیتاربسیاري از 

و اندکی پس از آن در امریکاي التین شکل گرفتم قرن هجدهم در امریکاي شمالی و اروپاي غربی دو. 

 1775: از اند عبارت شود یماشاره  ها بدانزمان ظهور ناسیونالیسم  عنوان بهکه اغلب  ییها خیتار

آغاز انقالب کبیر فرانسه (. م 1792 و 1789، )اعالم استقالل امریکا(.م 1776، )نخستین تجزیه لهستان(.م

أ ).فیخته ٔ◌ نوشتهبه ملت آلمان  ییها خطابهانتشار کتاب (.م 1807و ) مین مرحله آنو دویان ا در مم

کبیر فرانسه  کید دارند انقالبأبر ظهور و شروع ناسیونالیسم ت که بیشتر کارشناسانتواریخ ذکر شده آنچه 

و جهان  ثیري ژرف بر تحوالت سیاسی، اجتماعی و گسترش ناسیونالیسم در سطح اروپاأاست که ت

، نواختی مقدم( شد ها ملتو بیداري سایر  یخواه يآزادمفاهیم  ٔ◌ إشاعهگذاشت و باعث گسترش و 

1389 :352.(  

که  خورد یمگره ) 1789(با انقالب فرانسه  یک باور سیاسی، عنوان بهبه عبارت دیگر ناسیونالیسم 

و با  شکل گرفت و اشرافیت کهن ت ستمگرشیرازه اصلی آن از مقاومت مردم ستم دیده علیه حاکمی

در واقع ). 66 :تا یب ،هادي( گسترش یافتهمین گرایش ابتدا در اروپا و پس از آن در امریکاي التین 

اروپا  يها نیسرزمناسیونالیسم در دیگر  ٔ◌ گستراندهفرانسوي، نیروي پویابخش و  ٔ◌ نوخاستهناسیونالیسم 

                                                
16. Montserrat Guibernau 
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خواست مردم در درازاي زمان،  براثراست که  يا جامعهبرداشت فرانسویان از ناسیونالیسم،  .بود

  ).17: 1389طالعی،(است و در قالب دولت بلورینه شده  گرفته شکل

انقالب ت و اشرافیت پادشاهی و به تبع آن بروز حقیقت در پی قیام مردم فرانسه علیه حاکمی در 

 بود گرفته شکلکه  یدوست هنیمو تی بهره جستن از حس ملیبا  که به این حقیقت پی بردندمردم  ،فرانسه

گوناگون، سازمان اجتماعی  يها کشمکشاز تفرقه و  يریو جلوگایجاد وحدت ملّی  با توانند یم

  .حاکم بر سرنوشت خویش باشند و شکل بدهند »ملت فرانسه«تحت عنوان  يتر بزرگ

 نقطه عطفی در تاریخ تکوین اندیشه ناسیونالیسم به شمار انقالب کبیر فرانسه،گفت که  توان یم

 .افتیتحقق  ملت باشد، تیکه همان حاکم سمیونالیرکن ناس نیتر مهم با انقالب فرانسه، .رود یم

و در طول قرن هیجده . موج جدیدي از ناسیونالیسم در اروپا را به وجود آورد ناپلئون، يها ییکشورگشا

مبتنی بر برتري نژادي، تمایزات  ضلع جدید آن که و. اروپا را گرفت ی گرایی سراسرو نوزده، ملّ

و پیروي از عقاید  17از نظریه تکاملی داروین با الهام ی بود،فرهنگی، افتخارات گذشته و نمادهاي ملّ

در آلمان به وجود آمد و باعث تحوالت  19هگلفیخته و  ،در ایتالیا 18مازینیجوزپه اندیشمندانی همچون 

  .)1: 1384غ، مبلّ( ل قرن بیستم گردیدفجایع ناگوار دو جنگ جهانی در نیمه او ساز نهیزمعظیم و 

عواملی که منجر به برافروخته شدن آتش دو جنگ  نیتر مهمیکی از گفت  توان یم که يطور به

تا در  کرد یم جییرا ته ییاروپا مردم کشورهاي که يا شهیاند. اندیشه ناسیونالیسم رمانتیک بود ،جهانی شد

  .شودنفر  ها ونیلیمکشته شدن  باعثقرار گرفته و  گریکدیمقابل 

و  ها دولت برآوردنسیا و سر آپس از انقالب فرانسه و خیزش ناسیونالیسم مدرن به سوي اروپا و 

مردم و عرصه  يها يوفاداری در قسمت بزرگی از اروپا به کانون حکومت ملّ ،گرا ملت يها جنبش

  ).107: 1962، فوگل لیاشپ( سیاسی بدل شد يها کوشش

 يها زشیخنقاط جهان  ریاز بستر خود رها شد و در سا سمیونالیبا انقالب فرانسه ناس در واقع

 ملّیونجنبش  توان یم یستیونالیو ناس یملّ يها جنبشو  ها زشیخاین  ازجملهکه  .ختیرا برانگ ياریبس

که ذکر کردیم  طور همانبنابراین . اشاره کرد لهستان، یونان ، صربستان،مجارستان آلمان، ایتالیا،

                                                
17. Charles Darwin 
18. Giuseppe Mazzini 
19. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
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پذیرفته شده  يا گستردهتاریخی که به صورت . واخر قرن هیجدهم ظهور کردأرن در ناسیونالیسم مد

  .است

  در قرن نوزدهم سمیونالیناس ییاوج شکوفا - 3- 5- 2

وائل قرن نوزدهم در اروپا شایع شد و از آن پس معیار جدیدي براي تعیین واحدي أناسیونالیسم از 

تا آن موقع دین بر کلیه شئون  .وجود آمداز اجتماع که داراي یک حکومت منحصر به خود باشد به 

کرد که از آن پس ناسیونالیسم نقش  يا مرحلهاروپا را وارد  ساله یس يها جنگ. زندگی مردم تسلط داشت

  ).16 :تا یب نیک آئین،( ري را در اروپا نسبت به کلیساها ایفاء نمودثّؤم

 ی در آلمان،ملّ يها جنبشو  ها انقالب فرانسهبا رشد و توسعه ناسیونالیسم به تدریج بعد از انقالب  

این انقالب . انقالب مردم آلمان بود ها آن نیتر معروفشکل گرفت که شاید ...  اتریش، مجارستان، ایتالیا،

که بر برتري نژاد، . آن، فیخته بود پردازان هینظر نیتر مهمشد که از  يگذار انیبنبراساس نظریه مردم 

  .)27: 1387شیخ شعاعی،( معتقد بود آلمانزبان  فرهنگ،

ره وین در گدر واکنش به تالش کن »کاربوناري«با عنوان جمعیت  يدر ایتالیا نیز جمعیتی سرّ

مازینی هم عضو آن  جوزپهبازگرداندن اوضاع و احوال اروپا به وضع قبل از انقالب، شکل گرفت که 

رترین مظهر ثّؤو م نیتر بزرگاو در آن موقع  .و استقالل ایتالیا بود و اتحادی نهضت ملّ گذار انیبنوي  .بود

ناسیونالیسم در آمریکا نیز در جهت تحقق افکار و عقاید آزادیخواهانی مانند جان  .ناسیونالیسم لیبرال بود

جرمی  در انگلستان نیز تحت نفوذ افکار متفکّرینی مانند. پیش رفت 22و توماس پین 21و جفرسون 20الك

یک جنبش فکري در سراسر اروپا غربی  عنوان بهناسیونالیسم لیبرال به اوج خود رسید و این امر  23بنتام

  ).18 :تا یب ن،یآئ کین( انتشار یافت

م در ربع سوچک، اسلواکی، رومـانی،  (در اروپاي شرقی و شمالی  ها سمیونالیناسم قرن نوزدهم، موج دو

در (اروپا کوچک در بیرون از  يها سمیونالیناسهمراه با ) بلژیک، لیتوانی، فنالند، نروژ و یهودیان  

                                                
20.John Locke 
21. Thomas Jefferson 
22. Thomas Paine 
23.Jermey Bentham 
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Abstract: 

As a consistent and influential ideology and school of thought, nationalism permeated 

among the Arab world right by the time that the third world countries, especially the 

Middle East, were exploited by the Westerners, and, consequently, a great number of 

Arab thinkers, poets and writers converted to nationalism. According to the importance 

of the problem of Palestine in the Arab World, the Arab poetry has been allocated to 

Palestine. Mahmood Darvish, as a well-known poet, has played a notable role in 

between. Among different Arab poets, he has paid a significant consideration to varying 

affairs in his country. This is because Darvish has lived a long life among the events and 

predicaments in the Palestine and presently witnessed the Arab identity has been getting 

deescalated. Under the influence of political events in the Arab states, his poetry 

received nationalistic falvour. There are a few poets like Darvish whose poetry is 

mingled with the experience of Intifada and Resistance and the entirety of his ontology 

is centered around and dedicated to the Palestine. For this reason, his poetry is 

categorised as a national poetry. Mahmood Darvish's critical orientation enabled him to 

cast deeper perspectives towards poetry, life, battle and human being. It can be dared to 

state that the factors of nationalism are the most important motifs and themes of 

Mahmood's poetry. Be it as a matter, the present thesis pivots about to examine such 

elements in his poems. 

 

 

 

 

 

Keywords:nationalism; Mahmood Darvish; Palestine; Resistance Literature; Moden 

Arab poetry  



١۴١ 

 
 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Literature and Humanities 

Department of Forigne Languages 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of M.A. in 

Arabic literature 

 

Title: 

A study and analysis of nationalistic indices  

in Mahmood Darivish's  

 

Supervisor: 

Shahriyar Giti (Ph. D) 

 

Advisor: 

Javad Garjami (Ph. D) 

By: 

Peyman Tamjidi tamar 

 

September – 2017 


