
   

  ملت و مفهوم اقليتهاصيانت از 
   از زمان روشنگري انديشهدر گفتمان تاريخ

  
  ناصر ايرانپور ترجمة                        كريستيان هيلگروبر نوشتة

  

 

  

  :توضيح مترجم

 6از  است که ي مجموعه مقاالتي حاو،ته انتشار ياف2004در سال که  اين کتاب. »يصيانت از اقليتها و دمکراس« است تحت عنوان ي نخستين گفتار کتابحاضرمقالة 
 مقاله و يعنوان آلمان (اند  ارائه گرديدهآلمانی آکادميسين از سوی چندين ي و مليدر ارتباط با حقوق اقليتهاي قوم ي ـ تخصصيدر يک سمينار علم 2002 مارس 8تا 

   .باشد ي م)آلمان(يلگروبر، استاد حقوق در دانشگاه بن  نويسندة اين مقاله پروفسور دکتر کريستيان ه). آمده استکتاب در پايان مقاله
و ترجمه به قلم پروفسور ديتريش مورسويک را  »ي چند قومي در کشورهاي و آزاديدمکراس«   فصل دوم اين کتاب تحت عنوانالزم به ذکر است که من قبالً

  . آن را چاپ نموده است »پيام کردستان«   وزيننامة هفته
تنها بطور  است که به اعتقاد من کاربرد آن در ارتباط با مليتهاي ايراني رفتهبکار  »ـهاتـيـلـاق« مفهوم ة حاضر در عنوان مقالکنيد، يه مهمانطور که مالحظ

و تاريخی  خواستگاهعد زبانها در اقليت قرار دارند، درحاليکه هر يک از آنها در ب بعد سراسري همة مليتها به انضمام فارس؛ چرا که در ايران در صادق استمشروط 
  از آن است، مقصود در ميان هرآينه که بحث در مورد حقوق اين مليتها  بنابراينو.  در اکثريت قرار دارند خود پيوستة گرفته و به هم مناطق تاريخاً شکل

  به صورت ، آنهم استکشور در بعد سراسري بعنوان اقليتهم   ) الف
، يقانونگذاردر ، ي سياستگذارهاي مختلف عرصهدر ( »مرکزي« درتقدر آنها  متناسب سهيم ساختنور، يعنی  در سرنوشت سياسي کل کشآنهامشارکت  )1(

  و ...) ها،  ها، در سفارتخانه  وزارتخانه پرسنل، در»مرکزي«ي دولت ، اطالعاتي، نظامي تعيين کادر ادار وي کليدي پستهايواگذاردر امر 
   همچنينراسر کشور و در سيشهروندبرابر برخورداري از حقوق  )2(
زبان در آذربايجان، يک آذربايجاني در شيراز، يک کرد  يک فارس(اه زادگ در مناطق خارج از  ملی يک اقليتآحاد  به مثابة ويژهحقوق از آزاديها و يبرخوردار )3(

 و ...) در خوزستان، يک عرب در کردستان،
 اي  در بعد منطقه بعنوان اکثريتهم   ) ب

 . ..ي، اقتصادي، فرهنگي، امنيتي و  از لحاظ سياسآنهاداخلي به شکل تأمين استقالل  )4(

هات که مردم غيرفارس ايران از حقوق شهروندي برابر نيز برخوردار نيستند، چه رسد به اينکه در بعد سراسري به عنوان اقليت و در مناطق خودشان بعنوان اما هي
به منظور تأمين نهان و عيان و تبعيضات   تضييقات واجحافات وبراي مصون ماندن از  صيانتهاي ويژه  نظامهاي دمکراتيک ازبساناکثريت به رسميت شناخته شوند و 

 ايران بر »دولت ـ ملت« به سياق فرانسوي و تشکيل »ايراني«سازي   ريشه در دکترين ملتالساعه نبوده، بل  خلق اين امر.آزاديها و حقوق کلکتيو خود برخوردار باشند
اگر چه اين . آنها داشته و دارد شووينيستي و اونيفرميزه کردنمليتهاي غيرفارس ايران و فارسيزه ملي ـ فرهنگي همة سيستماتيک و هدفمند  دن برشالودة تحليل

 »تـلـم«که مفهوم  ت، اما مفاهيم و مقوالت اجتماعي ـ سياسي دستگاه نظري آن بطور رسمي همچنان کاربرد دارند در ايران نافرجام بوده اسفارسيستی  پانسياست
 از طرف مترجم در کوچک  مقالة حاضر گاميستبرگردان. ضرورتي عاجل داردسياست  لذا بحثي انتزاعي و بسط آن از حوزة علم به .باشد ترين آنها مي کننده از تعيين
  .اين راستا

  . اند دف هم بکار برده شده به معني مترا»قوم« و »خلق«، »ملت« مفاهيم ، چنانچه که خواهيد ديد،در اين مقاله ضمناً
  . داخل کروکيها از مترجم استيعبارتهاي تکميلها و  واژه

        

  
  بر موضوعيمدخل. 1
  

ي براي صيانت و حمايت ويژه از اقليتها در يك نظام مبتني بر دليلباشد كه چه ضرورت و  مطرح است اين مياينجا سوال محوري كه  [...]
الخصوص بسته به تعاريف متفاوت و در حال رقابتي  شوند علي پاسخهايي كه به اين پرسش داده مي. جود داردبرابري دمكراتيك و آزادي و

 دورة روشنگري از لحاظ تاريخ انديشه شكل گرفتند و در عصر دولتهاي ملي از لحاظ سياسي ازشوند، تعاريفي كه   ارائه ميملتكه از مفهوم 
هر كدام از اين تعاريف متفاوت نه تنها قانون تابعيت كشورها، بلكه به ويژه تعامل با اقليتهاي ملي و قومي . و نيز حقوقي جا افتادند، گوناگونند

  .اند  هاي تحت تأثير خود قرار داد كنده را نيز به نحو تعيين

تها به مفهوم به شود، پيدايش و سير تكوين اين انگاشتها و طرحها و تأثيراتشان بر موقعيت اقلي  تالش ميبه همين جهت ذيالً
  .گردد شناختن يا نشاختن آنها چون واحدهاي سياسي مستقل اندكي تأمل  رسميت
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. 1»آلماني«و تعريف » فرانسوي«تعريف : بندي نمود توان به دو دستة متفاوت گروه  را ميملتهاي تعاريف از مفهوم  اولين نمونه
  . 2(historisch-individuell) »تاريخي ـ   ويژه« يماست و دو(aufklärerisch)  »روشنگرانه« ي تعريفيتعريف اول

  
  
 »مدنيملت « يمفهوم فرانسو. 2
  
در اي که  در اعالميه  (Abbé Emmanuel Sieyés)آبه امانوئل سيه  .شد  در ابتداي انقالب فرانسه فرموله  آنةانوشنگررـ سياسي مفهوم به  »ملت«

 از يجمع«: وي به آن چنين پاسخ داد. را مطرح نمود »ملت چيست؟«اشت، پرسش  نگ»طبقة سوم چيست؟« تحت عنوان 1788 سال اواخر
ملت فرانسه خود را بدين ترتيب  .3» شوندي مجلس قانونگذار نمايندگيک قانون مشترک باشند و از طرف يکافراد متحد که تحت 

گيرد، و هر  ي آن چيزهايي را که به ملت تعلق دارد، در برمهمة... طبقة سوم «. دکر تأسيس مقننه تصاحب قوة ي اقدام انقالبباگرايانه  اراده
مطرح  ي شهروندي از طريق برابر که بدين گونه،تعلق به ملت. 4 »بداند که طبقة سوم نيست، مجاز نيست که خود را متعلق به ملت يچيز
سازد که  ي عيان مييکه، اتفاقاً همين خوداطميناندر حال. بيند نمي ي و فرهنگي قومهويت  بيشتر از لحاظ به روشن شدنيگردد، ديگر نياز يم

 ي قرار داده بود، چه که اين پادشاه بينش و منش خودي رژيم پيشين را مبنايسياس] ميراث [»آوردهاي دست« يانقالب فرانسه به چه ميزان
 و دولت واحد هتحميل نمود سراسر مناطق فرانسه برگرايانة خود را   سلطة مطلقياي و ميان فرانسه بود که با از سر راه برداشتن قدرتهاي منطقه

ابژة  به يک يا با عقب راندن خودآگاهيهاي منطقهبطور همزمان  »خلق فرانسه«که در پي آن   5 را بوجود آورده بودي متحديو از لحاظ ارض
در انقالب .  تبديل گشته بود»عالپاسيو و ناف« ي که به شکل يک خلق و ملت دولتيواحد حاکميت تبديل شده بود، به اين معن] موضوع[

 بعنوان ي از توانايي و شايستگي دست يافت و اعالن برخورداري سياسيگرفته بيدار شد و به خودآگاه  قبالً شکليفرانسه اين ملت دولت
ملت منشأ همه چيز ملت بر همة چيزهاي ديگر ارجح است، «گويد   که ميسيهة اين گزاربنابراين . سوبژة فعال و سرچشمة حقانيت را نمود

 ي از لحاظ تاريخ،]در برابر دولت[مردم بر حاکميت و استقالل يست  تأکيد وگفته شده ي قانون اساسيکتئور يمبان در ارتباط با که »6است
فرانسة ر اواخدر . انقالب آن را تنها فعال نمود. آن هنگام که انقالب فرانسه به وقوع پيوست، ملت فرانسه وجود داشت. کند ينيز صدق م

 از »جامعة واحد مطيعان« .ن فرانسه قرار داشتاندشهرو ياجتماع وحدت  در برابريقدرت واحد دولت پادشاه گراي پيش از انقالب مطلق
  . [...] واحد مبدل گشتي ـ دولتيملت مدناجتماع از شهروندان عضو يک  به يک »تنها«طريق انقالب 

 به يبراجايي  و با اراده يسياس يگرايانة ملت بعنوان اجتماع  و يکسانيرابر بيناپذير ه وحدت و تجزي]گرايانة جزم[دگماتيستی اصل 
 و]  به شکل توزيع قدرت بين دولت مرکزی و دولتهاي ايالتی در يک نظام فدرالمثالً[  قواي و تقسيم عمودي قوميرسميت شناختن اقليتها

  . گذارد يرفته نمگ  شکلاي و تاريخاً ي منطقه و ويژگيها به تفاوتهاعنايت نيهمچن

کرد که با  يداد، با فدراليستها با همان شدت مبارزه م يدمکراتيک که خود را کمتر از شاهان پيش مطلق قرار نم ـ يمل بنيادگرايي
 و يطلب نتيافته نيز به همراه سلط فدراليسم و مناطق تاريخاً شکل«. نمود ي ستيز م»ضدانقالب« و »يدشمنان داخل«طلبان بعنوان  سلطنت
اعتبار ساقط  را از يتاريخيگانه محسوب نمودن طبقة سوم و ملت تمام قوانين . ...  قلمداد گرديدند»يدشمن مل«گرايي بعنوان  يروحان
زه  آنها با دپارتمانهاي تايگرفته و جايگزين از ميان برداشتن استانهاي تاريخاً شکلبرچيدن امتيازات طبقة اول و دوم همزمان با . »7ساخت

از قبيلة «آنها گويا کردند که  را مطرح مي» واري ادعاي ديوانه«هاي اشراف به قول سيه  آن هنگام که خانواده. همراه گشتبوجود آمده 
 رد کردن هر يمبارزة روشنگرانه با امتيازات اشراف همزمان به معن، »اند به ارث گرفتهاز آنها باشند و حقوق خود را  مي] فرانکي[تسخيرگران 
پاک شود، خود را بعدها بخاطر اين ضايعه که «ها  گفت که اگر ملت از اين خانواده يسيه م . نيز بودي بر اساس منشأ قوميگذار نوع تفاوت

 را از ها و حقيقتاً اگر بخواهيم همچنان اصل و نسب.  خواهد دادي و تسلي، دلداراستها  يها و روم ي از اعقاب گالياکنون ديگر تنها ترکيب
 را دارد که يها حداقل همان ارزش يها و روم ي به شهروندان فقير خود اين آگاهي را بدهيم که اصل و نسب گاليمتوان يمتمايز کنيم، نم هم

  .»8ند از آن برخورداراند  آمده قديميکه از جنگلها و باتالقهاي ژرمان يهاي ديگر يها و وحش ي و ولشها يسيگامبرئ

مورد ستايش و سوگند قرار گرفتة ملت قادر نيست اين واقعيت را بپوشاند که هم قبل و هم بعد از چنين  يناپذير البته وحدت و تجزيه
 واحدی چنين ملت. اي در اين کشور وجود داشت طلبانه  استقاللي اينجا و آنجا تالشهاي حتياي، آر ة منطقه  ويژيانقالب فرانسه خودآگاه

 که با يآل از جامعة آن زمان بود، تصوير  نداشت، بلکه ترسيم يک تصوير ايدهيد خارجوجو ساًگرديد، وجود دارد، اسا که مدعي مي
  . ياورد آن وارد نياي به تأثيرگذار  نداشت، که البته اين امر لطمهچندانی انطباق يواقعيات تاريخ

 اوقات ي برخ ورسوم«اما  تقسيم شده بود،  بود که فرانسه سنتاً به آني توجه به استانها و اياالتي بي واحد پادشاهياگر چه سيستم ادار
و خلق پرونسال با   خلق برتون18در انتهاي سدة  تفاوتهاي سابق بين استانها را پابرجا نگه داشتند؛ يهاي تاريخ ها و اسطوره زبان و افسانه

ميندار از طريق ازدواج در ان آخرين اميرنشين زکه بعنو براي نمونه برتانييه. »9هايشان هنوز واقعيات بسيار زنده بودند قوانين، عادات و لهجه
 پس از انقالب هم به داشت و تا انقالب فرانسه هويت و جايگاه ويژه خود را نگه ،ه بود تحت سلطة بالواسطة پادشاه فرانسه درآمد1532 سال
هاي وفادر به پادشاه  يبرتوند که در آن يگرد  تبديل ي به ميدان جنگ خونين داخل1792 از  بود،وفادار به پادشاهکه  ي واند منطقةمانند
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تحت سلطة  فروش جنوا ي در پ1768و در جزيرة کورسيک که .  شکسته شدي بطور قطع1796 که تنها ي را نمودند، مقاومتيمقاومت سخت
  . هم شرکت نمودبارت  مسلحانه صورت گرفت که در آن ناپلئون کورسيکي مقاومتنيز 1789 قبل از شروع انقالب يفرانسه درآمده بود، حت

قبوالنده و حاکم خواهد شد، از ابتدا باالخره  ملت يناپذير  و تجزيهگی بر يگاني مطرح شده از طرف سيه مبنياينکه اصل جزمگرا
 بر ژيرونديستهاي )Marat, Danton, Robespiere( »حزب کوه« عضو يبه تدريج بود که تمرکزگرايان بنيادگراتنها . مطلقاً مشخص نبود

 تمرکززدايي گرديد و در تقسيم ي انقالب فرانسه دستگاه اداري نمونه در ابتدايبرا.  فائق آمدند)J. P. Brissot, A. Condorcet( اليستفدر
ها   ژاکوبينياما چون طبق ارزياب. 10 مناطق در نظر گرفته شدي شرايط جغرافيايي و تاريخMirabendaus هاي از انديشهتأثر مدپارتمانها 
 تشخيص دادند که به ي داشت، تنها دو سال بعد ضروري را در پ» و کشور وحدت ملتي برايخطرات جد« يي در ساختار ادارتمرکزگراي

 بر عليه نظام فدرال آن هنگام گرفته شد که مجلس شورا که پس يتصميم قطع. 11ندخيز تمرکزگرايي بري، يعن انقالب»دستاوردهاي«دفاع از 
اصل مشهور  ژيرونديستها  ارادة بر خالف1792 سپتامبر 25 جديد را برعهده گرفته بود، در ين قانون اساس پادشاه وظيفة تدويياز سرنگون

 ي براي وحدت جمهور بود، از فدراليسمي به جانبداري که معطوف را پذيرفت و هر تالش»ناپذير است   فرانسه واحد و تجزيهيجمهور«
 باعث »حزب کوه«خلع قدرت از ژيرونديستها از طرف . 12زاتش اعدام خواهد بود قلمداد گرديد که مجايجنايتو بخش  زيانفرانسه 

، در جنوب ي برتانييه، نورمانديحکومتهاي دپارتمان.  نمانده بودي به انحالل جمهوريچيز 1793 يدر ژوال.  گرديد»يقيامهاي فدراليست«
. اي بود  منطقه و خاصگراييگرايي يوجود جزئ از ين امر نمود بارز و استقالل دادند؛ ايي به جداييکومته رأـ  فرانچ، در جنوب و در يغرب

  .13 بود، گرديدي آن، که نماد حاکميت ملي رفاهي در شمايل مجلس شورا و کميسيونهايسرکوب اين قيامها موجب تقويت قدرت مرکز

ان بعنوان وسيلة ارتباط ب وحدت زکه وحدت کشور فرانسه شاملا اين تصور ب 1635خيلي پيش، يعني در سال (Richelieu)  ريچليو
فرانسه در .  صيانت از زبان فرانسه و واحد کردن آن تأسيس نموده بوديفرانسه را برا] فرهنگستان[ يآکادم گردد، يم و تفاهم نيز يفرهنگ

. آمد يمخن به ميان  س»ترور زباني« که در مناطق مختلف آن از ي را در پيش گرفت، طوريبرابر اقليتهايش يک سياست سختگيرانة زبان
 ي و سخن گفتن به زبان فرانسوي موظف به يادگيري بطور خشني مطيعان تاج و تخت فرانسوةها و الزاسيها، هم يبرتونها و باسکها، فالم«

.  داشته باشدتواند وجود ي نمي زباني بدون يگانگيمدن/ي که يک ملت دولتاين اعتقاد را پيدا کردند يانقالبيون نيز بزود. »14گردانيده شدند
 زبان ولتر و اعالمية حقوق بشر در فرانسه صحبت  و بافهميد ميدانست و   فرنسوی ميي دوروبر پاريس کمتر کسيچون صرف نظر از نواح

عد ب  منتا را بياموزند، ي مقرر نمود که همة کودکان بايد خواندن و نوشتن فرانسو1793 اکتبر 21 مورخة ارسقانون مد  با اين وجود.کرد يم
  .15 گردد»ي يکيچون جمهور«زبان ملت نيز 
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آلهاي آموزش و پرورش   و ايده خود مناطق مختلفي دولت اقليميپرست ، ميهني رايشيپرست ها بين ميهن ي گرايشات آلمان18در اواخر قرن 
 که با هم در يگوته و شيلر در دو شعر کوتاه: داشت آلمان که خود بر آن آگاه باشد، وجود نی به نام ملت؛ اما ملتوطنانه در نوسان بود جهان
در اولين شعر اين سوال را . کنند يبه اين فقدان اشاره م اًت صراحاند سروده » آلمانيشخصيت مل« و »رايش آلمان« تحت عنوان 1796سال 

 در ».يابد يشود، سياست پايان م يآنجا که دانش شروع م. کنم يکشور را من پيدا نم/؟ اين سرزمينستکجاآلمان؟ اما «کنند که  يمطرح م
سازيد از خود مگر  نشود اين اميد حاصل؛ يها، ول يخواهيد از خود سازيد يک ملت، آلمان«: دهند يدومين سروده پاسخ اين پرسش را م

   .»16 حاصل اين مهمبا آن کنيدانسانهاي آزاد که 

  کريستوف مارتين ويالند1792 واحد هستند؟ ]ملت [ خلقيکنها اصالً يا آ؟ آ هستند دولتفاقد، اما  آزاديها خلق ي آلمان آيابنابراين
(Christoph Martin Wieland)با دقتهر کس که سرزمين رايش آلمان را«:  کاغذ آوردي خود از امر واقع زمان خود را چنين بر روي ارزياب  

 برخورد نخواهد يا يها و غيره آشنا خواهد شد، اما به آلمان يها، بايريها، هس يها، فلتس يها، زاکس يها، براندنبورگ يبه تدريج با اتريش ،بپيمايد
  . » استآنها در گذشته آلمان درست شدهمجموعة ين خلق که از دچن«راند، از  ي سخن م»ملتهاي آلمان« از يوهان گوتفريد هردرحتي . »کرد

رايش قديم  »ي دولتيقانون اساس«  وجودبراي نمونه ويالند در. يدد مي ني ابتدا هيچ نقصان واقعفقدان ملت در ی آلمانيگرروشن
که ـ «ديد  ي، اين مزيت را م»اند اند و عمل ننموده ها هيچگاه بعنوان يک خلق نيانديشيده يآلمان«دانست که  ي آن را مسئول اين مي که وآلمان
خواهد ن برخوردار ي و شهروندي انسانيها از آزاد ي از آلماني در جهان به درجة باالتري آنرا داريم ـ هيچ خلق بزرگ سياس که مايتا زمان

 .17»خواهد بودن در امان ي و کليسايي و بردگي، سياسي و داخلي خارجيدر مقابل اسارت و بندگد و هيچ خلقی به اندازة خلق آلمان بو
 و از ميان برداشتن سلطة خودکامانة يا  منطقهي دولتهاي کوچکي معطوف به گذر از تنگناي انجام تالشها آلمان هنگاميروشنگر] عصر[

 »ميهن« و »کشور«چنين است که . جست يد و به آنها توسل ميانديش ي ميوطن  و جهانيشمول بشر  جهانيآلها  وقت به ايدهيگرا مطلق
 » صحبتهايي براي فراماسون ـارنست و فالک«در اثرش به نام ) 1729 ـ 1781 ( (Gotthold Ephraim Lessing)گن گوتهولد افرايم لسييبرا

 (Lessing)لسينگ . داردرا  »يرضايت هر موجود واقع« رشد ي براي تنها نقش ابزاري ويکشور برا.  هستند» و مبهمي انتزاعيمفاهيم«) 1778(
نگريد،  ي مي مختلف بعنوان جدايي ظاهريبديهي بود، به تقسيم بشريت به خلقها انسانها به مجرد انسان بودنشتان يک امر يکه برايش برابر
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 خود حدود و ثغور قائل يقومگرايي که برا.  رشد آني براي جمعيباشد تا کمک ي و منزه مي طبيعانسانيتجدايي که بيشتر سد راه شکوفايي 
  .ه نياز به رفع آن وجود داردداند ک ي ماي ي پيشداوريسازد را و ياست و خود را از ديگران جدا م

 يفرهنگجمعي  ي و دراماتيک خود به کل خلق آلمان خودآگاهيداند که در اثر هنر يم لسينگ، با اين وجود، وظيفة خود او ام
 ،»لت نيستيمما هنوز م«گيرد، چون بر آن است که  ي به باد استهزا م»ها را ي آلماني برايفکر رئوفانة تأسيس يک تئاتر مل« يهر چند و. بدهد

من در مورد «: داند يتالش مشايستة  قابل ارج و ي هدف،ي ـ فرهنگي، بلکه به مفهوم فکري ـ دولتي را نه به مفهوم سياسياما ساختن چنين ملت
 به اين شايد بتوانيم بگوييم که اين شخصيت براي ما). ها يآلمان (ي، بلکه تنها در مورد شخصيت اخالقگويم ي سخن نمي سياسيقانون اساس

. 18». ...باشد  يخواهيم شخصيت مستقل خود را داشته باشيم، چه که ما هنوز هواخواهان هر آنچه هستيم که خارج يباشد که ما نم ي ميمعن
ابل اي در مق بعنوان طرح و انديشهکردند،  ياز آن دفاع م) آلماني(که فرهيختگان  خودمختاري انديشة ملت فرهنگةمبادي اوليها و  نطفهاينجا 

 را درنورديدند و يک ي مرزهاي حکومتهاي آلماني آلماني ملي و موسيقي، تئاتر ملي آلمانيادبيات مل«. شود ييافت م) يفرانسو (يملت دولت
 يطلب ي با هژمونيدر مرزبندتنها  خود را ي آلمان هويت ملينخبگان فرهنگ. ... زبانها بوجود آوردند يقضاوت و سليقة واحد را در بين آلمان

تأسيس ، »ي همگاندنبال نمودن مصالح براي کانیم«براي بوجود آوردن  (Herder) نقشة بزرگ هردر. »19 فرانسويها بود که يافتنديفرهنگ
 گرايانة و انساني آموزشي همة تالشهاي باشد برايکانون« تا ،» خلقها و استانهاي آلمان و سرآمدان آنها  همهيبرا«  بود»ي آلمانييک آکادم«

 از ميهن صرفاً ي و منفي انتقاديبا لحن) 1781 (»يدر بارة زبان و ادبيات آلمان«اش  در مقاله (Justus Möser) اگر يوستوس موزر. 20»مانملت آل
آن را  1797در سال   (Friedrich Schiller)آورد، فريدريش شيلر يمسخن به ميان ] فرهيختگانميهن ساخته و پاختة [ »21آموزش داده شده«

، جدا شده از سياست، ارزش مستقل خود را بنياد يآلمان... رايش آلمان و ملت آلمان دو چيز متفاوت هستند «: گويد که ييند و مب يمثبت م
.  استي اخالقفاکتور يک  ملت آنگاهاين. ناپذير خواهد ماند  خدشهي و شخصيت آلمانکرامت هم به زير برود، ي اگر امپراطوري و حتهنهاد

  . »22وجود دارد ملت ي سياساز سرنوشت که مستقل يکند، کاراکتر يکاراکتر ملت زيست منگ و  در فرهاين فاکتور

 به چه ميزان وسعت يافته بود و هواخواه 18 بر زبان مشترک در اواخر قرن ي مبتنيدرک از ملت بعنوان يک اجتماع فرهنگاينکه 
 يک ي بوميملت، اهال«: گردد ي، ارائه شده، مشخص م1776 در سال  آدلونگ، منتشرهي که از ملت در فرهنگ لغت آلمانيتعريفبا داشت، 
يک از طريق  تنگتر ييک اصل و نسب مشترک داشته باشند، با يک زبان مشترک سخن گويند و به مفهوم اندککه ، چنانچه  هستندسرزمين

 دولت زندگي کنند و چه بين چند دولت معين متمايز از خلقهاي ديگر باشند، حال چه در چهارچوب يک کشور ونحوة تفکر و عملکرد 
  »23.تقسيم شده باشند

اي از طرف  کننده اتکا دارد، به ميزان تعيينساز   و فاکتور هويتي که به زبان مشترک بعنوان وجه مشخصه و تمايز عينيمفهوم ملت
يک اشتراک اجتماعي ] ملت[از نظر هردر خلق .  شد و جا افتاديريز پايه) 1744 ـ 1803 ( (Johann Gottfried Herder)يوهان گوتفريد هردر

زبان و فرهنگ اما . اند  خوردهي با هم پيوند مستحکميمحصول زندگي معنواست که اعضاي آن از طريق يک زبان مشترک بعنوان رسانه و 
  .شود ي تبديل ميلذا خلق به يمن زبان به محمل فرهنگ. ناپذيرند از هم تفکيک

 تاريخ ، که در آن»ي فيزيکيجغرافيا« در بارة يو از جمله به دليل رفتن به سمينارهاي ، (Kant)فته از کانتگر  و الهامبرانگيختههردر، 
در  (Goethe)آن طور که در مطلبي که مشترکاً با گوته شد،  يهر يک از خلقها در پيوند با محيط جغرافيايي آنها تشريح مفرهنگ و اديان 

فلسفة زبان و تاريخ خاص خود را بوجود آورد و به خود و  ، تدوين نمود، آمده است» هنر آلمانيدر مورد سنخ و« تحت عنوان 1773سال 
آل انسانگرايانة اين نويسنده نمود کامل يافته  در فلسفة زبان هردر ايده.  بخشيدي خلق آلمان آگاهيهاي فرهنگ ديگران در ارتباط با ويژگي

، ابزار هر فرهنگ و  يارگان خرد و عملکرد اجتماع«: کند يتعريف مچنين  زبان را )1772 (»اي در بارة منشاء زبان نوشته«در هردر . است
بيني وی  در جهان .»!ي به هر طبقة انسانانسانيت نيک، وسيلة انتقال سنن] حفظ[تحصيل دانش، ريسمان معاشرت و ارتباط گرم با ديگران و 

.  قرار دارديهاي بشر سعة کل بشريت، تعليم و تربيت و فرهيخته شدن تمام توانايي در خدمت تو اقواميرشد و تکامل هر يک از زبانهاي مل
 يهر خودويژگاز نظر وی .  بودي زبانتفاوتهاي  و رعايتدرنظرداشت از طريق ي فرهنگ]يساز يغن[ يياب  ظرافت، وی معتقد بهکوتاه سخن

 جمع اثرات يداشته است و اين يعندر آن  کس به شيوة خود سهمي گردد که هر ي ميهاي انسان گنجينة مشترک انديشه« ي باعث اغنايفرد
 نيستند و چنان نيستند که تفاهم ينشدن  تضادهاي برطرف تفاوتهايي که بين زبانها وجود دارند، کهبر آن بودوي . »يهاي انسان همة هستي

مختلف  انسانهاي ي که در زبانهاي و تنوعيرنگارنگ«. ناممکن سازندرا   مختلف و خودويژهافراد  از تکيجمع مشترکمتقابل خلقها بعنوان 
همة لذا . » و نه خارج از آنحرکت استدر گيرد و بر همان بستر  يآنها سرچشمه م ي انسانمتافيزيکذات و جوهر  همان شود، از يديده م

 انسانيت يگانهدر چارچوب گسترة عالمگير  اي فرديت يافته ، رنج و خلق اثر خودويژگيهاييبين  احساس، جهان مربوط بهيزبان هاي دگرساني
 ياز نظر هردر هيچ ملت.  استبوجود آمده که ي است فرهنگکثرت  وجود اين وحدت در و.گيرند ي و ارزش ويژة خود را از آن مباشند يم

 ـ ي و تحميل زباناز همسانگراييو اين تفاوت را بايد ديد و ارج گذاشت و . [ارجح و برتر از ديگر ملتها نيست، اما همه با هم متفاوت هستند
 و فردگرايانة بشريت در يک تنوع جوهراً متفاوت خلقها که انه ايدة فردباوريجهان انديشة وکنندة  شالوده و تعيين .] جستي دوريفرهنگ

   .باشد مي،  خاص و ويژة خود را دارندي يک نوع زندگ، از افراد با خصائص مختلفيبعنوان اجتماع مشترک
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به رشتة تحرير درآمده است، از اين معرفت الهام ) 1784 (»هايي براي فلسفة تاريخ بشريت ايده«يخ هردر که به ويژه در اثرش فلسفة تار
 ي رشد فرهنگبر بستر اين فرآيندبخشد و تنها  ي و توسعة کل بشريت را سرعت ميترقروند  خلقهاي مختلف يگير شکلامر گيرد که  يم

هيچ . ترين نگاه خودويژه و منحصر به فرد است ، سکوالر و در دقيقي ملالنفسه  فييهر کمال انسان معين ير نگاهبنابراين د«. گردد يممکن م
بدين ترتيب خلقها در . »گيرد، چنانجه زمان، آب و هوا، نياز، چهان و سرنوشت محرک و عامل آن نبوده باشد يخود شکل نم ي به خوديچيز

البته براي هردر ملت هيچگاه . شوند ي  تبديل م24»طريق تقدير هدايت شده از ي تاريخي کل يک رونديحاملين واقع«به عين حال 
وی بر آن . باشد ي رشد و شکوفايي انسانيت م و و به همين جهت در حال تحوليصرفاً شکل تاريخخود هدف نيست، بلکه همواره  خودي به

 با  وی. در کل بشريت داردي ملتهاي ديگر است که سهمار اشتراک و اجتماع بملت همواره بايد بر اين امر آگاه باشد که او تنها دبود که 
 يپرور روحية قهرمان« در يتوانست هيچ سود ينم  و)مقايسه کنيد کتاب هفتم، بخش يکم( بيگانه بود ي بکلي نژاديتعصب و ديوانگ

  در تاريخ بشريت با به رسميت شناختن منحصرملتها/خلقها/اقوام که هردر از اهميت يبنابراين درک. 25 ببيند»تسخيرکنندة سرزمينهاي ديگر
 روشنگرانه ـ نقادانة ادراک و »پتانسيل« .گيرد سرچشمه مي ي و انسانيت ژرف ويدهد، از روشنگر ي آنها ارائه م بودنيتاريخـ  و ويژه بودن

 يهاي تاريخ ها و افسانه  خود را از اسطوره کهکند يدر اين نمود پيدا مبراي نمونه  ـ که خود متولد شرق پروس بود ـ يديدگاههاي و
ها در ارتباط با خلقهاي همساية اسالو و  يآميزتر آلمان احترام جديد و بينش يک  خواستارهاي شرق و بالتيک عصر خود رها ساخت و يآلمان

تقدير ] به بشريت[شان  ياگانة فرهنگ ـ بخاطر خدمات جدشان»بربر بودن« رايج وقت در مورد يبالتيک شد که از آنها ـ برخالف پيشدارو
  .نمود

 از يخلق بعنوان اجتماع. سازد ي را ميالخصوص تاريخ است که هويت مل شود، علي ي که از طريق آن منتقل ميدر کنار زبان و فرهنگ
 (Leopold von Ranke)  انکهچنين است که لئوپولد فون ر. يابد يسرنوشتان که تاريخ و رنجهاي مشترک آنها را به هم جوش داده، نمود م هم
  . »26بطور مستقل شکل گيرد[...] «بيند که طبيعت بسيار ويژة هر يک از ملتها  ي را در اين ميرشد پيشروندة تاريخ  و ارزشي معنيحت

 اين جنبش  به ديگر سخن،؛استوار است يهاي روشنگر  بر شانه18جنبش تجددگراي آلمان در قرن «د که دگر يمجموع مشخص م من
 و  عموميتهاي ورا خلقهاکند که ي به تدريج اين شناخت را پيدا مي معنويوطن  که در آن جهان»27 غيرقابل تصور استيبدون روشنگر

 ي و رومانيک آلمانيگردد که تمرکز روشنگر ياز همين جا مبرهن م.  خاص خود نيز برخوردارندياز ويژگيهاي تاريخ، که دارند يتشابهات
، بلکه در  است نيست، آنطور که بارها ادعا شدهي، ضد فرانسوييک واکنش ضدروشنگر ،تبار  و همي، فرهنگية زبان خلق بعنوان جامعيرو

در حال رشد ملت در سياسي  يخودآگاه«آن زمان که در فرانسه .  سياسي خلق فاقد دولت آلمان زائيده شد»ضرورت«درجة نخست از يک 
 يگرا  وحدتيبايست خودآگاه ي، م»28دولت قبالً بوجود آمده يافت و توانست بيابد ي خود را در راستاي سمتگير،يگير حال شکل

 و چون يک چتر و حلقة ي، بلکه فراملي که نه به مثابة يک دولت مليبا وجود دولت رايش( واحد يها به دليل نبود يک سازمان سياس يآلمان
 چون زبان، تبار، يتر از دولت فراتر و پيشساز  اجتماع مشترک طبيعي يمعيارها بر طبق )کرد ي عمل مي آلماني بين دولتهاي اقليم پيوسته هم به

  .وسو گيرد سمتتاريخ و فرهنگ شکل و 

 بوجود ي سياسي و يگانگي فيلسوفانه خلق آلمان يک خودآگاهي و خوديابي شاعرانة خودي، خالقيتهايتأمل در تاريخ خودتا از 
  بود که ناپلئون بر آلمانتسلط يافتن رايش قديم با انقراض تنها پس از ي سياسي خودآگاهيرگي روند شکل.  سپري گشتيآمد، زمان طوالن

از آلهاي  به دليل ايده) 29! اين کشوريها و نه تنها از طرف ژاکوبين(آلماني  از دانشوران ي بسيارياز سوسلطة ناپلئون که و . آغاز گشت
 عمالً بوجود آمده ي آلماني که در نتيجة صدور انقالب به سرزمينهايتحرک تجددگرايانقالب فرانسه الهام گرفتة آنها و همچنين به سبب 

 يا  بطور فزايندهي مورد استقبال قرار گرفت، بزودي با شور و شوق زياد طبقات بااليآور دولتمدار بعنوان رهايي از سلطة خفقانابتدا  ،بود
بود که ) شنابل. اف (» تجربة سلطة بيگانگان«بنابراين، اين ابتدائاً . از آن رهايي يافت مشترکاً ستباي ميشد که  نگريسته   بعنوان سلطة بيگانه

 کردن هتجرب ، ايناينکه. گيرد يدر جنگهاي آزاديبخش صورت مها  بسيج ملي آلماني.  بر خود را بوجود آوردي حاکميت خوديآرزو
کنندة   تعيينوجهدر اينجا البته . باشد ي مي روانشناختييت تجربگردد، يک واقع ي مي خوديبيگانه است که موجب بيدارسلطة  ياحساس
 ـ »31از طريق مشخص کردن دشمنخود شناسايي و  بيينت«يعنی  ـ اند  از آن برخوردار بودهسازيها که همة ملت  30 با ديگرانيمرزبند
انگيز و رد فرهنگ   رقتي و خوارشمار ادعاييي فرهنگي بر برتريجويانة مبتن  سلطهي به ادعاهايساز و بخشاً به شيوة مسأله دارتر است ريشه
 ،يافت يرشد متجديد حيات و  که در مقاومت يا ي آلمان يپرست  و تحقير ميهنفولچنين بود که در سالهاي ا« .مبدل گشت )يفرانسو(ة بيگان

  . »32 را به خود گرفتي و انقالبيهايي از ناسيوناليسم خشن، نظام ضرورتاً جنبه

 و يوطنانة انسانيت، فرهنگ، دانش همگان آل جهان  در ايدهير آلمان به سبب اينکه در مراحل آغازين خود به تمام ديتاصل مل«
اما مفهوم رمانتيک . 33»که در فرانسه ظهور يافته بود، برخوردار نبود اخالقيت ريشه داشت، در اين زمان هنوز از ديناميسم و اهريمن قدرت

 ي خلق با احساسات سياسسم که رومانتييبه مجرددر اين کشور . داد  معصوميت خود را از دست ي حوزة سياس با ورود به]ملت [ خلقيآلمان
 يتبديل آن به ناسيوناليسم افراط، خطر گسست انسانگرايانه و روشنگرانة آن ي ـ نظريد و با اين رويکرد از بستر و شالودة تاريخيگرد آغشته 

رود که به يک  ي  م، شدهيسوء تعبير و سياس،  شالودة آن بود]ملتها[ا  خلقههاي هردر که پيوند انديشه برهه در اين .فتيا و امپرياليسم گسترش 
  .شمار مبدل گردد و خفيف جويانة خلقهاي ديگر خار  سلطهيايدئولوژ
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  شده توسط فرانسويها برلين اشغالي که در در سخنرانيهاي08/1807 يدر سالها )Johann Gottlieb Fischte(يوهان گوتليب فيشته 
 قادر است که جوهر بشريت را يطبيعت معنو«: ت و گفت رومانتيکها را بکار گرف]ملت [ ايراد نمود، ابتدا مفهوم خلق» ملت آلمان«خطاب به 

ود را بر اساس آزاد باشند، خکه  يتنها در صورتاين خلقها   ونمايان سازد خلقها، ي کل، يعنءها درها و جز تنوع تکتکثر و ... تنها در 
 وي بر اهميت وجه .»34يابد ي نمود مي به شکل واقعشان  خداييي بسازند و سامان دهند، سيما،ويژگيهاي خود رشد داده، تکامل بخشند

ير تغي) ظاهراً ( در ویسپس. »35 در ساختن خلق دارديا كننده تاريخ مشترک نقش تعيين«: نمايد ي نيز براي بوجود آمدن ملتها تأکيد ميتاريخ
 و اين ملت«، » وجود داشته باشد، يک ملت ويژه هم وجود دارديا هر جايي که يک زبان ويژه«: گيرد ي شدن صورت ميرويکرد به سياس

؛ کند يها هم صدق م ي آلمانيو اين به اعتقاد فيشته برا. »36محق است، مسائل خود را بطور مستقل حل و فصل کند و حکومت تشکيل دهد
البته آنچه فيشته با تشکيل دولت . 37باشد يم» ي و نظري فکريديدگ  دولت، آموزشياتفاقاً موجوديت بدون دولت و فرا« اش ي که ويژگملتی

 آل جهانگرا و جهانشمول يک ايده« عينيت بخشيدن نيست، بلکه ي به آن است، به تحقق رسيدن يک ايدة ملي دستيابي در آرزويواحد آلمان
 را جامة عمل ي خاص آلمانيويژگخوديک نوع «  که اين نيستوحدت خلق آلمانو مضمون   وی رسالتاز نظربنابراين :  است»38ياخالق

 به خودکه آنها «باشند  يها عبارت از اين م  بر آن بود که اولين وظيفة آلمانييو. »39 شهروند آزاد را متحقق سازداين است کهپوشاند، بلکه ب
 1813 در سال يدر سمينار کشوردار يهر چند و. »40يآزاد در] آرزوهاي خودو [اختن خود س تحققم«امر  در  آنهم،» بدهندآگاهي  درک و

 )ها يآلمان(از آنها  زمانيبدين گونه « دهد که يشود و نويد م يقائل م  41»خلق اصيل« يک ة خلق آلمان به مثابي مفرط براييک رسالت تاريخ
 که يک ي، بنا شده بر عدالت همة آناني براي آزاد، ...باشدنة آن را به خود نديده  قانونگرا، طوريکه تا کنون جهان گوي واقعييک امپراطور

در وی  خرد است که ي يعنيآل سترگ فرهنگ  تحقق يک ايدهي، اما اين درک هنوز برا بوجود خواهد آمد»42دن برخود داريچهرة انسان
مدنظر . باشد ي مي و سياسي و نه واقعي، متافيزيکي، معنويش فرضسازد، يک راي ي که فيشته مطرح م»ي واقعيامپراطور«اين .  43وجود دارد

 ياستبداد برا« ي آرزو»1813 در بهار يطرح يک رسالة سياس« در فيشته هر چند.  بوده است»ي آلمانيروح مل« با »ي اخالقاتتسخير« يو
  . کرده استي هواخواه»44ي آزادي انسان براپرورش«، بلکه از ي نه از استبدادگرايي و خودکامگيبا اين حال و را نمود، »آلمانيت

 فيشته که »يايدئولوژ«اما .  45ماند ي مي پابرجا باق»اش  انه عام و انسانگرايي اساسيشرطها  با پيشي آلمانيرابطة ايدة مل«و باالخره اينجا 
. آور هستند  سوءتفاهميحاظ واقعيت سياس از ل»دولت مطلق« بودن و ايدة يآيد، همچنين تصوراتش از مل يآميز نيز به نظر م گاهاً خشونت

 وجود روانها که از دشمن در ي و تصوراتي احساسيبا توسل به شعارهامالحظه بودند که  يرحم و ب ي بية کاف به اندازسياستمداران و ژنرالها 
 (Freiherr vom Stein) رايهر فون شتاين نمونه فيبرا.  46 فرابخوانند»جنگ ملت« شرکت در ي را برانگيزانند و مردم را برا»ينفرت مل«داشت، 
رنت آ، و ارنست موريتس » آن را رشد دادي و معنوي ماديتوان تمام نيروها ي ميتنها از طريق تحريک و جوشاندن روح مل«: دارد ياعالم م

(Ernst Moritz Arndt) د، بايد اين خطبه خوانده شود نشو ي وارد جنگ مي که بر عليه فرانسة ناپلئوني همة آنانرایگردد که ب يخواهان اين م
ويلهلم فون هومبولت اما . »باشند و به همين جهت نبايد اجازه بدهند، فرانسويها اربابان آنها باقي بمانند ي بهتر از فرانسويها ميآنها خلق«که 

(Wilhelm von Humboldt) در چنين «  و ندا سر داد کهتگرفبه استهزا از لحاظ قدرت سياسي  را ي آلماني يک دولت واحد مليدورنما
همه تاکنون ؛ چرا که طالب آن باشدتواند  ي نمي اصيلي که هيچ آلمانيآلمان گردد، چيزدولت  اشغالگر شدنتواند مانع  مي ني کسيحالت
 به خارج را نداشته است، اما ي سياسي که سمتگيري زمانآن هم ، را کسب نموده استي و علميدانند که ملت آلمان چه مراتب مهم فکر يم

الشعاع امواج  تحت ياما چنين هشدار و اخطار. »47تواند داشته باشد ي از اين نظر مي چه عواقبياصالً مشخص نيست که همچون سمتگير
  .  قرار گرفت و شنيده نشديکنندة جنبش مل  سرمسته وبرداشت خيزش

باشد، سوال  ي آلمان ميتوان گفت که اولين سرود مل ي مي و از لحاظتنگاش 1813رنت در سرود ميهن که در سال  آارنست موريتس
ميهن آلمان هر آنجايي است که در آن به :  چنين بوديوخود  پاسخ .» آيا شوابن است؟؟ آيا بايرالند است؟ها کجاست يوطن آلمان«نمود که 

کل « بايست  آلمان مييبنابراين از نظر و. »خواند يمان سرود م و خدا در آسافکند طنين مي يتا آنجا که زبان آلمان«: شود ي صحبت ميآلمان
نمايان را  ي بسيار فراگيريد و درک مليگرد ي زبان تعريف ميدر همين مفهوم ملت که چنين بر مبنا. نشين باشد يمناطق آلمانکل ، »آلمان

 بود که با وجود ناخرسنديهاي بزرگ »بوند آلمان«ا انحالل الزمة به واقعيت مبدل نمودن آن نه تنه:  نهفته بوديمواد منفجرة سياسساخت،  يم
 ي چندمليتي سازمانده با خواست و ارادة قدرتهاي بزرگ اروپايي به شکل1815بخش در کنگرة وين   پس از جنگهاي رهائييجنبش مل

در مرکز و شرق اروپا، ي قومي و فرهنگي با اقليتهابود  اختالفات و مشکالت جديد ملي بوجود آمدنضرورتاً همچنين  بلکه ،بوجود آمده بود
 ي انقالبيپيامدها«. 48شد از هم جدا نمود ي نمي و اقليمي مختلط سکونت داشتند و آنها را از لحاظ ارضي از گروههاي قوميجايي که ترکيب

نمود،  ي را دنبال ميمل آلمان که هدف تشکيل دولت 49/1848 ي شکست جنبش مل؛ مبرهن بودي و مرکزي شرقي اروپاي نظم سياسيبراآن 
  .»49 به تصويب رسيده بود کنگرهدر آن

دو ايدة « راهگشا انجام گرفت، تا ي در اينجا تالشاين واقعيت را الپوشانی کند که نبايد  » پاوليکليسا« يالبته شکست قانون اساس
، با هم »50يگرفته از رومانتيک آلمان  الهامي ملينگ ـ فرهي مرهون از انقالب فرانسه و ايدة عيني ملي ـ سياسي ايدة ذهني، يعنيمتفاوت مل

 مؤسسان و قانونگزار آلمان يک اقدام دمکراتيک ي رايش مصوب مجلس مليقانون اساس. ترکيب گردند و يک سنتز جديد را بوجود بياورند
 وحدت ايالتها، بلکه از ارادة مستقل خلق قرار نه از ادغام و«.  واحد بنياد نهادي بود که با آن خود را بعنوان يک سوژة سياسيخلق مستقل آلمان

 ي بر طبق الگوي قادر بود که به يک دولت واحد مله نه قرار بود و نياما اين نظام سياس. »51 تشکيل گردديبود که رايش به عنوان دولت مل
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و مناطق تاريخاً شکل تقسيمات ق با در انطبابايست که  ي مصوبه ميبر اساس قانون اساس. ناپذير مبدل گردد  واحد و تجزيهييک جمهور
 اين قانون در آن 5 استقالل خود را چنانجه بر طبق پاراگراف ي فدرال بوجود بيايد که در آن هر يک از دولتهاي آلمانيگرفتة آلمان نظام

. 52شده بودقيد اي  وق پايهتر اعالن حمايت و صيانت از مليتهاست که در مصوبة حق اما از آن با اهميت. محدود نشده باشند، حفظ نمايند
 زبان ي حقوقي، مشخصاً برابر ...يفرهنگگويند، رشد  ي سخن نمي که در آلمان به زبان آلمانيبه همة اقوام« در انطباق با آن 188پاراگراف 

 يا  مقرره؛ را اعطا نمود»ي و امور حقوقي، در آموزش و پرورش، ادارة داخلي که سکونت دارند، استقالل در ادارة امور دينيآنها و در مناطق
 و قومیپذيرش و به رسميت شناختن تقسيمات « بدون اتريش به مفهوم يکه با آن در درجة نخست ارائة پاسخ درخور به واقعيت جند خلق

قليتها را در  از صيانت از ايو بدين ترتيب عناصر مهممدنظر بود  »برخوردار از اکثريتدر مقابل خلق  آنها ي حقوقياقليتها و برابر يطبيع
 188راگراف  پايدر صورت رعايت کاف«: گويد يموافق بود، آنگاه که م (Kühne)توان با قضاوت کونه  يبه همين جهت م. 53برگرفته بود
 ي مرکزيشد، دست کم در اروپا ي از پرخارترين مشکالت عصر ناسيوناليسم اروپايي اگر حل هم نمي يک1849 از سال ، رايشيقانون اساس

 مخصوصاً کنندگان اين قانون  تصويبةهش قرار گرفت  مورد نکوشديدليزم اين چنين آ ايدهو بدين ترتيب  ـ. يافت ي تعديل ميازة زيادتا اند
  .»54شود ي نمايان مانه دورانديشياليسمئ اين بند به مثابة ربخاطر

  

  ملت »يآلمان« و مفهوم »يفرانسو«مفهوم . 4
  زـتـنـز، سـت يـتـز، آنـت     

  
گرايانه   نمونه مفهوم ارادهيبرا.  اين مفاهيم و تعاريف نقاط ضعف و قوت خود را دارندي نشان دادند که هر دوي به اندازة کاففوقالت تأم

 در مقابل قوميتهاي ديگر دارد، چنانجه بخواهند ياصوالً انعطاف بيشتر ي از طرف، تأکيد داردي و شهروندي مدني از ملت که بر برابريفرانسو
 و گرايانه  ديگر اين برداشت عامي از طرفاام. رسانندب را از طريق کسب تابعيت به اثبات ي تعلق داشته باشند و چنين تمايلي به ملت دولتتنها

 و مصادرة به مطلوب تحريفاي  پندارگرايانه و افسانهاي  به شيوه  »ناپذير يک ملت واحد و تجزيه«جامعه را تحت عنوان  ،گرانه از ملتنواحد
 مثالً ، داراست، ارادة جوامع کوچکتر»ملت ارادة «ن ي تعييکننده را برا ني که به تنهايي نقش تعي»عمومي«به اصطالح ارادة  سازد و يم

 و آسيميالسيون ييک گرايش واحدساز« ي فرانسوسنخ يدولت مل. سازد ي مساقط ي به کلي را از اعتبار و اهميت سياسي داخلي قومياقليتها
 ي برايچنين بود که اولين برنامة خودمختار. »55سازد ي مظاهر را اساساً به مثابة يک مشکل ي که تنوع قوميهفته دارد، گرايشدر خود نرا 

 ارگان ي از سو لدا وفائق بيرون نيامدمجلس مؤسسان از آن شد،  ي آن کشور از سوي که بعداً از لحاظ قانون اساسيکورزيك از بررسيهاي
. برد ميناپذير خلق فرانسه را زير سوال  حدت خدشهبر طبق برداشت اين ارگان، اين خودمختاری و چرا که ،56قع نشدنامبرده مورد قبول وا

  .هاک، نه باسکها، برتونها، الزاسيها و يا کورزيدشناس ي را مياش تنها شهروند فرانسو ي، فرانسه از منظر قانون اساسيآر

از ديد :  آن استيفرانسو مفهوم ز ا»تر حجيم«ملت مفهوم آلماني اما 
گرفته از طريق زبان، تبار، تاريخ و فرهنگ به  شکل] ملت[ به خلق ها انسان»يآلمان«

شوند، به  ي تعلق دارند، به داخل آن زائيده مسرنوشتان  از هميمثابة اجتماع مشترک
العمر و   آنها از طريق زبان مادريشان مادامملي ـ قومیيابند؛ تعلق  يدرون آن رشد م

 يگير با يک تصميمگرايانه  جبرآن را توان  يمن. 57گريزناپذير پابرجا خواهد ماند
] ملت[ارچوب آن خارج شد و به اين مفهوم به خلق ساده از خود سلب نمود و از چ

 بهتر قادر يتاريخخاص و از سويي ديگر ملت به چنين مفهوم .  پيوستيديگر
به  را ي مخلتف قوميو گروههاخلقها  ي و تاريخي، فرهنگيزبان ياست ويژگيها

 اين واقعيت دارد که اين هر چند که.  درنظر بگيرد و رعايت کندشايستهشيوة 
 ي ملي از لحاظ فرهنگي است که گروههاباشد يم بعنوان يک موجود تا حد ممکن همگون ي ملي دولتهايدرصدد بنا  کهينرم«اساساً 
 و ي مورد پشتيباني اصل ملهمينبه يمن « ي قومي اين اقليتها با اين وجود اما،»58 ]کند ي متبديل [ي قوميبه اقليتهارا  کشور  ساکنيناهمگون
 موقعيت ويژه ي الزم براي و عالقمنديبه ويژه مفهوم خلق به تعبير انسانگرايانه هردر قادر است که همزمان آگاه. »59گيرند يم قرار  نيزصيانت

] ملت[ خلق »يآلمان« که در آنها مفهوم يزبان يکه در مخصوصاً مناطق آلمان باشد ي اتفاق نبايداين.  اقليتها را اعتال دهد از صيانتضرورتو 
 ي گوناگون عملي تئوريک و تالشهاي در کانون تحليلهايدرپ ي مسائل مرتبط با حقوق خلقها و اقليتها پي ديگريجا افتاد، بيشتر از هر جا

  .اند و دارند قرار داشته

به صورت وحشتناک را ] ملت[ خلق »فرانسوي« و »يآلمان«عانه دست رد به سينة تمام تالشهايي زد که مفهوم به همين جهت بايد قاط
 از اين مفاهيم را »يآلمان« و تعبير ي و مترقي را روشنگرانه، مدرن، غرب]ملت[ از خلق »يفرانسو«اي در مقابل هم قرار داده و تعبير  ه ساد
 اين مفاهيم يباشد که هر دو مفهوم با هم تلفيق گردند، چون هر دو ي اين مياصول. کنند ي ميستيز معرف يگانه و بيواپسگرا ـ رومانتيک، يعرفان

که تنها با درنظر گرفتن و رعايت مجموع آنها و ايي معرفتهدهند،  ي را بدست ميمتضاد) الزاماً( مکمل و نه يها  شناختيهاي متفاوت از زاويه

دمکراسي و حقوق بشر به تنهايي قادر به «

  و مليحل معضالت ويژة اقليتهاي قومي

تضميني کافي براي خود  نيستند و به خودي

 ]حتی[ادامة حيات و رشد و شکوفايي 

 ».آيند فرهنگي آنها بشمار نمي
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 ي قوميآميز گروهها  مسالمتي تأمين همزيستي و نورماتيو الزم برايتوان شرايط هنجار يم  آنها ي و حقوقيبا اجرا و عينت بخشيدن سياس
  . فراهم آوردرا  يمختلف در چارچوب يک کشور چندقوم

 از  نبايد به زمان قبل و پايبند ماندي بطور حتميابتدا و در درجة اول به طرح و انديشة ملت مدن  است کهيضروردر اين رهگذر 
گاه است، بر طبق تمام آ خودي که جوهر و گوهر آن خلق سياسيدمکراس.  برگشت1789  يها ، به زمان قبل از انديشهي سياسيروشنگر

و به همين  بهترين ياند، با تشخيص انسان  ديگر حاکميت کسب گرديدهي مدلهاودن که از آن زمان از آزمي بخشاً پررنجيتجارب تاريخ
) يدولت( چنانچه تصور کنيم که اين خلق  بود خواهديالبته غيرتاريخ.  استي سياسي آزادي و ساماندهيازماندهجهت معتبرترين شکل س

با جملة هم  (Ernest Renan)ارنست رنان . 60آيند ي صرف بوجود مياجتماعات عقيدت بعنوان ي عيني بدون شرايط واحدگراي از نيستيآفرينش
  .گذارد ي ملت را به رفراندوم روزانه مهستی، حضور مستمر و نه 61»وزانه ريپرس  همهي يعنوجود هر ملت« مشهورش

 ي براي کافيخود تضمين ي نيستند و به خود و مليي و حقوق بشر به تنهايي قادر به حل معضالت ويژة اقليتهاي قوميالبته دمکراس
تها تلفيق و ترکيب هر دو مفهوم از ملت و تبديل آن به يک صيانت از اقلي. آيند ي آنها بشمار نمي فرهنگ]حتی[ رشد و شکوفاييادامة حيات و 

 ي را در انطباق با اصول دمکراتيک سازماندهي ملیتوان دفاع و صيانت از اقليتها ياما چگونه م. سازد ي ميطرح جامع و واحد را ضرور
آحاد اقليتهاي ملی قبول شهروندان  کراتيک و غيرقابل ضددمي به انحالل کشيده نشود و نه نابرابريها)»ملي« (ي اينکه نه نظام دولتيبرانمود؟ 

  ]جغرافيايي [ي سرزمينييکي از دو راه حل خودمختار) ي و موقعيت کنونيبسته به شرايط تاريخ (ي، در گام نخست در پيشگيرپابرجا بماند
پذيرد و آن را در  يمرا سرنوشت خلق  حق تعيين ي مدرن، يعنياي دولتمدار  انديشة پايه،اين طرح.  استي الزامي شخصييا خودمختار

 به شکل نوين ي اقتدار سياس از حالت واحد و متمرکز آن درآمده و الزاماً بايديبخشد، به اين ترتيب که نظام دولت ي عينت م کشورداخل
   [...] .ت گرفي را نبايد با انحالل و تجزيه يکي دولتياين شکل از سامانده. گردد] توزيعبه شيوة فدرال يعني [ تقسيم

  

   متحدي اروپايي و مفهوم ملت در اروپايآيندة ملتها. 5
  

 ملل و اقوام اروپايي، اما نه به مثابة ي شده، فرايبند  تقسيمي يک اروپاتواند  مي تنهاي نيز از لحاظ سياسي ملي دولتهايفرارشديابنده  ياروپا
 آنها و وجود تعداد زياد يبه خاطر ملتها و دمکراسيها  همچنين وسازد تشکيل دهندة آن چيره شود و آنها را منکوب ي که بر خلقهايکليت

 »خلق اروپا« يک ي ايدة خيالبابايد . باشد 62 در عين وحدتتنوعبه رسميت شناختن تکثر و اروپای بنا شده بر اساس اصل  يک ي قومياقليتها
مادة (تواند هدف باشد  ي م» اروپايافزون متحد خلقها تحادية دمتحقق يک ا«؛ تنها گفتتوان تراشيد، وداع  يکه تنها بطور مصنوعي آن را م

تابعيت واحد اروپايي را بوجود )  به بعد قرارداد تأسيس جامعة مشترک اروپا17مادة (؛ تابعيت اتحاديه )63 اروپاي قانون اساس2، بند 1
 ،(Lionel Jospin) حق با لئونل ژوسپن. خواهد رفت به اين سهولت از ميان ن 64ي با دمکراسي دولت مليرابطة ويژه ـ تاريخ. آورد يمن

ملت اما  ».کند ي نمود پيدا ميزند و بزرگترين همبستگ ي مي است که در آن قلب دمکراسيملت مکان«: گويد يوزير فرانسه است که م نخست
يک  از يقرار دهد، بلکه با حقوق برابر بخش خود، خود را باز کند و آماده نباشد، خود را بسته کرده و مطلق يتنها بايد با علم بر خودويژگ

که با آنها يک اتحاد بزرگتر را ساخته  تأثيرگذار خارج يملت هر چه کمتر در مقابل نيروها. 65کل بزرگ باشد و خود را در آن ادغام کند
  بر ي، اونيفرمگرايي قومي، آريونبايد در داخل خود با نيت تحميل همگن پيشه کند، با همان اندازة هم ييرناپذ  و رسوخيخودمدارانزوا، 
هاي و ه خلقهاي ساکن اتحاديه اروپا، بلکه براي حيات گرويبه همين جهت بايد خانة اروپا نه تنها برا.  اصرار ورزد خودي افراطراييفراگ
، »سطح سومي«ناختن يک  به رسميت شيالزمة آن قبل از هر چيز. کنند، نيز سامان داده شود ي مي که در آن زندگي بسياري قومياقليتها
 ياروپا« بيشتر محتاطانة يک يطرحهاي اولية تاکنون. باشد که به صورتهاي مختلف قابل تصور هستند ي ماي منطقه خودمختار يساختارهايعنی 
 اروپا ـ از يفع کل و به همين اعتبار در خدمت به مناي سعادت گروههاي قوميالخصوص در راستا  بايد ـ علي66 در قوانين اتحادية اروپا»مناطق

ر برخوردار امجموع مقاوم و پايد  منب تقويت و مستحکم گردند؛ چون تنها در اين صورت است که خانة اروپا از يک چهارچويلحاظ نهاد
  . 67باشد، عمل کند ي مساکن اين قاره که وجه مشخصة خلقهاي يخواهد بود و قادر خواهد گرديد در انطباق کامل با تنوع قوم

 يک در شمايل  و متکثرمتنوعدر عين حال  متحد، اما ي از لحاظ سياسيتر هردر نيز مشابه کانت از ضرورت ايجاد اروپا پيشيخيل
موتور اروپا « ي از چرخهاي را بعنوان يک»روح تجارت در اروپا« يو. سخن به ميان آورده بود » اروپايفدراليسم خلقها/جامعة متحد/اتحاديه«

فرهنگ نو اروپا چه اينکه « :نوشتهمچنين هردر .  بودي آن معرفي را بعنوان محرک و انگيزة اصل68» در اروپااگر  تعقلفرهنگ« و »در کل
 وي تأکيد نمود که ». باشندهندخوا ي آنطور که بودند و م آنهمتنها فرهنگ انسانها،: تواند باشد، از آنچه گذشت مشخص است ي مينوع

 و ».انديشند نمي ي و قانون اساسحقوق،  و دانشورزی تمام طبقات و خلقها از طريق آموزشي و عمومفرامرزي به پرورش سانها هنوزان«
 هاي و فعاليتگرايي خردگاهآن و « :دهد خود خوشبينانه پاسخ مي هردر »؟خواهد شد بيانديشند، چهبه آن زمانی  اگر اما« :پرسد متعاقب آن مي

راه خود را ] بر پاية همين رويکرد ويژه ـ تاريخی و بستر فرهنگی فراگير[د يافت و آنها گسترش خواهن  بر اساس تعقل انسانهامشترکفزايندة 
  !]و در کل گيتی[گرا در اروپا  خردي فرهنگ سياسيپيروزآرزوی با »69 ... پيمودبطور استوار خواهند 
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14  H. HATTENHAUER در Europäische Rechtsgesichte )»625 و 624ص ، 1819، بند شمارة 1999، چاپ سوم، هايدلبرگ )»تاريخ حقوق اروپا .  
 172، ص 1994، مونيخ )»دولت و ملت در تاريخ اروپا« (Staat und Nation in der Europäischen Geschichte در  H. SCHULZEدر اين زمينه نگاه کنيد به   15

  .173و 
16  F. SCHILLER در Sämtliche Werke) »منتشر شده از سوی )»مجموعه آئار ،G. FRICKE و H. G. GÖPFERT، 267، ص 1962، چاپ سوم، مونيخ 1 جلد.  
17  G. WIELAND در Patriotischer Beitrag zu Deutschland höchstem Flor …) در )»...پرستانه از قماشی واال  مساعی ميهن ،Sämtliche Werke 

  .100 با زيرنويس 182، ص )15منبع نامبرده در زير نويس  (H. SCHULZEدر بارة موضع ويالند همچنين بنگريد به . 364 ـ 367، ص 1857، 30، جلد )»مجموعه آئار«(
18  Hamburgische Dramaturgie (1768)) » 1768(نمايشنامة هامبورگ(«( در 101 ـ 104، قطعة ،Sämtliche Schriften) »ص . 1894، 10، جلد )»مجموعه آثار

213.  



 10  ملت و مفهوم  اقليتهاصيانت از

 
19  H. SCHULZE)  14زير نويس( ؛ 146، صE.-W. BÖCKENFÖRDE) بعنوان يک پديدة معنوی ـ فرهنگی در نيمة دوم قرن ملت«؛ در بارة 48 و 47، ص )2ويس زيرن 

 Geschichtliche در کتاب O. BRUNNER/W. CONZE/R. KOSELLECK: ، در.3.هارچخلق، ملت : ، اصطالحاتB. SCHÖNEMANN بنگريد به »18
Grundbegriffe) »با منابع فراوان307 ـ 309، ص 1992، شتوتگارت 7، جلد )»مفاهيم بنيادی تاريخی .  

20  Idee zum ersten patriotischen Institut für den Allgemeingeist, 1801) »پرستانه برای مصالح همگانی سسة ميهنمؤ براي تأسيس نخستين اي هايد  ،
  .362، 359 ـ 376، ص 1964، برلين و وايمر 3، جلد )»آثار هردر در پنج جلد« (Herders Werke in fünf Bänden، در )»1801

21  Werke) »آثار«( منتشر شده از سوی ،B. R. ABEKEN  ،1842 در اين خصوص بنگريد به . 139، ص 9 به بعد، جلدE. R. HUBER )  به 140، ص )1منبع زير نويس 
  .بعد

22  Deutsche Größe. Ein unvollendetes Gedicht.) »از ، به نقل)» ناتمامعرفاکتور آلمانی، يک ش F. MEINECKE در Weltbürgertum und Nationalstaat 
  .58 و 57، ص 1922، چاپ ششم، مونيخ و برلين )»وطنی و دولت ملی جهان«(

23  J. CH. ADELUNG در Versuch eines vollständigen grammatisch-kritischen Wörterbuchs der hochdeutschen Mundart) » تالش يک لغتنامة
  .489 و 488، ص 1776، اليپزيک 2، جلد ]آلمانی اکنون استاندارد[تقادی گويش آلمانی باال دستوری ـ ان

24  B. SCHÖNEMANN 317، 316 ـ 319، ص 19، در منبع زير نويس .3.هارچ، در آن بنگريد به اصطالح خلق، ملت .  
در ارتباط با ديدگاه و تاريخ دريافت وی بطور مشروح نگاه کنيد به . 182 و 181 با زيرنويس 319، ص 25 در منبع زيرنويس B. SCHÖNEMANNرجوع کنيد به   25

  .  در ورتسبورگ منتشر شده است1996مين سالروز تولد يوهان گوتفريد هردر در سال 250 تحت عنوان ملتها و فرهنگها به مناسبت R. OTTOاي که از سوي  مجموعة
، 1887، اليپزيک 50/49، جلد A. DOVE، منتشر شده از سوی )»مجموعه آثار« (Sämtliche Werkeگريد به در خصوص تاريخ آلمان و فرانسه در سدة نوزدهم بن  26

  .78ص 
27  E. R. HUBER)  بيند  می»کنندة آنرا همزمان تضاد با روشنگری وجه ئعيين«کند، اما وی   ارزيابی میهوبر اين نکته را درست. 122 ، ص)1منبع زيرنويس. 
28  E.-W. BÖCKENFÖRDE)  35، ص )2منبع زيرنويس.  
 Über das Verhältnis der Mainzer geen die Franken. Gesprochen in der Gesellschaft der Volksfreunde در GEORG FORSTERبنگريد به    29

 .Die Mainzer Republik، )ناشر ( H. SCHELL: ، در)» ...دوستان شده در جامعة خلق صحبت. ها بر عليه فرانکيها در مورد رابطة ماينتسي« ((15.11.1792)
Protokolle des Jobobinerklubs) »توانست تصور کند که  فورستر می.  به بعد220، ص 1975، برلين )»ها هاي باشگاه ژاکوبين جلسه صورت. جمهوری ماينتس

اند؛  بينيد که به يک خلق نو تبديل شده گذرد، درحاليکه می ها نمی دی فرانکیچهار سال بيشتر از عمر آزا... «: »ها به يک خلق واحد ذوب شوند ها و ماينتسي فرانکی«
 برای کسب »گون باشند؟ زبانهاي ما متفاوت است ـ آيا مفاهيم و ادراک ما نيز بايد به اين دليل گونه... آيند آنها مبارزان ظفرمند راه آزادی، چون برادر به آغوش ما می

 ,Der Weltumsegler Georg Forster – „Weltbürger, Europäer, Deutscher در D. C. UMBACHبنگريد به جزئيات بيشتر در مورد فورستر 
Franke“: Versuch über einen Verfassungspatrioten) » تالشی در بارة يک ": يک فرد اروپايي، آلمانی و فرانکی"دريانورد جهانگرد گئورگ فورستر ـ

  . 361 ـ 393، ص 1995، هايدلبرگ E. BENDAيادنامة : رج در، مند)»پرست قانون اساسی ميهن
  .42، ص )2منبع زيرنويس  (E.-W. BÖCKENFÖRDE فراغ خاطر بنگريد به ادر اين خصوص ب  30
31  H. SCHULZE)  15منبع ذکر شده در زيرنويس( از همين نويسنده همچنين بنگريد به : 193، صGibt es überhaupt eine deutsche Geschichte  )» اساساً آيا

  .28، ص 1989، برلين )»تاريخی به نام تاريخ آلمان وجود دارد؟
32  E. R. HUBER)  14 سه، ص 1، پاراگراف )6منبع زيرنويس .  
  .همانجا  33
  . 423 و 422، 407 ـ 449، ص 1808، برلين )»هايي به ملت آلمان خطابيه« (Reden an die deutsche Nation در J. G. FICHTE: فهرست محتوای سخنرانی سيزدهم  34
35  Aus dem Entwurf zu einer politischen Schrift im Frühling 1813) » در ) »1813از طرحی براي يک رسالة سياسی در بهارJ. G. FICHTE’s 

Sämtliche Werke) »567، 546 ـ 573، ص 1846، برلين 7، جلد )»مجموعه آثار فيشته.  
  .395، 377 ـ 406، ص )35زيرنويس (دوازدهمين سخنرانی   36
  .572، ص )35منبع زيرنويس (  37
38  F. MEINECKE)  127، 93 ـ 127، ص )22منبع زيرنويس .  
  .573، ص )35منبع زير نويس (  39
  .571، ص )35منبع زير نويس (  40
  .209، 208 ـ 242، ص )34منبع زيرنويس (هفتمين سخنرانی   41
 600، ص 1945، برلين 4، جلد )»مجموعه آثار فيشته« (J. G. FICHTE’s Sämtliche Werke: ة دولت اصيل با امپراطوری تعقل بنگريد بهکشورداری، يا در بارة رابط  42

  .423، 367ـ 
 Das Eigene und das:  درB. FISCHERديد منفی در بارة آن . 15 سه، ص 1، پاراگراف )7منبع زيرنويس  (E. R. HUBERمقايسه کنيد در اين ارتباط همچنين   43

Eigentliche: Klopstock, Herder, Fichte, Kleist. Episoden aus der Konstuktionsgeschichte nationaler Intentionalitäten) »و ودیآنچه خ 
  .249 ـ 270 به بعد، 230، ص 1995، برلين )»گيری خودسازيهاي هدفمند ملی رويدادهايي از تاريخ شکل. کلوپشتوک، هردر، فيشته، کاليست: آنچه اصيل است

 به خارج از »صدور انقالب« فرانسه بعنوان توجيهی برای »ملت کبير«شموالنة انقالب فرانسه بودند که در خدمت به  هاي جهان راستائيهاي چشمگير، ايده موازيها و هم
  .اپلئونی عمل نمودند امپرياليسم ن»معنوی«مرزهاي فرانسه قرار گرفتند و در همان حال به عنوان پشتوانة 

44  F. MEINECKE دهد، درحاليکه   چنين نظری را ارائه می119، ص 22 در منبع زيرنويسERNST MORITZ ARNDT) 1803 ( معتقد است که وی در واقع امر هيچ
 يــکها را به  تسخيرگر و ويرانگر آلمانی... نظامی يک نابغة خودکامه و «، جز اينکه »بتواند به يک خلق وحدت بيابد«توانست بيابد که ميهنش  ابزار ديگری را نمی

  . »د تا از آنها باالخره يک تن سالم بوجود آيدتبديل نمايتــوده و مـالت 



 11  ملت و مفهوم  اقليتهاصيانت از

 
45  E. R. HUBER)  15 سه، ص 1، پاراگراف )7منبع زيرنويس.  
، )15منبع زيرنويس  (H. SCHULZEرفتند بنگريد به   جنگ آزاديبخش میهايي که به در اين زمينه و در زمينة احساسات ملی از لحآظ ژرفش و وسعت متفاوت آلمانی  46

  .199 ـ 203ص 
47  Über die Behandlung der Angelegenheitend es Deutschen Bundes durch Preußen, 30.09.1816) » در بارة برخورد پروس با مسائل بوند

  .54 و 53، جلد دوازدهم، ص )»ثارمجموعه آ« (Gesammelte Werke: در) »1816 سپتامبر 30آلمان
  .621، ص 1810اي  ، شمارة حاشيه14  داده است، بنگريد، منبع زيرنويس H. HATTENHAUER که يدر اين ارتباط تنها بنگريد به توضيحات کوتاه  48
49  E.-W. BÖCKENFÖRDE)  همة مناطق آلمانی زبان (و آلمان بزرگ ) ريشبدون ات(در مورد راه حل آلمان کوچک . 37، زيرنويس 50 و 49، ص )2منبع زيرنويس

، 2، جلد )»1789تاريخ قانون اساسی آلمان از « (Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789 در  E. R. HUBERمقايسه کنيد فقط ) امپراطوری هابسبورگ
  H. HATTENHAUER همچنين بنگريد به » در اجتماع کليسای پاوللیتعامل با مسألة م«در مورد . 796 ـ 807 دو، ص 59، پاراگراف 1960چاپ اول، شتوتگارت 

  .624 و 623، ص 1815 ـ 1817اي  ، شمارة حاشيه)14منبع زيرنويس (
50  H. SCHULZE)  171، ص )15منبع زيرنويس.  
51  E. R. HUBER)  794 و 793، ص ) يک، يک د59، پاراگراف )49منبع زيرنويس.  
  .183يک، ص گزارش تندنويسی شده، جلد   52
53  J.-D. KÜHNE در Die Reichsverfassung der Paulskirche) »327، ص 10، پاراگراف 1985ماين /، فرانکفورت)»قانون اساسی رايش مصوبه کليسای پاول .

 – Frankfurt – Wien در G. STOURZH: اي کرمزير بطور مشروح  طرح حقوق پايه21 قانون اساسی کليسای پاول و هم پاراگراف 188 هم پاراگراف گونةدر بارة 
Kremsierدر  :G. BIRTSCHدر اثر  :Grund- und Freiheitsrechte von der ständischen zur spätbürgerlichen Gesellschaft) » حقوق و

  .357 ـ 456، ص 1987، گوتينگن )»اي از جامعة طبقاتی اشراف و روحانيون تا اواخر جامعة مدنی آزاديهای پايه
 Die Gleichberechtigung der Nationalitäten in der Verfassung und Verwaltung در  G. STOURZHهمچنين . 327 و 326مانجا، ص ه  54

Österreichs 1848 – 1918) » صدق اين امر به ويژه آن زمان. 17 ـ 28، ص 1985، وين )»1848 ـ 1918برابری حقوقی مليتها در قانون اساسی و نظام اداری اتريش 
 .M: دانستند؛ مقايسه کنيد تر از خواستهاي سياسی برای استقالل دولتی می کند که جنبشهای ملی در مراحل اوليه و ميانی رشد خود مشکالت زبانی را با اهميت می

HROCK در Programme und Forderungen nationaler Bewegungen. Ein europäischer Vergleich) »ای جنبشهای ملی در ها و خواسته برنامه
 1850سير جنبشهاي ملی در اروپا از « (Entwicklung der Nationalbewegungen in Europa 1850 – 1914: ، عنوان)ناشر (H. TIMMERMANN: در) »اروپا
  .  به بعد19، ص 17 ـ 29، ص 1998، برلين )»1914الی 

55  F. HECKMANN  درEthnische Minderheiten, Volk und Nation) »216، ص 1992، شتوتگارت )»اقليتهاي ملی، خلق و ملت.  
56  Conseil Constitutionnel, Décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991) »290-91مجلس قانونگذار، قرار شمارة /شورا DC پاراگراف 1991 مه 9، به تاريخ ،

  )» جامعة کورزيکارضیقانون در مورد هويت « (“Loi portant statut de la collectivité territoriale de corse„در اين ارتباط بنگريد به  (13
  .171 و 170، ص )15منبع زيرنويس  (H. SCHULZEدر اين ارتباط نگاه کنيد به   57
58  F. HECKMANN)  211، ص )56منبع زيرنويس.  
59  E. R. HUBER)  9 دو، ص 1، پاراگراف )7منبع زيرنويس .  
، )35منبع زيرنويس (، )»، سخنرانی ششم1808هايي به ملت آلمان،  خطابه« (Reden an die deutsche Nation, 1808, 6. Rede در J. G. FICHTEصحيح است   60

به . »توان به صورت تمهيدات مصنوعی از هر مالت موجود ساخت، بلکه ابتدا بايد ملت آن را ساخت و پرورده کرد دولت فهيم را نمی«: 353 ـ 354، 344 ـ 358ص 
ی و وحدت به طور طبيعی و فراسياسی بوجود آمده عبارت گ، يگان236، ص 1928ن ي، برل)»شناسی اساسی قانون« (Verfassungslehre در C. SCHMITTعقيدة 
، مندرج )»ساسیدمکراسی بعنوان اصل قانون ا« (Demokratie als Verfassungsprinzip در E.-W. BÖCKENFÖRDE. »]ملت[از همسانی و همگونی خلق «است 

يک همگونی نسبی در داخل «بر آن است که ) 930 و 929ص  (64 و 63اي  ، شمارة حاشيه22، پاراگراف 1995، چاپ دوم، هايدلبرگ 1، جلد HStRدر مجلة 
  .باشد شرط اجتماعی ـ فرهنگی دمکراسی می  پيش»جامعه

61  Qu’est-ce qu’une nation?) »از آن توسط »آلمانی«همچنين بنگريد به انتقاد . 27، ص 1882، پاريس )»ملت چيست؟ F. H. GEFFCKENدر  :A. W. 
HEFFTER/F. H. GEFFCKEN در Das Europäische Völkerrecht der Gegenwart auf den bisherigen Grundlagen) »الملل اروپايي در  حق بين

رنان اشتراک تباری و زبانی را کم بها «: گويد ، که می4، پاورقی 149 ـ 150، ص 65اف ، پاراگر1888، چاپ هشتم، برلين )»زمان حاضر بر اساس مبانی تاکنونی
  ».دهد می

 24 و 22، 20، 18، به تاريخ 104 ـ 107روزنامة راينيشه مرکور، شمارة  (»قانون اساسی آيندة آلمان«اش برای    در مدل فدراليستیJ. GÖRRESخيلی پيشتر  حتی  62
 بعنوان » تنوع آزاد عيناتحاد نيرومند در«در دورة پساناپلئونی معتقد به ) ، بدون ذکر صفحه1928، کولن 6 ـ 8عه در مجموعه آثار وی، جلد ، قابل مراج1814آوگوست 

  .بهترين راه حل بود
  . قرارداد تأسيس جامعة مشترک اروپا2 جملة 2 و 1 بند 190، 1 بند 189همچنين بنگريد به فرمولة مادة   63
64  J. HABERMAS در Staatsbürgerschaft und nationale Identität) »همان نويسنده در : ، مندرج در)»تابعيت و هويت ملیFaktizität und Geltung 

  .642 و 637، 632، ص 1992، )»واقعيت و اعتبار«(
65  E.-W. BÖCKENFÖRDE)  58، ص )2منبع زيرنويس.  
  . قرارداد تأسيس جامعة مشترک اروپا265 تا 263های  هدر بارة کميسيون مشورتی مناطق بنگريد به ماد  66
  .432 ـ 471، ص )2001 (39 شمارة  AVR در P. HILPOLD بنگريد به »هاقليتها در قوانين اتحادي«در ارتباط با موقعيت حقوقی و قانونی   67
68  Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 1784) »برلين و وايمار 4 جلد، جلد 5در آثار هردر در ) »سفة تاريخ بشريتنظرياتی پيرامون فل ،

  . 449 ـ 458، 422 ـ 429، کتاب بيستم، يک، چهار، ص 1964
  .465همانجا، بخش چهارم، مالحظات پايانی، ص   69


