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 چكیده

وطنی    نگاه جهان درمقابلاز مباحث مطرح در تفکر هردر ناسیونالیسم است. ناسیونالیسم را 
 شییو   بیه ها تحت حاکمیت عقیل بادید    انسان همۀآن  براساسدهند که  ی قرار م گر روشن

ی گیر  روشین ادین نگیاه    درمقابیل های مختلف زدسیت ویود را تنمییم کننید.      معین  جنبه
که عمیدتا  در جردیان رمانتیسیم جیای داشیتند.      حمادت شد متفکران  ازسوی ناسیونالیسم 
ای بود که تحیت حاکمییت    شناوتن واحدهای اجتماع  رسمیت بهاحیا و  درپ ناسیونالیسم 

از شیدند. گرهیه تلقی  هیردر      می   د از تسلط بر سرنوشت وودش محیرو  واح مند قدرت
از  مقالییه بییر آن اسییت کییه تلقیی  او ،معنییای سیاسیی  آن تعاردیی  نییدارد ناسیونالیسییم بییا

 طرح و بیان ادن معناست. درصدد. ادن مقاله فرهنگ  است ناسیونالیسمْ

  ، ناسیونالیسم فرهنگ .وطن جهانهردر، ناسیونالیسم، فرهنگ،  ها: کلیدواژه
 

 مقدمه .1

هیای   انددشیه  اوجودقیرن هدیدهم و نیوزدهم اسیت کیه بی       ۀهردر دک  از متفکران برجست
توجه  بوده است. در آثاری کیه بیه تیاردف تفکیر در ادین       کم موردتوجهش  قابلدروشان و 
بسییار کوتیاه  بیه او اوتصیا      هیای   هیا  گیرار    اند )مثال  در تاردف فلسفه عصر پرداوته

 . در زبیان فارسی    891-898، 6 : ج8811کاپلسیتون  بنگردید بیه    ،است )بیرای نمونیه   دافته
                                                                                              

 دانشگاه ازاد ،واحد علو  و تحقیقات ،علو  سیاس  الهیات و ،دانشکده حقوق ،دانشدوی دکتری رشته فلسفه *
 sedighe.mirzaie66@gmail.com ،ادران ،تهران ،اسالم 

  )نودسیند  دانشیار گروه فلسفه ،دانشکده علو  انسان  ،واحد تهران شمال ،دانشگاه ازاد اسالم  ،تهران،ادیران  **
 Dr.moradkhani@yahoo.com،  مسئول

 81/83/8891، تاردف پذدر : 38/30/8891تاردف دردافت: 
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انید و   هردر پرداوته ۀدابیم که به طرح انددش هاد  از بعض  کتب را م  ای مقاالت دا فصل پاره
نگری تأکیید   تاردف و تاردخ  ۀفرهنگ و نقش وی در فلسف  به برجستگ  جادگاه او در حوز

مان ؛ سییلی16-55: 8898؛ المعیی  و کلباسیی  866-853: 8898مصییل   ،انیید )ازجملییه کییرده
قرن اوییر   ی گوناگون  پرداوته است که در دوها  . هردر به حوزه881-818: 8818حشمت 
 اند.   های موردتوجه بوده جرء حوزه

 ۀمنمومی  بیه  توجیه  بیا ای نیر از مباحث  است کیه   های منطقه ناسیونالیسم و بحث حکومت
ه و تفسییرهای  مناقش محل باره درادنست. دددگاه هردر طرح و بررس  ا ۀفکری هردر شادست

متضیاد   هیای بعضیا    مختلف  است. ادن مقاله قصد دارد دددگاه وی را با اشاره به ادن برداشت
 ۀمتفکران  هون هیردر بادید بیه نکتی     ۀبررس  کند. در تحلیل و بررس  مودوعات در انددش

و آن  شیود  او می   ۀتوجه داشت که غفلت از آن باعث بیدفهم  و سوءتفسییر انددشی     مهم
بررسی  را بیدون توجیه بیه سیادر آرا و       دردسیت  مسیئلۀ ان و نبادد مودوع و تو  نم که ادن

های وی طرح کرد و ددیدگاه  را بیه او نسیبت داد کیه بیا آرا و عقادید او در سیادر         دددگاه
ی فلسف  روشین و کیامال     هردر ما با دک نما  فکریانددشۀ ها تعارض داشته باشد. در  حوزه

 میوردنمر ز مطاوی آثار او به استنباط و تنقی  مبان  و اصول مشخص سروکار نداردم و بادد ا
 دست دافت.  ب  ئصاتوان به تفسیر  دست دابیم و با نمر به ادن مبان  و اصول است که م 

 
 همسئلطرح  .2

آورند و حت  برلین او را دک  از دو پدر واقعی    م  شمار بهان رمانتیسم گام پیشهردر را از 
هیای اصیل  جردیان      . دکی  از آرمیان  Berlin 1999: 64ادن جردان توصیف کیرده اسیت )  

آرمیان  » ،  بییان کیرد  self-realizationیی پیروری )   عنوان ویود  درقالبتوان  رمانتیسم را م 
  ، شیالدرماور Novalisنووالیس ) ، Friedrich Schlegelرمانتیسم که فردردش شلگل ) عصر
(Schleiermacher( و هولدرلین ، Hölderlin روشن  تبییین کردنید، امیا پییش از      نحو به  آن را

« آمیید میی  شییمار بییهآنییان نیییر تییاردخ  دراز داشییت و بخشیی  از میییرال اومانیسییم آلمییان  
(Beiser 2005: 39.  

 ادن آرمان رمانتیسم بر سه اساس استوار بود:

بادد تمام  قوا و استعدادهای انسیان  ویودش را کیه     شخص م  که ادنت، دعن  تمامی .8
 ؛صفات ممیر اوست پرور  دهد

ه پارهی  دک  ادن قوا و استعدادها بادد تحت صورت کل دا وحدت که ادنوحدت، دعن   .1
 ؛سازمان دابند
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فیرد   بادد فیردی دیا منحصیربه    مذکور م  ۀپاره دککل دا وحدت  که ادنفرددت، دعن   .8
  ..ibidو فقط حاک  از صفت ممیر وود فرد باشد ) باشد

 ،بیوده اسیت   میثثر ادن جردیان نییر    ۀهای ددگر انددش روشن است که ادن مبان  بر حوزه
مطالعات ددن . هردر نیر بیه ادین     و حت  در حوز ،شناس  سیاس ، زدباد  ۀازجمله در انددش

 ها را در آثار او دافت. توان ردپای آن سه آرمان فکری نمر داشت و م 

 ؛ان طیرح ناسیونالیسیم اسیت   گام پیششک  نیست که هردر از  باره درادنمحققان  درمیان
 :بادد به هند پرسش پاسف داد باره درادناما برای فهم دددگاه وی 

هیای   هه معناست؟ آدا دددگاه او بیا الگیوی برآمیده از انددشیه     ناسیونالیسم ازددد وی به
وجیه   عنیوان  بیه تعارض دارد؟ فرهنگ  است بر او بودهگذار اثرکه دک  از منابع  ،یگر روشن

 هه نقش  در تلق  او از ناسیونالیسم داشته است؟ ها بارز ملت
 

 لهئمستبیین  .3

  nationمعنای دو مفهیو  ملیت )   بادد هردر ابتدا ازدددگاهپیش از ورود به بحث ناسیونالیسم 
   را روشن کنیم.nationalismو ناسیونالیسم )

nation  ون هی  هیم هیا کیه امیوری     اجتماع پادداری است از انسان معنای بهدا ملت درلغت
ورسیو  مشیترب بیه آن     آدابو  ،هیای روانی    زبان، منطقه، روابط اقتصادی، قومیت، ودژگی  

تیوان بیه ادین     ون ددن را نیر می  ه هم ؛ البته امور ددگری Garner 2014: 1121دهد ) شکل م 
  .803: 8819فوالدوند بنگردد به ؛ Renan 1887: 278فهرست افرود )
کیم بیه پینع معنیای مختلیف اعتبیار          نیر نرد اهل فین دسیت  nationalismناسیونالیسم )

 :است شده

  .patriotismپرست ) میهن احساس وفاداری به ملت  وا ؛ دعن  قسم ای  ه.گون8
رقابیت   در مواقع  که پیای  وصو  بهسیاست تمادل به رعادت منافع ملت،   حوز. در 1

 ؛باشد میان دربا منافع ملل ددگر 
 ؛دادن به اوصاف وا  هر ملت اهمیت. 8
 ؛. قول به لرو  حفظ فرهنگ مل 0
هیای معیین    هاست و بعضی  میالب   که نوع بشر بالطبع منشعب به ملت که ادن. قول به 5

ت  مسییتقل بیرای تشیخیص هیر ملیت وجیود دارد و هیر ملتی  حیز دارد از ویود حکیوم          
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ها وقت  مشروعیت دارنید کیه مطیابز ادین اصیل تشیکیل شیده باشیند.          باشد و دولت داشته
کنید کیه    پییدا می    ط سیازمان صیحی   جهان ازجهت سیاس  فقط به ادن شر که ادنسراندا  

« ملت  دک دولت داشته باشد و هر دولتی  منحصیرا  از تمیام  دیک ملیت تشیکیل شیود        هر
(Benn 2006: 481 808-801: 8819فوالدوند بنگردد به ؛.  

ی در ادن مودوع اشیاره شیود. مصیداق    گر روشنبا ادن مقدمه، بادد ابتدا به دددگاه عصر
بیا اشیاره    ،«ی هیسیت؟ گر روشن» ۀ. او در مقالجا کانت است ی در ادنگر روشنبارز جردان 

پیردازد کیه    ای از عقیل می      به تلقی  پ   1-65به عبارت  مشهور از هوراس، شاعر روم  )
 گودد:  ؛ کانت م Kant, cited Schmidt 1996: 58وروج انسان از نابالغ  است ) ۀالزم

ابالغ  نیاتوان  در  ای است که تقصیر وود اوست و ن نگری وروج آدم  از نابالغ  روشن
بدون هدادت ددگری. به تقصییر وودشیتن اسیت ادین      ،کارگرفتن فهم وودشتن است به

آن  کیارگرفتن  بیه که علت آن نه کمبود فهم، بلکه کمبیود اراده و دلییری در    وقت نابالغ ، 
ادین اسیت شیعار     “فهم ویودش   کارگرفتن بهدلیر با  در ”بدون هدادت ددگری باشد. 

شود بخیش بررگی  از آدمییان، بیا      آساد  و ترسود  است که سبب م  تنروشن نگری. 
بخشیده، بیا   غیر رهاد  که طبیعت آنان را ددرگاه  است به بلوغ رسانیده و از هدادت آن

عمر نابالغ بمانند و ددگران بتوانند هنین ساده و آسان وود را بیه مقیا  قییم     همۀرغبت، 
  .88: 8890بار  ارهارد از نقل به)کانت،  ادشان برکشانند

آدید، عقیل    ی برمی  گیر  روشین دیان  از عبیارات  از ادین دسیت از متفکیران جر     کیه  هنان
توان انتمار داشیت کیه فیلسیوفان      ی است. لذا م گر روشندر   انسان اصل  تلق  از محور

 روالفها داشته باشیند. بی   انسان درمیانبه تنوع موجود   گرا هون کانت نوع  نگاه وحدت
اسیت  آورده  شیمار  بیه رو  هیای میانیه   تلق  مالدیم بیرلین کیه کانیت را دکی  از رمانتییک      

 گودد: م  نقد عقل محض ، وود کانت در مقدمۀ ودراست نخست 889: 8811 )برلین

واسیطۀ تقیدس    بیه هیر بادد تابع آن باشد. ددین   همهدوران ما دوران واقع  نقد است که 
کوشند وود را از محک نقید   معموال  م  عممت و اقتدار  ازطردزوودش و حکومت 

تواننید   آدد و ادشان نمی   وجود م  بهشان  بدگمان  موجه  علیه صورت درادنبرهانند. اما 
گیذارد کیه توانسیته باشید دربرابیر       ای را طلب کنند که ورد به هیری می   ارج صمیمانه

  .81: 8861آزمون آزاد و آشکار او استوار بماند )کانت 

ی بیه  گیر  روشین بیرداری عصیر    ه نیا  همین عبارت کانیت بیر آن اسیت کی    بیرر با طرح 
هیای   ی عقل را در سیاحت تمیام  پرسیش   گر روشنبه ادن دلیل بود که جردان « عقل عصر»
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تردن مرجع ارتقا داد و آن را به محکمۀ نهاد  مبدل ساوت. اصل کیانون    عال عقل  به مقا  
نیامیم.   ی هیری است که میا اکنیون آن را حاکمییت عقیل می      گر روشنو اوتصاص  عصر 

کتیاب   ادستد. نه بر فراز نهاد عقل نم  ای عقالد فحوای ادن اصل آن است که هیچ مرجعیت 
رسیند.   نمی   عقیل  مرجعیت پای به ،دک هیچیساد ، ، نه الها  غیب ، نه سنت مدن  و کلمقدس
 دیک  هییچ نشیند،  م  قضاوت بهتدار را اقهای  ن سرهشمهعقل مشروعیت تمام  اد که درحال 
  .51: 8898قاد  بر عقل حکم برانند )بیرر  درمقا توانند  نم ها    از ادن

فردی نیسیت کیه در هیرکس    های  از ودژگ  است اما ادن عقل  که هنین مرجعیت  دافته
دک  است. ویرد وصیلت    رو ازادنباشد، بلکه وصلت انسان هون انسان است و ای  هگون به

گونه روال انددشیدن است کیه ویود را از      است. در جهان نمود ادن وصلت همانا آنهوش
تغییرناپیذدر آن  های  ورد وودش و اصل بند پایاست که سخت ای  هوود پددد م  آورد، اراد

بلکه هییری اسیت کیه بادید درگیذر زمیان و        ،است. ادن روال انددشیدن داد  طبیعت نیست
  .181: 8811ه شود )داسپرس درپرتو آزادی ساوته و پرداوت

ادن نگاه بر ادین عقییده    بنابرعقل بود و  بند پایسخت   بهکانت حت  در حوز  اوالق نیر 
پرسیند کیدا     که از وود م  گاه آناگر جان و دلشان پاب و پالوده باشد،  ،ها بود که همۀ انسان

ویرد بادید بیه همیۀ     زدیرا   ،رسیند  کار درست است، در شرادط  مشابه به نتادد  مشابه می  
  .881: 8811ها پاسخ  مشابه بدهد )برلین  های مشابه انسان پرسش

ادین نمیر،    ربآورد. بنیا    از دل هنیین نگیاه  سیر برمی     cosmopolitanismوطنی  )  جهان
تیوان قواعید    ها منبیع واحید و مشیترک  در شیناوت و عمیل دارنید و درنتیدیه می          انسان
د و آنیان را یدیل ادین قواعید و تحیت نمیام  واحی       آنان ودع کیرد   همۀرواد  برای  جهان
 داد. قرار

میدافع    ،ی قرن هددهم آغاز کیرد گر روشنهای اصل   هردر کار وود را با دفاع از ادده
رسد کیه او بیه    م نمر  بهطلب. اما درادامه، هنین  و صل  ،وطن جهان ،دوستانه با گرادش انسان

هراس ، شیهود، ادمیان    ملیت آلمان ، فرانسه دهد و تفکر را تابع مودع  ددگر تغییر جهت م 
توجیه    مهمی  ۀ . البته بادد به نکتی Berlin 2013: 222دهد ) و باور به سنت قرار م  ،غیرنقادانه

. مترجمیان  nationگودد تیا ملیت دیا       سخن م volkهردر عمدتا  از قو  ) که ادنداشت و آن 
انید   گرفتیه  ددگیر  دیک تبددل به  قابلا دا هردر به دک معن ۀانگلیس  ادن دو مفهو  را در انددش

(cited Spencer 1997: 1که    هنانNationalgeist  داNationalcharakter دا منش ملی   را   )روح
هیاد  در ادین دو    روح قیوم  اسیت؛ امیا تفیاوت     معنای بهاند که  قرار داده Volksgeistمعادل 
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به تکودن ادن انددشه کمیک کنید کیه    تواند  ها م  اصطالح وجود دارد و توجه به ادن تفاوت
گروه  از شیهروندان نیسیت کیه تحیت حیاکمیت        معنای بهلطف هردر ددگر ملت صرفا   به»

زبیان   براسیاس هودت  طبیع  است که دعیاوی سیاسی  را    معنای بهمشترب قرار دارند، بلکه 
  .Barnard 1969: 59« )کند نماد بارز فرهنگ مشترب[ دنبال م  عنوان بهمشترب ]

ی بیه ملییت و اوصیاف آن بیه     گیر  روشنآدردا برلین بر آن است که تغییر جهت از نگاه 
بعییدی متفکییران آلمییان  عصییر هییردر و نسییل  درجییات  مختلییف در سییادر متفکییران هییم 

است. ادن متفکران به نوع  ناسیونالیسیم روی آوردنید. بیرلین ادین گیرادش را       مشاهده قابل
  ، نیوالیس، Joseph Görresاز ددگرانی  هیون گیورس )   دهید، امیا    عمدتا  به فیشته نسبت م 

 ، شیییالدرماور، گنیییتس K. W. F. Schlegel and A. W. Schlegelبیییرادران شیییلگل )
(Friedrich von Gentz ،  کند و شیلر ) و شلینگ نیر داد مSchiller  را نیر تاحدودی از همیین  

  .Berlin 2013: 222شمرد ) م  برحلقه 
در ردگا ادراد کرد در پاسف به ادن پرسش کیه   8165ای که در اوادل سال  هردر در وطابه

آدا ما هنوز هم از جمهوری بروورداردم و سرزمین پدری ما همان است که دونانیان باسیتان  »
ما ددگر پاسف به ادن پرسش نیست. در دونان قیدرت و شیکوه    مسئلۀاعال  کرد که « داشتند؟

از ای  هجنبی  ها بیود؛ هیر   و سنت آن ،افراد آزاد، ددن، اوالق همۀادات برتر پولیس اهداف و غ
وطری کیه متوجیه    شد به حفظ شهر معطوف بود و هر  زندگ  که از فعالیت بشری ناش  م

داد. اگیر شیهر    می   تیأثیر قیرار   تحیت کردنید   ن زندگ  م شد تما  افرادی را که در آ شهر م 
هیای   آن مسییحیت آمید و افیز    از پیس شدند. امیا   ه  م کرد همگان با آن دهار تبا سقوط م 
هیا و   انسیان  همۀ»جهان  است:   تر شد. مسیحیت به بیان هردر ددن اندازه گسترده بشردت ب 

ای و مقطعی  را بیه پرسیتش هییری      های منطقیه  وفاداری همۀگیرد و  اقوا  را در بر م  همۀ
  .ibid.: 223« )وواند که جهان  و ابدی است م  فرا
ی گیر  روشنودژگ  بارز اومانیسم  اند اقوا  همۀها و  انسان همۀدن نمر که مخاطب آن ا

رسید کیه او مییان دو قرائیت از      می  نمیر   بیه آلمان بود. هردر ادن ددیدگاه را رهیا نکیرد.    
پرسیت  هییری ددگیر:     دوسیت  دیک هییر اسیت و وطین      نهد: وطن ناسیونالیسم تمادر م 

های وودش نبادد سرزنش  و سنت ،فرد به وانواده، زبان، شهر، کشور ۀوابستگ  معصومان»
هیاد  کیه    انگییر اسیت و جنیگ    نفیرت نمودهادش  همۀجو در  شود؛ اما ناسیونالیسم سلطه

 . Herder 1877: vol. 8, 230)« آدد هیری جر جنادت نیست بار م  بههنین نگاه   ۀپشتوان به
هیون   ،انید  های بررگ اساسا  جنگ داول  جنگ همۀدلیل ادن امر آن است که ازنمر هردر 

ای  ا صیورت  از برادرکشی   هیا ر  کیرد و جنیگ   تلقی  می    ددگر دکها را برادران  وی انسان
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بدتردن بربردت در قاموس انسیان  ادین اسیت کیه دیک سیرزمین       »دانست:  م  آور هند 
 . هردر در جیاد   ibid.: 319« )پدری علیه سرزمین پدری ددگر وارد کارزاری وونین شود

تیر از   دوسیتان  شیردف   آشییل و مییهن   ازتری  توانیم قهرمانان ندیب ما م »گودد:  ددگر م 
  .ibid.: 86« )هوراتیوس باشیم
وسیوی آن بیه    ملت دددگاه  تبارشناسانه و ارگانییک داشیت کیه سیمت      هردر دربار
شیک دکی  از    بی  »ردر کند که هی  قومیت است؛ مثال  ارگانگ تأدید م  بر مبتن ناسیونالیسم 

جیامع    ۀاروپای میدرن اسیت کیه فلسیف      بسا نخستین نودسند ههنخستین نودسندگان و 
مکیارتن   نمیر   ر ببنیا  کیه  ادنبیر  عالوه ؛ Ergang 1931: 243« )ناسیونالیسم درانداوت  دربار
حقی    ،ویون از مردمیان   ای هیم  اعت و تیوده جم منرلۀ به ،هردر ادن بود که هر ملت   عقید
داشیتن هنیین حقی  طبیعی       که ادندادن به دولت  متناسب با وود دارد و  شکلبرای یات  
شیود    . بر همین اساس، هردر نخستین متفکر آلمان  تلق  می  Macartney 1934: 97است )

 . Aris 1965: 242هیا تأکیید کیرده اسیت )     بخش  و وودمختاری ملت که بر حز وودتعین
ملیت و تقد  و اولودت دولت دا ملیت،   بر مبتن نمر برسر مطلوبیت دولت  اوتالفاوجود ب

تیالز  برقیرار    ۀنمر دارند که میان ملت و دولیت رابطی   اتفاق باره درادنمدرن   محققان دور
ای را  دیابیم کیه او هنیین انددشیه     هیردر در ادین زمینیه درمی      ۀاست. اما با بررس  انددش

ای میان ملت و دولیت برقیرار باشید و گیاه از      دروری ۀطپذدرد. او معتقد نبود که راب نم 
آورد؛  نمی   شیمار  بیه آدد که گود  دولت را اساسا  امیری دیروری    ای عبارات او برم  پاره

هیاد    که ودژگی   ،کند که او دولت ووب را های او روشن م  اگرهه نگاه جامع به دددگاه
آورد، فیارغ   می   شمار به  اساس  مردم  و هر تودبرای هر ملت  ،توان برشمرد برای آن م 

که ساوت سیاس  و اجتماع  آن دولت در هه سطح  باشید. ازددید هیردر دولیت      آناز 
تردن کارکردهای ادین دولیت    شود. مهم ووب نیر در تناسب با تلق  او از ملت تعردف م 

 ۀهیا را وصیلت دیا شاوصی     توان آن شود که م  هاد  تعیین م  در حفظ و حمادت ودژگ 
   دانست.national characterمل  )
 

 ناسیونالیسم هردر ۀهای مختلف دربار دیدگاه .4

هیا   از آن هردیک هیردر وجیود دارد کیه     میوردنمر ناسیونالیسیم    سه دددگاه متفاوت دربیار 
، نسییبت اجمییال  هرحییال بییه کننیید؛ امییا هییای هییردر اسییتناد میی   هییاد  از نوشییته بخییش
 ناسیونالیسم به او مورداتفاق هر سه دددگاه است.گذاری  ناسیونالیسم و حت  بنیان ۀنمرد
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یاسیسستیونالیناسعنوانبههردر7.1
وصلت سیاس  ناسیونالیسم هیردر تأکیید دارنید؛ ازجملیه گیلبیرت       جدددتردن تحقیقات بر

ا  بیه   گرادی   گیرد که او در ملی   کند و از آن نتیده م  ی هردر را نقل م «ها ادده»عبارات  از 
 بودن وجه سیاس  ملت تأکید دارد: اساس  مندی و دولت

تردن دولت آن اسیت کیه دیک     وجود آورده است؛ بنابرادن طبیع  بهها را  طبیعت وانواده
توانید   باشد. ادن وصلت برای هرارها سال دوا  آورده و م  میان درقو  با وصلت  مل  

میرد  ]و دیک ملیت[ هونیان دروتی  در        هراکیه تیود   ،تردن نحو بسط دابید  به طبیع 
هیاد  گونیاگون.    ای اسیتوار دارد و شیاوه   ون دک واندان که تنهه همند، هیری ا طبیعت
هیاد  کیه بیروالف طبیعیت بیررگ         دولیت رانی  حکیم قدر با اساس  ادنهیر  هیچ]اما[ 
هیا را تحیت مقیا  سیلطنت  واحیدی       هیای مختلیف آدمییان و ملیت     شیوند و گونیه   م 

  .Herder 2016: 245عارض ندارد )آورند ت درم 

پذدرد، اما بر آن است کیه   های فرامل  نم  استدالل هردر را برای دولت  نحوگیلبرت ادن 
منیدی متناسیب بیا     دولیت  ۀجسیت یی دولیت و وجیه بر    ادن عبارت نگیاه هیردر را بیه ملیت    

گ  بسیت  مه ۀکند که با داعی هاد  را رد م  دهد و دولت ها نشان م  سیاس  مدرای ملت هودت
آورنید   ی غیرطبیعی  آنیان را تحیت حیاکمیت  واحید درمی       نحو بهها  کردن ملت هپاره دکو 
(Gilbert 1998:203.  

تر وود را در بیان دک  ددگیر از   گراد  سیاس  منتسب به هردر صورت منمم دددگاه مل 
دلینیک   سیه رکنی  کیه جیورج     به توجه باهردر سیاس   ۀوی انددشنمر  بهمفسران دافته است. 

ای؛ تناسیب قیوانین بیا     گ  منطقیه پیاره  دکتبیین است:  قابلشمارد  ی دولت برم  برای دولت
قییوم    ؛ و وحییدتHerrschaftsidentitatشییود ) مردمیی  کییه بییر آنییان حکییم رانییده میی   

(Volkseinheitتوان مثدیدی بیر ناسیونالیسیم     شده از هردر را م   . بر ادن اساس، عبارات نقل
ای هم تناسب قیوانین بیا میرد  و هیم      گ  منطقهپاره دککه از آن هم  سیاس  هردر دانست
  .,Schmidt Biggemann, 1996: 31توان استخراج کرد ) وحدت قوم  را م 

 
ناسیونالیستفرهنگیعنوانبههردر1.1

 ۀبعض  از محققان منتقد انتساب ناسیونالیسم سیاس  به هردرند و بر عنصر فرهنگ در نمردی 
بر همیین   هردر و بنیادهای ناسیونالیسم آلمان گذارند. ارگانگ در  ناسیونالیسم او انگشت م 

بیوده اسیت    میدنمر سیاس  ناسیونالیسیم در هیردر نییر     ۀعقیده است، هرهند ازددد وی جنب
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(Ergang 1931: 248      انددشیمندان در بحیث   گیذارتردن  اثر . هیانس کیوهن نییر کیه دکی  از
کنید کیه    می   م هردر تأکید دارد. کوهن استداللبودن ناسیونالیس رهنگ فناسیونالیسم است بر 

یی دولیت نمیر     کرد که نه به ساوت ملیت  هردر ملت را مفهوم  معنوی و اوالق  لحاظ م 
 . بیرلین نییر عنیوان    Kohn 1955: 31هیای مختلیف )   کیردن ملیت   هپارهی  دیک داشت و نه به 

هیای متعلیز    بیه ارز  »پوپولیست کس  است که دهد. ازنمر برلین  پوپولیست را به هردر م 
تنهیا   به دک گروه و فرهنگ اعتقاد دارد و در مورد هردر ناسیونالیسیم برآمیده از تفکیر او نیه    

  .Berlin 1997: 367« )ای ددسیاس  است سیاس  نیست، بلکه تااندازه
ای هی  وجیوی گیرادش   اند که به جست بعض  از محققان ادن انتساب را تاجاد  پیش برده

 کیرده  صیراحت رد  بیه ه هیردر دولیت را   کنند ک اند و استدالل م  آنارشیست  در هردر برآمده
 انید  کیرده  هاد  آنارشیسیت  توصییف   رای شالودهرا دا ها اددهاست؛ ازجمله مضون کتاب نهم 

(Enno 1996: 19 بیودن را معیادل    انسان . مثدد ادن دددگاه عنوان اولین فصل کتاب نهم است که
حیال، بیرای بسیط و     کنید و درعیین   داند که هرهیری را وود ادداد می   ای م  هگون بهتصور او 

  .Herder 2016: 224ها و قوای وود به ددگران متک  نیست ) پرور  قابلیت
 هیا  ادیده هردر به عبیارت  از   یونالیسمبودن ناسیاس ددسبیرر نیر برای تأدید دددگاه 

(ibid.: 221 گودد: کند که م    استناد م   

تر ادن است که گفته شود انسان برای دولت و جامعه ساوته شده اسیت و   حت  نامعقول
بشیری  سیاس [ وابسته است؛ بسیاری از اقیوا    ]ی واقع  او بالضروره به نهادها سعادت

حیال   انید و درعیین   ای بیگانیه  سیاوت و نهیاد سیاسی     کلی  بیا هیر    بیه وجود دارند که 
هیا   کند که وود را برای سعادت و پیشیرفت دولیت   مندتر از ددگران  زندگ  م  سعادت
انیدازه   هیا بی    رسیدن به سعادت افراد با میران گستر  دولت آسیبکنند ... وطر  فدا م 

  .Beiser 1992: 211-212دابد ) افرادش م 

ای جی  بیه   ملیت  گردنی  جای درصددداند که  بیرر بر همین اساس هردر را آنارشیست م 
ی ملت برآمده از ناسیونالیسم مدرن است و درنتیده دولت متمرکر و بیوروکرات را رد   دولت
  ..ibidکند ) م 

 

ديدگاهمیانه9.1

در هیردر رودکیرد فرهنگی      کیه  ادین دددگاه سوم  نییر در ادین مودیوع وجیود دارد و آن     
. انید  ع ادین ددیدگاه  های سیاس  جمع کنیم. برنیارد و اسپنسیر میداف    ناسیونالیسم را با رودکرد
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معنا وواهد بود، اگر هییچ وجیه    گودد ناسیونالیسم فرهنگ  ب  برنارد در تأدید ادن دددگاه م 
ای برای آن قائل نشودم؛ هراکه قالب غیرسیاس  ناسیونالیسم اساسیا  وجیود ویارج      سیاس 
سیونالیسیم  داند که هییچ نا   . او عکس ادن استدالل را نیر موجه م Barnard 2003: 48ندارد )

بلکیه ارتبیاط ادین     ،هون فرهنگ کامال  بردده از سیاست نیست ،وجود ندارد  سیاس  محض
  .ibid.: 50دو امری است ناگردر و دروری )

ملیت   دربیار  ودژه عنصر زبان در ددیدگاه هیردر    ، برنارد بر محوردت فرهنگ بهحال باادن
 ،اسیت  اددیاد کیرده      بنییاددن دگرددسی  کند. ازنمر وی هردر در فهم میا از ملیت   تأکید م 

  .ibid.: 51اند ) نا  داده« بخش رهاد »دددگاه  که آن را نگر  
است که هیردر آن را  « volk»مفهو  محوری در ادن نگر   ،بیان داشتیم قبال  طورکه همان

« هیای عیوا    تیوده »ی معنیا  بیه هردر معموال   ۀگیرد. ادن واژه در زمان   م nationبرابر با ملت )
گروهی  از  »موردقبیول ویود نیه     معنیای  به . هردر ملت را Dann 1987: 339رفت ) کار م  به

کیرد   موجود طبیع  مدراد  تلق » معنای بهکه « شهروندان متحدشده تحت حاکمیت  مشترب
شدن سیاس  بر وجود زبیان مشیترب در آن گیروه مبتنی       شناوتهرسمیت  بهکه دعوی آن بر 

  . Barnard 1969: 59« )است

برنارد در اهمیت سیاس  ناسیونالیسم هردر هیچ شیک  نیسیت و تأکیید هیردر بیر      زنمر ا
فرهنگ مبنای مشروعیت برای دولت را از متابعت سیاس  بیه پیونیدهای قیوم  و اجتمیاع      

اشید  ملیت ب  بیر  مبتنی  تنهیا دولیت بادید دولیت     »کند. او به ادن اصل متعقد بود که  منتقل م 
  ..ibid« )بالعکس[ ]نه

آگیاه   »که است حز به ادن ادده مشهور شده  د بر ادن امر نیر تأکید دارد که هردر بهبرنار
بیرای    اگیر نگیودیم الرامی    )زبیان مشیترب دلییل معتبیر      بر مبتن هودت فرهنگ   ازمشترب 

مشهور بیرای وواسیت    ۀماد   سیاس  است و ادن مودع به جانران حکمبه  ها استحقاق ملت
  .ibid.: 17« )مندی مستقل تبددل شده است دولت

وی ازنمیر  پذدرد؛ امیا   ناسیونالیسم هردر م   برنارد را دربار ۀاسپنسر نیر همین مودع میان
وجه متک  به دولت نیست و طییف وسییع  از حقیوق را در دل     هیچ بههردر  موردنمرملت 

  .Spencer 1996: 303ها ) قبادل و اقلیتاز وودآئین  فردی تا حقوق  ،وود دارد
را کیه نیوع  برابیری بیرای       تلق  هردر از انسیان  توان دددگاه ماووی از بر ادن اساس م 

ای دانست که کسان  هون گیلبیرت   ها قائل است ناف  آن نوع ناسیونالسیم سیاس  انسان همۀ
  . cited Gilbert 1998: 46دهند ) به هردر نسبت م 
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 هراکیه  ،طرح بیود  قابل سخت  بههردر نیر  ۀن، ناسیونالیسم سیاس  در آلمان زمانبراد عالوه
ها و بلکه صدها مسیتبد میوروث     پاره که تحت حاکمیت ده پارهآلمان کشوری بود دعیف و 

دادن نگاه  از نوع ناسیونالیسم سیاس  به هردر از واقعییت دوران   نسبتقرار داشت. بنابرادن 
  .Berlin 2013: 224دور بود ) بهاو نیر 

شیده و   مرزهای تعییین  بر مبتن وورد که  ناسیونالیسم سیاس  با حکومت و دولت  گره م 
هیا باشید. ادین نگیاه      ددگیر انسیان  ترجی  نیازها و امتیازات گروه  و قوم  دیک ملیت بیر    

ودوح نگیاه  معمیول    بهی است. در ادن مودع، نگاه هردر گر روشنوطن   والف جهانبر
، ادن نگاه را تا پادان کار وودش رهیا نکیرد   او ،حال باادنا  بود.  ی زمانهگر روشندر جردان 

. او بیه نسیبت   ی که وجه اشتراب او و هامان بیود گر روشن نقدهای تند  بر جردان اوجودب
باور داشت؛ امیا تمرکرگرادی  و     وابستگ  به وطن ۀعاموانوادگ ، انسدا  اجتماع ، فرهنگ 

صییورت  از  و حتی  در اواویر حییات ویودش از هیر     کیرد   د می  قهیر و کشورگشیاد  را ر  
 درقالیب ودیع  کیه او و هامیان     ،کرد هاست اظهار بیراری م  دولت ۀگری که مشخص سلطه

هیا را   او طبیعیت، ملیت    عقیید  بهکردند.    توصیفش م the accursed stateشده ) دولت نفردن
او، دولت صرفا  وصیلت  ابیراری   ازددد  . Herder 1877: vol. 8, 340ها را ) آفردند، نه دولت م 

ابراری برای دک گروه که با آن به سعادت برسیند، امیا هنیین کیارکردی را      ،و کاربردی دارد
  .  ibid.: 341عا  آن ندارد ) معنای بهها  برای انسان

کنید و   بر همین اساس، هردر امپردالیسم را که در آن دولت  فات  جوامع ددگر را ورد م 
کیرد. او   م  شدت رد بهکند  ای را حذف م  طقههای من کشد و فرهنگ وودش م  ۀسلطزدر  به

های واص  از زندگ  تدسیم   ها و نهادهای ددرپاد  نمر داشت که در صورت به حفظ سنت
مودیع    ، cited ibid.: 340شوند ) بشری م  ۀدابند و باعث ادداد وحدت و استمرار جامع م 

 تعارض است.  که با مودع دوستوس موزر در 

داد. نییرد او اسییکندر کبیییر،  رنسانسیی  آن نمیی  معنییای بییههییردر اهمیتیی  بییه فضیییلت 
نوع  کشورگشیاد    بر مبتن مبنای دولت او ازنمر و شارلمان  قهرمان نبودند.  ،سرار ژولیوس
بار تعدی و تداوز. دولیت هیر     ها تاردف وشونت است، داستان وون تاردف دولت»است و 
جهیت ویود را فیدا     که آدمیان بی   آن  است و و دعوت  است برای Ixionادکسیون ) ۀشکند
هرا بادد صدها نفر از گرسینگ  و  »کند که   . هردر ادن پرسش را مطرح م ibid.: 340« )کنند

 یلـوزو فدک  ۀدار دا آمال و آرزوهای متوهمان مردی نا  بازی ددوانه سرما رنع ببرند تا هوس
  ..ibid« )اردا شود؟
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فرانسیه و مشیاوران    ۀزدسیت و فردردیک نییر شییفت     فردردیک کبییر می      دور هردر در
رفتنید. احتمیاال  عبیارت     می   شیمار  بیه فرانسیوی   هاییلوزو ف ۀحلقای بود که از  فرانسوی
اگرهیه   ،ا  اشیاره داشیت   به ادن پادشیاه و مشیاوران فرانسیوی    وصو  بهآمیر هردر  طعنه

دهید   می  دل گرادانیه   هیای کلی    بیاف   به ویال فحوای کال  او کل  است و هر مستبدی را که
  .Berlin 2013: 225شود ) شامل م 

نوعیانش غیرطبیعی     هیم  بیر اساسا  هردر هرگونه حاکمیت و قیمومت  را ازجانب انسیان  
شود که هردر  م  های مندرج در آن مستفاد و ترتیب بحثها ددهاشمرد. با نگاه  گذرا به م 
  آن انسیان بیه قرائتی    از پیس ای قرادت از تاردف جهیان و   تا با نحوهاست نوع  تال  کرده  به

داد و توجه بیه قیوا و    روابط طبیع  و غیرطبیع  برسد. او به فرددت انسان اهمیت م درباب 
داشت. با هنین نگاه  او بر آن است که روابط واقعی  انسیان     مدنمرحاالت و روابط او را 

پدر و فرزنید، شیوهر و همسیر، پسیران،      ۀشود: رابط م آغاز  ئینااست که از سطوح پ  همان
 . Herder 1877: vol. 8, 340-341ها در مقییاس کیالن )   گاه روابط انسان آنو  ،برادران، دوستان

ابراری برای  مثابۀ بهون دولت که قرار است ه هماند؛ اما نهادهاد   او ادن روابط واقع   عقید به
هیا و تداوزهیا شیود و     باعث تعیارض  بسا ههکار آدد  بهشکوفاد  آن قوا و حاالت و روابط 

 . فیرد انسیان در هنیین    ibid.: 341نوع  باعث تباه  انسیانیت شیود )   بهدر اندا  کار  بسا هه
هه لذت و »شود و ادن پرسش جدی هردر است که  م  ای کور تبددل دنده ستگاه  به هر د

  .ibid.: 340« )د؟ای کور در دک ماشین باش دنده حس  است که انسان هر 
هیا   هیا و اقییانوس   او در تبیین جهان بر آن است که وداوند با جیداکردن جهیان بیا کیوه    

  زدیر سییطر   بیه کیل جهیان را    وواهنید  می   مانع کسان  هون نمرود شود کیه است وواسته 
نودسیان سوسیالیسیت مقید      را به همین جهت بر تیاردف  ها ددها. برلین کتاب کشندبوودش 

  .Berlin 2013: 226دانند ) دارد که تاردف فاتحان را تاردف شکارهیان انسان م  م 
هیا   ها و ملت فرهنگ همۀاگون  گون  بهای  طرفانه دالنه و ب  هردر بر همین اساس نگاه هم

 ودیژه  بیه هیا و   ه بسییاری از فرهنیگ  ی رو  و فتوحات آن را کامپراطوروصف، او  دارد. باادن
ی لیاقیت و  امپراطیور کنید. اگرهیه در ادین     ملت و فرهنگ کارتاژ را ودران کرد میذمت می   

شد. ادین تمیدن    تما  یگرندراو یتراژد یمتق بهبینیم، ادن لیاقت و ادداد انسدا   انسدا  م 
دافیت   ها قیوا   زدست  انسان ۀع  تدربهای طبی بسیاری از صورتبه ای  اعتناد  وحشیانه با ب 

دست آمید کیه وصیف     بههاد  از زندگ  انسان   شکستن آن صورت و شکوفاد  آن با درهم
ی امپراطیور متفیاوت بودنید، امیا     ددگر دکهاد  بود که با  و سنت ،ورسو  آدابها،  ها زبان آن



 113   هردر و ناسيوناليسم فرهنگي

مونیه،  بیرای ن ها پرداویت )  سازی آن دست دکشکل  تصنع  حذف کرد و به  بهها را  رو  آن
  .Herder 2016: 321بنگردد به 
ی باستان  رو  نیر کاری بهتر از آن نکیرد؛ ادین   امپراطورمآب  هردر جانشین مقدسازددد 
هاد  که دربرابیر آن   معن  از فرهنگ ب  ای پینه وصلهها هیوالهاد  غیرطبیع  بودند،  یامپراطور
ز عقاب و هنگیال  از ویرس ]کیه بیه     سری از شیر با د  اژدها، بال  ا» :مدندآزانو در بههیوال 
 . ibid.: 385« )دوست  بیود  اند[ در ساوتار دک دولت که فاقد حس میهن وصله شده ددگر دک

ها با زور در دک واحد غیرطبیعی  فقیط    و گردآوری آن گون هماو در طعنه به ادن اوصاف نا
ر انییواع کنیید و ددگیی ی رو  مقییدس بسیینده نمیی امپراطییوری رو  باسییتان دییا امپراطییوربییه 
هیای ویود را در    ای از تحلیل های عمده کند و بخش های مشابه را نیر مذمت م  جود  سلطه

 ها به ادن امر اوتصا  داده است. کتاب ادده

اسیتفاده از   ،انید  هنیدملیت   هیا کیه   آن ودیژه  بیه و  ،هیا را  یامپراطیور هردر صیفت غالیب   
ازنمیر  آمدنید.   زوری که با آن قبادل و اقوا  مختلف در ترکیب ناساز گرد هم م  ،داند م  زور

 . ibid.: 384دعف و درنهادت باعث زوال حتم  آنان بیود )  ۀ  نقطگون هماو هنین ترکیب نا
 هنان ساوتارهاد  دانست. بودن غیرطبیع شادد بتوان دلیل ادن امر را نیر 

ر و گرسینه و تحقییر   ها فقیی  که آلمان  وورد م  تأسف هردر همانند موزر بر ادن واقعیت
زبانیان تارومیار و بیه انگلسیتان،      آلمیان   کیه  ادین کپلر از گرسنگ  جان سپرد؛  که ادن؛ اند شده
قردحیه و مخترعیان ناهیار شیدند      ویو  هنرمندان  که ادنو ترانسیلوانیا تبعید شدند؛  ،روسیه

ادین دردهیا    همۀ اوجودتقددم کنند. اما بکشورشان را ترب گودند و نبوغ وود را به بیگانگان 
ویود فاتحیان    دفتیار  ۀفلسف ۀدر رسال 8110و در هردر کشورگشاد  نیست. اازنمر کار   هار

پیس از  دهیه  کند. دو  های اهردمن  توصیف م  و شرارت ،ای از وون، شهوت روم  را آمیره
 درقالیب  هیه  ،استعمار را  انسانیرغ  ران هنان حکم همهای پادان  حیات وود،  و در سال آن

 نودسد:   ؛ او م دنک م ا  و هه درصورت مدرن آن، محکو   باستان 

شدند که برادشیان ناشیناوته    قواعد و رسوم  قضاوت م  براساساقوا  وارج  در رو  
ووردگیان بیود    بود و با وشونت به آنان تحمیل شده بود، ادن وصلت ناموزون شکست

ورد، امعا و احشائشان را ببعلد، و بر اجساد نحییف آنیان   تا عقاب رو  هشمانشان را درآ
  .Herder 2016: 399های وود را بگستراند ) بال

ردیر رو  نییر روی ویو      ی ویون گیر  ستم جای به  آن گردن جایهردر به مسیحیت و 
  دربیار  د هیا  نامهپردازد؛ در  ها در تاردف اروپا م  کشورگشاد  همۀد و به تقبی  هد نم  نشان
 گودد: م  یتانسان
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که وود را  آن ب  ،به آن وارد شده باشندان اروپادیتوان از سرزمین  داد کرد که  آدا م 
کننید بیرای همیشیه بیا گفتیار       دفاع  که به بشردت اعتماد م  ب های  انسان دربرابر

باری  های مرگ کش ناپذدر، تعدی سبعانه، بیماری، و پیش سیریگری  ناعادالنه، حیله
تردن سیهم   بادست وردمندانه اند آلوده نکرده باشند؟ سهم ما از زمین م  آوردهکه بار

هیا بیوده    پرست  پولها و  تردن وشونت ما متکبرانهشد، اما درعوض سهم  ووانده م 
گیری   اند تمدن نبوده، بلکه ودیران  بار آورده بههه ادن مردمان ]مرد  اروپا[  است: آن

انید   دافتیه  ها در هرجا کیه بیه آن دسیت    فرهنگ ۀن مبادی اولیکرد ودرانبوده است؛ 
(Herder 2006: 222-223.  

دهید:   می   دسیت  بیه و تداوزها را در تیاردف اروپیا   ها  هردر فهرست بلندی از ادن تعدی
جیو را؛   هیا و اسیالوهای صیل     ها و بالتیک  رومیان دونان را ودران کردند؛ و لهستانیان پروس

ر مسیتعمرات ویود   لند و اسکاتلند آوردند؛ و اروپادیان برسَی ر ادرها هنین بالد  برسَ انگلیس 
(Berlin 2013: 227-8 وگود  میان دک آسییاد  و   در دک  از آثار وود گفت 8131 . هردر در

 پرسد:   وپاد  م دک اروپاد  ترسیم کرده است که در آن آسیاد  از ار

 ،را به ددن ویود درآوری ای ادن عادتت را ترب کن  که اقوا  ددگر  کرده آدا تاکنون سع 
ای و  ای، به کشتارشیان دسیت زده   شان کشیده بردگ  بهای،  شان را ربوده اقوام  که داراد 

آور اسیت؟   آنان هنید  ازددد ای و آداب و سنن تو  زور گرفته بهسرزمین و دولتشان را 
آن هیرهیا کیه برادتیان از     همیۀ فرض کن دک  از آنان به کشور شما بیادد و با گستاو  

  و اموری از ادن دسیت  ،مثال  قوانین، ددن، حکمت، و نهادهادتان)تردن هیرهادند  مقدس
معن  و مضحک بخواند، با هنین کس  هه وواهید کرد؟ اروپاد  درپاسیف گفیت:    را ب 

  ..ibid« )و فرهنگ داردم ،متفاوت  است؛ ما قدرت، کشت ، پول، توپ مسئلۀبله؛ اما ادن 

مسییح     درحیال میرگ و مبلغی    ای های میان بیرد  وگو، مکالمه مشابه همین گفت ،هردر
وواهد بیرده را در لحمیات پادیان  عمیر  تعمیید       کند که در آن مبلغ مسیح  م  ترسیم م 

 . دک  از عوامل اسیتعمار اروپیاد  همیین مبلغیان     ibid.: 224و به ددن مسیح  درآورد )دهد 
درآورنید.   موردقبیول ویودش   آئیین های تحت سلطه را بیه   ملتکوشیدند  که م  اند مسیح 

وواسیتند بیا    می   اناروپادیی وگوی دادشده به ادن امیر اشیاره دارد کیه     هردر با اشاره به گفت
هماننید میارکس    باره درادن. هردر کنندها را به وود وابسته  زندیرهاد  از ادن دست ادن ملت

کشیند و نهادهیا و    لطه و اسیتعمار ویودش می    زدیر سی   بهکرد؛ کسان  که ددگران را  فکر م 
 بسیا  هیه کننید؛   کنند گود  گوری بیرای ویودش می     باورهای وود را به ددگران تحمیل م 

آنیان را در    پیا ویرنید و شییو    بهجودان  سلطهروزی فرارسد که قربانیان علیه استعمارگران و 
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هیای ویود بیرای وردکیردن      ها و آرمیان  بندند و از شیوه کار بهوودش  یآراتحمیل عقادد و 
  .cited ibid.: 229عقادد و سبک زندگ  استعمارگران سابز استفاده کنند )

داشیت؟ هیردر در    نخواهید  آمیدی   پی  ینهنی  هردراما آدا ناسیونالیسم آلمان  موردتأکید 
بردن زور و کیار  بیه کند که مقصود او از ناسیونالیسیم آلمیان     پاسف به ادن پرسش تصرد  م 

دیک ملیت ادین اسیت کیه ملتی  از        عنیوان  بیه غلبه بر ملل ددگر نیست، بلکه رسالت آلمان 
دانسیت   متفکران و آموزگاران و مربیان باشد و ادن را باعث افتخار و شکوه واقعی  آنیان می    

(Herder 2012: 208-216 عنیوان  بیه وورد که هردر برای دک ملت   . ادن بیان با غادت  گره م 
ت. در تعبییری ددگیر او ادثیار و    کنید: انسیانی   واحد شاوص  در زدست اجتماع  ترسیم می  

انسان  بر انسان ددگیر   ۀشمارد و نه غلبه و سلط انسان برم  ۀشادستوودگذشتگ  را غادت از
  .cited ibid.: 551را )

گرانیه باشید    شود کیه او از هرهییری کیه هپیاول     های هردر روشن م  با بررس  دددگاه
کیرد. بیرای    بردن زور در هر موردی جر در دفاع شخص  انتقاد م کار بهگردان بود و از  روی

برای نمونیه، بنگردید بیه    های صلیب  اشاره کرد ) جنگ  توان به بررس  هردر دربار نمونه م 
ibid.: 557 انیدازه از روح مسییحیت الهیا  گرفتیه بودنید       هه تاها  که ادن جنگ آن . او فارغ از

باعث غلبه و استیال بیر ددگیر جوامیع انسیان  بودنید و       هراکه ،شمرد انگیر م  نفرتها را  آن
هیای   از رسییدن بیه سیرزمین    ای که حت  پییش  ها را در هم شکستند. او به فدادع انسان  آن

هیاد  کیه مردمیان     پردازد و از آزارها و مصیبت ان صلیب  ر  داد م جنگاور دست بهمقدس 
آمییر دیاد    سیرزنش ها متحمل شدند با تعیابیری   صلیب  دست بهها  مختلف در مسیر ادن جنگ

ازددید  کند کیه گیود      . او جردان جنگ صلیب  را هنان تبیین م cited Herder 2016کند ) م 
  ..ibidرگشاد  و هپاول مقصود اصل  آن بوده است )ای واقعا  مقدس، بلکه کشو او نه ادده

های صلیب  امور قدسی  را دسیتاودری سیاوته     جنگ  هردر کلیسا در دورازنمر بنابرادن، 
انگیرتیر از کلیسیا و    نفیرت بود برای کشورگشاد  و مقاصد سیاس  وودش و نرد او هییری  

ردر در ادین ددیدگاه   روحانیت  نیست که آلت دست  برای قدرت و مقاصد سیاس  شیود. هی  
ای کیه   صداست. از ادین منمیر، نهادهیای ددنی      ون ولتر و هولبا  همه هموودش با کسان  

کنند، همان کیاری کیه    ها را از وودشتن وودش محرو  م  اند انسان صورت دادشده درآمده به
  . Berlin 2013: 230کنند ) ها با آدمیان م  دولت

ای بیا تلقی     هیای اساسی    با ادن توصیف، وصومت هردر با سیاسیت و دولیت تفیاوت   
عمیق  نییر   های ها و پیوستگ  ارد، اما شباهتون گوته و شیلر ده همهای سرشناس   رمانتیک
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مشترب گوتیه و شییلر    ۀتوان دافت. برلین با اشاره به عبارت  از نوشت های آنان م  میان دددگاه
 ووانیم: دابد. در ادن نوشته م  صادق م  آن را برای هردر نیر

دانم که هگونیه آن سیرزمین/ کشیور را     دُدچلند )سرزمین آلمان  ؟ اما کداست آن؟ نم 
 پیدا کنم 
 دادد. زد امر سیاس  پادان م آغا جا که داناد  م  آن

 ادد؛ ها  برای ساوتن هنین ملت  بیهوده امید بسته ]ای[ آلمان 
  .ibid.: 230توانید ) ن  آزادتر؛ کاری که م ]وود[ را بسازدد، مردما

و  ،انیداز  زندگ ، هشیم  جای به  دک ودع ماشین  گردن جایها  رمانتیک ازدددگاهدولت 
 نوا بود. ناب که روسو نیر با آن هم تصودری ترس ،واقعیت است

انسان  نیست. حال پرسیش   ۀاز ادن منمر، دولت حاک  از ودع طبیع  در جامع ،بنابرادن
اسیت؟   انسان بادد در آن ودیع باشید کیدا    که زندگ  درست  ای است که ودع طبیع   ادن

پاسف هردر ادن است که انسان بادد در واحدهای طبیع  زدست کند و ادن واحدهای طبیعی   
  ..cited ibidاسیت )  مشیترب   هیا فرهنگی   بخش آن ل وحدتاو دعن  جوامع  که عامازددد 
ددگیر  بیر  ادن مضمون را نیر در وود دارد کیه هییچ ملتی  یاتیا      « طبیع »حال، وصف  عیندر

 آلمان و ملت آلمان است.  دربارها برتری ندارد. شاهد ادن مدعا سخن هردر  ملت

هیای باسیتان    هر ودیع و کیفیتی  کیه آلمیان      اوجودکند که ب او بر همین اساس بیان م 
دلییل قابلییت    بیه وداوندند و   که برگرددای  اروپاد قو   عنوان بهاند، درنمرگرفتن آنان  داشته

وودش درآورند و ددگیر اقیوا  و    ۀزدر سلط بهجهان را  ۀبقیاند که  یات  وود ادن حز را دافته
آور و بربیروار اسیت    ها ودمت کنند دددگاه  برآمده از نخوت و ویودبین  شیر    ملل به آن

(Herder 1877: vol. 16, 212.  
مباحیث   ساوتار ها ددها  . او درibid.: 247ای در کار نیست ) هیچ قو  برگرددههردر ازددد 

روشن  تفهیم کند. بر ادین   بهرا  ها ملت  دهند که عوامل بیرون  شکلاست ای هیده  هگون بهرا 
و  ،وهیوا ، آمیوز  و پیرور ، روابیط بیا همسیادگان       آبون اقلیم )ه هممبنا، او از عوامل  

 . ibid.: 383اندامید )  کند که به تکیودن دیک ملیت می      ث ددگر داد م بح قابل عوامل طبیع 
ها وجیود داشیته باشید و     ملیت هیری نیست که در یات و نهاد نامحسوس گروه  از انسان

 ناپذدری هون نژاد دا رنگ پوست باشد. گردن جایآن عامل   کنند عامل تعیین

شت و بر آن بیود کیه ادین میدعیات     دل  ندا های فراگیر و پرابها  کانت هم هردر با تعمیم
هیا   همین ددیدگاه  بسا ههبیان برلین  بههای دقیق  درپس وود ندارند.  شواهد کاف  دا استدالل
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ها ساوت. هیردر ارز  نامتنیاه     بددل و سرشناس برابری اوالق  انسان هردر را قهرمان ب 
 همیۀ وود قیرار داد و از حیز    پرشور دالیست و ددامپر دانهددنژادگراهدف  عنوان بهفرد را 

  .cited Berlin 2013: 232وودشان دفاع کرد )  های برگردد ها برای بسط روده افراد و ملت
ها مستلر  نراع و تعارض نیست. هردر بیر آن بیود کیه     هردر، تنوع و تفاوت انسانازددد 

بلکیه   ،زع نیسیت تنیا  ۀکننید مادی   ای که ادداد م  ها و نیر واحدهای اجتماع  افراد و قوای آن
ی با هم برآدند. او بر آن اسیت کیه   کار هم درپ هادشان  شناوتن تفاوت رسمیت بهها بادد با  آن

تبیاران   دابنید. هیردر از هیم    فرهنگ مل  وودش م   افراد ارز  و معنای وود را در محدود
آنیان  وارشان را به فرهنگ فرانسوی کنار بگذارنید و   وواست که وابستگ  برده ا  م  آلمان 

تکمیل و رشد زبان و فرهنگ وودش برآدنید. او حتی  نخسیتین     درپ دانست که  را ملر  م 
کیرد و آن را بیا    )ناسیونالیسیم  اسیتفاده  « nationalism»  ای بود کیه از واژ  پرداز سیاس  نمرده
هیا تعصیب    بستگ  فرد به ملت وود تعردف کرد که شادد باعث شود فرد علیه ددگر ملت دل

  .Herder 2004: 295بورزد )
بسیاری از محققان میان آن صورت  از ناسیونالیسیم کیه مورداعتقیاد و حمادیت     ازددد اما 

هیای متیأور بیه آن اقبیال کردنید تمیادر        هردر بود و آن ناسیونالیسم  که متفکران و جردیان 
هیا   ملیت  همیۀ بنیاددن  وجود دارد. ادن تفاوت صیرفا  در ادین نیسیت کیه هیردر از حقیوق       

پرسیت  افراطی  و    هیای مختلیف تعیرض ملی  و مییهن      ملت ویود  دفیاع و صیورت    نه و)
هیای متیأور بیه ناسیونالیسیم ادین       کرد؛ باری در مقادسه بیا نگیاه   گرانه را محکو  م  پروا 
  .Beiser 2000: 212; Spencer 1997: 1-13بخشد ) او م  ۀاوصاف متمادری به نمرد  دددگاه

 ۀاساس  میان دو دددگاه مذکور ادن اسیت کیه دغدغی    تمادر ،شدمطرح  طورکه قبال  همان
 :cited Meinecke 1970« )ملت سیاسی  »نه  ،بود« ملت فرهنگ » یارتقابندی و  هردر صورت

29; Hutchinson 1994: 122-131 واحد سیاس  دیا    که دربار آن جای بهبرلین، هردر نمر  به . لذا
و  ،ان بندی معنیوی، زبی   تقودت صورت درپ تر  حاکمیت مل  مرد  آلمان سخن بگودد بیش

 زدباشناوت  ملت آلمان بود.

هیای   اند که وصف غیرسیاس  ناسیونالیسم هردر با صیورت  شدهاو و بعض  ددگر دادآور 
مقادسه است. اما بادد توجه داشت که ودژگ  دادشده نبادد ادین وطیر    قابل متأور ناسیونالیسم

میدعیات سیاسی      های او را کیه دربردارنید   داشته باشد که بندهای مهم  از نوشته  در پرا 
ودیع   بیاره  درادین تیردن ودیع را    ، او طبیع رو ازادنمرتبط با ملت است ناددده گرفته شود. 

هییری اسیت کیه درطیول اعصیار      داند که مینش ملی  داشیته باشید و ادین مینش        ملت  م 
  .cited Herder 2016: 245آدد ) م  دست به
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  کیه دربردارنید   ای یامپراطور»کند که  ادن ادعا را تکرار م  ها ددهاهاد  از  هردر در بخش
ای بیه ویود    ؛ هنیین ویانواده  اسیت  ووب  سامان دافته بهای است که  دک ملت باشد وانواده

مانید   می   و فقط براثر زمان است که پاددار  طبیع  بنیاد شده است براساسمتک  است، هون 
ای کیه بیا زور صیدها قیو  و      یامپراطور، او از درمقابل . Herder 2004: 307« )پاشد م دا فرو

کنید   می   تناسیب معرفی    هییوالد  و بی    اسیت  آوردههراران ناحیه را در دک مدموعه گرد 
(ibid.به اعمال زور بیرای تحمییل   ل ئقاوطن  که   . از ادن جهت، دددگاه او با آن نوع ازجهان

هردر تیال  داشیت بیه    »هاست تعارض دارد. لذا  ملت همۀبه  دست دکقوانین و اوالقیات 
آلمان دلیل معقول  برای ادن نگاه عرده کند که هرا توسعه و گستر  فرهنیگ ملی     ۀجامع

  .Ergang 1931: 50« )تنها مطلوب، بلکه دروری است نهکارکردی بوم   براساس
ملی  اسیت. امیا ویود آن ودیع        داشتن وصف ها تردن ودع برای ملت باور او طبیع  به
نگیاه   ازای است برای رسیدن به دک غادت. ادین غادیت    حدیاته غادت نیست، بلکه وسیله ف 

« انسییانیت»منمییور رسیییدن بییه  بییه  او، آلمییان  )در بررسیی فرهنگیی او وحییدت و انسییدا  
(Humanitätن را اگیر آدمییا  »نودسید:   که می   نهادت در نمر دارد؛ هنان درغادت  که او  ،  است

هییری در انسیان    هییچ حسب شناوتمان از ادشان و مطابز قوانین حاکم بر یاتشان بسیندیم،  
هیا را   انددشییم آن  که به فرشتگان دا ادیردان می    هنگام بینیم؛ زدرا حت   باالتر از انسانیت نم 

  .Herder 1968: 82« )کنیم هاد  مثال  تصودر م  انسان
طورکیه ودژگی     همیان  ،استدالل هردر نخستین وصف انسانیت تمادل به صل  است ربناب

اصل  انسان حساسیت بیه ددگیران و مشیارکت و مسیاهمت در سرنوشیت ددگیران اسیت        
(Herder 2016: 105 اما ناسیونالیسم  کیه شیاوص    ،نوع  ناسیونالیسم بود درپ  . بنابرادن او

 نه جغرافیا دا امر ددگر. ،آن فرهنگ است

اسیونالیسیم فرهنگی  را بییان    گیرادش ویود بیه ن    هیا  دیده اهردر در فقیرات مختلفی  از   
کلیسیاد    های کند که با نما  اد  اشاره م مراتب قرون وسط است. برای نمونه به سلسله داشته

او   عقید بههای بربردت متناسب بود؛  وی ادن ساوتار با دورهازنمر و سلطنت  تناسب داشت. 
های فرهنگ  بوم  و محلی  و ازجملیه زبیان و هنیر      جلوه همۀزبان و فرهنگ التین  کلیسا 

 . آزادی ابیراز  cited ibid.: 516-525سنگین وود وفه کرد ) ۀاقوا  مختلف اروپاد  را زدر ساد
تیر   کرد که تنیوع بییش   هون او احساس م  ،های مل  موردتأکید هردر بود و شاوصها  منش
است. از ادن جهت، شادد بتوان توجیه او را  « انسانیت»نفع  بههای مل  درنهادت  یانها و ب زبان

تفسییر هیردر از تیاردف     بنیابرادن تر جوامع بشیری درب کیرد.    به استقالل واحدهای کوهک
آمیخیتن   هیا و درهیم   دولیت   غیرطبیعی  شیدن   بیررگ دداستبدادی و ددامپردالیست  بود. او 



 111   هردر و ناسيوناليسم فرهنگي

بارتردن اقدا  در روابط سیاس  و اجتمیاع    تدار سلطنت  زدانها را تحت اق ملت ۀگسیخت لگا 
تر تدردیه شیود. او    کرد و بر آن بود که هنین دولت  بادد درنهادت به اجرای کوهک تلق  م 

نیست، بلکه بر توازن وردمندانیه   اوج آن مربوط ۀدک دولت به نقطصحت و دوا  »گودد:  م 
تیر باشید،    ر اطالق و اعمیال مرکیر ثقیل آن عمییز    قوای فعال در آن است؛ هرقد ۀدا بختیاران

دسیتاورد   . بنیابرادن نیرد هیردر، ملیت     Herder 1903: 193« )تر وواهد بیود  استوارتر و بادوا 
 شمرد. است، نه برآمده از دولت، که آن را ودع  غیرطبیع  م  توسعه و بسط طبیع  فرهنگ

 

 گیری نتیجه .5

ان توجه به ناسیونالیسم بوده اسیت، امیا   گام پیشهه گذشت دردافتیم که اگرهه هردر از  از آن
گیری با تلق  رادع از ادن مفهیو  دارد. در عصیر او    های هشم او تفاوت موردنمرناسیونالیسم 

 جیای  بیه هیا   هراکیه رمانتییک   ،ودناسیونالیسم بیه آرمیان جردیان رمانتیسیم تبیددل شیده بی       
های میان آدمیان و اقوا  مختلف توجه داشیتند و   مول و کل  به تفاوتش های جهان ادده طرح

دربیاب  هیا حفیظ شیود. قیول هیردر       کردند که در قلمرو سیاس  نیر ادین تفیاوت   تال  م 
که سیاس  باشد و به تقودیت عنصیر دولیت و حاکمییت سیاسی  در       آنناسیونالیسم بیش از 

هیردر   میوردنمر ن جهیت، ناسیونالیسیم   تکودن ملت ناظر باشد داللت  فرهنگ  داشت. از ادی 
هیای سیاسی     های مل  و قیوم  اسیت و قبیول حاکمییت     شناوتن تفاوت رسمیت بهازجهت  

های مل  به فرهنگ قیوم  مردمیان  مبتنی  اسیت کیه       ددگر، ادن حاکمیت مستقل؛ و ازجهت
ول تدیودری را نییر در قی    ۀتوان ادن جنبی  برادن، م  عالوهکنند.  تحت آن حاکمیت زندگ  م 

هیا را نییر    حفاظیت از ادین فرهنیگ    ۀهای سیاس  وظیفی  ها و حاکمیت هردر دافت که دولت
 برعهده دارند.

هیا   وجود انسیان  ۀاست و الزم« انسانیت»وی ازنمر برادن، هون غادت اصیل آدم   عالوه
ها را پاس داشیت   ها در قوا و سادر اوصاف درون  است، بادد ادن تفاوت اوتالفات و تفاوت

هیا   حذف ادن تفیاوت  درپ تواند  ونالیسم دا هر قول سیاس  دا غیرسیاس  ددگری نم و ناسی
هیا در تنیاظر بیا آن     غادت قصوای هردر )انسانیت  پرور  همین تفاوت ۀباشد؛ هراکه الزم
 غادت نهاد  است.

هیا   ای که در آغاز بحیث دروصیو  ناسیونالیسیم بیه آن     گانه اعتبار معان  پنع به توجه با
نیدارد؛   الیسم هردر با معنای نخست تعارد توان هنین نتیده گرفت که ناسیون م  اشاره شد
دیابیم   م  ای که معنای وودشتن را در آن اع بستگ  به واحد اجتم صراحت از دل بههراکه او 
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بستگ  به میهن باعث تحقیر ددگرانی  شیود کیه در آن     اما نه به ادن معنا که دل ،کرد دفاع م 
 کنند. نم میهن زندگ  

هیا   هردر هندان سازگار نیست؛ او منکر ادن نبود که ملیت  ۀاما معنای دو  با کلیت انددش
ها بدودنید و   منافع و آمال وودش باشند، اما نبادد ادن منافع را در تعارض با ددگر ملت درپ 

دهای ها آنان را واحی  های موجود میان انسان تفاوت همۀ اوجودحقوق آنان را انکار کنند؛ او ب
ی و کیار  هیم  درپی  هادشان  کرد که همگ  با حفظ تفاوت ارگانیک تلق  م  یمختلف واحد

ی کیار  همارگانیک برای تحقز غادت   هایکه قوای مختلف واحد هنان ،برآدند ددگر دکرشد 
  ها نیندامد، بیا ادید   جاکه به نف  و تعارض با ددگر ملت تاآن ،کنند. معان  سو  تا پندم نیر م 

ناسیونالیسیم هیردر هیم ازجهیت      ۀجمع است. بنابرادن، نمرد قابل یسم فرهنگ  هردرناسیونال
فرهنیگ گیره ویورده      سره با برداشت او از ادید  تعردف و هم ازجهت کارکرد و غادت دک

 آدد. م  شمار بهتردن شاوص آن  فرهنگ مهم است و
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