گذار به دولت -ملت
احمد بستانی

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

مهمترین گذار ما درا ین شرایط چیست؟
ضروری ترین گذار ما چیست؟
ط گذار اســت .هرچند مفهــوم «گــذار» امروزه
جامعــه و سیاســت ایرانی در شــرای 
بســیاریازداللتهایقرنبیســتمیومدرنخودرافرونهادهودیگرالزاماًناظربر
فاصلهخطیمیاندونقطهدرتاریخیکجماعتنیست،باوجوداین،بااطمینان
میتوان گفــت تحوالت کالن در فضای جهانی شــده موجب تالطــم در جوامعی
چون ایران نیز شــده اســت .به بیان دیگر مادامی که پدیده جهانی شدن در جریان
است،گذارجوامعبهاصطالح«پیرامونی»امریاستناگزیروحرکتیمداوم.این
گذارالبتهممکناستعوارضجانبیوحتیبحرانهاییهمهجانبهدرپیداشته
باشد.جهانیشدنبهمثابهمهمترینپدیدهعصرجدید،بویژههنگامیکهبادیگر
پدیدههای نوینمانندگســترش دنیای ســایبری همراه شود ،نه تنها کشورما بلکه
حتی جهان غربــی را با گذارهایی پیچیده مواجه ســاخته و در نتیجه آن بحرانها و
آسیبهاییبرآنتحمیلکردهاست.
امــامهمترینگذارماچیســت؟دراینجســتارکوتاهبرایننکتــهتأکیدخواهم
داشــتکهضروریترینگذارم اگذاربه«دولت-ملت»اســت.البتهایرانبهمثابه
جامعهای پیچیده و متحول با گذارهای فراوانی دست به گریبان است اما بهگمان
نگارنده  ،امالمشکالتماهمانندفقداننظریهایبرایملتودولتایرانیاست.
در فقــدانچنیننظریــهایگاهعناصری دیگرجایمفهومکلیــدیملت -دولت
را گرفتــه اســت و گاه درکی غریزی و پیشــا-مدرن از مفهوم ملیــت ایرانی مبنا قرار
میگیــردکهبهرغماهمیــتآنبراینیازهایجهانپیچیدهامروزفاقدتناســبو
کاراییاست.
برخیپژوهشگرانحوزهملیگرایینشاندادهاندکهبرخیجوامعدارایدرکی
کهنازملیتهستند،حتیپیشازآنکهواژه«ملت»ونظریهآندرسدههایاخیر
تداولیابند.بهجرأتمیتوانایرانرایکیازبارزترینمصادیقایندســتهجوامع
دانســت.دســتکماززمانساســانیانمفاهیمایرانوایرانشــهردرمیاننخبگان
ایرانیتداولداشتهاستوبرتمامحوزهسرزمینیایراناطالقمیشدهاست.این
درکالبتهبهدلیلابتنایبرعناصردنیایقدیم،امروزنیازمندبازنگریوبازسازی
درصورتومحتواســت.بااینحال،نمیتواندراینبازنگریبهاینسابقهکهنو
غنیتاریخیوتمدنیبیاعتناماند.یکیازمهمترینالزاماتگذاربهملت-دولت
مــدرن یکپارچگی یا ادغــام اجتماعی اســت .هرچند عناصر یکپارچگــی ایرانیان
از قرون گذشــته وجود داشــته اســت ،اما تحوالت جهان معاصر ایجاب میکند که
درکیجدیدازهویتملیایرانیعرضهکنیمتاضمنبرخورداریازمزایایقدمت
تاریخی،برایالزاماتونیازهایانســانمعاصرنیزپاســخمناســبداشــتهباشد.
چنین درکی البتهمســتلزمبرخــورداری ازیک«نظریهسیاســی»بهمعنای دقیق
کلمه اســت تا با ابتنای بر آن بتوان این مفهوم ملیت ایرانی را بازخوانی و بازسازی
کرد.بهبیاندیگر،بهنظریهایسیاسینیازمندیمکهبتواندبرمبنایآنهمبستگی
ســنتی را که البته دیری اســت پایههای آن لرزان شــده اســت ،به ادغــام اجتماعی
مدرنتبدیلکنیم.
هر نظریهای در باب ملت و ملیت بدون بحث از دولت و پیوند وثیق آن باملت
در سیاســت مدرن بیحاصل خواهد بود .پژوهشــگر اندیشــه سیاســی الجرم باید
ملــتودولــترادرپیوندیوثیقمــورددرکقراردهد.آنچهدرسیاســتمعاصر

نگاهی به شرایط جامعه و سیاست
ایران و تحوالت پیرامون آن
حاکمیــت مردمی خوانده میشــود در حقیقت چیزی جز تعیین سرنوشــت یک
ملت برخویشــتن نیســت .درک ایــن نکته بــرای ما از ایــن حیث اهمیــت دارد که
درتاریــخ ایران همــواره ،به تعبیر همایون کاتوزیان ،شــکافی عمیــق میان ملت و
دولتوجودداشــتهاست.اینشکاف،کهبهشکلیدیگردرسیاستمعاصرایران
تبلور یافته اســت ،مانعی اســت جدی بر سر تدوین مفهومی منســجم و کارآمد از
دولــت-ملتمدرن.برخیازصاحبنظــرانفرهنگیترجیحمیدهنددرکخود
ازملت و هویت ایرانی را فارغ از هرگونه پیوند با سیاســت و نظریه حاکمیت تدوین
کنند .از ســوی دیگر ،همــواره برخی سیاســتمداران میپندارند کــه تدوین و تبیین
هویتجمعیایرانیانوظیفهاهالیسیاستاست.هردوتلقیاگرنهبرخطابلکه
ناقصونادقیقاند.
ضــرورت تدوین نظریــهای برای دولت -ملت در دو ســطح مهــم قابل بحث
است.
ســطحاولســطح«ایدئولوژی»سیاســیاســت.دراینســطحعناصریچون
یکپارچگی ملی (در ســطح ملت) و مشروعیت بخشی (در سطح دولت) اهمیت
دارنــد.هرملتیوهــردولتیبهیکایدئولوژینیازداردکــهالزاماًبرعناصرعقلیو
استداللی مبتنی نیســت ،بلکه به تقویت احساســات و عواطف و اقناع شهروندان
میپردازد.دراینســطحدفاعازایدهملتالزاماًمبتنیبردادههایدقیقتاریخی
و استدالل متقن فلسفی سیاسی نیست .زیرا با عناصر غیر عقالنی حیات جمعی
شــهروندان مرتبط اســت .عناصری چون افتخار ،اقتدار ،پرچم ،گذشــته تاریخی،
ســاختار اســطورهای و مانند آن همگی بر وجه ایدئولوژیک ملت استوارند .ملت و
دولــتبرآمــدهازآندرایــنمعناامریضــروریبرایهرجماعتتاریخیاســت
()Ricoeur1986:242
در نظریههــای سیاســی قــرن بیســتویکم ســهمی اساســی بــرای عواطــف،
احساسات،هیجاناتودرمجموعسائقههایغیرعقالنیشهرونداندرنظرگرفته
شــدهاستوسیاســتامروزیندیگرالزاماًسیاســتعقالنینیست.اگریکنماد،
شــخصیت،واقعهواســطورهبتواندکارکردیمثبتهمچونحستعلقبهکشور
یا ضــرورت فداکاری ایفا کند ،جوامع میتوانند از چنین عناصری بهرهگیری کنند.
هرچند دموکراســیهای مدرن همگی بر حاکمیت مردمی اســتوارند ،اما از لحاظ
تاریخیبسیاریازآنهابهنحودموکراتیکایجادنشدهاند(.)2018:13Fukuyama
بــهبیان دیگر،لزومینداردکهدرکماازهویتتاریخیوملیبرعناصرییکســره
دموکراتیک ،عقالنی و حقوق بشری مبتنی شــده باشد .در کشورهایی چون ژاپن و
کره حس قوی هویت ملی و تعلق تاریخی موجب تحکیم این جوامع شده است و
همین حس ،که الزاماًبامعیارهای امروزی بر عقالنیت و حقوق بشر مبتنی نبوده
اســت،راهرابرایتوســعهاقتصادیوسیاســیآنهــادردنیایمــدرنفراهمآورده
است.
سوجــودعناصرغیــرعقالنیدرحیــاتاجتماعیبــهخودیخــودمنفیو
پــ 
مذمومنیســت.امااگرآگاهیجمعیتنهادراینعناصرغیرعقالنیخالصهشود
آنگاه باید احســاس خطــر کرد .یک جامعه بســامان میان عناصــر عقالنی و غیر
عقالنیتوازنبرقرارمیســازدوســهمهــریکراادامیکنــد.دقیقاًبههمیندلیل
استکهحیاتجمعیانسانایرانیرانمیتوانتنهادرعنصرایدئولوژیکخالصه
کردوبایدسطحدومراهمبادقتپیگرفت.
اما ســطح دوم سطح نظریه سیاسی است .در این ســطح واقعگرایی سیاسی و
الزامات سیاســتملی در وجه داخلی و خارجی از اهمیت برخوردار اســت .نیاز به
تقویت و نظریهپردازی درباره ملت و دولت متناسب با آن از این منظر نیز اهمیت
اساســی دارد حتی اگر در سطح نخست احســاس همدلی نداشته باشیم .مفهوم
مصلحت عمومی به مثابه معیاری برای فهــم و ارزیابی کنشها و تصمیمات در
حوزههای مختلف نیازمند پردازشــی جدید است .حکمای علم سیاست از یونان
باســتانتاکنونمصلحتعمومیرادغدغهاساســیفنسیاستوموضوعتوجه
دانش سیاســی دانســتهاند .امروزه این مفهوم در قالب اصطالح «ملت» و منافع
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