گفتمان

ومصالــحملیدرکمیشــود.هــرراهحلدربابسیاســت،اقتصــادواجتماعدر
وجــه کالن باید مبنی بر نظریهای باشــد متکــی بر مفهوم ملــت و ناظر به مصالح
آن .بههمیــن دلیل برای تنظیــم و ارزیابی تصمیمها و کنشهای کالن سیاســی و
اجتماعیهموارهمحتاجنظریهسیاسیملتهستیم.
فرانســیس فوکویامــا در برخی مکتوبــات اخیر خــود به بحث دربــاب اهمیت
«هویــت ملــی» در جوامــع پرداخته اســت .بهعقیده وی کشــورهایی که در مســیر
توســعه پایــدار قــرار دارنــد و قــادر به ایفــای نقــش کلیــدی در سیاســت و اقتصاد
بینالمللی هســتند همگی پیشتر دارای درکی قوی و منســجم از ملیت و هویت
ملــیبودهانــد.فوکویاماتقویــتمفهومملیتوحــسملیرابهچنــددلیلمهم
ضــروری میدانــد .دولتهــای بــزرگ و قدرتمنــد بهتــر از دولتهای چنــد پاره و
ضعیــفمیتواننــدمنافعملیشــهروندانخــودرادرعرصــهبینالمللیتأمین
کننــد .امنیت ملی در ایــن دولتها بهتر تأمین میشــود و خطر جنــگ داخلی که
ویرانکنندهاقتصادوزیرســاختهایکشــوراســتدردولــتقدرتمندملیکمتر
اســت .هویت و تعصــب ملی کیفیت حکمرانی را بهبود میبخشــد و مانــع از این
میشود که سیاســتمداران و صاحبان قدرت ســرمایهها و منابع عمومی را به سود
یکگروهقومی،قبیلهای،یاخانوادگیسوقدهندودرنهایتبایدگفتهویتملی
قویبهتقویتسرمایهاجتماعیمنجرمیشود(.)10-2018:9Fukuyama
بنــا بهدالیل تاریخــی ،جغرافیایی و فرهنگــی ،ضرورتگذار بــه دولت ملی در
کشــورهایخاورمیانــهبیــشازمناطقدیگرقابلمشــاهدهاســت.بهجــزیکیدو
اســتثنا،عمدهجوامعاینمنطقهدرفرآیندملتسازیبامشکلاساسیدستبه
گریباناند.کشورهاییچونافغانستان،عراقولبنانکهفاقددولتملیقدرتمند
هســتندبهدرجاتمختلفقبیلهگرایی،جنگداخلیوفســادساختاریراتجربه
کردهاند.تبدیلکردندولت،پارلمانوحاکمیتبهشرکتسهامیبهشکلواضح
منجر به کاهش کارآمدی و تهدید امنیت شــده اســت .این در حالی اســت که تنوع
قومــی،زبانــی،مذهبیونژادیدرایرانبســیبیشــترازاینکشورهاســتوالجرم
الگوهایــیچونفدرالیســمکــهبرچندپارگــیوضعیفکردنحسملــیودولت
قدرتمندمتمرکزاستکشوررابامشکالتومعضالتیبهمراتبپیچیدهترمواجه
خواهد ساخت .نکته جالب توجه اینجاست که کشورهای غربی به نحو روز افزون
بهســویتقویتدولتملیدرحرکتاند.بازگشــتجریانهایملیگراوراستگرا
در امریــکا وکشــورهای اروپایی در ســالهای اخیر حکایت از ایــن دارد که الگوهایی
چون«سیاســتهویت»و«گلوبالیسم»درعملناکارآمدیخودرانشاندادهاند.
حتیبسیاریازکشورهایقدرتمنداتحادیهاروپابهعنوانمهمترینکنفدراسیون
سیاســی جهان باارائه تفســیری موســع ،متفاوت و حتی گاه ناقض اصول بنیادین
این اتحادیه ،درعرصه بینالمللی به تعقیب منافع ملی خود مشغولاند و اجازه
ندادهاندکهعضویتدراتحادیهبهمنافعملیاساسیآنهاضربهایواردسازد.
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مفهوم«منافعملی»درعلمسیاستسابقهطوالنینداردامامدلولومحتوای
آنبهآغازاندیشهسیاسیدریونانباستانبازمیگردد.افالطونوارسطونخستین
اندیشــمندانیبودندکهمدعیشدندهدفوغایتفنسیاستتأمینمصالحیا
خیر جمعی است و نظامهای سیاسی را بر مبنای آن طبقهبندی و آسیب شناسی
کردند.اینمفهومدرسراســرتاریخاندیشــهسیاســیدرآثارآکوینــاس،ماکیاولی،
هابز،روسو،کانتوهگلبهاشکالمختلفقابلپیگیریاست.باشکلگیریدرک
مدرنازملیتدرقرننوزدهممفاهیممصلحتعمومیوارادهعمومیدرقالب
جدید ملت -دولت مطرح شــد و از دل آن مفهوم «منافع ملی» زاییده شــد که در
عرصه بینالمللی از ســوی دولتها نمایندگی و تأمین میشود .پذیرش دولت-
ملــتبهمثابــهمهمترینواحدسیاســیدرجهانسیاســتامروزامــریضروری
اســتوقــرارداداجتماعیمیانشــهروندانوحاکمیتجــزدرچارچوبآنقابل
تصور نیســت .بهعنوان مثال ،اصول بنیادین اخالق مدنی یا حقوق بشــر به مثابه
دستاوردهای مهم انســان مدرن متنزع از چارچوب ملت تنها آرمانهای اخالقی
قابل تحســین محسوب میشوند نه بیشــتر .نهادها و ائتالفهای بینالمللی نیز،
هنگامیکهباهدفتأمینارزشهایاخالقییاحقوقبشــریشــکلبگیرند،تنها
هنگامی موفق و مؤثر خواهند بود که منافع «ملی» دولتهای مشــارکتکننده در
آن تأمین شــود .بنابراین بهنظر میرســد در جهان امروز هر نظریه سیاسی الجرم
بایددردرونیکدولت-ملتمطرحشود.
بــا وجود ایــن ،در پردازش مفهوم «ملیــت» باید به عناصر تشــکیل دهنده آن
توجهداشت.گفتهشدهاستکهملتزاییدهترکیبیازعواملعینیوذهنیاست.
ن نــژاد ،زبان ،قومیت
در علم سیاســت و نظریههای ناسیونالیســم ،عناصری چو 
ودیــنبهعنــواننمادهــایملیتتوجهنشــاندادهاند.بــااینوجــود،اینعناصر
بیشــتر توضیح دهنده شــکلگیری یک ملتاند نه تداوم و اســتواری آن در دنیای
جدیــد.آنچهعنصــراخیرراکهمتضمنیکپارچگیشــهرونداناســتنمایندگی
میکندکامالًامریاســتذهنیوبهبیاندقیقترتخیلی.بندیکتآندرسوندراثر
کالســیک خود توضیح داده اســت که ملت یک برساخته ذهنی و تخیلی است که
حاصلتخیلاجتماعیمردمساکندریکگسترهجغرافیاییاست(Anderson
 .)2006همانگونــه کــه پل ریکور به درســتی توضیح داده اســت ،خیــال اجتماعی
تلفیقیاستمیاندرکوروایتیکجماعتتاریخیازگذشتهخودوانتظاراتو
افقهای مورد تصور آنها از آینده .این عنصر خیالی است که یکپارچگی اجتماعی
ن نژاد ،زبان و مذهب که بهدلیل تحقق و تعین
را تضمین میکند نه عناصری چو 
تاریخــی روشــن ،امکان تصویرســازی و تخیــل جمعــی را محدود میکنــد .براین
اســاس،بازگشــتبهاینعناصــروتدوینهویتنهبراســاسعناصــرذهنیبلکه
برمبنــایاینعوامــلنهتنهابهیکپارچگیملیکشــورضربهاساســیواردمیکند
بلکــه نوعی حرکت قهقرایی و عــدول از ارزشهای دنیای مدرن بهشــمار میآید.

