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 دولت مدرن، دولت تمدنی

  مجتبى عبدخدايى

  

  چكيده

هـد كـه ن مـىت ملى مبتنى بر دولت مدرن اين پرسش را فـرارو ها از اجتماعا تمايز تمدن

يافتـه بـر  كدامين مؤلفه اجتماع تمدنى را از اجتماع مبتنى بر عقالنيـت سـرزمينى و شـكل

؟ ويژگى تمايزبخشـى كـه فراگيـری تمـدنى را بـرای سازد مىاساس دولت مدرن متمايز 

سـتاند، كـدام  ن موهبـت بازمىهای مـدرن را از ايـ ها در پى دارد و نبود آن، دولت تمدن

وشـد بـا ك مـىاست؟ و فراتر آنكه پيامدهای اجتماعى اين ويژگى چيست؟ ايـن نوشـتار 

واكاوی پيوستگى دولـت مـدرن بـه قلمـرو سـرزمينى و مرزهـای جغرافيـايى و گسسـت 

يابى چند مقوله  اجتماع تمدنى از اين مؤلفه، پيامدهای اين پيوست و گسست را در شكل

يعنى ايده اجتماع، هويت اجتماعى، تعيين مرزهای خودی و غيرخودی و  ،مهم اجتماعى

ها بررسى كند و تأثير آن را بر قدرت فراگيـری عقالنيـت  منطق محاسبات رفتاری دولت

رغم امكـان  بخشى بـه الگوهـا و سـاختارهای عينـى مـديريت اجتمـاعى بـه تمدنى، شكل

  .های متفاوت ترسيم نمايد ها و سبك مدل

  ها كليدواژه
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  مقدمه

شـده  شناخته دولت مدرن، واحد اصلى جامعه سياسى در نظام بين الملـل و مركـز بـه رسميت

عنوان مرجـع اصـلى مطالبـه وفـاداری سياسـى  همچنين دولت مـدرن بـه. اقتدار سياسى است

د و از حـق شـو مىالملل شـناخته  رف بينها و معيار جهانى مشروعيت اقدام سياسى در ع ملت

های ايـن نهـاد بـر  تأثيرگـذاری. انحصاری كاربرد مشـروع ابـزار خشـونت برخـوردار اسـت

انديشه، هويت و چگونگى زيست افراد و جوامع باعـث گرديـده اسـت تـا عالمـان حقـوق، 

هـای  تاز سوی ديگـر، دول. شناسى و علوم سياسى آن را از ابعاد مختلف بررسى كنند جامعه

خـوار  يافتـه ارضـى ميراث ملى نيز از نظر پيوستگى دولت با قلمرو سـرزمينى و مرزهـای تعين

اين پيوستگى، از ابعاد مختلف بر كـاركرد مـادی و اجتمـاعى دولـت . باشند دولت مدرن مى

از منظر ماهيت دولت، ايـن پيوسـتگى بـدين . تأثير نهاده كه از چند جهت قابل بررسى است

ها و وظـائف او  كننده فلسفه وجودی دولت، مسئوليت زهای جغرافيايى، تعيينمعناست كه مر

  .كننده امنيت و منافع ملى است ها و تعريف گيری دولت ديدكننده اهداف و جهتهبوده و ت

ديگر آنكه قلمرو سـرزمينى در تعيـين مـرز خـودی و غيـر خـودی، قلمـرو شـهروندان و 

ملت از خود و ديگری، و منطق محاسباتى سود  بخشى به هويت ملى و تعريف تابعان و شكل

در نتيجــه آن، ســاختارها، الگوهــا و فراينــدهای . نــدك مــىو زيــان ملــى نقــش اساســى ايفــا 

ذيرد و منطـق رفتـاری، الگـوی اتحادهـا، پـ مىها تأثير  گيری دولت گذاری و تصميم سياست

ه اجتمـاع تمـدنى بـا در صـورتى كـ. گيـرد ها و منازعات متأثر از اين مقوله شـكل مى رقابت

هـد كـه د مـىگسست از مقوله مرزهای سرزمينى، از سويى بافت اجتماعى خاصى را شـكل 

تواند مرزهای هويتى را از حصار قلمروهای سرزمينى يا قومى و نژادی رهايى بخشد و از  مى

آورد كه سيطره خود را بـر الگـوی  بخشى را پديد مى الگوها و ساختارهای نظام ،سوی ديگر

  .ندك مىريتى اجتماعات مختلف اعمال مدي

عنوان دو نـوع اجتمـاع متمـايز قابـل  های مدرن و واحدهای تمدنى به از اين منظر، دولت

 یعنوان واحـدها های مدرن بـه كه نسبت دولت سازد مىتحليل است و اين پرسش را مطرح 

  ى چيست؟مستقل و مشابه با اجتماعات و واحدهای تمدن )Territorial State( ىنيسرزم

اين نوشتار بر اساس اين ايده شكل يافته است كه پيوند دولت مدرن با قلمرو سـرزمينى، 

نوعى از تضاد درونـى را بـرای ايـن سـنخ از جامعـه سياسـى رقـم زده اسـت كـه برآمـده از 
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بودن و سـودايى در  دوگانگى معيـاری ايـن پديـده اجتمـاعى اسـت كـه سـری در سـرزمينى

ايــن تضــاد و . يری بافــت اجتمــاعى جامعــه اســتگ شــكله الزمــه دارد كــ ای پايــهعقالنيــت 

دوگانگى در ابعاد مختلف ايده دولت، هويت اجتماعى و منطـق محاسـبات رفتـاری جامعـه 

سياسِى مبتنى بر دولـت مـدرن رخ داده و پيامـد آن سـاختارها، الگوهـای عينـى اجتمـاعى و 

ه است، در صورتى كـه اجتمـاع گيری آن را متأثر ساخت گذاری و تصميم فرايندهای سياست

  .تمدنى با گسست از قيد سرزمينى از اساس، فارغ از اين تضاد درونى است

هـای  ها، جوامع سياسى خاصى هستند كه بـرخالف دولت گفتنى است منظور ما از تمدن

بودن و پيامـدهای قلمـرو ارضـى  مدرن، فلسفه وجودی و ايده دولـت آن مقيـد بـه سـرزمينى

  ؛ ىارزشـ ىو مبـان یركـف یهـا انيبن) 1: (انـد يافتـه  از سه مقولـه شـكل ها هاين مجموع. نيست

  .يافته های عينى سامان الگوهای عملى و نظام) 3(هويت تمدنى؛ ) 2(

فلسـفه «هـر تمـدن دربـارۀ  ىو ارزش یركف ى، همان مبانىارزش ىو مبان یركف ی ها انيبن

و  ىنـيع یهـا هويت تمدنى و نظامدو مؤلفه ديگر، يعنى  یه در وراكاست » ات آن تمدنيح

ده و انسجام يها را جهت بخش های آن نظام گيرد و همواره چارچوب قرار مى ىعمل یالگوها

تمـدن  یركـف یادهـايبن پايـهه بـر كـاست  ىت اجتماعي، نوعى از هوىت تمدنيهو. هدد مى

، ىجتمـاعگيـرد و انسـجام ا ل مىكادها شـيبرخاسته از آن بن ىنيع یها خاص و در بستر نظام

ل بخشـيده و مرزهـای خـودی و غيـر كاز هر تمدن را شيمورد ن یمند و نظام ىفرهنگ تمدن

تمـدن قـرار  ىنـيع یها و نظام ىعمل یدر نهايت الگوها. سازد مىخودی تمدنى را مشخص 

عمـل  یه مبنـاكمختلف است  یها شده هر تمدن در ساحت رفتهيپذ یها دارد كه شامل نظام

است، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ قـرار يس های هت جامعه در حوزيو هدااداره  یآن تمدن برا

از هنجارهــا، قواعــد، نهادهــا، ســاختارها،  ای مجموعــههــا و الگوهــا  ن نظاميــا. گرفتــه اســت

 یه بــراكـگيری منسـجم اســت  تصــميم ینـدهايگذاری و فرا ی سياســتها هها، رويـ سـازمان

  .نمايد ر مىيناپذ ده معاصر اجتنابيچيت جامعه پيريو مد ىسامانده

يری گ شـكلد و اهميـت شو مىدر ادامه نخست بنيان اجتماعى واحدهای سياسى تشريح 

. گـردد بافت اجتماعى در جامعه سياسى اعم از دولت مدرن يا واحدهای تمدنى بررسـى مى

گاه خصلت سرزمينى دولت مدرن و پيامدهای آن و نيز تأثيرات ايـن مؤلفـه بـر دولـت و  آن

سـپس تمـايز ماهيـت ايـده دولـت و ايـده . گـردد ختن بافت اجتماعى تبيين مىاهميت سا بى
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سـازی و تعريـف منطـق رفتـاری و  د و در ادامه تأثير آن بـر فراينـد هويتشو مىتمدنى بيان 

  .گردد ها و الگوهای مديريتى تشريح مى ساخت نظام

  بنيان اجتماعى واحدهای سياسى. 1

رغم  اند و به نوان دو نوع اجتماع سياسى قابل مقايسهع های مدرن و واحدهای تمدنى به دولت

ای اجتمـاعى هسـتند و بـه سـاختار و بافـت  دو، هـر دو پديـده اهميت سـاختارهای مـادی آن

پـيش از مطالعـه تمايزهــای ايـن دو واحــد . هـم از نــوع سياسـى آن نيـاز دارنــد اجتمـاعى آن

، سـازد مىعـه را پديـدار اجتماعى سياسى، بررسـى آنچـه بنيـان سـاختار اجتمـاعى يـك جام

يافته از گروهـى  دربارۀ ماهيت اجتمـاع، جامعـه تشـكيل ىفارغ از مباحث فلسف .اهميت دارد

هـا و منـافع مشـترك خـود بـه ايـن بـاور اجتمـاعى دسـت  افراد است كه با آگاهى از ارزش

اند كه از رهگذر پذيرش حاكميت مجموعه مشتركى از قواعد در روابـط ميـان خـود و  يافته

تر به اهداف و منـافع خـود  ای مناسب گونه قيد ساختن تعامالت خود بر اساس آن قواعد، بهم

دست خواهند يافت و بر اساس اين باور نهادهای مشتركى را ابداع كرده و در كاركردهـای 

  .اند آنها سهيم شده

هـای  باورهـا و ادراك پايـهجامعه بنيان ادراكى دارد و بـر . 1: توان گفت از اين منظر مى

  بخشـد؛  اجتمـاعى را شـكل مى پايـهها، نظـام  ها و ارزش اين بينش. دشو مىبيناذهنى بنا نهاده 

هـا و هنجارهـا  های مشترك، ارزش ای از معيارها و عرف يری هستهگ شكلبقای جامعه به . 2

يى اسـت ها ههای جامعه بر اسـاس سـاز بنيان. 3شده وابسته است؛  و قواعد و نهادهای پذيرفته

رو، افـزون بـر آنكـه حالـت ايسـتا  از ايـن. دشـون مىر طول زمان پديد آمـده و متحـول كه د

هـم كنشـگران بـر تأسـيس و تحـول قواعـد و . باشند ندارند، مستقل از كنشگران آن نيز نمى

سـازی  ی مختلف از جمله فرايند اجتماعىها هنهادها تأثيرگذارند و هم قواعد و نهادها به شيو

)Socialization(به ديگر سخن، در . هندد مىهای افراد را تحت معيارهای خاص قرار  ش، كن

هـای مشـترك و بـر مبنـای  ها و ارزش ش تعامالت مختلف كه برخاسته از بينشيط افزايشرا

در ايـن . آيـد مىد يـشدن ميان افراد پد ىبه اجتماع یاديل زينيازهای متنوع انسانى است، تما

، عمل بـر اسـاس رفتارهـای هاترين آن كه از جمله مهم گيرد مسير، انتظارات متقابل شكل مى

گذارد و افـراد، آگاهانـه و بـا اراده  مى پايهپذيری است كه بنيان قواعد اجتماعى را  بينى پيش
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های رفتـاری ميـان آنـان  شباهت یريگ لكن امر موجب شيگزينند كه ا خود رفتاری را برمى

ش قواعــد نظــم در زنــدگى اجتمــاعى توانــد در پــذير ســه نــوع ســازوكار زيــر مى. دشــو مى

  :تأثيرگذار باشد

نوعى منـافع و  ای كه هركدام بـه گونه پيدايش حس انگيزشى مشترك در اعضا، به) الف

پيـدايش ايـن . يابنـد اهداف خود را در تبعيت و حمايت از قواعد و هنجارهـای مشـترك مى

ريشه دارد كـه اسـاس  های مشتركى ها و ارزش ی متنوعى از جمله در بينشها هحس در مؤلف

ای كـه افـراد جامعـه سـبك خاصـى از زنـدگى و  گونه بخشد؛ به بافت اجتماعى را شكل مى

ها بـر اسـاس  ورزی افزون بر آن، محاسبه. گزينند مديريت كالن اجتماعى را برای خود برمى

هاســت، در ايجــاد يــك نــوع  هــا و بينش منــافع و عقالنيــت رفتــاری كــه برخاســته از ارزش

  .اجتماعى نقش دارد همبستگى

كننده الگـوی رفتـاری بـرای اعضـای  يری قواعد و اصول دستوری كه تعيينگ شكل) ب

ايـن قواعـد و اصـول . سـازد مىصورت خاص و مشابه را فراهم  جامعه است و امكان عمل به

تواند از منابع مختلفى همچون تعاليم دينى، هنجارهای اخالقى، قواعـد نزاكتـى و  رفتاری مى

ذيرد و بـه پـ مىهـای مختلفـى را  كـه نقش يا قوانين وضعى ريشه گرفته باشد؛ همچنانعرفى، 

  .گمارد تصحيح رفتاری در ابعاد متفاوت همت مى

ــهگيری  شــكل) ج ــای اجتمــاعى كــه  ای مجموع ــداز نهاده ی قواعــد را تضــمين كارام

برگيرنـده نهاد در اين معنـا لزومـاً بـه معنـای سـازوكارهای اداری نيسـت، بلكـه در. نندك مى

هايى است كه به تحقق اهداف معطوف است و وضع، تفسير،  و عادت ها هاز روي ای مجموعه

 .)D'Entreves:1967( اسـت دار نظارت و حمايت از قواعد را عهـده ،تشريح، اجرا و حتى تعديل

زان تعـامالت يـجامعـه بـر حسـب م كيـ ىدرونـ ىپـارچگكيزان انسـجام و يـبديهى است م

زان نهـادينگى حـل و فصـل يـ، میريگ ميی تصـمها هفق همگانى بـر رويـ، سطح تواىاجتماع

 .گردد ىن مييجامعه تع یر خشن اعضايز و غيآم مسالمت

ای جامعه به جامعه سياسـى تبـديل  گردد كه در چه مرحله در اينجا اين پرسش مطرح مى

ا گيـرد؟ اگـر بنيـان اجتمـاع ر د و سپس آحاد جامعه شكل ملت يـا امـت بـه خـود مىشو مى

های مشـترك  ها و بينش بدانيم كه در ارزش ای پايهگيری بافت اجتماعى بر اساس ايده  شكل

گروه در انتخاب سبك خاصى از زندگى ريشه دارد، بنيان جامعه سياسى، انتخاب سـبكى از 
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مديريت سياسـى و پـذيرش اقتـدار حـاكميتى خـاص بـر مبنـای آن ايـده اساسـى اسـت كـه 

ص منابع و كاربرد انحصـاری زور بـه جايگـاهى خـاص اعطـا مشروعيت الزم را برای تخصي

» ده دولـتيـا«بخشى به يك جامعه سياسى  بر اين اساس، كانون اصلى در شكل. كرده است

، ىنيب ، جهـانىاسيفلسفه س یه يك جامعه بر محور آن انسجام يافته و بر مبناكای  ايده. است

اقـدام  ىاسـيل اجتمـاع سيكاده جمعى به تشخود آن را بنا نهاده، و با ار یها ها و ارزش نشيب

هـای سياسـى،  بـر اسـاس عقالنيـت مشـترك هـدايت نظام سازد مىند و جمع را مصمم ك مى

  .ی و اجرا كنندريز برنامهاجتماعى، فرهنگى و اقتصادی زندگى خود را 

بر مبنای نگاه فوق، هر جامعه سياسى اعم از دولت سرزمينى و يا دولـت تمـدنى نيازمنـد 

نمايـد و  بخشد، مرزهای هويتى را تعيـين مى اجتماعى است كه ايده دولت را شكل مى بافت

و بـر مبنـای آن  سـازد مىمرجع اقتدار، تخصيص منابع و استفاده مشروع از زور را مشـخص 

های دولت سرزمينى  در ادامه با بررسى ويژگى. نهد الگوها و ساختارهای عينى خود را بنا مى

بخشى به  كه چگونه تضادهای درونى دولت سرزمينى، آن را در شكلوشيم نشان دهيم ك مى

  .سازد مىچنين اجتماعى با مشكل مواجه 

  دولت سرزمينى .2

شدن دولت باعث گرديده است تا بافـت اجتمـاعى و  چگونه در نظام دولت مدرن، سرزمينى

  های سرزمينى دولت و پيامدهای آن قرار گيرد؟ ايده دولت تحت الشعاع ويژگى

گران ين بـازتري اصـلىمثابـه  مسـتقل و مشـابه و به ىنيسـرزم یعنوان واحـدها ها بـه ولتد

ن الملل، دولت از چهـار عنصـر يدر دانش حقوق و روابط ب ىان سنتيطبق ب. اند ىاسيصحنه س

گـاه يانگر پاين نمايت و سرزميجمع. ل شده استيكت تشيمكومت و حاكن، حيمردم، سرزم

، یگـذار اعـم از قانون ىدولتـ یها انـد و نهادهـا و سـازمان تدول ىنيرساخت عيو ز ىكيزيف

ت يــمكهمچنـين حا. دشــون مى ىتلقـ ىاســيومــت و قـدرت سكمظـاهر ح ىقضــاي و ىاجرايـ

ن الملـل، و يفراتر از دولت در عرصه روابـط بـ ىهرگونه قدرت و اقتدار خارج ىنف یمعنا به

ت تـام ي، دولـت را مشـروعىداخلـ یريگ مين مرجـع تصـميعنوان بـاالتر ننـده آن بـهك تيتثب

رش قـدرت يو نپـذ ىگران در امـور داخلـياجازه ندادن به دخالت د هك یا گونه بخشد؛ به ىم

ار متنوع يبس ىتيها ماه با وجود اين دولت. ت استيمكحا ىعرض در درون، از ابعاد اساس هم
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و هويـت ، اقتـدار ىت ملـيـ، قدرت ملـى، امنىهمچون منافع مل یای كه امور دارند؛ به گونه

، امـا پيوسـتگى مفهـوم دولـت بـا يابـد مىگر تفاوت يبه دولت د ىاز دولت یاديطور بن ملى به

، الگوهـا و ها هد فلسفه حيات، مؤلفشو مىقلمرو سرزمينى مورد اتفاق همگان است كه باعث 

كـه مرزهـای هـويتى،  ای گونه ساختارهای اين نوع اجتمـاع بشـری شـكلى خـاص پـذيرد؛ به

  .، مرزهای ساختاری و تشكيالتى متأثر از مرزهای سرزمينى گرددمرزهای حمايتى

الزم اسـت تـا  ىاييجغراف یل هر نوع اجتماع، وجود حداقل فضايكتش ید برايبدون ترد

ت در آن به اجـرا درآيـد و يمكن فرصت را فراهم سازد تا قدرت حايافته و ايجامعه انسجام 

ديگر اجتماعات تجلـى بخشـد، ولـى آنچـه  ز ازيمتما ىت حقوقيعنوان شخص ای را به جامعه

 ىه حتـكـگـردد  یا گونـه خـاص يابـد و به ىن در دولت مدرن معنـاييد تا سرزميباعث گرد

د همچـون دولـت فرانسـه در يـدر تبع یهـا ا دولتيـن ين ماننـد فلسـطيفاقد سرزم یها دولت

نـه  ــ دولـت كيـا زوال يـو  یريگ لكز معنـا داشـته باشـند و رونـد شـين ىجنگ دوم جهان

  .د از مرز استيف جديرا بطلبد، تعر ىرش جامعه جهانيخاص يابد و پذ یريس ـومت كح

ــاهم ــ تي ــهي ــا ب ــوط تعر افتن مرزه ــده دق فيعنوان خط ــش ــتحي ــذكق، مس ر و يم، نفوذناپ

د آن را از يـل جدكدر شـ ىنيسـرزم یهـا ه دولتكـاسـت  ىژگـين وتري اصـلىرناپذير، ييتغ

اهميت مرزها در معنای جديد آن چنان . سازد مىز يموجود در نظم پيشامدرن متما یواحدها

اند كه با توجه به قرار گـرفتن در درون يـك مـرز تحـولى اساسـى در زنـدگى افـراد از  يافته

تـر از همـه در  های شـغلى و زنـدگى و مهم حيث خدمات اجتماعى و رفاه، امنيـت، فرصـت

افـراد گـره  ىت انسـانيـا هومرزها در نظام پيشا مدرن ب. دشو مىبخشى به هويت فراهم  شكل

ن اسـاس، يـبـر ا. ز پيوندی برقرار نكرده بوديت با دولت نين هويه اك همچنان. نخورده بودند

 ىت انسانياد، اما هود مىر ييرا تغ ىر پادشاهين، تنها قلمرو متغياز سرزم یدادن مقدار ازدست

ها متوجه شاهان و  ىشانف ها و جان یرو، اغلب وفادار نياز ا. ساخت ىدار نم ت را خدشهيجمع

نشـان  ینش جدكوا كاز خا یرفتن مقدار س نسبت به ازدستكچ يسا بود و هيلكيا ارباب 

ها  ت فوق العاده دولتي، حساسیه در دولت مدرن، دفاع از قلمرو مرزك ىدر صورت. ادد مىن

ــه خطــوط مــرز آن، مراقبــت از ورود و خــروج از مرزهــا و  یگــذار و دقــت در عالمت یب

  .باشد ىد از مرزها ميف جدياز آثار تعر كبا از دست رفتن خا ىت مليثيرشدن حدا هكل

ای از جهان از حاكميت دولتـى خـالى  بودن عاملى گرديد تا هيچ نقطه سرزمينىهمچنين 
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هـا در  فرض استوار باشد كـه دولت رو، بايد هرگونه فهمى از دولت بر اين پيش از اين. نماند

ننـد كـه همـه ك مـىهای رقيب زيسـت  طبيعى در نظامى از دولتصورت  خأل نيستند، بلكه به

اين وضعيت، بـه تنـاقض  .)Halliday, 1987: 215( حركات آنان تحت مراقبت ديگر رقيبان است

انجامد؛ بدين معنا كه دولت از حاكميـت انحصـاری سـرزمين معـين  اساسى دولت مدرن مى

 ۀدر نتيجـ. هـای مشـابه اسـت ولتبرخوردار است، ولى اين حاكميت در جهانى متشكل از د

اين وضعيت، نوع رفتار، تعريف از منفعت و حتى سـاخت هويـت دولـت متـاثر از وضـعيت 

هـای  آن هم در وضعيتى كه شكل فعاليت درون مرزهـای ايـن هويت. گيرد بيرونى شكل مى

افـزون بـر آن، محـيط روابـط . آمده كامًال متفاوت از شكل فعاليـت در ميـان آنهاسـت پديد

گونه، به معنـای فقـدان حكومـت و نهـادی مركـزی اسـت كـه  ومرج نظم و هرج ها بى لتدو

چنين ويژگى برای هر نظامى . صورت مشروع در اختيار داشته باشد انحصار كاربرد زور را به

در مقابـل آن، . آيـد مىكه واحدهايش به طور رسمى مستقل از يكديگر عمـل كننـد، پديـد 

انـد كـه تنهـا يـك  رد؛ بدين معنا كه واحدها چنان سازمان يافتهمراتبى قرار دا وضعيت سلسله

الملـل،  در نظـام بين. انـد برداری دادن دارد و ديگر واحدها مكلـف بـه فرمان واحد حق فرمان

  .ناپذير پذيرش حق حاكميت واحدهاست نتيجه جدايى هرج و مرج

  شدن دولت و تحول در قدرت سرزمينى) الف

در دسـت ) Monopoly(ى انحصـار كـاربرد مشـروع ابـزار زور های دولت سـرزمين از ويژگى

باشد؛ بدين معنا كـه در نظـم پيشـامدرن اسـتفاده از خشـونت و قـدرت در اختيـار  دولت مى

ساختاری قرار داشت كه چند مركزی بود، امـا در دولـت مـدرن ايـن سـاختار بـه مركزيـت 

ر ايجاد نظـم اجتمـاعى واحد و مطلق قدرت تبديل گرديد كه صالحيت انحصاری خود را د

اختصاص اين حقوق انحصـاری بـه دولـت  .)Mann, 1986: 381(انست د مىناشدنى  واحد تقسيم

در معنای سرزمينى آن و سلب آن حقوق از ديگـر بـازيگران و نهادهـا، هـم بـرای كـاركرد 

تـرين  مهم. الملـل اهميـت دارد درونى دولت مدرن و هم برای نقش آن در ساخت نظـام بين

  .توان در سه جنبه برشمرد قوق انحصاری را برای دولت مدرن مىاين ح

بدين معنا كه تنها دولـت اسـت كـه : آور در داخل گذاری آمرانه و الزام انحصار قانون. 1

عرض ديگری از چنين حقـى برخـوردار  حق قانونگذاری و اعمال آن را دارد و هيچ نهاد هم

  .)Mann, 1988: 4(نيست 
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كننده اجرای قانون در داخـل و بـر  زارهای خشونت فيزيكى تضمينانحصار كاربرد اب. 2

بدين معنا كه تنها دولت واجد حق انحصاری كاربرد مشروع اجبـار : جمعيت سرزمينى معين

  .)Giddens, 1987: 255(فيزيكى بر مردم و قلمرو خود است 

هـا دولـت بـدين معنـا كـه تن: كنترل انحصاری بر استفاده از زور در مناسبات خـارجى. 3

كه امور داخلى كشور  همچنان. هاست دارای ارتش و حق جنگ و دفاع در قبال ديگر دولت

هـا و  در صالحيت انحصاری دولت است و دولت مصون از هرگونه مداخله خـارجى دولت

  .)Poggi, 1990: 21; Tilly: 1985(نهادهای ديگراست 

م حاكميت سياسى سـه دولت مدرن با طرح صالحيت انحصاری دولت سرزمينى و مفهو

آوردن انحصـار  دسـت لزوم كنترل سرزمينى توسـط دولـت؛ به: ميان آورد ادعای اساسى را به

ی از گيـر بهرهشناخت ابعاد . اعمال خشونت بر مردم تحت حكومت؛ تشكيل نهادهای دولت

  :طلبد يابى مديريتى جامعه مدرن، توجه به چند ويژگى اساسى را مى قدرت در شكل

بندی  قدرت در دولت مدرن سـازمانی ممتاز ها هيكى از مؤلف: بندی قدرت نسازما) الف

ــان. قــدرت اســت ــر ب ه پيشكــ همچن ــت ــان گردي   ن خــود يد دولــت مــدرن در درون ســرزمي

ل صـاحب كگانـه تشـياست و  ىداخل های هالت و گرويكها، تش ل سازمانكتفوق بر  ىمدع

قـدرت دولـت، . انـدد مـىری خود اقتدار است كه استفاده از خشونت مشروع را حق انحصا

ت يـانگر اقتـدار و آمريـه همگـى نماكـاسـت  ىهاي ر، پيوسته و شامل منصـبي، فراگىعموم

و  ىفرمـانرواي یهـا ىژگيه ويلكبا  ىو حقوق ى، نظامىاسيس یها ق سازمانياند و از طر دولت

 قـدرت یبند ال سـازمانكاز اشـ ىه دولـت صـورتكـ یا گونـه گـردد، به ىت اعمال ميمكحا

گـردد  ىن وجه آن اعمال ميتر ىه در آن قدرت در عالكاست  یا د و محدودهشو مىشمرده 

)Weber, 1978: 56(.  

بندی قـدرت بــا ميـزان نهــادينگى نهادهــا و  ارتبــاط ســازمان: جنبـه هنجــاری قـدرت) ب

ه تسـلط كـ یا گونـه ابـد؛ بهي یگردد تا قدرت دولت جنبه هنجـار مشروعيت اعمال سبب مى

، حق مشروع دولت قلمـداد ىنياجبار و اعمال آن در قلمرو سرزم یئل انحصاردولت بر وسا

از اين رهگذر قدرت دولت مدرن با اقتـدار درهـم آميختـه و مركـب از دو عامـل . گردد ىم

تـاريخ . الزم اسـت یتـداوم سـلطه امـر یتى كه برايگردد؛ عنصر مقبول ت مىيسلطه و مقبول

گـردد حتـى  وری است، ولى همـين عامـل سـبب مىهای ديكتات دولت مدرن سرشار از نظام
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پذيری رفتار خود  ساالری ساختگى و لزوم توجيه ها، به اشكالى از مردم ترين دولت خودكامه

نيــازی بــرای » لَِمــن غَلــب الحــق «كه در نظــام پيشــامدرن قاعــده  اقــدام ورزنــد؛ در صــورتى

  .گذاشت دادن رفتار باقى نمى جلوه موجه

آن  ىاسـيت سيقدرت دولت، ماه یها ىژگيگر وياز د: ت دولتماهيت سياسى قدر) ج

رد، بالـذات متوجـه يـگ ىار ميـسـلطه را در اخت یه اگر دولت همه ابزارهـاكمعنا  نياست؛ بد

دارد و بـه  ىاسـيآن ماهيـت س ىه نتيجـه نهـايكنيست، بل ىا فرهنگي ى، نظامیاهداف اقتصاد

ديگـر ابعـاد قـدرت همچـون نظـامى، ها  كه دولت همچنان. بُعد سياسى قدرت معطوف است

همچنـين . بندنـد بـه كـار مى ىاسـيم قـدرت سيكـتح یو فرهنگى را در نهايت بـرا یاقتصاد

بـه امـور، حـل و فصـل  ىدگيت بحـران، مجـاز بـه اعـالن جنـگ، رسـيريدولت مسئول مـد

به ديگر سـخن، قـدرت . و ديگر موارد است یت امور اقتصادينظم، هدا یها، برقرار تعارض

از دولـت مطـرح  پايهبه عنوان توقعات  یردكانتظارات عمل ىبرخولى محدود است، دولت 

، ىاجرايـ یها نهادهـا و سـازمان یگـذار پايهن و مقـررات، يت، وضع قوانيامن یبرقرار. است

م از جملـه ايـن انتظـارات كده دولت از سوی گـروه حـايوخوی منطبق با ا عمل بر طبق ُخلق

  .است پايه

شدن دولت باعث گرديـد تـا در عمـل  تلف قدرت سياسى با سرزمينىی مخها هپيوند جنب

مالك سيطره بر سرزمين، مبنـای اصـلى دولـت سـرزمينى گرديـده و بـيش از آنكـه دولـت 

سرزمينى نماينده اجتماع سرزمينى باشـد، نمايـانگر قـدرت دارای سـيطره بـر يـك سـرزمين 

هـای متفـاوتى  ى بـر ويژگىكه سازمان قدرت در دولـت تمـدن در صورتى. جغرافيايى گردد

  .مبتنى است كه فارغ از اين پيوند سرزمينى است

  شدن دولت، مبنای مشروعيت و حاكميت سرزمينى) ب

كارگيری حـق انحصـاری زور  يافتن مرزها سبب گرديد كه به شدن دولت و اهميت سرزمينى

نـدين نـوع های سـرزمينى، چ بر اين اساس، نظام دولت. برای دولت سرزمينى مشروعيت يابد

ای كـه اسـتفاده مركـز  گونه انحصار را در اختيار دولت قرار داده و آن را وجاهت بخشيد؛ به

های درونى  و سازمان ها هها و رقبای بيرونى يا اقوام، گرو ديگری غير از دولت اعم از قدرت

نـای ترين مؤلفـه در مب رو، اولين و اساسـى از اين. را فاقد مشروعيت و وجاهت قانونى دانست
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مشروعيت استفاده انحصاری از قدرت، مرزهای سـرزمينى و قـدرت سـيطره بـر آن تعريـف 

  .گرديد

د كه قدرت دولـت سـرزمينى يان گرديتر در بررسى ابعاد قدرت در دولت مدرن، ب پيش

اجبـار و  یه تسلط دولت بر وسـائل انحصـارك یا گونه به خود گرفته است؛ به یجنبه هنجار

ت بـر اثـر يـن واقعيا. گردد ىخود، حق مشروع دولت قلمداد م ىنيزماعمال آن در قلمرو سر

ــه اقتــدار تبــديل كــرد ىاســيت و قــدرت سيونــد مشــروعيپ ــدار، . رخ داده و قــدرت را ب اقت

ت، يـن حقانين است اكه هر چند ممك سازد مىت همراه يحقان ىقدرت را با نوع یريارگك به

شـوندگان را در بـر دارد، بـه  ومتكحت يه رضـاكـل آنيدل باشـد، بـه ىت ادعـاييحقان ىنوع

 .بخشد ىت ميقدرت مشروع

در نظام دولت مدرن مشروعيت به عنوان ميانجى قدرت و اقتدار، شـيوه مهـار اجتمـاعى 

گردد عامل بر اثر اعتقادی كه بـه لـزوم تبعيـت از يـك نهـاد يـا قاعـده و  است كه باعث مى

به طور طبيعى و فـارغ از مبنـای دولـت . د، انگيزه درونى بر پيروی از آن بيابيابد مىمقررات 

ه يـومـت بـا نظركزان انطبـاق حيـومت در نظر اجتماع بـه مكح كيت يزان مشروعيمدرن، م

 ىده دولت بوده و بـر مبـانيه برخواسته از اك یا هينظر. دارد ىعمومى قدرت در جامعه بستگ

ت و يـقبولن اسـاس، ميـبـر ا. ملـت اسـتوار اسـت كيـ ىخيو تـار ى، اخالقـى، مـذهبىفلسف

دگاه يـده و برخاسـته از ديـگرد ىتلقـ ىذهنـ یامر یاديزان زيومت تا مكح كيت يمشروع

باشـد؛ در  مى) وفـاق ارزشـى(جامعه و بر اساس توافق گسترده ارزشى ميان مردم و حاكمان 

كه دولــت ســرزمينى باعــث گرديــد تــا صــرف ســيطره بــر قلمــرو ســرزمينى مبنــای  صــورتى

  .ه از زور گرددمشروعيت حق انحصاری استفاد

ادعای مشروعيت انحصار ابزارهـای خشـونت در دسـت دولـت، بنيـان طـرح حاكميـت 

)sovereignty (كننده دولت مـدرن شـكل بخشـيد ترين ويژگى تعيين دولت را به عنوان مهم .

هـا  ت دولتيمكننده قلمرو حاك به عنوان خطوط جدا ىنيافتن مرزها در دولت سرزمي تياهم

دولت نسـبت بـه  ىقلمرو اقتدار و فرمانرواي یانتها یسو به معنا كيا از سبب گرديد تا مرزه

ل دولـت در يبـد ى، و بیانگر قدرت انحصـاريگر، نمايد یسو شوند و از ىديگر قلمروها تلق

 ىرونيبعد ب. ل يافتكت شيمكحا ىبر اين اساس، دو بعد اصل. )190: 1372 قاضـى،( .داخل باشند

هـای عضـو عرصـه  شدن دولت از سـوی ديگـر دولت ناختهت، به معنای به رسميت شيمكحا
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حاكميـت از ايـن جهـت، بـه . ها مطرح است الملل بوده و در روابط دولت با ديگر دولت بين

ها را به مداخله نكردن در امور سرزمينى يكـديگر ملـزم سـاخته،  منزله اصلى است كه دولت

ار كـو ان ىرونيبه عوامل ب ىابستگت و ويتبع ى، نفىخارج یها دولت یروياستقالل در برابر ن

ن الملل يدر نظام ب ىن الملل و سرانجام تحقق وضعيت آنارشيبرتر در عرصه ب یزكاقتدار مر

انحصار قـدرت برتـر در دسـت دولـت در  یحاكميت به معنا ىبعد درون. بخشد را تحقق مى

مرزهای سرزمينى  و توانايى انحصاری اعمال اقتدار برتر درون ىو عوامل داخل ها هبرابر گرو

  ای كـه بـه  گونـه ه اراده او بـر اراده ديگـر اجـزای اجتمـاع غلبـه دارد؛ بهكـ یا گونـه است؛ به

هيچ نهادی اعم از داخلى يا خارجى حق يا قـدرت اعمـال اقتـدار درون مرزهـای سـرزمينى 

  .هدد مىخود را ن

  الملل گيری نظام بين شدن دولت و شكل سرزمينى) ج

صالحيت انحصـاری بـر اعمـال زور پيامـدهايى را بـر وضـعيت عرصـه  ۀادعای دولت دربار

  :توان در دو مؤلفه مهم مشاهده كرد اين پيامد را مى. الملل به همراه داشته است روابط بين

نظـام مـدرن بـا محدودسـازی انحصـار ابـزار : كردن بازيگران بـه كشـورها محدود: يكم

دانستن آنان در قبـال  ها و مسئول دولتخشونت در دست تعداد محدودی از بازيگران، يعنى 

ها و  اعمالى كه در قلمروشان توسط هر بازيگر غيردولتى ديگری اعم از افراد، اقوام، سازمان

الملــل را بــه  گيـرد، توانســت قــدرت عملكــرد بـازيگران عرصــه بين صــورت مى هــا هيـا گرو

  .ها محدود سازد عنوان دولت بابازيگرانى مشخص 

كردن ابـزار خشـونت  انحصاری: سازی روابط به نفع ساختار قدرت مند امكان قاعده: دوم

الملل ايفا كرد؛ بدين معنـا كـه توانسـت  گيری قواعد بازی در عرصه بين شكل نقش جّدی بر

. الملـل مقيـد كنـد تنها حقـوق بين المللى و نه ها را در نظام هنجارها و قواعد قدرت بين دولت

الملـل،  د كه توجه كنيم در نظـام مـدرن روابـط بينشو مىگاه روشن  اهميت اين وضعيت آن

الملـل  گونه بين نظم الملل چندان اجازه توسعه نيافت تا بتواند وضعيت نظام بى نظام حقوق بين

الملـل بـر اسـاس سـاختار قـدرت  ، بلكه مديريت عرصـه بينسازدرا مقيد ساخته و تابع خود 

اشتند كه به تعريف قواعد و هنجارها های بزرگى قرار د شكل گرفت كه در رأس آن قدرت

هـا بـه عنـوان بـازيگران روابـط  به ديگـر سـخن، دولت. ردازندپ مىو تنظيم روابط و رفتارها 



109  

 
ى
دن
تم

ت 
ول
 د
ن،
در
 م
ت
ول
د

  

های بـزرگ  گردند كه هنجارهای آن بر اساس منـافع قـدرت ای وارد مى الملل در عرصه بين

دين معنا كـه متخلفـان آموزند؛ ب شدن را مى تنظيم شده و آنان در اين عرصه فرايند اجتماعى

  يابنـد كـه رفتـار در  بيننـد و در مى د و تابعان از آنهـا پـاداش مىشون مىاز آن قواعد مجازات 

  اين عرصه نه بر مبنای حق و عـدالت، بلكـه بـر اسـاس نـوع خاصـى از هنجارهـای حـاكم و 

  هـا،  كـه بـا انحصـار ابـزار زور در دسـت دولـت آيـد مىاز اين دو پيامد مهم بر. مقبول است

  های بزرگ در نظـام مبتنـى بـر دولـت مـدرن تسـهيل  المللى توسط قدرت نقش مديريت بين

  .شده است

  ايده دولت، ايده تمدنى. 3

ه كـاز نهادهاسـت، بل ای مجموعـهانگر يـتنها ب دولت، اعم از دولت مدرن و دولت تمدنى، نـه

» تيمـدن«از آن بـه ه كـاسـت  یاعمال و رفتـار های هويها و ش ها، ارزش بيانگر وجود نگرش

هــا و  م، ارزشياز مفــاه ای مجموعــها يــشــه يدولــت، اند«نســنت، ير ويــبــه تعب. دشــو مىتعبيــر 

ار كصـورت نهادهـايى آشـ ه بعضـاً بهكـاسـت  ىاجتمـاع ىدر خصـوص زنـدگ ىيها هشياند

ات روزمـره يـو ح ىزندگ یبرا ىها چارچوب ن اساس، دولتيبر ا. )18 :1380وينسنت، (» دشو مى

رش يان را به پـذيه آدمك یا دهيو تعريفى از جوامع سياسى هستند كه شناخت نقش ا ها انسان

ن نگـاه، يـدر ا. يابـد مى ىاساسـ ىتـينـد، اهمك مىب يومت ترغكاز ح ىل خاصكدولت و ش

يافته ميان مردم  شكل كده مشتريا ىعنيدولت،  یهمان فلسفه وجود» ده دولتيا«مقصود از 

از دولت و پذيرش زندگى زيـر حاكميـت آن اسـت درباره ضرورت و هدف شكل خاصى 

خـاص  ىنيو سـرزم ىاجتمـاع ــ ىاسـيت سيـان مردم و يك موجوديم یا ه به عنوان رشتهك

مثابـه جـوهره،  هد و بهد مىح يده دولت ارتباط جامعه و دولت را توضيا. ندك ىجاد ميوند ايپ

منظم، منسـجم  یوجودند و دولت را به عنوان مك مىدولت عمل  ىاسيت سياد و قلب هويبن

ماهيت ايده دولت، بنيانى شناختى و ارزشى دارد؛ بدين بيـان كـه . اردد مىنگه  ىدار باقيو پا

صـورت بـين  و به ها هو انديشـ ها هجامعه در فرايند تعامالت اجتماعى و بـر اسـاس تبـادل ايـد

هـای  الذهانى، عقالنيتى جمعى در باب نوع خاصـى از جامعـه سياسـى بـا اهـداف و ويژگـى

سـازی سـازمانى  تـرين گـام در راسـتای نهادينه گيری ايـده دولـت مهم شـكل. يابد مىخاص 

گيری ايـده دولـت، جامعـه سياسـى و  در فراينـد منطقـى شـكل. سياسى همچون دولت است
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بـه ديگـر سـخن، وجـود . سازی بر وجود ساختار فيزيكى و نهـادی دولـت مقـدم اسـت ملت

ن وابسته نيست، بلكه هسـته مركـزی جامعـه را همـان گيری دولتى در رأس آ جامعه به شكل

ی رفتـاری مـورد قبـول تبـديل ها ههد كه به رويد مىالذهانى شكل  های بين معيارها و ادراك

ی از طيف وسـيعى از گير بهرهيى كه جامعه با نظام تنبيه و پاداش كه با ها هروي. گرديده است

بـه آحـاد ) اعى تـا برخوردهـای فيزيكـىهای روحى و روانى اجتم فشارها و واكنش(ابزارها 

ده يـبـدون ا. شـدن را طـى كننـد ذيرانـد كـه فراينـد اجتماعىپ مىآموزانـد و  جامعه خود مى

 یت نداشـتن نهادهـايـاهم ین بـه معنـايـا. توانند دوام آورنـد ىنم ىومتكح یدولت، نهادها

دو بـه  نيـو اننـده اسـت ك تيحما یقو یازمند نهادهايده دولت نيه هر اكست، بلين ىومتكح

در هـم  ىكـيكر قابـل تفيطور غ و نهادها به ها هديا«هم نياز متقابل دارند و به تعبير بری بوزان 

شـتر از يه بكـآورد  د مـىيده دولت پدي، اما جوهر دولت را ا)108 :1389بری بـوزان، (» اند فرورفته

  .دارد ىاسيس ـ ىبُعد فيزيكى، جنبه اجتماع

گيری  شدن دولت و پيدايش دولت مدرن بـر اسـاس شـكل مبنای سرزمينى ،با وجود اين

در نظام مبتنى بر دولت سرزمينى . گيری ايده دولت نيست ای منسجم و وابسته به شكل جامعه

ای منسـجم در آن شـكل گيـرد و بـر بنيـان آن دولـت  ماند تا جامعه هيچ سرزمينى منتظر نمى

اند و اقوام  های برتر شكل گرفته درتهايى كه بر اساس توافق ق چه بسيار دولت. پديدار شود

و قواعد مختلف درون خود جای داده و ساليان متمـادی،  ها هها، روي نامنسجمى را با برداشت

طلبانـه  هـای داخلـى تـا مبـارزات جدايى جوامع متعددی را به سـتيزهای گونـاگونى از جنگ

  .اند دچار ساخته

گـرفتن  ماعى جامعه سياسى و مبنا قرارگيری بافت اجت فرايند وابسته نبودن دولت به شكل

بـر . ای گـردد سيطره و قدرت سرزمينى در نظام مدرن سبب شد تا ايده دولت امـری حاشـيه

سازی بر بنيان ايده دولتى صورت پذيرد كه آن را يك ملت  اين اساس، به جای آنكه دولت

اين فراينـد . ردندگذاری ك پايههای ساختگى  سازی را دولت ، روند معكوس ملتاند كردهبنا 

اش بيرون آورده و به موجودی فيزيكى تبديل ساخت كـه لزومـاً  دولت را از شكل اجتماعى

ها در خأل ايـده دولـت و بـر  چنين وضعيتى كه دولت. برخاسته از بافت اجتماعى جامعه نبود

  :اساس زور شكل يافتند، در دو قلمرو تأثيرگذار گرديد

عقالنيت مبتنى بر ايـده دولـت شـكل نيافتـه اسـت،  كه ىاز حيث داخلى، در فضاي) الف
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مفـاهيمى . در دولـت مـدرن وجـود نـدارد ىم اساسـيمعياری برای تعريـف و سـنجش مفـاه

معانى خـود را از دسـت داده ... ، قدرت ملى وىت ملي، امنىت مليمك، حاىهمچون منافع مل

 ید و نهادهـاشـو مىانگاشـته  یم مسـاوكده دولت با منافع نخبگان حايا ىن شرايطيو در چن

  .نديآ ىشمار م واقعى به ىت مليمنافع و امن ید براين تهديتر م بزرگكحا

ده دولت بوده يا از ايده دولت ضعيفى برخوردارنـد، چـون از يهايى كه بدون ا در دولت

نـد و در معـرض رانـد، مـاهيتى شـكننده دا درون جامعه و بر مبنـای ايـده دولـت شـكل نيافته

ش يجبران ضعف خو یاز سوی ديگر، دولت برا. ه قرار دارنديو تجز ىانقالب، جنگ داخل

ه يـلكدولتـى  ین اسـاس، اجـزای نهادهـايـبـر ا. گمـارد ىدرونى همت م یت نهادهايبه تقو

گرفته و زمينـه  ز شـكلكـمتمر ىآنهـا را بـر عهـده گرفتـه و دولتـ یها و اجرا یگذار استيس

مسـلح  یو نهادهـا ىه نخبگـان دولتـكـای  ؛ بـه گونـهآيد مىد يپد یثركپيدايش دولت حدا

ه كـسـت، بليق نيـبودن مسائل دق ىدامنه مل ىن حالتيدر چن. قانون در آن سيطره دارند یمجر

، ىسـيرد پلكـيحكومـت، رو ىن داخلـيقـوان یت ملت با وضع و اجرايمكت و حايمنافع، امن

ه در كـ ىخـاص خـارج یها اسـتيت سيد مردم و در نهاي، مهار شدىع قانونيوس یگردهايپ

در ايـن شـرايط، . رديـگ ىقـرار م ید جديگردد، مورد تهد ىاتخاذ م ىانفعال به اوضاع داخل

ق يد و دولت از طرشو مىو ترس جايگزين تالش همراه با رغبت  ین وفاداريگزياطاعت جا

، الـزام ىغات و جنگ روانـي، تبلىاجتماع یمختلف اعم از فشارها یها اجبار و اقناع با روش

مـردم را بـه  ىی عقالنـها يـها بـا توجيـو  یا اقتصـاديـ يىزماياركا ي ىكيزيف صورت به یماد

تى منـابع دولـت صـرف حفـظ يافزون بـر آن، در چنـين وضـع. خواند ىش فرا مياطاعت خو

افتـه ي سـازمان یهـا اهش منـابع در مقابـل دولتكـمـدت بـا خطـر د و در درازشو مىش يخو

  .گردد ىرو م روبه

دولـت  یرا برا ىالملل نيط بيها، مح ت در اذهان ديگر دولتده دوليهمچنين جانيفتادن ا

ن يـبـر ا. دشـو مىال كدچار اش ىالملل نيت دولت در نظام رقابتى بينامطمئن ساخته و موجود

زان مقاومـت دولـت در برابـر يـتر باشـد، م افتـه و منسـجميده دولت رشد ياساس، هر اندازه ا

از زور در داخـل  گيـری بهرهد و شـو مىتر مك ىدرون یها یريپذ بيو آس ىرونيدهای بيتهد

زان يـافتـه و ميش يت و قدرت دولت افزايدر مقابل، مشروع. يابد مىاهش كت نظام يتثب یبرا

  .گردد شتر مىيت مردم در آن بكمشار
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المللـى  نيدر ساختار نظام ب. ده دولت از منظری ديگر نيز قابل توجه استيكاهش نقش ا

 یا ژهيت وياز مشروع ىگران اصليها به عنوان باز ينى، دولتيافته بر اساس دولت سرزم شكل

 یهمـه نهادهـا. سـتين بدون دولـت ممكـن نيگر فرض سرزميه دك یا گونه برخوردارند؛ به

ش قــرار دارنــد و يهــای خــو ت دولتيــت و حمايــمكت، حايــتحــت تابع ىو فروملــ ىفراملــ

ات در يـه عملكـ ىورهايشـكن يخود را در چارچوب مقررات و قوان یمرز برون یها تيفعال

 یريگ لكر از شـيدولـت نـاگز ىتين وضـعيدر چنـ. ننـدك ىف ميرد، تعريپذ ىآنها صورت م

و  یريگ لكه دولت منتظر شـكنشان داد  ىخوب استعمارزده به یها ش دولتيدايروند پ. است

 ــ ىاسـيدارای انسـجام س ىرو، اگـر ملتـ نيـاز ا. مانـد ىده دولـت نميامل فلسفه ظهور و اكت

ظـاهر  یل دولت قوكدولت در شـ ده دولت در آن رشد يابد، ملت يباشد و ا یقو ىماعاجت

برخـوردار خواهـد بـود و  ىالمللـ نيب یخود از اقتدار بـاال ىده و با پشتوانه اعتبار داخليگرد

آن دولت را به خـود اجـازه نخواهنـد داد، امـا اگـر  ىهای ديگر مداخله در امور داخل دولت

ده قوی دولـت يل فاقد اينباشد و به هر دل یقو ىاسيسـ  ى، اجتماعیركف دارای انسجام ىملت

 یها ن اساس، دولتيبر ا. را نخواهد داد یچ واحديبه ه ىدولت ىالملل اجازه ب نيباشد، نظام ب

ا اقنـاع يـوشـد بـا اجبـار ك مـىگيـرد و  ل مىكش ىت اجنبيحما پايهدولت بر  و شبه ىساختگ

. نـدكجـاد يدر حالـت فقـدان آن ا آيـد مىده دولـت بريـاه از كـرا  ىانسـجام یل ظاهركش

ه از كـ یديشـد یريپذ بيو آسـ ىدليل نداشـتن پشـتوانه مردمـ هب ىهاي ن دولتيگمان چن بى

 یبـرا يىها و فرصـت ىگران خـارج مداخلـه یبـرا ىنند، اهداف مطلـوبك ىداخل احساس م

  .باشند ىد آن ميال جدكدر اش ىالملل نيادامه روند نظام سلطه ب

  )فراملى(هويت ملى، هويت تمدنى . 4

سازی است كه پيامـدهای  جايى در مبانى هويت شدن دولت، جابه ی سرزمينىها هيكى از جنب

  هويت، محوری است كه بـا تعريـف كـانون همبسـتگى . همراه داشته است قابل توجهى را به

  غيريــت را  نــد وك مــىو وفــاداری، تمايزهــا را برجســته ســاخته، مرزهــای بيگــانگى را معــين 

ميهنـان  از اين رهگذر، منشأ حساسيت شهروندان يك ملت نسبت به منـافع هم. بخشد معنا مى

ــا منــافع بيگانگــان را بنيــان نهــاده و تكــاليف را نســبت بــه بيــرون قلمــرو خــودی محــدود    ب

  كننـده منطـق طـرد و شـموليت اجتمـاعى  اهميت هويت ملى از آنجاست كه تعيين. سازد مى
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)Social Inclusion & exclusion( چگــونگى . كننــده خــودی و غيرخــودی اســت و تعريف

كشى  تواند در همه امور از توزيع كمك خارجى گرفته تا نسل تعريف از خود و ديگری مى

  .ايفای نقش نمايد

گيری دولـت مـدرن، ديـن، سرشـت نـژادی و بنيـان  طور كلى تا پيش از دوران شـكل به

تحـولى كـه در نظـام مـدرن رخ داد، . ندشد مىى تلقى قومى خاستگاه اساسى هويت اجتماع

با اينكـه امـروزه مرزهـای جغرافيـايى سـاختگى تلقـى . پيوند هويت با مرزهای سرزمينى بود

چگـونگى . بخشى اجتماعى نهادند د، اما تأثيرات واقعى عميقى بر انتقال كانون هويتشون مى

 ميـدوعى از جمله اين پرسش انجاهای متن گيری و نوع اين پيوند جديد به طرح پرسش شكل

شـمول و يـا  محور قـديمى و جهان ساز امـت های هويت كه چرا و چگونه مردم از ايدئولوژی

: 1388اسـوليوان، (های غيرملى از نوع صنفى يا گروهى به نفع هويت ملى دست شسـتند؟  هويت

  :استشدن هويت از دو جهت قابل توجه  بر اين اساس، بررسى ابعاد سرزمينى. )331

بعد درونى هويت كه آحاد يك اجتماع را به ملت يا امتى واحد تبديل كرده و بـه ) الف

هـای مختلـف  تواننـد بـه لحاظ ای كه آحاد ملـت بـا آنكـه مى گونه هبخشد؛ ب آنان انسجام مى

نوعى از يكـديگر  باشند كـه آنـان را بـه...  های متعدد فردی، صنفى، گروهى و دارای هويت

نمايد، هويت اجتماعى اصـلى خـود را  جويى آنان را تقويت مى حس رقابت تمايز بخشيده و

تواند  گيری اين نوع هويت اجتماعى است كه مى شكل. نندك مىدر قالب ملت واحد تعريف 

هويـت اجتمـاعى . جامعه را به ملت تبديل كند و حلقه اتصال جامعه و دولت را برقرار سازد

ابعاد ذهنى مقـوم گـروه با يد شخصيت اجتماعى افراد نخست آنكه با: سه مؤلفه اساسى دارد

ها و تعهدها و طـرز تلقـى و آگـاهى  ها، هنجارها، نمادها، احساس تعلق ها، ارزش مانند بينش

و بـدان  هآنان هماهنگ باشد؛ دوم آنكه فرد از عضويت در يك گروه اجتمـاعى آگـاه بـود

حوله از سوی ساختارهای اجتمـاعى های م آنكه نسبت به نقش اعتقاد كافى داشته باشد؛ سوم

  .مربوطه احساس مسئوليت كند

بعد بيرونى هويت كه يك واحد سياسى يا دولـت، اعـم از دولـت مـدرن يـا دولـت ) ب

را از ديگـر بـازيگران عرصـه بـين  بخشـد و آن هـا هويـت مى تمدنى را در مقابل ديگر دولت

بـا محـيط بيرونـى خـود، اعـم از  هر دولت بر اساس نوع ارتباطى كـه. سازد مىالملل متمايز 

ــرای خــود هــويتى قائــل اســت كــه  ای و بين همســايگان، قلمــرو منطقــه المللــى داراســت، ب
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  .بخشد ها و منافع وی است و نوع رفتار او را جهت مى كننده اولويت تعيين

سازی را در دو بُعـد  جايى در مبانى هويت شدن دولت و جابه در ادامه پيامدهای سرزمينى

تر بايد گفت هويت، به بـاور كنشـگر نسـبت بـه چيسـتى يـا  پيش. نيمك مىه بررسى گفت پيش

كه باور نيز امری فراتر از دانايى است و بلكه بـا احسـاس و  همچنان. كيستى خود اشاره دارد

از سوی ديگر، ماهيت هويت چنان اسـت كـه عوامـل متعـددی در . اراده شخص پيوند دارد

ی ها هی عقالنى همچون باورهای دينى، فلسفها هم از مؤلفگيری آن مدخليت دارند؛ اع شكل

ــاعى و عناصــر احساســى ــد خاطر ؛اجتم ــا همانن ــايى و ه ــواد جغرافي ــى، م ــاريخى و جمع ی ت

گيری  بـر ايـن اسـاس، در شـكل. شناسانه و حتى شرايط محيطى همچون بافت قدرت زيست

احساسى ديگر نيز در  ی عاطفى وها ههويت ملى هرچند ايده دولت نقشى اساسى دارد، مؤلف

در سـاخت هويـت غلبـه يافتـه و ميـزان  يك مو نيز اينكه كدا ها هاين تنوع مؤلف. اند آن دخيل

بيشتر باشد، سبب شـد تـا طيـف بسـيار متنـوعى از اشـكال هويـت، از  كي كارگيری كدام به

  .عقالنى تا احساسى و نژادی پديد آيد

  شدن هويت و بعد درونى هويت سرزمينى) الف

گيری ملت سـرزمينى و  شدن هويت در بعد درونى را از دو بعد شكل تأثير سرزمينى ۀادامدر 

  :نيمك مىتداخل مرزهای هويتى و منفعتى بررسى 

  گيری ملت سرزمينى شكل

بـا وجـود ايـن . جمعيت يكى از اركان هرگونه اجتماع اعم از اجتماعى ملى يا تمدنى اسـت

مـاعى ملـى بـه ملـت تبـديل كنـد و در اجتمـاع شناخت عاملى كه جامعـه سياسـى را در اجت

بايسـت از درون  طور طبيعى ملت يا امت مى به. تمدنى، امت را پديدار سازد قابل توجه است

بر اين اساس و بـا توجـه بـه . دو برقرار باشد جامعه سياسى رشد يافته و پيوندی وثيق ميان آن

اراده عمومى بـر زيسـت جمعـى گيری حاكميت  اينكه اساس جامعه سياسى را بر بنيان شكل

دار يـآن، جماعـت پا ىاسـيس یمبتنى بر ايده دولت تعريف كـرديم، ملـت يـا امـت در معنـا

 كيـت يـمكستن تحت حايز یت خاص برايه بنياد آن بر توافق آگاهانه جمعكاست  ىانسان

ن اسـاس، ملـت و امـت فـراورده خواسـت آگاهانـه يـبـر ا. ن استوار استيمع ىاسيقدرت س

ه آگاهانه و بر اسـاس كگذارد  ىم ىومتكشور را بر عهده حكف اداره يه وظاكت اس ىاسيس
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را از  ىده است و در مقابل تعهـدات خـود، حقـوقيخاص آن را برگز های هشيها و اند ارزش

پيوند خاصى كه ميان جمعيـت و سـرزمين در انديشـه  ،با وجود اين. ندك مىومت مطالبه كح

ای كـه  گونـه بخشـيد؛ به ر دولت مدرن را ابعادی تـازه مىمدرن برقرار گرديد، مفهوم ملت د

  .يابد مىفهم آن در شناخت ماهيت، ساختار و عملكرد اين نهاد اهميت 

 یها نينان سـرزمكن، سـايمعـ ىاييـجغراف یشناختن مرزهـا تيا با به رسميعهدنامه وستفال

ن اساس، دولت يبر ا. )1032: 1374 مورگنتـا،(د يت بخشيهو ىاييمختلف را بر اساس قلمرو جغراف

آنها نظـارت كـرده و بـر آنهـا  ىو بر زندگ گيرد شور را در برمىك كين يتمامى افراد سرزم

دارد و هويت را نه براساس ايده دولت، بلكه بر محـور انسـجام سـرزمينى پديـد  یسلطه جبر

هـا در  ن گسترش نظام دولت مدرن به سراسر جهان سـبب گرديـد تـا دولتيهمچن. آورد مى

شـمار  خاص به ىای كه تمامى افراد انسانى، جزو ملت گونه رنده همه افراد بشری باشند؛ بهيگبر

ناپـذير  توجيه یت امـريباشند و نداشتن تابع ىن را دارا ميومت معكت دولت و حيآمده و تابع

 یمعنا ملـت بـه یريگ لكار شـيـ، قاعـده و معیند دولـت و قلمـرو مـرزين فرايدر ا. باشد مى

ن مشـخص و در ارتبـاط بـا يدر سـرزم ىدار انسـانيعنوان جماعت پا و ملت به آن شد ىنونك

هد كه دولـت مـدرن افـزون بـر د مىخوبى نشان  اين وضعيت به. دشو مىف ين تعريدولت مع

اســت  ىتيريالت مــديكاز ســازمان و تشــ یا نمــوديــقــدرت  یبند از ســازمان ىلكآنكــه شــ

(Mann,1984:109) ،ابندي ىت ميافته و هويها با آن خود را باز اناز انس ىه جماعتكاست  ىتيلك .

رد و كـ مـىشا مدرن اساساً نقش محوريـت جامعـه را ايفـا نيكه دولت در جامعه پ در صورتى

ت يـو هو یه تعلق بشـركردند، بلك مىف نيخود را با آن تعر ىو اجتماع ىت انسانيافراد هو

ن دو يـا. گرفـت ىهر دو آن نشـئت ما يت و يا قومين يبه نام د ىه فرهنگيافراد از دو خميرما

رد و در صورت تخلـف از ك مىن يجوامع انسانى، هنجار، رسم، عرف و قانون مع یعامل برا

  .گرفتند جانبه اجتماعى قرار مى آن، افراد تحت فشار همه

شا يجامعه و افراد در جامعه پ ىت انسانيت و مرز با هويافزون بر آن، نداشتن ارتباط جمع

گردد و افراد تنهـا  ىمعنا تلق ىن بيشور و سرزمك یبرا ىده بود تا جانفشانيمدرن، سبب گرد

ارتبـاط سـه . كننـد ىت جانفشـانيامن ی، و برقراریا لهيو قب ىقوم یها ن، حفظ ارزشيد یبرا

هن را يو مـ كن، خـايسـرزم یبرا ىگر، جانفشانيدكيبا  ىت انسانيت و هويمقوله مرز، جمع

خـود  ین حـق را بـرايـهـا ا ساالرترين دولت مردم ىه حتك یا گونه د؛ بهيخاص بخش ىمعناي
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از . شان در معرض خطر قرار دهنـديحفظ مرزها یاجبار آحاد مردم را برا ه حتى بهكاند  قائل

رد، اين وضعيت سـبب شـد ك مىتر دين يگانه مرجعى بود كه اين نقش را ايفا  آنجا كه پيش

معرفـى » یويـديـن دن«يـا » ن سـكوالريـد« عنوان تا برخى دولت مدرن را جايگزين دين و به

  .)Robertson, 1985: 349(كنند 

  تداخل مرزهای هويتى و منفعتى

كــه منطــق رفتــار و  ميــدشــدن دولــت و پيــرو آن هويــت بــه تقويــت ايــن بــاور انجا سرزمينى

بايسـت بـر اسـاس سـود و زيـان قلمـرو سـرزمينى تعريـف  ها نيز مى محاسبات رفتاری دولت

هـای مـدرن از حيـث قلمـرو  ی سـازنده تمـامى دولتها هآنجـا كـه مؤلفـ همچنـين از. گردد

سرزمينى يكسان است، هويت ملى همه بازيگران نيـز يكسـان اسـت و بـا منفعـت ملـى آنـان 

نيز از آنجا كه بقای اين جامعه سياسى . دشو مىگرايانه تفسير  پيوند خورده و با تعريفى مادی

بقای مرزهای سرزمينى آن معطوف گرديد و قـدرت  ها به امنيت و اولويت دارد، همه تالش

ای كـه همـه معيارهـای اخالقـى، در  گونـه تـرين دغدغـه ايـن رويكـرد اسـت؛ به نظامى مهم

گيری بر اساس معيار اخالقـى برتـر كـه كسـب، حفـظ و گسـترش  گذاری و تصميم سياست

نگری سياسـى  قـعبر اين اساس، با وا. دشو مىقدرت، بقا و امنيت كشور است تفسير و توجيه 

مرزهای سرزمينى با مرزهای هويتى و منفعتى يكسان است؛ بدين معنـا كـه پـس از گـذار از 

كـه  همچنان. دشـو مىمرزهای سرزمينى، برداشت از خودی و منافع آن به طور كلى متوقـف 

ی در سـاخت هويـت پـذير جامعهها را خود محور فرض كرده و نسبت به تأثير  هويت دولت

به ديگر سخن، هويت را متأثر از منفعت دانسته و منفعت را نيز تنهـا بـا منطـق  .توجه است بى

ايـن نحـوه . )Walker, 1995: 307(نـد ك مـىتفسـير  )Rational choice theory(گرايى سـودانگار  عقل

ها و هنجارها و به طور كلى نقش ايده دولـت در  ها، ارزش د نقش بينششو مىنگرش، سبب 

يف منـافع ملـى جايگـاهى نداشـته باشـد و تنهـا در رفتـار آنهـم در بخشى هويت و تعر شكل

بـر ايـن اسـاس، . گرايى سـودانگار محصـور گـردد طلبانه مادی عقل چارچوب منطق منفعت

  .)Bartelson, 1997: 313( دشو مىتفسيری كامًال مادی از هويت ارائه 

ًال وابسـته و در صورتى كه در نگاه تمدنى به هويت، هويت اجتمـاع سياسـى امـری كـام

های اجتماعى است كه بافت يـك  ها و ارزش پيوسته با ايده دولت است كه برگرفته از بينش
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و عواطف آنـان را در قالـب  سازد مىپيمان  اجتماع را شكل بخشيده و آنان را با يكديگر هم

  .)308: 1384ونت، (هد د مىيك احساس هويت پيوند 

  شدن و بُعد بيرونى هويت سرزمينى) ب

تمان حاكم بر روابط بين الملل در نتيجه برتری گفتمان سياسـى ناسيوناليسـم اروپـايى در گف

ی گذشته است كـه سـبب گرديـد دولـت سـرزمينى در معنـای كنـونى آن بـه عنـوان ها هسد

ترين ساختار جامعه سياسـى نسـبت بـه ديگـر اشـكال زنـدگى سياسـى شـناخته شـود  مناسب

)Tilly,1975: 45( . ی هـا هسازی است و جلو ای برای جداسازی و غيريت رويهمرزهای سرزمينى

هويت دولت نه امری است كـه . بخشد بارز اين گفتمان تهديد و امنيت را تفسيری خاص مى

در ذات اين پديده نهفته باشد و نـه برسـاخته تجـارب اسـت، بلكـه در نتيجـه نـوع نگـرش و 

هـايى بـا  ونى متشـكل از ملتهای كن بيشتر دولت. ی سياسى استها هتفسيری خاص از پديد

هويـت ملـى سـرزمينى بـا جـايگزينى يـك امـر فيزيكـى، يعنـى . های متفاوت هستند قوميت

ی غيرعقالنـى همچـون قوميـت، ها هناچار بر مؤلفـ سرزمين به جای عقالنيت و ايده دولت، به

ورزد، بلكـه  بخشـى بـه هويـت جمعـى تأكيـد مـى سازی و شكل خون، نژاد و تاريخ در ملت

ش فرهنـگ، يدايـاز آن و پ ىناشـ كملـت و توسـعه حـس اشـترا كيـاً در صدد خلق اساس

خـود  ىمرانـكسـاختن مـردم تحـت قلمـرو ح و در نهايـت، متحد كمشتر یارزش و نمادها

ن اتحـاد از يـبـه ا ىده لك؛ يعنـى بـرای شـ)Miller, 1995: 6( آيـد مىهرچند با هويت جعلـى بر

ها و ديگـر  سـنت یايـها و نمادهـا، اح ارزش ،كجاد فرهنگ مشتري، ایساز همگن یابزارها

از آنجـا كـه مبنـای . )Tamir, 1993: 65( ندك مىرا جعل و ابداع  گيرد و حتى آن عوامل بهره مى

ها و مردم آن نيز پر رنگ گرديده  سازی با ديگر سرزمين بودن اساس است، غيريت سرزمينى

يك ملت بـا قوميـت، سـرزمين و  و به ناسيوناليسم افراطى خون و خاك و اهميت پيونددادن

گرايى  ناسيوناليسم شكل مدرن قـوم. انجامد بخشى او نقش دارد مى تاريخ خود كه در هويت

  .گيرد در سطح ملى است كه شكلى افراطى به خود مى

  گيری نتيجه

عنوان دو نوع جامعه سياسى برخوردار از ظرفيت خاص قابـل  دولت مدرن و دولت تمدنى به

پيوسـتگى  سـازد مىای كه اين دو نوع دولت را از يكديگر متمايز  ترين مولفه ممه. اند مقايسه
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دولت مـدرن بـه قلمـرو سـرزمينى و مرزهـای جغرافيـايى و گسسـت اجتمـاع تمـدنى از آن 

تشريح پيامدهای اين اتصال و انفصال افـزون بـر آنكـه تمـايز مـاهوی ايـن دو نـوع . باشد مى

نوعى از تضاد درونى در دولت مدرن است كـه ناشـى از نمايد، نمايانگر  دولت را ترسيم مى

بودن و از سـوی  دوگانگى معياری اين پديده اجتماعى است كه از سـويى مـالك سـرزمينى

گيری بافت اجتماعى است بنيان خويش قـرار داده  را كه الزمه شكل ای پايهديگر، عقالنيت 

عى و تعيين مرزهای خودی و اين دوگانگى در ابعاد مختلف ايده دولت، هويت اجتما. است

غيرخودی و منطق محاسباتى جامعه سياسى مبتنى بر دولت مدرن بروز يافته و بر ساختارها و 

گذاری تـأثير نهـاده اسـت، در صـورتى كـه  الگوهای عينى اجتمـاعى و فراينـدهای سياسـت

سـاس اجتماع تمدنى با گسست از مقوله مرزهای سرزمينى، بافت اجتماعى خود را تنهـا بـر ا

نهادهـای دولـت خـود  پايـهبخشد و همـان را  عقالنيتى كه مبنای ايده تمدنى است شكل مى

  :های زير برخوردار است دولت تمدنى بر خالف دولت مدرن از ويژگى. هدد مىقرار 

بندی قدرت، دولت مدرن با سيطره فيزيكى بر قلمرو سرزمينى باعث  از حيث سازمان .1

 ىو حقـوق ى، نظـامىاسـيس یها ق سـازمانيـت از طرت دولياقتدار و آمرگردد تا  مى

قـدرت  یبند ال سـازمانكاز اشـ ىای كـه اساسـاً دولـت صـورت گونه اعمال گردد؛ به

های كلى و  ، اما در دولت تمدنى سيطره عقالنيت تمدنى بر چارچوبآيد مىشمار  به

مــدون اجتمــاعى، يعنــى قــوانين اساســى جوامــع و انديشــه نخبگــان اجتمــاعى باعــث 

  .گردد تا ايده تمدنى مبنای ساختار قدرت جوامع مختلف گردد مى

گـذاری و اعمـال آن را در همـه  دولت تمدنى، برخالف دولت مدرن كه حـق قانون .2

 پايـهد، تنها بـا تمركـز بـر قـوانينى كـه نـاظر بـر حفـظ نظـام شو مىدار  قلمروها عهده

سازی قـوانين اساسـى  ند تا ايده تمدنى را با نهادك مىعقالنيت اجتماعى است، تالش 

  .بر اين اساس، قادر است از مرزهای ملى و فرهنگى عبور كند. تضمين كند

زور را در همه امور قلمـرو ارضـى خـود در انحصـار  از دولت مدرن كاربرد مشروع .3

اند، اما دولت تمدنى استفاده مشروع زور را تنها برای حفظ و بسط نظام د مىخويش 

در انحصار صالحيت  سرزمينىد و در تمام قلمروهای و ايده دولت خو پايهعقالنيت 

  .اندد مىخود 

بعد هنجاری قدرت يعنى مشروعيت دولت مدرن بيشتر بر پذيرش سلطه يك دولـت  .4

بر قلمرو سرزمينى خاص بنا نهاده شده است، در صورتى كـه نظـام تمـدنى بيشـتر بـر 

  .ميزان اقناع و فراگيری ايده دولت متمركز است
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خاص اخذ  سرزمينىرن كه مشروعيت خود را از سيطره بر قلمرو برخالف دولت مد .5

گيری  ند، دولت تمدنى مشروعيت خود را از ميزان نقش ايده تمـدنى در شـكلك مى

  .گيرد مى پايهبافت اجتماعى جوامع و از مقبوليت نظام عقالنيت 

برخالف دولت مدرن كه در توجيـه مشـروعيت، نيازمنـد مبنـايى عقالنـى جـدای از  .6

ه سرزمينى است، فرايند تبديل قدرت به اقتدار در دولت تمدنى بر اساس همان سيطر

  .پذيرد دهنده به بنيان اجتماعى صورت مى شكل پايهمبنای عقالنيت 

اند، دولت تمدنى براساس د مىبرخالف دولت مدرن كه حاكميت خود را سرزمينى  .7

لت، قلمـرو حاكميـت ی دوها هميزان مقبوليت و سيطره ايده تمدنى خود بر ديگر ايد

ها  ی سرزمينها هتواند ايده حاكميتى خود را بر ايد ند و حتى مىك مىخود را تعريف 

  .و جوامع مختلف بگستراند

الملـل متشـكل از  هـای مـدرن، نظـام بـين برخالف نظام بين الملـل متشـكل از دولت .8

رها قـوی و سـاختا پايههای دارای عقالنيت  واحدهای تمدنى، بر اساس رقابت قدرت

كه قادرند عقالنيت مطلوب خود را محقق  يابد مىبخشى شكل  و الگوهای عينى نظام

  .ی آن باشندكارامدسازند و در پى حراست از آن و 

در دولت سرزمينى امكان دوگانگى و گسسـت در ايـده دولـت و فلسـفه حيـات آن  .9

و زيـان بسا معياربودن مرزهـای سـرزمينى و سـود  قابل ترسيم است؛ بدين معنا كه چه

تأثير نهاده و در عمل ايده دولت در سـيطره معيارهـای قلمـرو  ای پايهآن بر عقالنيت 

دار سـازد، امـا در دولـت  سـاز را خدشـه جامعه پايـهسرزمينى قرار گرفته و عقالنيـت 

افـزون بـر . بودن منتفى است، اين دوگانگى وجود نـدارد تمدنى چون معيار سرزمينى

واند بدون ايده دولت و بدون بافـت اجتمـاعى نيـز بـه ت آن، چون دولت سرزمينى مى

حيات خود ادامه دهد، همواره ظرفيت شكنندگى اجتماعى وجود دارد، در صـورتى 

بخشــى بافــت  مــالك انسجام پايــهكــه در دولــت تمــدنى، ايــده تمــدنى و عقالنيــت 

  .اجتماعى است

ت تمـدنى اند، دولد مىسازی را سرزمين  برخالف دولت سرزمينى كه مبنای هويت .10

و هدايت احساسات و عواطف به سوی  پايهسازی را بر اساس عقالنيت  بنيان هويت

سـازی و بـر  سازی فـرع بـر دولت رو، در دولت مدرن، ملت از اين. هدد مىآن قرار 
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های جعلى است، در صورتى كـه در دولـت تمـدنى، دولـت از درون  مبنای هويت

  .دشو مىاجتماع تمدنى و امت پديدار 

د هويـت شو مىدر دولت تمدنى، سبب  پايهبودن و فراگيری عقالنيت  مينىغيرسرز .11

هـای  هـا را درون خـود تعريـف كنـد و هويت تمدنى بتواند سطح ديگری از هويت

كه هويت ملى با تعلـق سـرزمينى  در صورتى. ملى متفاوتى را درون خود جای دهد

  .خود فاقد اين توانايى است

تى و منفعتـى همپوشـانى دارد و همگـى تحـت های تمدنى، مرزهای هـوي در دولت .12

هويـت و  پايـههدايت ايده تمدنى قرار دارند، زيرا ايده تمدنى است كـه عقالنيـت 

گيرد و هم هويت و هم معيار معـادالت رفتـاری را  منطق محاسبات منفعتى قرار مى

 .سازد مىمعين 
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