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چکیده
مشروعیت سیاسی را می توان به باور جمعیی اعایای درون یظ ن یاح و یا مییت سیاسیی بیه وجیود و
استمرار ن اح ا یا میت تعر ف رد .ا ن باور و اعتقاد موجب مییشیود یه هیر یظ اض اعایا ،تبعییت اض
قدرت اعمال شده و پیروی اض یا میت سیاسی را بر خود الضح تلقی نند .بد ن ترتیب اطاعیت اض قیدرت و
نهاد سیاسی به ظ امر هنجاری ،اخالقی و منطقی بدل میشود و د گر نیاضی به اعمیال سیلطه و ضور نیسیت.
اما در شورها ی ن یر ا ران ه ناهمگونی اقواح در آن بسیار است و عدح کپارچگی ملی به عنوان مهمتر ن
علل ناامنی و بیثباتی سیاسیی تلقیی مییشیود ،و مشیروعیت آن را ض یر سیمال مییبیرد ،د گیر نمییتیوان بیا
استراتژیهای تقلیلگرا انه اض میان برد .آنچه موجبات استحکاح و ثبات ن احهای سیاسیی در ا یران را ایراهم
می ند نه انکار هو تهای متما ز قومی ،بلکه ساخت مشروع سیاسی و ا جاد ظ یا میت ملیی بیه معنیای
واقعی و تماح و مال آن است .ا ن بدان معنا خواهد بود ه در صورتی ه ن احهای سیاسی اگر مشروعیت
اای را در جامعه ایراض نند ،یتی تنوع قومی و هیو تی نوواهید توانسیت در تیداوح و ت بییت آن وقفیهای
ا جاد ند .در جامعه ای ه قدرت بر اراده ملی استوار نباشد ،یکومت ااقد مشروعیت خواهید بیود و تیوان
تأمین منااع ملی و یل بحران هو ت را نوواهد داشت و دولیت ملیی بیا اتکیا بیه نهادهیای دمو راتییظ ،بیه
رایتی میتواند در داخل ،نما نده هو تهای موتلف قومی (در قالب شهروندان) باشد و در ن اح بینالمللیی
منااع ملی آن جامعه را تعقیب و تأمین ند.
واژهگان کلیدی :هو ت ملی ،مشروعیت ،مشروعیت سیاسی ،یا میت سیاسی ،ا ران.
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مقدمه
امروضه موضوع هو ت و مسائل مربوط به آن در همه سطوح ییات اجتماعی اض
وچکتر ن آنها عنی اجتماع خانوادگی تا بزرگتر ن آنها ،عنی اجتماع بین المللی ا
جهانی مطرح است(عبداللهی )792 :7937 ،یتی امروضه بنا به اعتقاد بعایها ،مفهوح پست
مدرن ای نفسه وششی بوده برای تبیین آشکار ا ن یس روضاازون ه در دوران پس اض
جنگ دوح جهانی ،د گر مسئله شدن هو ت را در ییات جوامع با د وضعیتی عاح محسوب
رد و به گونهای ،محصول نا امیهای عصر روشنگری نیز شمرده میشود؛ بی ثبات
گشتن هو ت در عصر نونی دارای پا ههای ساختاری است ه با دگرد سی اقتصادی و
اناورانهای پیوند دارد ه در قلمروهای تولید و بهخصوص مصرف ارهنگی روی داده است
(جی دان.)9-2 :7935 ،
هابرماس معتقد است :تا ید مار س بر رخساره اقتصادی جامعه ،مربوط به سرما هداری
اولیه است .اض ن ر او در سرما هداری متاخر تا ید بر رخساره سیاسی یکومت میباشد .به
ضعم هابرماس مداخله و درگیری هر چه بیشتر یکومت در سیستمها و خرده سیستمهای
متعدد اجتماعی دستآخر به بحرانهای انگیزشی منجر میشود ه ثمرهاش بحران کپارچگی
اجتماعی خواهد بود .اض آنجا ی ه ا ن امر انگیزشهای مردح را برای شر ت در اداره
امور عمومی تحلیل میبرد؛ خود به خود مسائل مربوط به مشروعیت سیستم سیاسی را مطرح
میساضد(یر ری ا بری.)1-6 :7939 ،
بسیاری اض جوانان با نده شدن اض بنیادهای سنتی و در شرا ط ضعف ا نبود ساختارهای
نو ن مدنی و ا عدح تشویص الگوهای مناسب ،دچار تعارض ،سردرگمی و بالتکلیفی
میشوند و خود را بین سنت و مدرنیته سرگردان می بینند در چنین شرا طی است ه آنومی
ا نابسامانی اجتماعی ضمینه الضح را برای پیدا ش بحران هو ت ،سرخوردگیهای روانی،
اردگرا ی خودخواهانه ،جمعگرا ی خاصگرا انه ،بی تعهدی ،اساد اخالقی ،هنجارشکنی
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و اختالل در ن م و نترل اجتماعی ،تور ب منابع و پا مال شدن منااعملی ،خشونت و
ایساس عدح امنیت ،نارضا تی و برونگرا ی پد د میآورد(عبداللهی.)799 :7915 ،
هویت
در علوح اجتماعی ،مفهوح هو ت به عنوان کی اض پیچیدهتر ن مفاهیم ،مورد توجه
محققان رشتههای موتلف بهو ژه روانشناسی ،جامعه شناسی و علوح سیاسی قرار گراته
است .مفهوح هو ت ،آنگونه ه امروضه در ادبیات علمی و دانشگاهی مطرح است ،اض ن ر
جا گاه و مبدأ اولیه ،منشأ روانشناسانه دارد .اگر چه سابقه اربرد آن در معارف ن ری به
و ژه السفه ،قد میتر است .اربرد روان شناسانه ا ن مفهوح ،رواج بیشتری ااته است.
ماهیت پیچیده و سیال مفهوح هو ت آنرا موجد معانی متعدد رده به طوری ه هر رشتهی
علمی به اراخور روش و مسأله علمی ،معنای خاصی اض آن درن ر گراته است .در ارهنگ
جامعهشناسی هو ت به معنای پنداشت نسبتا پا دار ارد اض یستی و چیستی خود در ارتباط با
ااراد و گروههای د گر اطالق میشود ه اض طر ق تعامالت اجتماعی و در ارا ند اجتماعی
شدن تکو ن می ابد(جانسون )7331 ،اگرچه مبحث هو ت ،عنی بحث و تالش برای
پاسوگو ی به پرسش «من ه هستم ؟» قدمتی د ر نه خصوصا دریوضه السفی خود دارد،
لکن در ابعاد اجتماعی کی اض اساسیتر ن و بد عتر ن مبایث عصر مدرن و پسامدرن به
شمار میآ د(تاجیظ .)1 :7931 ،همچنین استوارت هال با رو کردی هگلی ،هو ت را روندی
سیال میداند ه عاملی برای شناخته شدن محسوب میشود(هال .)96 :7337 ،واژه هو ت
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ر شه در ضبان التین دارد و دو معنای اصلی دارد :اولین معنای آن بیانگر مفهوح تشابه مطلق
است؛ معنای دوح آن به مفهوح تما ز است ه با مرور ضمان ساضگاری و تداوح را ارض
میگیرد؛ بد ن ترتیب مفهوح هو ت به طور همزمان میان ااراد ا اشیاء دو نسبت محتمل
برقرار میساضد :اض ظطرف ،شباهت ،و اض طرف د گر ،تفاوت(جنکیز )5 :7937 ،در ضبان
1. Identity
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اارسی هو ت به معنی صفت جوهری ،ذات ،هستی و وجوه منسوب به شیء ا شوص
(عمید )7965 ،و آنچه موجب شناسا ی شوصی ا چیزی میشود به ار راته است؛ هو ت
دارای طبقهبندیهای عد دهای است ه مهمتر ن آنها اردی و جمعی است .هو ت اض هر
نوعی ه باشد برآ ندی د الکتیکی اض دو صفت همسانی و ناهمسانی ا تشابه و تما ز بین
خود و غیر خود (خود با د گری و خودمان با د گران ) وجذب وداع است ه میتوانند
با گد گر رابطه ای مکمل ،متااد و ...داشته باشند(عبداللهی.)791 :7915 ،
رویکردهای نظری به هویت
در خصوص هو ت سه رو کرد لی وجود دارد:
 -7رویکرد گوهرگرا :در ا ن رو کرد جهان را به « گانه خودی» و «بیگانه» »و ا غیر
خودی» تقسیم می ند(تاجیظ )27 :7931 ،در ا ن رو کرد ماهیت اصیل است و اض د گری
امال متما ز است؛ ترد دی نیست ه اراراو ت مدرنیته ،گفتمانی «گوهرگرا»ست؛ در
انون ا ن گفتمان ،باور به یقیقت جوهر/ماهیت و قابلیت غیر تقلیل ،توفیف ،و
تغییرپذ ری آن و به تبع اعتقاد به نقش بالمناضع ماهیت ،در ساخت و پرداضش شوص و ا
شیء مشوص نهفته است؛ اند شه غربی مبتنی بر منطق ا نهمانی است و در تقابلها شکل
گراته است مانند تقابل مرد  /ضن ،وجود/عدح(همان.)21-26 :
 -2رویکرد سازهگرا :رو کرد (ساضهگرا ی اجتماعی) ،اض جمله رو کردها ی است ه
در مقابل گوهرگرا ان شکل گرات؛ اند شمندان ساضهگرای اجتماعی بر ا ن باورند ه
ماهیت ،خود ساخته و پرداختهای تار وی است و در ظرف ضمان و مکان خاص شکل
گراته و معنا می ابد؛ ا ن رو کرد چهار و ژگی دارد:
الف .وا نش نسبت به ا ن ا ده ه آنچه در جهان خارج مشاهده میشود طبیعی است.
برای م ال ظهور مفهوح جنسیت در تار خ را نبا د بر مبنای تما ز طبیعی بین ضن و مرد توجیه
رد ،بلکه جنسیت مفهومی برساخته اجتماعی است.
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ب .مفاهیم جنبه خاص تار وی و ارهنگی دارند و محصول ترتیبات خاص اقتصادی
اجتماعی میباشند؛
ج .نه تنها دانش به طرض اجتماعی ساخته میشود بلکه اض طر ق نش و وا نش بین ااراد
تداوح می ابد.
د .بین دانش و نش اجتماعی نسبتی وجود دارد؛ هر ساضه اجتماعی نوع خاصی اض نش
های اجتماعی را طلب می ند(همان.)17-93 :
 -9رویکردهای جدید :در دهههای اخیر رهیااتها و رو کردهای بسیار متفاوتی همچون:
«رهیاات گفتمانی»« ،پسامدرنیسم»« ،پساساختارگرا ی»« ،پسامار سیسم»« ،روانکاوی» و...
در عرصه مبایث مربوط به «هو ت» مطرح شدهاند؛ رهیاات گفتمانی تمر ز بر چگونگی
تولید و سامان ااتن تما زات و نشهای گفتمانی و انکار نقش هرگونه عامل طبیعی و نیز
عنصر و ارگزار اجتماعی اض قبل موجود در شکلگیری و تعر ف هو تها دارد.
پساختارگرا ان و پسامدرنیستها ،همچون ن ر هپرداضان گفتمانی و برخالف رو کردهای
«گوهرگرا» و «ساضهگرا» ه می وشیدند هو ت را امری طبیعی جلوه دهند ،برآنند ه
هو ت امری تار وی و محتمل است؛ ا ن پد ده همانند بسیاری پد دههای د گر ،محصول
«ضمان و تصادف» است و توسط منطق ا اصلی ارا تار وی تعیین نمیشود (همان.)51-55 :
سرمایه هویتی
جیمز ُت میگو د :تر یب سطوح تحلیل دورههای ساختار اجتماعی با چارچوب
هو ت ارهنگی میتواند در اصالح برخی مفاهیم هو تی ه در دهههای گذشته مطرح شده
به ما مظ ند؛ شکلگیری هو ت اجتماعی در اصل مرتبط با نوع جامعه است؛ هو ت
در جوامع پیش مدرن اسنادی و در جوامع مدرن اولیه ا تسابی و در جوامع مدرن اخیر
مد ر ت شده است( ت.)7311 ،
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در بررسی هو ت گروهی بر مفهوح سرما ه هو تی تا ید می نند؛ در ا ن رو کرد اض
روش روانشناسی اجتماعی استفاده میشود ه در آن سعی شده ،اهمهای جامعهشناختی و
روانشناختی در مورد هو ت با هم جمع شوند؛ سرما ه هو تی دارای منابع عینی و غیرعینی
است؛ منابع عینی بیشتر شامل راتارهای بین ااراد میشوند ،در یالی ه منابع غیرعینی بیشتر
بر و ژگیهای شوصی تا ید دارند .سب سرما ه هو تی به عبارتی ارجاع داده میشود به
شبکه امتیاضات ا داشتههای ااراد ه در ظ موقعیت معین در ضمانی اض شرا ط درباره
ا ن ه «آنها چه سانی هستند» بهدست آمده باشد؛ منابع عینی میتواند شامل منابع مالی،
مدارک تحصیلی (سرما ه آ ادمیظ) ،صالییتهای اجتماعی داده شده ،عاو ت در
گروههای اخوت ،عاو ت در انجمنها ،الگوهای گفتاری (سرما ه ضبانی) و موقعیت
والد نی ،بنا به د دگاه جامعهشناختی منابع عینی با هم در ارتباطند؛ منابع غیر عینی میتواند
شامل توانا یها و ظرایتهای روانی مانند اوش تعهدها ،قدرت خود ،نترل دورنی ،خود
باضبینی ،اعتماد به نفس ،ایساس هدف در ضندگی ،گیرا ی اجتماعی ،توانا ی انتقادی اکر
ردن ،توانا ی استدالل اخالقی؛ مشوصه مشترک ا ن و ژگیها ا ن است ه آنها با د به
ااراد مظ نند تا بطور لی بتوانند موانع و ارصتهای موتلف اجتماعی شغلی و
شوصی در ضندگی بزرگسالی را درک و مورد ارض ابی قرار دهند( ت.)513 :7311 ،
منابع هویت
هو ت تعیین ننده اهداف ،آرمانها و ارضشهای ااراد و گروهها بوده و راتار ااراد و
گروهها را هدا ت و جهتدهی می ند و دارای سرچشمههای متفاوت است .در ا ن
سرچشمهها عدهای ر شه در ارضشهای سنتی دارد و سنت تبینگر نوع نگرش و ذهنیت ارد
در اجتماع میباشد .در بوش د گر میتوان اض ارضشهای قومی نژادی و مذهبی اض
سرچشمههای هو ت بوش سنتی اشاره رات ه چگونه مسیر و هدف نوعیت د د در
جوامع را مشوص می ند.

هویت ملی و مشروعیت سیاسی در ایران 717 /

هو ت در جوامع سنتی توسط ا ن سرچشمهها تعیین میشود و جوامع سنتی به ا ن
ارضشها منسجم واادار است .اما جوامع در ارا ند تکاملی خود اض سرچشمههای د گر
هو تی نیز برخوردار میگردد ه ا ن سرچشمهها برای عده ای ا دئولوژ کی است.
ا دئولوژی در دنیای جد د اض منابع عمدهای هو تبوشی در دنیای جد د است ه در نار
د گر سرچشمهها سنتی به ااراد هو ت میبوشد .جاذبههای شوصی هو تدهنده بوش
د گر اض ارضشهای مدرن است و در نار ا نها ارضشهای مدنی و ایساس تعلق و
وااداری به قانون اساسی ن اح سیاسی اض سرچشمههای د گر هو تبوش در جامعه است
(روضنامه اطالعات روض 1،بهمن .)7932
هویت جمعی
شیوه مشترک در نحوه تفکر ،ایساسات و تما الت ظ گروه است ه نوعی ایساس،
تعهد و تکلیف نسبت به گروه را برمیانگیزد (رضاضیار )792 :7933 ،اگر گروه و جامعه را
به عنوان ارگانیسمی در ن ر بگیر م ه اعاای آنها چنان رابطه ای با همد گر دارند ه
ظ ل وایدی را تشکیل میدهند میتوان اض هو ت آن گروه ا جامعه بحث رد بر ا ن
اساس میتوان گفت هو ت جمعی عبارت است اض و ژگیها و خصوصیات اکری و
عاطفی خاص ظ گروه ه باعث انسجاح درونی آن گروه میشود و آن را اض گروههای
د گر متما ز می ند .بهدلیل وجود گروههای متنوع در هر جامعهای هو تهای جمعی موتلفی
در جامعه وجود دارد باالتر ن سطح هو ت جمعی در هر جامعه ای ( شوری) «هو ت
جامعهای» است ،در سطح پا ینتر اض هو ت جامعهای ،هو تهای گروهی قرار میگیرد؛
م ال یزب به عنوان گروه سیاسی دارای ظ هو ت جمعی خاصی است ،گروههای قومی
هو ت جمعی موصوص دارند و در ل همه گروهها و مقولهها ی ه در جامعه وجود
دارند ،دارای هو تهای گروهی و جمعی و ژهای هستند ،باالتر اض هو ت جامعهای نیز
هو تها ی م ل هو ت د نی ،هو ت شرقی و غربی و ...وجود دارند(ایمدلو.)27-29 :7937 ،
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اض جهتی د گر ،بنا به اعتقاد گروهی هو ت جمعی در ظ بستر تار وی شکل میگیرد؛
به عبارتی ظ روا ت تار وی میتواند منشاء هو ت جمعی باشد؛ من ور اض روا ت طرح ا
پیرنگ میباشد؛ پل ر کور روا ت را ل قابل اهمی ه بر توالی رشته ی رو دادهای هر
داستان یا م است میداند(ایمدی )92 :7936 ،و در سطح مفهومی روا ت به م ابه ظ
ارا رمزگان 7عمل می ند ه بر مبنای آن پیاحها درباره سرشت واقعیتهای ارهنگی و
تار وی انتقال می ابد و با توجه به ا ن نکته ه هو تها در طول ضمان نیز ثابت نیستند و
تغییر می نند ،پس ظ گروه هو ت جمعی خود را اض طر ق گذشته تشویص میدهد و
آن را تفسیر می ند .همه ا نها در بستر روا تگری صورت میگیرد ه در قالب آن با
ارائه تفسیری داستانوار تداوح تار وی و انسجاح هو تی به هر قیمتی یفظ میشود(همان:
.)99-97
ملت
در ظ تعر ف ،ملت را میتوان بهعنوان ظ گروه گسترده اض ااراد غیرخو شاوندی
ه اکر و ایساس می نند ه دارای مشتر ات کسانی هستند و با گروههای بزرگ د گر
متفاوتند و جامعهای متما ز را تشکیل میدهند را در ن ر گرات(دبیوس .)7 :2997 ،کی اض
جامعتر ن تعر فها را آنتونی اسمیت مطرح رده است؛ به گفته او «ملت عبارت است اض
ظ جمعیت انسانی ه به ا ن اسم نامیده شدهاند و اعاای آن دارای سرضمین تار وی،
اسطورها ،خاطرههای تار وی ،ارهنگ عمومی ،اقتصاد و یقوق و وظا ف قانونی مشتر ی
هستند» .عناصر تشکیلدهنده ملت را میتوان به دو گروه اصلی طبقهبندی رد :گروه
نوست شامل عناصر عینی و گروه دوح شامل عناصر ذهنی است .عوامل سرضمینی جزء
گروه نوست و عناصر اسطورهای ،خاطرهها ،باورها و ارهنگها جزء گروه دوح محسوب
میشوند .همانطور ه اغلب اشاره میشود ،ملتها به وسیله وجدان اخالقی و آگاهیشان
به خود به عنوان ظ ملت باضشناخته میشوند؛ ا ن امر در جوامع مدرن و پیشامدرن هر دو
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صادق است ،در نها ت ا ن آگاهی به خود و خودموتاری سیاسی و یق یا میت را
میساضد .البته ا ن آگاهی جنبه اجتماعی دارد؛ اض سوی د گر تکو ن مفهوح ملت همانند
تکو ن هر لیت جمعی د گری مستلزح یر ت اض آگاهی به من به جانب آگاهی به
ماست .ا ن لیت جمعی ضرورتاً نبا د ظ واقعیت طبیعی باشد ،بلکه میتواند رنگ و
بوی اسطورهای داشته باشد؛ ا ن اسطورهها در تقو ت پا ههای مناسب اجتماعی و ارضش
جامعه نقش دارند و برای انسجاح اجتماعی موثرند(ایمدی.)21 :7935 ،
برای تعر ف پد ده ملت اض ظ رو کرد قومی– نمادی نیز استفاده شده است؛ ا ن
رو کرد تکو ن ملت را قد میتر اض دوران مدرن میداند و ملت را دارای ر شههای
پیشامدرن میداند ،اگرچه در دوران مدرن گسستها ی در هو تهای جمعی ارهنگی
صورت گرات و ملتها اض جنبههای موتلف نهادی ،ا دئولوژ ظ ،ساضماندهی اداری...
یقوق اداری و سیاسی تغییر شکل پیدا ردند ،ولی نمیتوان اض ا ن گفته چنین نیتجهگیری
رد ه ملتها ضا یده دوره مدرناند؛ در واقع ملتهای جد د یاصل باضساضی هو تهای
سرضمین قد میترند.
ملیگرایی
دو رو کرد در مطالعه تفاوتهای میهنپرستی و ملیگرا ی وجود دارد :رو کرد اول
میهنپرستی بهعنوان دلبستگی و وااداری به ظ ملت بدون داشتن ایساس دشمنی متناظر
نسبت به ملتهای د گر و ملیگرا ی بهعنوان داشتن ایساس م بت نسبت به ظ ملت و
ایساس منفی نسبت به ملتهای د گر تلقی شده است و در د دگاه دوح ملیگرا ی بسیار
پیچیدهتر اض مهینپرستی است؛ میهنپرستی بهعنوان رابطهای بین ارد و ملت محسوب
میشود؛ ملیگرا ی بهعنوان شکلگیری پیچیده ظ ملت است .تئوریهای گروههای
مرجع میگو ند ه ملیگرا ی الزاما بهوجودآورنده ایساس منفی نسبت به ملتهای د گر
نیست ( روستلینا :اضمنبع ا نترنتی).
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مار س ،ناسیونالیسم را در رابطه با «باضار» به مفهوح ن اح تولید و توض ع گسترده و انبوه
اال در شیوه تولید بورژواضی ،مشاهده می ند ،بد نمعنی ناسیونالیسم در پیوند با بورژواضی
و اعالیتهای اقتصادی بورژواهاست؛ هرجا ه چنین باضاری ناپیداست ،ناسیونالیسم را هم
نمیتوان مشاهده رد( اتم.)2 :7935 ،
مفهوح ملت و ملیگرا ی در جوامع اروپای غربی بر اثر تحوالت اقتصادی و تغییر
ساختار طبقاتی یاصل رشد شیوه تولید سرما هداری و پیدا ش و بسط لنیالیسم و استعمار
سرما هداری دچار تحوالت اراوان شده است .اض آنجا ه امروضه شرا ط مریله جد د
استعمار سرما هداری جهانی ه به ناح جهانی شدن عرضه میگردد؛ شرا ط اقتصادی،
اجتماعی در جوامع اروپای غربی در یال دگرگونی میباشند ،مفهوح ناسیونالیسم در ا ن
شورها نیز در یال دگرگونی و تحول است .در اواخر دوره ائودالیسم در اروپای غربی و
اوائل رشد شیوه تولید سرما هداری در ا ن منطقه ،ملیگرا ی در ا ن جوامعدارای محتوای
اجتماعی دمو راتیظ بود ،ض را ا ر ت مردح محروح ا ن جوامع در مبارضه علیه ائودالیسم
و لیسای اتولیظ اض یق ییات خود دااع می ردند و در ا ن رابطه میان ا ن طبقات و
طبقه سرما هداری نوخاسته ه به خاطر منااع طبقاتیاش با ائودالها و لیسای اتولیظ
درگیر بود هماهنگی وجود داشت .بر اثر رشد تولید سرما هداری ،تغییر ساختار طبقاتی جامعه
و قرار گراتن طبقه سرما هداری در برابر طبقه ارگر ،مفهوح و واژه ملی و ملیگرا ی به
تدر ج محتوای اجتماعی و معنای دمو راتیظ خود را اض دست داد و تبد ل به ا دئولوژی
طبقه سرما هدار شد .باضتاب محتوای اجتماعی و دمو راتیظ ملی و ملیگرا ی را میتوان
در شعارهای انقالب ارانسه در برابری ،برادری و آضادی اات(رواسانی.)79-72 :7939 ،
با توسعه سرما هداری ،ملیگرا ی طبقات یا م جوامع سرما هداری ،بهصورت ابزاری
برای بسیج تودههای جوامع سرما هداری برای سلطه بر جوامع مستعمراتی ،توجیه غارتها و
جنا ات طبقات یا م ا ن شورها در مستعمرات ،بهدست آوردن و ا یفظ منااع اقتصادی
در باضارهای جهانی در مبارضه و رقابت با سا ر غارتگران استعماری درآمد ،اما ملیگرا ی
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طبقات محروح ،بر اثر تغییر شرا ط اجتماعی در داخل ا ن جوامع و شیوه تولید
سرما هداری ،بهسوی ن ر ات و ارضیههای سوسیالیستیگرا ش اات .ملیگرا ی طبقات
یا م بر ارضیههای نژادی ،نفی وجود طبقات ،انکار اختالف و جنگ طبقاتی ،تقد س
سالطین ،تحقیر اقواح ،تحر ف تار خ ،پنهان ردن واقعیات تار وی و اجتماعی ،استوار
است و اض د د آنها ملیگرا سی است ه به شاهان و جباران تار خ ااتوار رده و برای
نژاد واالی خود تماح صفات و ااا ل اخالقی انسانی و برای نژادیهای پست تماح صفات
رذ له قائل شود(همان ،)75 :مفهوح ملی اض ن ر طبقات ضیمتکش و همان خواست و آرمان
دمو راتیظ مبنی بر رها ی اض سلطه است مارگران خارجی و است مارگران داخلی است تا در
محدوده وطن یق ییات برای همه سا نین تامین شود و ظ اقلیت بر جان و مال مردح
یا م نباشد (همان.)73 :
در رو کردی د گر ،عنی اض من ر لیبرالیسم میتوان ناسیونالیسم را مورد تأمل قرار داد؛
در لیبرالیسم دو جر ان اصلی را میتوان اد رد :کی لیبرالها ی ه بر عقل ،آن هم
بهطور ابتدا به سا ن و تعیین ننده تا ید دارند؛ راشنالیست و دوح لیبرالها ی با جهتگیری
و توجه به ایساسات سانتیمنتالیست .ا ن دسته دوح اض طراداران پروپاقرص ناسیونالیسم
میباشند و نه تنها اض ناسیونالیسم به جهت سیاسی دااع مینما ند ه به ا ن پد ده همچون
موجودی دارای روح و روان و در ارتباط با تبلورهای ارهنگی نگاه می نند؛ همانگونه ه
انسانها آضاد و دارای روح و درک و ایساس هستند ،ملتها نیز چنین وضعیتی را دارا
میباشند( اتم .)1 :7935 ،با توجه به تحلیلهای ن ری و تار وی اد شده ،الضح است اشاره
شود ه ناسیونالیسم را میتوان با تسامح و به شیوه لفظ قدمای چند دهه پیش آئین اصالت
دادن به ملت و ملیگرا ی دانست با ا ن تلقی و تسامح نسبت به آن ،ملت ،گروهی هستند
ه خود را دارای پیوندها و علقهها ی میبینند ه ا ن پرونده نسبت به د گر علقهها،
ارجحیت دارد(.همان)5 :
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تاریخ ملیگرایی در ایران
در توضیح ملیگرا ی در ا ران با د ادآور شد ه تا اواخر قرن نوضدهم میالدی به مردح
ا ران رعیت و رعا ا اطالق میشد؛ بهطور طبیعی ا نان در برابر شاه مستبد ااقد هرگونه
یقوقی بودند .اض اواخر قرن نوضدهم میالدی و اوا ل قرن بیستم و در جر ان نهات
مشروطه ،لغت ملت (ترجمه لمه نیشن) به علت رشد سرما هداری و نفوذ ااکار و ن ر ات
سیاسی و ارهنگی اض شورهای اروپا ی به ا ران وارد محاورات و مطبوعات سیاسی شد .در
مرایل ابتدا ی مبارضه علیه دربار مستبد و دربار ان ،سرما هداری در یال رشد ا ران ،ملی و
ملیگرا ی رابه معنای دمو راتیظ آن تبلیغ مینمود و در آن روضها سون اض آمال و
آروضها و سعادت ملت بهمعنای همه مردح در میان بود و به تودههای محروح ،وعده آضادی
و عدالت داده میشد .ا ن امیدواری در میان تودههای مردح تبلیغ میگرد د ه با استقرار
یکومت قانون ،تشکیل مجلس شورای ملی و استقرار رژ م مشروطه ،یکومت قانون در
جهت یفظ منااع آیاد مردح مستقر خواهد شد ،اما ضمانی ه ا ن ایتمال (بسیار ضعیف)
بهوجود آمد ه ممکن است در صورت ادامه مبارضات اجتماعی ،تودههای مردح محروح
بیدار شده ،بهتدر ج به تشکیل ساضمانهای سیاسی پرداخته و در آ ندهای نه چندان دور
قدرت را بهدست گیرند .وابستگان همان سرما هداری ملی با طبقه یا م وابسته به استعمار
و سرما هداری استعماری ائتالف رده و با مشار ت کد گر به سر وبی جر انها
اجتماعی مردمی پرداختند.
با شروع و نفوذ سرما هداری استعماری در ا ران ،طبقه ای در ا ران بهوجود آمد ه در
دوران پیش اض نفوذ و سلطه استعمار سرما هداری در ا ران وجود نداشت .طبقه وابسته به
استعمار با پیدا ش و رشد ا ن طبقه ه در آن دربار ان ،ضمینداران بزرگ ،تجار بزرگ،
بوشی اض دولتیان در مشاغل موتلف ،بوشی اض سران ارتش ،روشنفکران و رویانیون و...
شر ت داشتند ،سلطه اقتصادی و سیاسی و ارهنگی سرما هداری بر ا ران ت بیت شد و در
پی آن ،ا ن طبقه به پا گاه اجتماعی دولت وابسته به استعمار در ا ران تبد ل گرد د
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(رواسانی ،)92-95 :7939 ،اما در مقابل ا ن جر ان ،گروه د گری اض وابستگان جر ان
اجتماعی ،انقالبی و ملی ه پا گاه طبقاتی آن بر اقشار و طبقات محروح ،ستمد ده و
است مار شده ،ضیمتکشان تهیدست ده و شهر و روشنفکرانی ه ار و اور ا ن اقشار بودند
قرار دارند(.همان .)95 :در خصوص ملیگرا ی ،به طور لی در شور بنا به اعتقاد خیلی اض
محققین در شورهای تار وی و باستانی همچون ا ران ،هند و مصر و  . ..ر شه تار وی
دارد و مقوله ا ن شورها اض شورهای جد دالتاسیس ه در عصر نونی در عرصه جهانی
بنا به شرا ط موتلف سیاسی و اقتصادی و با قطعنامههای ساضمان ملل بوجود آمدند متفاوت
میباشد(ایمدی .)93 :7935 ،به عبارتی یس ملی و همبستگی به ظ هو ت مشترک در
میان ا رانیان سابقه تار وی طوالنی دارد و ر شه در تار خ باستانی ا ن شور دارد.
هویت تاریخی ایران
بنا به اعتقاد اشرف اربرد مفهوح هو ّت ملّی درمورد ا ران مشکلی دارد ه بدون توجه
بهآن ممکن است به نتیجهگیریهای نادرست برسیم و آن وجوه تشابه و تما ز میان مفهوح
تار وی هو ّت ا رانی و مفهوح تاضه هو ّت ملّی ا رانی است.
مفهوح تار وی هو ّت ا رانی ،ه در دوران ساسانیان ابداع شده بود ،در دوران اسالمی با
نشیب و اراضها ی پا دار ماند ،در عصر صفوی تولّدی د گر اات و درعصر جد د به
صورت "هو ّت ملّی ا رانی" متجلّی گرد د .پس اگر گفته شود ه هو ّت ملّی امروضی
ا رانی سابقهی م الً سه هزار ا دو هزار و پانصد و ا دوهزار ساله دارد سونی به گزاف
است ،ض را ا ن تصوّر اض هو ّت ملّی مقولهای امالً تار وی و متعلّق به عصر جد د است و
به ا ن معنا سابقه تار وی در دورانهای د گر ندارد ،امّا درمقابل اگر گفته شود ه چون
مفهوح "هو ّت ملّی ا رانی" درعصر جد د پد د آمده ،پس مفهوح "هو ّت ا رانی" نیز امری
تاضه و تقلیدی اض غرب و ا اض شگردهای استعمار است ا ن نیز سونی نادرست و خالف
واقع است .بنابرا ن اگر به جای مفهوح "هو ّت ملّی" ،ه مفهومی پیچیده و پا درهواست و
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هر سی به ظن خود به آن میاند شد ،اض مفهوح "هو ّت ا رانی" و تحوّالت تار وی آن اض
ضمان ساسانیان تا عصر مشروطه و اض پیدا ش "هو ّت ملّی" و تحوّل آن در قرن یاضر
سون بگوئیم مناسبتر به ن ر میآ د(اشرف.)71 :7919 ،
مفهوح "هو ّت ا رانی" درمعنای کپارچه سیاسی و قومی و د نی و ضبانی و ضمانی و
مکانی آن ه شباهتها ی به مفهوح هو ّت ملّی در عصر جد د دارد ،در قرن سوح میالدی
اضسوی پادشاهان ساسانی وارد تار خ ا ران میشود .استقرار پادشاهی ساسانی و د ن
ضرتشتی ،به عنوان آ ین رسمی شوری ،همراه با رسمیت ااتن اسطورههای د نی و قومی
درباره آار نش و تار خ و جا گاه جغراایا ی ا ران پا ههای اصلی هو ّت اقواح ا رانی را ،ه
در ا رانشهر ضندگی می نند ،شکل میدهد؛ ا ن مفهوح ظ پارچهی هو ّت ا رانی با ااول
ساسانیان ارو میپاشد؛ یکومت جهانی اسالح جای یکومت ا رانی را میگیرد و د ن
جهانی صوّر اسطورهای اض ضمان و مکان با اسطورههای اسالمی درهم میآمیزد ،متفکّران
ا رانی بزرگتر ن سهم را در تأسیس ارهنگ و تمدن اسالمی بهدست میآورند ،اسالح نیز
در ارهنگ ا رانی اثر میگذارد و درمقابل شیوههای تفکّر اسالمی اض ارهنگ پُربار ا رانی
سیراب میشود؛ تشیّع تا بدان ید اض ارهنگ ا رانی اثر میپذ رد ه برخی اض سنّیان متعصّب
اض سر طعن شیعیان را «مجوس اهل امّت» می نامند .با آن ه ضبان اارسی و تداوح
اسطورههای قومی هو ّت ارهنگی ا ران را ضنده نگاه میدارد ،امّا ظ دوران اترت نُه قرنی
در هو ّت ظپارچه ا رانی پد د میآ د ،پیش اض آن ه ا ن هو ّت ،در تمامیت سیاسی و
د نی و ارهنگی اش ،دوباره به همّت پادشاهان صفوی و به اری مذهب شیعی و با شمشیر
قبا ل جنگاور تر مان اض نو اییا شود؛ با انقالب مشروطه و تأسیس نوعی دولت ملّی،
درمعنای امروضی آن ،ا رانیت اییا شده در عصر صفوی به صورت هو ّت ملّی در عصر
جد د ظاهر میشود و سرانجاح میان هو ّت ملّی ا رانی و هو ّت اراگیر اسالمی و میان هردو
با هو ّت انسان متجدّد امروضی درگیریهای عمیق پد دار میشود(همان.)71 :
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هویت ملی
هو ت ملی کی اض سطوح تعلق و وااداری است ه عمدتا بر ظ واید سیاسی به ناح
شور انطباق دارد و اعاای آن گروه اجتماعی بزرگی به ناح «ملت» را میساضند ه در
ظ پهنه جغراایا ی ض ر یا میت سیاسی واید و مشوصی قرار دارند و اض آن طر ق نسبت
به هم و نسبت به ا ن ل ایساس همبستگی و اشتراک در گذشته ،یال و آ نده دارند
(اکوهی.)719 :7937 ،
هو ّت ملّی اض انواع هو ّت جمعی و به معنای ایساس همبستگی عاطفی با اجتماع
بزرگ ملّی و ایساس وااداری به آن است .هو ّت ملّی در شا ش تصوّر «ما» اض «د گران»
شکل میگیرد با آن ه هو ّت قومی سابقه تار وی دارد ،امّا «هو ّت ملّی» ضاده عصر جد د
است ه ابتدا در اروپا سر برآورد در ا نجا توجّه به چند نکته اساسی ضروری است؛ کی
ا ن ه ملّت و هو ّت ملّی و قومی ،همچون د گر پد دههای اجتماعی ،مقولهای تار وی
است ه در سیر یوادث تار وی پد دار میشود ،رشد می ند ،دگرگون میشود و معانی
گوناگون و متفاوت پیدا می ند(اشرف .)3 :7919 ،بهطور خالصه میتوان گفت ه هو ت
ملی ایساس و آگاهی نسبت به ارهنگ و باورها ی است ه در طول ضمان و براساس
تجارب تار وی و محلی در باور و راتار سیاسی و اجتماعی بروض و ظهور می ابد .اساسا
ضمانی میتوان اض یاور پررنگ هو ت ملی در ضندگی ااراد سون گفت ه به عنوان
ضبانی مشترک و برمبنای ظ ارهنگ عمومی ،عنی ن امی اض ا دهها ،نشانهها ،معاشرت و
رو ههای راتاری مشترک ،در میان اعاای ظ گروه ملی پذ راته شده باشد(بارت:7937 ،
71؛ هابزباوح 79 :7332 ،و گلنر.)7339 ،
مفهوم مشروعیت
مشروعیت سیاسی برای ا ن است ه دلیل سب قدرت سیاسی را توضیح و نشان دهد
ه دلیل تصایب قدرت آنها چیست و چرا و به چه دلیل د گران اض وی اطاعت مینما د.
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مشروعیت مبتی بر اصول و ارضشها ی است ه ا ن ارضشها توجیه ننده یا میت
یا مان و ارا ه ننده دلیل اطاعت مردح میباشد .ا ن مشروعیت بیان ننده مناسبات جامعه
و یکومت است .تبلوردهنده ارضشهای مردح است .تقو ت ننده ثبات و امنیت است و اض
ستون اصلی ن اح سیاسی میباشد.
ویژگیهای مشروعیت
 .7مشروعیت بیان ننده رابطه میان قدرت و اطاعت است.
 .2مشروعیت ظ پد ده هنجاری و تجربی است.
 .9مشروعیت نگرش مردح را نسبت به یکومت عرضه می ند.
 .1مشروعیت در جهت اازا ش و تهد دات قدرت رهبران عمل می ند.
 .5مشروعیت موجب وااق و کپارچگی در سیستم سیاسی است.
 .6مشروعیت تبلوردهنده ارضشهای جامعه است.
 .1مشروعیت ارمانروا ی را تسهیل می ند.
منابع مشروعیت
در بیان منابع مشروعیت گونههای متفاوت اض تعابیر به ار گراته شده ه بهطور نمونه به
مشروعیتهای بدوی ،رویانی ،شوصی ،قانونی و وسیلهای اشار راته است ،اما در
مشهورتر ن تعار ف منابع مشروعیت (وبر) ،مشروعیت به سه دسته تقسیمبندی شده است:
– مشروعیت عقالنی :در ا ن نوع مشروعیت تا ید و اعتقاد عموح بر قانونی بودن مقررات و
یق اعمال مشروعیت سانی ه ا ن مقررات آنان را برای اعمال مشروع اراخوانده مبتنی
میباشد.
– مشروعیت سنتی :در ا ن نوع مشروعیت باورمندی و اعتقاد بر ا ن است ه تقد س
سنتهای قد می و رسم و رسوماتی ه در قد م مالک و معیار سنجش بوده بر میگردد.
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وجوه مشروعیت سنتی عبارتند اض وراثت ،شیووخیت ،خون ،نژاد و نوبهگرا ی اض قبیل
اوصاف اصالت اشراف ،ایلسواان و رویانیان میباشد.
– مشروعیت ار زماتیظ :در ا ن نوع مشروعیت ااراد بر ارمانبرداری اض ظ ارد به خاطر
تقدس ،قهرمانی ا سرمشق بودن میباشد ه توسط ارد ار زما به او الهاح شده ا اثیار در
برابر وی استوار است .در ظ چارتبندی د گر ،بهرایتی میتوان نوع مشروعیت ،منبع
مشروعیت ،رابطه جامعه و یکومت و انگیزه اطاعت اض یکومت را به تصو ر شید .نوع
مشروعیت منبع مشروعیت رابطه جامعه و یکومت انگیزه اطاعت سنتی ارضشهای بدوی
ارباب رعیتی اداب و رسوح ا دولوژ ظ ارضشهای رویانی اعتقادات ا دولوژی شوصی
ارضشهای شوصی منجیگری جذابیت شوصی قانونی قوانین و مقررات برتر اض ن ر قانونی
برابر ظ اصل غیرشوصی وسیلهای مهارت و لیاقت متوصص دانش ،مهارت و تجربه.
مشروعیت نظام سیاسی
در اند شه سیاسی جد د « ظ یکومت ا دولت» وقتی مشروع تلقی میشود ه «یق
یکومت ردن» داشته باشد ،لکن سوال اساسی ا ن است ه یق یکومت چیست و
چکونه تعیین میشود؟ اض د دگاه وبر یق یکومت به معنای باور شهروندان به یق
یکومت است .اض ا ن د دگاه باور ذهنی به اعتبار ظ ن م ،ا جاد ننده اعتبار آن ن م
است .بر ا ن مبنا «یق» به «باور به مناسب بودن ن م موجود» و باور به یق و یکومت
اهش می ابد( وپر7336 ،؛ به نقل اض وسفی.)19 :7939 ،
اصطالح مشروعیت سیاسی ه اض اواخر قرن نوضدهم تا نون برای توضیح نسبت ن اح
سیاسی و ارد انسانی به ار گراته شده است ،همچنان برای ایلسواان سیاسی مبهم است.
هابرماس اض اختالط بین شرا ط ارآ ی و شرا ط مشروعیت بر یذر میدارد .پرسشهای
هنجاری گرچه نمیتواند اض من ر ارآ ی تصمیمگیری شود ،اما مستلزح ا ن است ه
دال ل هنجاری با عقالنیت سرو ار داشته باشد .مفهوح مشروعیت سیاسی آنچنان ه اض
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مطالعه تار خ سیاسی جهان برمیآ د ،بهرغم اختالط با برآ ند اعتماد عمومی نسبت به ن اح
موجود سیاسی ،خود در جوهر و بنیاد به قدرت الزاحآور عمل سیاسی رسمی و ایکاح
یکومتی مرسوح اشاره دارد.
هویت ،مشروعیت و ثبات سیاسی
نقش و ار رد هر ظ اض عناصر هو ت ملی و مشروعیت سیاسی در ثبات و پا داری
ن اح سیاسی در بررسی تجربه و تار خ سیاسی ا ران در دوره رژ م پهلوی و در دوره
جمهوری اسالمی ا ران قابل باضشناسی است .تجربه سیاسی ا ران در هر دوره بیانگر
ار رد اساسی و مهم مملفه مشروعیت در بقای ن احهای سیاسی است و هو ت و مسائل
مربوط به آن نقش ارعی و تبعی را در ا ن ضمینه ا فا می ند.
در دوران پهلوی ،بر اصالت عناصر ملی هو ت ا رانی در مقابل عناصر د نی و اسالمی
به شدت تأ ید میشد و رژ م تالش می رد با اییاء میراث ا رانی قبل اض اسالح ،برای خود
مشروعیت ا جاد ند .به ا ن دلیل ،به طور ازا نده بر سنتها ،آئینها و ااتوارات ا رانی قبل
اض اسالح ،بهعنوان تنها شالوده مشروعیت یکومت تأ ید میشد(هانتر.)277 :7937،
بعد اض پیروضی انقالب اسالمی ،گفتمان اسالحگرا به رو ارو ی با تلقی رژ م شاه اض
ناسیونالیسم پرداخت .در گفتمان اسالحگرا ،د دگاههای موتلفی وجود داشت .مشا وی
چهار نوع ملیگرا ی را باض ابی می ند ه در آن ن رات رهبران انقالب اسالمی ا ران هم
قرار میگیرند .ا ن تقسیمبندی عبارت است اض:
 .7آضاد وواهی – ملیگرا ی (ملکم خان – یسن تقیضاده)
 .2ملیگرا ی (آقاخان رامی و اتحعلی آخوندضاده ه بر گذشته ا ران قبل اض اسالح تأ ید
می ردند)
 .9ملیگرا ی اجتماعی (طالبوف و ییدرخان عمو اوغلی)
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 .1ملیگرا ی اسالمی (سیدیسن مدرس ،سیدجمالالد ن اسدآبادی ،اماح خمینی ،هاشمی
راسنجانی ،استاد مطهری ،طالقانی)(مشا وی)715 :7939 ،
انقالب اسالمی ،نشانه موالفت ملت ا ران با ناسیونالیسم شاهنشاهی بود ه سعی می رد
تا ارضشهای ا رانی را بهم ابه بنیاد مشروعیت خو ش قرار دهد؛ بعد اض پیروضی انقالب هم
ارائه تلقی های موتلف درباره هو ت ملی ،نتوانسته است در تقو ت مشروعیت ن اح سیاسی
ممثر باشد.
مشروعیت سیاسی و همبستگی ملی
بهرهمندی اض دولت ملی ه در آن دولت و ملت ،بهطور امل باهم منطبق باشند؛ بسیار
دشوار و تقر با غیرممکن است و ا ن مسأله در تماح مناطق دنیا عمومیت دارد .بنابرا ن
هرچند ه د دگاه یکومت موثر داخلی و نیز یاور تعیین ننده درمحیط پرچالش
بینالمللی ،ملت – دولت امل تأثیر ض ادی دارد ،ولی ا ن وضعیت در عالم واقع چندان
گسترده نیست(بوضان.)711 :7913 ،
همانطور ه گفته شود ،پیشبرد ارآ ند ملتساضی در بستری اض تنوع و پیچیدگی قومی
– هو تی ار بسیار دشواری است .اما آنچه در ا ن ضمینه اهمیت بیشتری دارد؛ مسأله
مشروعیت دولت است .به ن ر میرسد ه مهمتر ن جنبه تکو ن انسجاح ملی ،سطح
مشروعیت یکومت است .اض ا ن لحاظ ،مفاهیم همبستگی ملی و مشروعیت سیاسی به هم
مربوط و وابستهاند .مشروعیت سیاسی دولتی میتواند گروههای موتلف قومی را در
سرنوشت ملی سهیم رده و گرا شهای گر ز اض مر ز را مرنگ ند .بنابرا ن،
مشروعیت رابطه عمیقی با مسائل قومی و قوحگرا ی دارد .دولتی ه دارای مشروعیت است
متر با بحران هو ت و مشکالت ناشی اض آن مواجه است .در ا ن باره میتوان به ا االت
متحده آمر کا اشاره رد .آمر کا کی اض متک رتر ن دولتها اض لحاظ تر یب قومی است،
اما به لحاظ مشروعیت سیاسی ذ ر شده؛ به رایتی میتواند مسائل قومی را یل و اصل
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ند .ا ن مسأله به و ژه در شورهای در یال توسعه ه ساخت اجتماعی چند پاره داشته و
اض گسیوتگی ساختاری رنج میبرند اض اهمیت بیشتری برخوردار است .معموال ن احهای
سیاسی موتلف به لحاظ اقدان مشروعیت بیشتر دچار اروپاشی میشوند تا مسأله بحران
هو ت .ضمانی ه مشروعیت یکومت اض سوی هیچ ظ اض قومیتها پذ راته نمیشود؛
دولت با مشکالت مااعفی اض جانب مسائل قومی مواجه خواهد شد(رنجبر.)696 :7932 ،
در جوامع در یال توسعه ،بحران مشروعیت اض نا ار ردی منابع سنتی مشروعیت و
تأ ید رژ م سیاسی یا م بر منااع سنتی نشأت میگیرد .اما در صورت یا میت دمو راسی
و گسترش مشار ت سیاسی میتوان به اازا ش مشروعیت هر ن اح سیاسی امیدوار بود.
اجرای وظا ف و تکالیف یکومتی ،گسترش مشار ت سیاسی ،گسترش نهادها و شناسا ی
بین المللی اض جمله عواملی است ه در ارا ند مشروعیت ابی ،تقو ت مشروعیت ا مشروعیت
ثانو ه ممثرند(یجار ان.)971 :7939،
در ا ران هم مشکل اساسی ناشی اض اقدان مشروعیت بوده است و همواره یکومتها اض
ا ن ن ر دچار مشکل شدهاند .ما ا نکه در دوره پهلوی هم عامل سرنگونی ا ن رژ م
بحران مشروعیت بود .در دهه اول دوراه جمهوری اسالمی ا ران ،مشروعیت باالی ن اح
سیاسی ناشی اض مشروعیت ار زماتیظ ،اما و د گر منابع سنتی و ا دئولوژ ظ بود و ا ن
امر میزان باال ی اض کپارچگی سیاسی و همبستگی ملی را بهوجود آورده بود و تلقیهای
موتلف اض ملیگرا ی تأثیری در ا ن ضمینه نداشت .اما در دهه دوح ،به تدر ج ه در
پا ههای مشروعیت دولتی اختالل و بحران به وجود آمد؛ باض هم مسائل قومی تا یدودی
خود را نشان داد و در عین یال تلقیهای ملیگرا انه اض هو ت ملی هم ه اض سوی نوبگان
سیاسی شور بر آن تأ ید شد؛ تأثیری در اازا ش مشروعیت نداشته است .ا ن مسأله نشان
میدهد ه مشروعیت سیاسی اض ن ر ثبات سیاسی و همبستگی ملی اض اهمیت خاصی
برخوردار است و اهش بحران مشروعیت اض مهمتر ن عوامل در مد ر ت بحران هو ت
محسوب میشود(دو چ.)99 :7933 ،
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نتیجه گیری
چارچوب سرضمین خاص و محدود ،نما نده منااع تماح شهروندانی است ه در آن
س ا ن هستند و دولتی ه بتواند رااه اقتصادی نسبی را در جامعه اراهم ند؛ دولتی مشروع
خواهد بود ه شکافهای هو تی را به تدر ج مستحیل خواهد ساخت .بنابرا ن مشکل
اصلی نه در عدح کپارچگی اقواح ،بلکه در اقدان یا میت ملی به مفهوح واقعی آن است.
در جامعه ای ه قدرت بر اراده ملی استوار نباشد؛ یکومت ااقد مشروعیت خواهد بود و
توان تأمین منااع ملی و یل بحران هو ت را نوواهد داشت .دولت ملی با اتکا به نهادهای
دمو راتیظ ،به رایتی میتواند در داخل ،نما نده هو تهای موتلف قومی (در قالب
شهروندان) باشد و در ن اح بینالمللی منااع ملی آن جامعه را تعقیب و تأمین ند .دولتهای
غیردمو راتیظ نیز یتی اگر مشکل هو ت های چندگانه را نداشته باشند؛ قادر به تأمین
منااع خود در عرصه جهانی نوواهند بود .بر ا ن اساس ،چالش امروض ن در برابر ما آن
است ه اض ا ن صورت نیمبند دولت – ملت نونی در شور ما ه دستاورد ار رد عوامل
سیاسی و ا دئولوژ ظ در ظ قرن اخیر است؛ چگونه میتوان دولت – ملتی بنا رد ،در
عین یالی ه اض تصور کپارچگی مفهوح ملت آضاد باشد ،بتواند گوناگونی ارهنگی و
ضبانی را در ض ر سا هی ظ دولت مبتنی بر مفهوح شهروندی در جامعه ساضگار گرداند.
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