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چکیده

تواندررامییآ ندولتمیلهنادینهچنداندیرپایاستکهخنس تنیمنونه

اس تقاللآ مریاکوانقالبفرانسهمشاهدهمنود؛انقالیبکهاینیاعالمیه فردای

متامیهجانگسرتانید.هنادمدرِنیس پاهیانانپلئونبههاهنادرابرفرازرسنزیه

ترینابزارهایتکوینوگسرتشپدیدههجاینشدنبود.دولتمیل،یکیازهمم

نیازحنوروزافزوینتقویتگردید،یببهکهپدیدههجاینشدناباینوجود،زماین

پیشموجبات از بیش و رانده حاش یه به را آ هنا خود، پیشنی حامیان از

تضعیفآ هنارافرامهآ ورد؛امریکهدولتمیلنزیازآ نبرکنارمناند.اکنونو

آ غازهزاره فرآ یندهجاینشدنابیدر شاهداینواقعیتهستمیکه ما سوم

هایحیایتمواجهکردهاست.دولتمیلراابچالش،رنریویمعدهپیشربدچها

هجانوطن از: وسازمانگرایی،رژمیاینچهارنریوعبارتند امللیل،هایبنیها

هویت و آ زاد چالشابزار این نورس ته. میانهای در هرچند شده ذکر های

درازمد در اما برد؛ خنواهند میان از را دولتمیل زمینهمدتهناد هایت

رافرامهخواهندآ ورد.فروپایشآ ن

یهاگرایی،ابزارآ زاد،هویتهجاینشدن،دولتمیل،هجانوطن:هالکیدواژه

رس ته.نو
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  مقدمه
یپیچیدهوغامیضاستکهدراشاکلمعنایمدرن،آ نپدیدهدولتمیلبه

است. شده متبلور متکرث و مرشوطه مطلقه، دولت نظری ابمتعددی اما

یهجاینشدنوتکویندهکدههجاین،هرروزبیشازپیشپرشفتپدیده

انظربرگسرتششلکاخریآ نیعینشلکمتکرثدولتهستمی.ابتقس میاکِر

هانزیماهیتوساختیکدستخودراازدستدادههجایندولتیگسرتده

دماشاهدتفویضنس یبشوند.بهموازاتاینفرآ ینترمیودامئاابزترومتنوع

دولتبنابررشایطجدیدهجاین واقع، در اختیاراتدولتهستمی؛ بریخاز

ایشدهاست.دس تخوشتغیریاتگسرتده

اصیلکه و معده متغرِی چهار ات تغیریاتسعیدارد برریساین اب اینمقاهل

فرامه شدن عرصهجاین پیشدر بیشاز را تضعیفدولتمیل موجبات

آ هنابپردازداتازاینرهگذرکردمعلاند،برمشردهوبهتبینیروندوش یوهآ ورده

آ ینده عبارتبتواند متغری خنس تنی دهد. برریسقرار مورد یدولتمیلرا

ایده گسرتش از، وطناست هجان ایدهی برای معده رقییب که یگرایی

یمایهتضعیفبنگراییحمسوبشدهوتقویتآ نمآ البهانس یوانلیسمومیل

به اجنامید. خواهد میل دولت رابطهفکری دیگر هجانعبارت میان ِعیل ی

میلوطن میگراییرابطهگراییو سویدیگر، از ازایمعکوساست. توان

سازمان رژمیتقویت و بنیها بههای ابامللیل که برد انم دومی متغرِی عنوان

کراینعیلطالطال راازآ هناسلبها،ویژگیمحدولتکردمعلمرشوطکردن

برایندوعاملمی است. هایتوانگسرتشابزارآ زادوتکوینهویتمنوده

بردوحلاظاقتصادیتواانییدولتمیلراحتلیلمینورس تهراافزودکهاویلبه

دچارتشویشدومیبه حلاظفرهنگییگانگیهوییتشهرونداندولتمیلرا

هایجدیدازمزیانوفادارایسنیتبههناددولتمیلجیادهویتسازدوابامی

همممی نگویمی اگر این پیشاز ات که هنادی هویتاکهد. هناد بودهترین ساز

تریناینهنادهابرمشرد.راجزوهممتوانمیآ ناست؛می
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 و برریسروندها اب حولکردمعلاینمقاهل را خود فرضیه متغری، اینچهار

میحمو سازمان ادعا این بهر که بهدهد دولتمیل بنیه و قدرت عنوانرمغ

هایاملللدرهجانمعارصابیددردههترینابزیگردرعرصهروابطبنیاصیل

کهاینآ یتمنتظرتضعیفروزافزونجایگاهاینهنادالکس یکابش می؛اتجایی

هواتحدودبس یاریهجاینازدستدادیابزیگرمقامبرترخودرادرعرصه

اختیاراتخودرابهابزیگرانرقیبواگذارکند.

ادبیاتموضوع

ابرزِهایویژگیابویمکبیستقرنآ غازینهایسالوبیس متقرنپااینهایدهه

استبودهمهراهشدنهجاین فعالیتهایحوزهمتامیبرشدنهجاینفرآ یند.

مجهلازبرشی دانش، تولید، صلحجامعه، وامنیت، . . واتثری. گذاش ته

شدهاست.اجامتعیروابطازهاانسانتلقیوتفکریش یوهدرتغیریموجب

روزمرهزندگیبرهممیومعیقاجامتعی،اتثریاتتغیریاتاینچننیمتعاقبمه

برقراریاماکنشدنهجاینفرآ یند.استگذاش تهآ نخمتلفابعاددرهاانسان

استکردهفرامهرامهازدوربس یارهایانسانمیانارتباط فرآ ینداین.

فضایوفضافرشدگییواسطهبه روابطبرایایگسرتدهبس یارزمان،

استکردهفرامهاجامتعی کنندهعواملچننیمه. دراجامتعیفضاییحمدود

وکردهاناکرآ مدپیشازبیشراطبیعیوس یایس،فرهنگیمرزهایچارچوب

برانگیختهراهاییکنشودادهقرارواحدیاجامتعیفضایدرراهاانسان

 .(Harvey, 1989: 201- 211)است
یکیازمسائیلکهحولحمورآ ننظراتبس یاریارائهشدهاست،بهاتثری

درزمینهدولتمیلابزمییهجاینشدنبرآ ینده چگونگیاتثریویگردد.

-پردازاناختالفاتهممیبهچشممیتآ ثرمیانایندوپدیده،درمیاننظریه

پدیده دو را میل دولت و شدن بریخهجاین منونه، برای ممکلیخورد.

نهدانس ته که بریخعرصهاند در بلکه نکرده؛ تضعیف را یکدیگر بهتهنا ها

می اکرثتقویتیکدیگر برابر در قملنظریهاجنامند. حوزه این در پردازاینکه
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اندبهتضعیففرآ یندهاواکرکردهایدولتمیِلبرخاس تهازپامینوس تفایل،زده

اند.رایداده

می خنست گروه طرفداران کرد.از اشاره دیکزن و وینچسرت بییل، به توان

مقاهل در نیکوینچسرت و بییل نیالکس سال به که عنوان1111ای اب

روشجزا» انس یوانلیسم ابزبیین جراین: در هجاینیری رشایط در ش ناخیت

میانهجاینشدنودولت«شدن منترشگردید؛دیدگاهیمثبتواجیایبرا

ایراکهبهحمدودشدنوایکنند.آ هنادرابتدامباحثگسرتدهمیلترس میمی

ادرسمایه،پردازندراپیشکش یدهوجراینآ زهایمیلمیحیتانبودیدولت

عنوانابشد؛بههایهجاینشدنمیگفتهاکس تلزازویژگیاکالوافرادراکهبه

این در همم داش تهشاخیص بیان ادعاها رویکردهایگونه برابر در آ هنا اند.

زنند،انتقادکردهوهایمیلدممیحنوافراطیازانبودیدولتایکهبهنظری

می اینرویکردهاعالم نظریرویدارند، و انزتاعی مفاهمی به حد بیشاز ا

دهند.ایندوایازوثو خودراازدستمیمهنیدلیلبعضاپارهآ وردهوبه

عنوانیکیمتفکربرایپیشکش یدنحبیثانضاممی،بهبرریسجتارتدرایییبه

همم ذیلاینحبثنشانترینشاخصهاز در و کرده هایجتارتهجایناشاره

هابودهودکهجتارتدرایییاتحدودزایدیبرگرفتهازخواستدولتدهنمی

(Baily& Winchester, 2012: 719).منایدحتتمنافعآ هنامعلمی

آ هنابهجرایِندزدِیدرایییازکش یتآ مریاکییتوسطدزدانسومالیاییدرسال

عنوانیکبهاشارهکردهواببرریسوقایعپسازآ نجایگاهآ مریاکرا1112

دهند.آ هناگسرتشجتارتهجایندولتمیلدرفرآ یندجتارتدراییینشانمی

دولت از جدا امری میرا برعکسعنوان بلکه ندیده، آ جناییها از کهدارند

جتارتهجاینامریدردولت هایمیلنیازمندرابطهجتاریابیکدیگرند؛ذلا

ایننیازتلقیمی بنراس تایارضا ابراینرابطهدولتمیلوهجاینشدنشود.

چهرابطه که است دوسویه دولتای برای متقابل تقویت به خواهدبسا ها

تعامیلمیانهجاینشدنودولتمیلرا ویژگیتاکمیلو امریکه اجنامید.

هجاینشدنخسنگفتهو–دهد.ذلاآ هناازفرآ یندیابعنواندولتنشانمی



 111...هایدولتمیلدرعرصچالش

 

مناسبآ ن تبینی قضاوتترا به نسبت یکری میسویههای کهای دانند

 :Baily& Winchester, 2012)منایندهایمیلراپااینایفتهتلقیمیدولت

712-727).
 حتتعنوان کتابخود از خبشی دیکزندر اس تدالیلمشابه، چرخش»در

توانازهجاینشدنتصویریممکلونهمتضادوکندکهمیاشارهمی«هجاین

ابزیابحاصلمجعخالفبهمت کههجاینشدنلزوما بهاینمعنا دستداد؛

سازنیست؛بلکهصفرمیاندوابزیگررقیبیعیندولتمیلونریوهایهجاین

بهمی طرفنیتواند آ ن در که شود تلقی مثبتنزی مجع حاصل ابزیاب نوعی

به فیه، هجاینمتنازع فرآ یندهای از حاصهل فواید رشیک درقسمی شدن

.(Dickens, 2011)هایخمتلفابش ندعرصه

پردازاندربرابرایندس تهازمتفکرینکهدراقلیتقراردارند،غالبنظریه

بههجاین را میشدن فرآ یندی خواهدمثابه میل دولت تضعیف به که دانند

کرد.توانبهآ لنتورنویورگنهابرماساشارهاجنامید.ازمجهلاینمتفکرانمی

مداخهل قدرِت پاایِن بر عامیل را شدن هجاین دولتتورن، اجامتعی هاگر

ویمیمی مداخهلداند؛ اقتصادیتوان متامیابعاد واقع در یدولتگویدکه

خصوصدرکشورهاییکهدیگرمنابعاقتصادیوبیشمتالیششدهاست.بهمک

یدروندولتپدیدهالزمبرایمداخهلدردستدولتوجودنداش تهوایدر

به میفساد اینچشم اب بیستخورد. قرن آ غاز ات سازییمیلویمکایدهحال

دوامفعالیت هایاقتصادیدرراس تایپیرشفتکشوردربریخازکشورها

وجودآ مدهبودودرسازیبهویژهدرفرانسهیکمفهوممذهیبازمیلآ ورد.به

 بزرگسال اعتصاب میهنو1221دوران وز معدن اکرگران صدای شد

کساین شنید. دراجیادارزشدوس تانشانرا مشولهایهجانکهنقشدولترا

بورژوازی برابر در و بهایس توده که گرفتند بودقرار خایص منافع دنبال
(Touraine, 2007: 50).

مهه وجود مقاومتیاب دراین ریشه که مدرنزیاس یون نوین شلک ها،

بهگرسمایه داشت، نقشمرکزیابزاردرختصیصمنابع و رسعتذاریآ زاد
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دنبالجذبهاییکهبهدرمههجامس تقرگردید.درربعآ خرقرنبیس مت،دولت

طورروزهاییکهبههایخاریجوتسهیلصادراتمیلبودندورشکترسمایه

ش بکه اب و شده ملییت چند مایلافزوین تکنیکهای اب که ای نوینهای

م و بودند مهراه فورییرایضیایت گردش از را الکین سودهای توانستند

صورتاکملگرفتند.گررابههایمداخهلاطالعاتبهجیببزنند؛جایدولت

امللیلشدنتولیدومبادهلبود؛چزییکهمس تقمیبنییاینتغیریاترسیعنتیجه

 Touraine, 2007: 45)میددرآ خرینمرحهلخودبههجاینشدناقتصاداجنا

-54).

پردازدکههجاینشدنبهیورگنهابرماسمهدررویکردمشاهبییبهاینایدهمی

-شود.ویمیاجامتعیواقتصادیدولتمنجرمییتضعیفاکرکردهایمعده

طورمسملبرکوچکشدنمنابعمالیایتدولتکهگویدهجاینشدناقتصاد،به

کند،اتثریدارد.ویهایاجامتعیاس تفادهمییلس یاستازآ نبرایاتمنیما

گونهکهدربریتانیاودهدکهاگرچهدرمجهوریفدرالآ ملانهنوزبدانادامهمی

اایالتمتحدهآ مریاکمطرحاست،خسنجدیازبرچیدندولترفاهاجامتعی

توسعه سازمانمهاکریو متامیکشورهایعضو در حال هر در ینیست؛

هایایدربودجهبعداکهشقابلمالحظهبه1291یدههیقتصادیازنمیها

می هامنحال،دولتاجامتعیمالحضه نظاماتمنیشودودر دسرتیسبه ها

(.1131:119اند)هابرماس،ترکردهاجامتعیخودرانسبتاخست

چالش اب رابطه حتقیقاتبس یاریدر عرصهجاینشدن هایدولتمیلدر

ایکهدرومعدههایاصیلتوانچالشطورلکیمیصورتگرفتهاست؛به

رویدولتمیلقرارداردرادرچهارحموراصیلخالصهدورانکنوینپیش

هایامللیل،ابزارآ زادوهویتهایبنیهاوسازمانگرایی،رژمیکرد:هجانوطن

برریسووااکویهریکازچهار به ادامه در فو خواهمینورس ته؛ جنبه

پرداخت.
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 1گراییهجانوطن
برساخته متامی که پیداست درانگفته ریشه برش حیات در س یایس های

اند.خواهاینتوجیهنظرییکمذهببودهتوجهیاتنظریخاِصخودداش ته

نزیازایناصل برشی،دورانما ابشد،اییکایدئولوژیواییکآ رماِن

نیست. ابردرقرنهجدمه،یس یایِسدولتمیلبرایخنس تنیبرساختهمربا

فلسفه میلبراساس عرصهی به پا ایدئولوژیگرایی هامان و هناد وجود ی

و توجیه تولید، را میل دولت حقانیت و مرشوعیت که بود انس یوانلیسم

منود.اباینمههوابگسرتشامواجهجاینشدن،ماشاهدبهچالشتصحیحمی

گراییهستمی.رویکرِدهجانگراییازسویهجانوطنش یدهشدنفلسفهمیلک

آ بشخورهایفلسفهوطن از بهیس یایسمدرنسریابمیگراییکه اب شود

چالشکش یدنانس یوانلیسم،درواقعمولودوییعینهامندولتمیلرانزیبه

یایسرابیشیس هایماهویاینبرساختهچالشطلبیدهاست.امریکهپایه

آ مدگوییگرِمازپیشسستولرزانکردهودرعنیحالابپذیرشوخوش

پردازانس یایسمعارصروبروشدهاست.بس یاریازنظریه

مقاهل  در هدل دیوید عنوان اب حکومت»ای هجاینابزسازی ورزی از«

مثابهیکرویکردس یایسمسلطدرعرصهجاینگراییبهیهجانوطننظریه

گراییهبرتینفلسفهس یایسبرایشدنایدکردهومعتقداستکههجانوطن

بهاعتقادویارزششامرمیهایهجانامروزبهروایروییابچالش هایرود.

رژمیهجان در هرچزیریشه وسازمانشهریپیشاز امللیلدارندهایبنیها

(Held, 2009: 535).

وهنجارهاییتبعیتمیرزشگراییازادرواقع،هجانوطن کندکهاساساها

مقاهل هدلدر ویژگیفراگریدارند. و ارزشمیلنبوده شده، هایهجانیاید

میوطن اسایسخالصه هشتاصل در را گرایی کرامت-1کند: ارزشو

رضایت-1پذیریوپاخسگوییفردی،مس ئولیت-1عاملیتفعال،-1برابر،

                                                                                                    
1- Cosmopolitanism  
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هاییمجعیپریامونمسائلمعومیوازطریقماکنیسمسازتصممی-1ابطین،

پایداریو-3پرهزیازآ سیبجدیو-9جامعیتوتبعیت،-1دموکراتیک،

ظاهرویاصولذکرشدهفو راهرچندبه.(Held, 2009: 538)مداومت

کندکهایناصولدارایویژگیمهپوشاینداندامااتکیدمیجدایازیکدیگرمی

یلمتقابلهستند.وتمک

گسرتمثابهیکرویکردس یایسهجانگراییبهبریخازمتفکرینبههجانوطن

-اندکهابتوجهبهتنوعوتکرثفراواندرمتامیحوزهانتقادکردهوبیانداش ته

هایهجاینامعازفرهنگی،اجامتعی،اقتصادیوس یایسممکننیستکهبتوان

 یواحدراکهدارایاصولفائقهاستبرهدرعرصهجاینشدن،یکنسخ

وطن هجان رویکرد درگاه این از و برشگسرتانید ابنا متامی ردرِس گراییرا

.(McCarthy, 1991: 181-199)کنندمی

آ یینهشایدبتوانمصدا معیلهجانوطن  در یگراییدرعرصحارضرا

درسابقهگسرتشیب نشست. متاشا معومیبه یکیازهممیحوزه ترینواقع،

یمعومیبسرتهایاجامتعیبرایهنادینهشدنپدیدهمذکورفرامیلشدنحوزه

یکجامعه اجیاد مقاهلو در اننیسفریزر عنوانیمدینهجایناست. ایاب

هایمعومیخمتلف،امعازبهفراگریشدنحوزه«فرامیلشدنحوزهمعومی»

ی،مربوطبهمجعیترسگردانهایمعومیفرامیل،اسالمحوزه
1
وحیتهجاین

قرینه مطلبرا این و کرده واقعیتمیاشاره حوزهیاین امروزه که یداند

هایگفامتینمتنوعیپابهعرصهتبعآ نعرصهمعومیدرهجانفراگریشدهوبه

هناده دولتوجود هوییت مرزهای ات است شده موجب که حیتاند و ها

.(Fraser, 2007: 7)شوندلکیدرنوردیدههانزیبهلتمرزهایهوییتم

منی حوزهتوانپدیدهاساسا یمدینیمعومیوتکوینجامعهیفرامیلشدِن

قالباندیشه در اینهایمیلهجاینرا برعکس، بلکه فهموحتلیلکرد. گرا

حتلیل از عبور میواقعیتخود فریزهایالکس یکرا اینزمینه در رطلبد.

                                                                                                    
1- Diasporic 
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قالب1امروزهودرعرصهجاینشدننقطهضعف»کندکهخویباشارهمیبه

درحالحارض،برایحتلیلحوزه1وس تفالیایی یمعومیامریآ شاکراست.

پدیده افزایشدمایزمنیای حولحمور معومیخواه یهماجرتشلکافاکر

هرحالم،بهگرفتهابش ندایجتارتآ زادوبیاکریوایحقو زاننوتروریس

 :Fraser, 2007)«شوندندرتپشتدیوارهایدولترسزمیینمتوقفمیبه

14).
ادبیاتمطالعاتهجاین وارد که اصطالحاتجدیدی از یکی رابطه این در

ابشد.صفتدایس پوریکمی«معومیدایس پوریکحوزه»شدنگردیدهاست

است. )مردمانرسگردان(مش تقشده درابتداازلکمهدایس پورا دایس پورا

هاییکهرسزمنیاشارهداشتامابعدهابرایتعریفافرادوگروهبههیوداینیب

ترککرده اندنزیاکربردایفت؛حوزهمعومیدایس پوریکبهرسزمنیخودرا

تعبریهبرترسزمنیایبهشودکهحارضاندرآ نافرادییبیاطال میاحوزه

تعبریرصهجاینشدنوابانقباضزمانوماکنبهفاقدرسزمنیهستند.درع

حوزه گسرتش برای مناسب بسرتی هاروی، دایس پوریکدیوید معومی ی

جایی ات اعرتافمیفرامهشده؛ فریزر که که معومی»کند حوزه پدیده امروزه

.(Fraser, 2007: 14)«دایس پوریکحائزامهیتبس یاریشدهاست

ش هجاین عرص در واقع، عالوهدر فلسفهدن گسرتش فرامیلبر وهای گرا

نزیفرومیل انضاممی فضای در که هستمی واقعیت این شاهد ما گرا

بهتکنولوژی آ وردناماکانتبرایبرمههایارتباطایتاب هایکنشسوژهوجود

منونه که ماکن، و زمان از فارغ آ نانساین معومییابرز حتلیلحوزه در را

اشانشستمی،موجباتحتلیلروزافزونمناس باتمیلرافرامهدایس پوریکبهمت

اند.آ ورده

  

                                                                                                    
1- Blind Spot 

2- Westphalian Frame 
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امللیلهایبنیهاورژمیسازمان

سازمانیدرابره و دولتمیل هناد میان رابطه رژمینوع و بنیها امللیلهای

واقعاختالف است. فراوان آ رماننظر و دیدگاهگرااین متفاویتگرااین های

منایند.امللیلبرهناددولتمیلارائهمیهایبنیهاورژمیسازمانیاتثریدرابره

هایهاورژمیگرااینبرتداومامهیتدولتمیلحیتدرابحضورسازمانواقع

رودوپیشمیامللیلاتکیددارندومعتقدنداگرچههجاینشدنابرسعتبهبنی

هاشدهاست؛اماوزهموجبافزایشوابس تگیمتقابلهجایندربعیضازح

عامل خود ابرضایتوتشویقکشورهایقدرمتندکه اینرخداداترخییتهنا

هجت و ایناصیلاجیاد میرساست. و ممکن هستند، هجاینشدن به دهی

به معادالتکشورها در خود مطلوابت و مالحظات کردن دیکته دنبال

هاگریندکهظهوروپیرشفتسازمانگراایننتیجهمیگونهواقعاند.بدینامللیلبنی

رژمی بنیو منونههای است. اس توار کشورها متایالت بر اینیامللیل ابرز

می داردکهحیتابتواندرآ اثرگیلپنیمشاهدهمنود.ویاتکیدمیرویکردرا

دولت فرامیل ابزیگران هممحضور میل درهای ابزیگران ترین اصیل و ترین

(.112–1131:113)سلمیی،اندعرصههجاین

هایهاورژمیترینبرآ یندهجاینشدِنسازمانهابراینابورندکههممامالیربال

دولتبنی و حتوالتبنیامللیلاکهشتسلطکشورها رونِد امللیلهایمیلبر

لیربال مهاست. مواردی به اشاره اب تکنولوژیکی،ها شگرف تغیریات چون

در رسیع محلحوزهپیرشفت و ارتباطات کنرتلوهای از فراتر که نقل

میدولت داخیلوهاستاس تدالل نیازهای به پاخسی هجاینشدن که کنند

هایچندملییتاست.درواقع،اگردولِتچونرشکتسازمانهایفرامیلمه

کردکهگرفتوادعامیمیلمرشوعیتخودراازایدئولوژیانس یوانلیسممی

غریحکومیتمرشوعیتجامعه ابزیگران برابر در ساخت؛ آ رماینخواهد ای

دولت اناکرآ مدی از را میخود اهدافشان حتقق در میل )قوام،های گریند

1131:111.)
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،افزایشسببپیرشفتگسرتشارتباطاتهجاینبهانگفتهپیداستکه هایفینی

بنی جتاری و اقتصادی س یایس، هایپیدایشسازمانامللیل،امهییتهنادهای

به افزایشقدرتابزارهایارزی، ملیییتو مایلچند عنواناجزایصنعیتو

رادرحوزهاقتصادویاصیلفرآ یندهجاینشدن،دایره اختیاروحامکییتمیلی

ایازرویمهرفته،توده.سازددرعرصهفرهنگوزندگیاجامتعی،حمدودمی

بنی و هجاین سطح در کهاقتدار است تشکیل و تکوین حال در امللیل

دولتخواه ییت سن اقتدار به میانخواه آ سیب حمیلی تکنولوژیهای رساند.

العایتاکمپیوتریرادربرمیاطالیعایتکهش بکه گرید،مکییتوکیفییتهایاطی

ش یوه به العاتقابلدسرتیسرا یباطی و انقالیب ساختهای دگرگون سابقه،

مه رسعِتچننیاست. حلاظ از مشاهبیی ل ابزرگایناجنامِحتوی و مراودات

هایالکرتونیکیایموجبظهوررسانهامللیلرخدادهوتکنولوژیماهوارهبنی

ماکینوجغرافیایییدرسطحهجانشدهاست.اباینحتوالیتدرواقعفاصهل

ازدستمی را نمعومیمشرتیکدرسطحهجایدهدوحوزهمعنایخود

می بهپدیدار مهگان که آ نایگونهشود موضوعات و مسایل به فزاینده

میعالقه رامند آ ن نویس ندگان بریخاز که است چزیی هامن این گردند.

.درچننیرشایطیفضابرایشکوفاییواندانمیده«دهکدههجاینالکرتونیکی»

چراکهاگرخسناندروهایفرامیلبیشرتخواهدبود؛هاورژمیابلیدنسازمان

مثابهشلکوینسترامبینبروجودپنجویژگیوعنرصاصیلدولتمطلقهبه

یگذاری،نظریهالکس یکوجنییندولتمیلیعینحامکیتمطلقدرقانون

خشصیت،مالکیت،حقالهییومصلحتدولترادرنظرداش تهابش می)ر.

وینسنت، 1131ک. به31-31: آ نگاه ) خواهمیایفتکهاماکنرسعتدر

 عنارصمزبوراگرنهغریممکن،بس یاردشواراست.یادامه
الگویالکس یکروابطبنی اینمهه، بهاب رئالیس یتوامللل رویکرد در ویژه

ش نایساکملهنادهایفرامیلنرمشینشانرمسیتنئورئالیس یتهرگزدربرابربه

آ ن حال نئولیربنداد. هنادگرایی الگوی امهیتکه جدیت اب نئولیربالیسم ای ال

وهایبنیهنادهایفرامیلورژمی منودکهاینهنادها پذیرفتوادعا امللیلرا
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حلاظشلکحلاظاتثریگزاریبرمنابعقدرتومهبهامللیلمهبههایبنیسازمان

نقشبهتعریفدولتدادنبه خود، منافع از میها وضوحتوانبهزساییدارند.

سازمانملل،ابنکهجاین،صندو هارمغادعایرئالیستمشاهدهمنود،کهبه

هممبنی مجهل از جتارتهجاین سازمان و پول س یایسدرامللیل ابزیگران ترین

قدرتتصممیامللیلشدهسطحبنی افزایشاندکه گرییدرسطحهجاندارند.

پیدایشمسایلمعدههجاین،یاینتیجهاقتداراینهنادهایهجاینمهاتاندازه

افزایشمجعییت، زمنی، شدن گرم و اوزن الیه شدن سوراخ مس ئهل مانند

دیگرمنیدرواقع،دولت،مسایلزیستحمیطیوغریهاست توانندهایمیلی

اینبه اب برخورد برای حریفی درتهنایی ابش ند. هجان در حیایت مسایل گونه

گرییروبههایتصممیامللیلدرحوزههایبنیانوتواانییسازمنتیجه،اختیار

دولت از بس یاری معل اس تقالل مقابل، در است. هناده درافزایش ها

هایتعدیلساختاریصندو ویژهبراثربرانمهکشورهایدرحالتوسعه،به

 .امللیلپولحمدودشدهاستبنی
بنی حقو  توسعه دیگر، سوی از سنیتی معل آ زادی دردولتامللیل، را ها

کنوانس یوناروپاییعنوانمنونه،اینکهدرپرتوِبه؛کندامللیلحمدودمیعرصهبنی

آ زادی حقو برشو اجرایحقو بنیحامیتاز اماکن امللیلهایس یایس،

دس تبه داردهطور وجود بمجعی فرآ ینده. نتیجه در لکیی، هجاینشدن،طور

ویژگی رو میلی دولت اصیل است؛های زوال ازویژگیبه بریخ که های

گذاریداخیل،خودخمتاری،شلکنویس ندگانآ هنارادراکرآ مدیدرس یاست

مرشوعییتداخیلمی هجاینشدنحکومتو اب ،امللیلهایبنیسازمانبیند.

دستگریتصممی از را خود اکرآ مدی هجاین، فرآ یندهای برابر در داخیل ی

(.1131:31)اندمی،دهدمی

دراینراس تاکیتنش،هجاینشدنرافرآ یندیچندوهجییدانس تهونشان

می که نتیجهدهد دولتیدر تواانیی شدن، هجاین درفرآ یندهای میلی های

اجرایس یاست اقداماتمس تقلدر به شده،دستزدن حمدود هایخود

ا تشاندراختیارکنرتلآ هنابراکالها،تکنولوژیواطالیعاتاکهشایفتهوحیتی
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قانونگذاریدرحمدوده اکس یتگرفتهاستیتبینیقواعدو اب.رسزمنیمیلی

تر،رضورتایفتهوقدرتس یایسازدیدگاهیگسرتدهیاینحتیوالت،مطالعه

این بهاز هجاینشدن، برریسفرآ یندهای هممرو، لعنوان حتوی در عامل ترین

هجاینشدن،هامان.ش نایسس یایس،امهییتبس یارایفتهاستجامعهیحوزه

دولت استکه فرآ یندهایپیچیده بهمجموعه را بهایگونههایمیلی مهفزاینده

سازدومهنیوابس تگیوارتباطاستکهبرایحامکییتمرتبطووابس تهمی

مشالکیتاجیادمی ودولتمیلی م1131:11)نش،کندمیلی شالکیتکه(.

هابرشهروندانخودرانزیحتلیلبردهاست؛اتحیتتفو واستیالیدولت

بهجایی درعرصحارض،رشایطزندگیدیگر قانوناسایسکه اکملبه طور

عاملاید هرچندکه نیست. وابس ته بدانتعلقدارد، فرد متبوعکه کشور

تکهعواملدیگریشاملابشدامادیگراینامرروشناسشدهفاقداثرمنی

اگر اسایسکشورها قانون اب مقایسه فرارسزمییندر عنارصغریرسزمیینو

 ,Pogge)ابش ندترینزیبرخوردارمنیاتثریبیشرتینداش تهابش ندازاتثریمک

2002: 112-226).

ابزارآ زاد

اقتصادابزارآ زادکهازآ نبه ابزیگریشود؛بهنزیایدمی«لسهفر»امروزه

جایی استات شده بدل بهاناکرانپذیر را شدن بریخهجاین تکوینکه مثابه

یب ابزارهای دانس تهالگوی نگرشمهرسزمنی این که هرچند متامیاند. چون

هولیستیکداعیه های
1

  منونه، برای است. نبوده مه نقد از وستریهخایل

کتایب در اتمپسون عنوان تردهجاین»اب در «دیشدن زیآ مافراطیادعاها،

کش ندویرابهنقدمیرصفااقتصادیعنوانامرشدنبههجاینریبرتعبمبتین

هردودارد.چراکهراست،راستوچپلیدرمتاشهیافراطرنیاندیگویم

یاقتصادسمیربالیلیوزریپبیترتنیبددیجد چپدریگیمجشنرا مهو ها

                                                                                                    
1- Holistic  
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رسمایم هجان قصاوت پشیبیدارهیتوانند هوشیاز مهگان سازنددایبر
(Hirst& Thampson, 1996: 176).

یدرحوزهابوجوداینانتقاداتبرکیسپوش یدهنیستکهدرعرصهجاینو

است.ابهجاینشدناقتصاد،فرآ یندهایدادهایرخسابقهاقتصادتغیریاتیب

منی دیگر میلی سطح در اقتصادی و مایل اتبع وتواند داخیل سازواکرهای

هایدولتگرییتصممی ابها میلی اقتصاد بر دولتمیلی کنرتل نتیجه، در شد.

عنارصاصیلس یاست و دستداده پیشاز بیشاز را خود هایمعنای

 ، میلی و مایل و میاقتصادی هجاین رشکتشود. از «دولتیب»هابس یاری

ایابزارواحدیعینبه؛هستند بس تگیندارند.درسایهاماکانتهیچدولتمیلی

مایلوتکنولوژیکاینرشکتو امللیلجدیدیشلکها،تقس میاکربنیمنابع

.دراینآ هناتبدیلشدهاستکردمعلگرفتهورسارسهجانبهابزارومیدان

املللاباتیسازپردازاناقتصادبنیگویدکهبریخازنظریهزمینهمارتنیخورمی

کنندکههجاینشدنبهاجیادیکبلوکفرامیلمتشلکگرامشیادعامیآ نتونیو

هایاقتصادیهایهجاین،سازمانهایچندملییت،ابنکترینرشکتازبزرگ

 (.1131:111امللیلاجنامیدهاست)خور،هایجتاریبنیامللیلوگروهبنی
بنگاه که است رشکتچننی و بهها ، فرامیلی ازفزایگونههای قیدینده

میحمدودیتی رها س یایسقواننیمیلی ازسویدیگر،هایحقویقو شوندو

مهدیگرچندانسابقهمیامللیلگسرتشیبعرصهحقو بنی ایبد.مرزهایمیلی

ندارد؛ اقتصادی فعالییت مرزهای معنای و اینمفهوم منیاز دیگر توانرو

خسنگفت.درواقعبه ،گسرتشاقتصادهجایناباینروند،درس یتازابزارمیلی

رادرکنرتلوادارهتواانییس یایسدولت شانحمدوداقتصادیاموریهایمیلی

سازد.می

کندکهیادعام«مرزهانایپا»ابعنواندرکتایبژاپینمتفکریاوهامیشیکن

فرآ یندینیبعدتعاقتصادهجاینیریگشلک یو؛شدناستهجاینیهاکننده

،آ هناایسیس یآ هنانهابمرزهاتیکههودیگویخسنمیدیجدیدهاازاقتصا

مق و اندازه اب بهواحدهامیینیتعدرس یتاسیبلکه را آ هنا که یجتاریشود
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 (Ohmae, 1995: 5).کندیملیتبدیعیطب

به آ زاد ابزار از که ایدافرادی دولتمیل برابر در جدید یکنریوی مثابه

رایکیازهایخاریجاشارهکردهوآ نگذاریعضابهگسرتشرسمایهکنند،بمی

هایاینامراندوالبتهبریخنزیبههزینهتریننتاجیاجیادابزارآ زادتلقیکردههمم

کردهونفوذآ ن ویژهدرکشورهایمکرتتوسعهرادررساترسهجانوبهاشاره

(.1131دهند)ر.ک.خور،ایفتهمدنظرقرارمی

سال رسمایهدر در توهجیی قابل افزایش اخری درهای خاریج گذاری

به توسعه حال در سالکشورهای از است. آ مده دههوجود اولیه یهای

گذاریمس تقمیخاریجدرکشورهایدرحالتوسعهجراینرسمایه1221

به و است ایفته افزایش نسبتا میانگنی ا11طور مزیاندرصد ز

درمقایسهاب1221-1221هایهایمس تقمیخاریجدرسالگذاریرسمایه

 سال19مزیان در درصد می1231-1221های اینافزایشدیده شود.

س یاست اب رسمایهمس ئهل آ زادسازی، درهای خاریج مس تقمی گذاری

اخریشاهدیچننیدرچنددههابشد.مهکشورهایدرحالتوسعهمنطبقمی

جذب به نسبت توسعه حال در کشورهای در هممی گرایِش تغیری

بودهرسمایه خاریج دههگذاری در امی. 1211های عدم1291و شاهد

هایکشورهایدرحالتوسعهنسبتایدربعیضازدولتاطمینانفزاینده

بودمی؛اماازابتدایدههگذاریبهاینرسمایه متایِلقابلتوهجیی1231یها

بیشرترسمایهبر گذاریخاریجابیکنگرشمثبتوجودایجذبهرچه

جدیدرسمایه افراطِی براساسیکدیدگاه است. نسبتبهگذاریداش ته ها

برخالفواموام و ارحجیتدارند رسمایهها این یکرشایطحبراِنها در ها

شود.بدهیبهیککشورمزیابنواردمنی

رسما کشورها بریخاز خویشگذارییهاصوال توسعه برای خاریجرا های

مفیدوموثرقلمدادکردهوبریخدیگرمهنسبتبهاینمس ئهلتردیددارند.

ایدرنگرشاینکشورهاوجوددارد؛درهرحالیکنوسانقابلمالحظهبه

:1131هاییرادربردارد)خور،گذاریخاریجمزاایوهزینهحقیقترسمایه
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چناندرساختاراقتصادهجاینشده،هایمیلآ ناینمهه،دولت(.اب92-31

یآ هنابرایاجیادسدنفوذگرااینهالعملحامیتاندکههرگونهعکسگرفتارآ مده

رسمایه و آ زاد ابزار برابر آ ندر خاریجبیشاز حاملگذاری آ هنا برای که

هایبس یاربودهاست.منافعیابشد،خودرسمنشاهزینه

د سال 1231ر توسعه»، و اقتصادی مهاکری سازمان برایپروژه« را ای

فایدهبرریسهزینه و زمینههایحامیتهایس یاستها در یتولیداتگرااینه

هایی(ش یوه1231ایدرمیانکشورهایعضوآ غازکرد.اینمطالعه)اکرخانه

کهبه فوایدآ نبودرا،گراییبس یاربیشرتازهایحامیتواسطهآ ن،هزینهرا

دهند؛هاراافزایشمیهایحامییتقمیتکهس یاستبرجس تهساخت.ازآ جنایی

حامیت که کرد گزارشبیان تورماین عدم اب مهراه پایدار یکرشد گراییبه

منی بهاقتصادی چناناجنامد. رسمایهعالوه، س یاستچه اثر در هایگذاری

اقت رشد ایبد، اکهش اقتصادی بهمتغری خواهدصادی اکهش ابلقوه صورت

(Coughlin et al, 2003: 308-309).ایفت

دهدکهحمدودیتبررسراهواردات،موجبگزارشاینسازمان،نشانمی

شود؛تقلیلدرارزشوارداتدرهنایتموجبتقلیلزاییبیشرتمنیاش تغال

اتییداینخسندرارزشصادراتخواهدشد.یکیازاس تدالالتاسایسدر

اکهشدرآ مدهای به هنایت خاریجدر اکالهای اکهشخرید استکه آ ن

دهد.خاریجمنجرشدهواینامرتقاضابرایاکالهایداخیلرانزیاکهشمی

کهاکهشوارداتموجبافزایشاش تغالدرصنایعحتتحامیتابوجوداین

صنایعصادرکنندهشود،اماازسویدیگرنزیموجباکهشاش تغالدرمی

به هزینهخواهدشد؛ مشاغلبه بریخاز دیگر، یانبودیبریخدیگربیان

شوند.اباینوجودوابتوجهبهلکیتامرکهبیانشداینحقیقتحفظمی

دیده از است ممکن احتادیهاقتصادی رهربان جتار، اکرگری،ی های

مشاغ . . . ابشد. پهنان دیگران و س یاستس یاس متداران اثر در هاییلکه

مثالچشممیشوندبهکهانبودمیشوند،بیشرتازآ هناییحامییتحفظمی آ یند.

مانندمانندمشاغلمربوطبهصنایعمنسوجاتدراایالتمشاغیلکهحمفوظمی
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فرصت از بیشرت آ مریاک شغیلمتحده وهای کشورزی صنایع در که ای

می دست از ابال میبهروند،تکنولوژی اینچشم اتثری هنایت در آ یند.

 ,Coughlin et al)هایحامییتبراش تغالتقریبابرابرابصفراستس یاست

2003: 308-309).

نظرگرفنتهزینه ارحامیتابدر ومضی برابرجراینها ایس تادگیدر گراییو

ازابزارتواننتیجهگرفتکهفعالراهگریزمناس یبآ زادرسمایهوابزارآ ن،می

ازرویانچاریوایآ زاددربرابردولت هایمیلقرارنداش تهواغلبآ هنا

حیتازرویرغبتوبرایاجیادشکوفاییاقتصادی،ابیدازاختیاراتخود

تروالبتهگونهبهاس تقبالدولیتکوچکصورتخودخواس تهباکهندواینبه

تربش تابند.حنیف

هاینورس تههویت

بههجاین حنویشدندرذاتخودامریچندوهجییومنشوریاست؛ذلا

مقوهلهویت دس تخوشدگرگوینمیپیچیده دررابطهابهایاجامتعیرا کند.

ایندگرگویندرهویت بهتودلونضجهویتاینکه هایجدیدونورس تهها

هازهاینورس تاجنامدتردیدیوجودندارد؛امادرمورداینکهاینهویتمی

هاییبرخوردارند،اختالفاتفراواینوجوددارد.مایههاوبرونمایهچهدرون

نویاریبس  هستندس ندگانیاز روندمدعی شدنکه شلکهجاین یریگبه

اخال ِینوع ارزشهجایناز و و منجهجانیکهویتها ؛گرددیمرمشول

واس تحاهلییگراعامنایهجانشدندرواقعجراصیلنایاندکهجریمدعنانیا

نییگراخاص از بیهمیاست. اس متیقرن نیبه نیترایهابرماسگوورگنیسو

برا عامکییزابن عییگرانوع مسائلس اریمتام فرهنگایسیدر استیو

شاخص1131:1،)هابرماس مجهل از عام(. این یکهویتهای گراییکه

عامل پیشنورس ته گسرتشتوانهندمیرومیگریرا کرد: زیراشاره موارد وبه

الگوهایویژهبهاروپاییهایزابنشدنگریهجان تغذیهانگلییس، وپوششی،

زندگی  یکصنعیتوشهریمعامری، هایرهیافتوهاارزشرش تهو
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:1131محمدی،گل)سکوالریسموبرشفردی،حقو آ زادیِدرابرهفرهنگی

هجاینیپدیده،تزمهگیناکل،یرادشرتیبمعناییوبهگریدییسواز(.111

اس تانداردشدهنشانوهویتفرهنگکیهامهنگشدنابعنوانبهشدنرا

یایهامهنگ؛دهدیم کاماکن را جا مهه مشابهکسانیکه مو دهدینشان

(.1131:12،نسونی)اتمل

فرهنگواحدراش ناساناجیادیکهویتودربرابرایننظر،بریخجامعه

بهادهیش ناسپمردم:»دیگویمینیاکنکایگارس نس توراند؛انگارانهدانس تهساده

ارتباطاتنیبزرگراهوتکنسقیوازطرلیش ناساباتومبرود،جامعهیشهرم

ادعاکهدراین (Garcia Canclini, 1995: 4). «رودیبهشهرمامیابهواپ

بهامیهامنندآ ناستکهابهواپ؛حامکشدهاستیواحدهجانفرهنِگیِمتام

کنیشهرها دمیخمتلفهجانسفر اب تهنا یهافرودگاهدنیو غالبًا–آ هنا که

وکاماکنیابفتارواحدیدارایرضورتاکرکردلیدلهجانبهیهافرودگاهمتامی

کن-اندکساینی است.وجودآ مدهمهگندررسارسهجانبهیکهفرهنگمیادعا

ووردیمک،پررنگولعابیِدکورنیازاکهنیبدونا ودرشهرها شده

فرهنگآ هنارادرک،کیوازنزددهخمتلفقدمگذاریکشورهایروس تاها

یمیمنا فرهنگیعامیادعانزیهاستیپستمدرن. ومگراایِن کرده رد ندیگویرا

وییگرابلکهبهگسرتشخبش؛دهیاجنامیغالبنهویتکیادجیشدنبهاهجاین

منجفرهنگخرده برها آ انن شد. تفاوتشرتیخواهد تکبر اتیمهیها کنند

برگسرتشامورشرتیهستندکهبازمجهلکسایننایفراساختارگرا؛هایهامنند

.(Robertson, 1992: 69)کنندیمهیتکهاینورس تهوهویتحمیل

رادریمس ئهلسطوحخمتلفنیدررابطهاباهرابرتسونازمجهلافرادیاستک

سطحافرادانسایندریگینظرم سطحجوامع،وبهچهارسطحقائلاست:

میل میل»سطح، جوامع بهریوسطحاشرتاکفراگ«نظام اونوعبرش. نظر

نیمهبهانسانویسطوحزندگنیاندهایتعاملفز،شدنعبارتاستازهجاین

به»لیدل ماکینهجان واحدعنوان یزندگیهاشلکنیادگرگوینمعینبه«

راگریکدیوجمبورندندریگیدرمقابلمهقرارمشیازپشیبهنایارایاست،ز
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آ ورندبهشرتیب 1131:11،نسونی)اتملحساب یبندسطحنیاابیو(.

دریرهاگردد.و،هاپرسشنیبهایپاخسجزمینوعکنداتازمکندِیتالشم

میهاپاخسبهپرسش ادعا یاشدنومنطقههجاینکندکهروندِیطرحشده

دیگویمی.وگرندیکدیبلکهممکل؛قرارندارندگریکدیتهنادرمقابلشدننه

امرهجاینشدنِحمیل
1
قاطعهجایندهیاگسرتِشمعینبه  از امرتیاستکه

هجاینانساین-هجاین و است حمیلشدنِبرخاس ته یاشاعهمعینبه1 امر

احتاد،تفاوتو،ییگراخبشیبرایتیحمدودچیاستکههدهیانیایگسرتده

.بودنوجودنداردیگرید

یبومحفظفرهنِگنیداندکهدرعیامرمنیابرزایژاپنرامنونهرابرتسون

هجاینیحضور،خود در استفعال داش ته امور :1131ی،می)سلشدن

اجامتع131 کهاستفرهنگیگراییخاصهایویژگیدیگرازنزیگرایی(.

واکنشییفلسفهیکومعارصاجامتعیجنبِشیکعنوانبه بهس یایس،

فردحموریوفردگراییاین.آ یدمیشامرمعارصبهدرهجانِفزایندههایفردگرایی

فضاهایفرورخینتابکهاستشدنهجاینفرآ یندینتیجهزایدیحدودات

یبس تهنسبتا اجامتعی امرفرهنگیـ وکندمیرهارااجامتعیسنیت،

منایدمیتبدیلفردیمس ئولییتبهپیشازبیشراسازیهویت دنیایتهنانه.

ابزسازیبرابردرمهاومس ئولیتایبد،بلکهمیگسرتشبس یارفرداجامتعی

(.111-1131:111محمدی،گل)شودمیافزونخویشنت

 مهبه یمجموعه ای فرهنگی ویژگی یک اساس بر معناسازي فرآ یند را هویت اکس تلز

 که داندمی فرهنگی اکرث اي،برايش بکه يهايدرجامعهویژگی از ايپیوس ته

بهمی داده اولویت دیگر معنایی منابع بر  اجامتعی گراناکس تلزکنش نظرشود.

 طول در اسایس هویت ایبند؛اینمی سازمان بنیادي هویت یک معنا،حول

اگرچه ذاتبه قامئ ماکن و زمان  بنديفرمول يحنوهبه رهیافت این است.

 معطوف منمعداتً اکنونتوجه جااین در دارد؛اما ش باهت هویت از اریکسون

                                                                                                    
1- Particularization of Universalism  
2- Universalization of Particularism  
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 هویت اب که فردگرایی که هرچند فرد. هویت به ات بود خواهد مجعی هویت به

:1131ابشد)اکس تلز، مجعی هویت از شکی تواندمینزی دارد فرديتفاوت

11-11.) 
 که است این اصیل يمس ئهل شوند؛امامی برساخته هاهویت متام اکس تلز نظر از

از توسط چه چگونه،  برساخنت برايمنظوري؟ چه به و چهکیس چزیي،

 هنادهايتولیدش نایس،اترخی،جغرافیا،زیست مثل مصاحلی و مواد از هاهویت

 و قدرت،ویح هجاز و خشیص،دس تگاه مجعی،رؤایهاي يابزتولید،خاطره و

 این جوامع،متامی و اجامتعی هايافراد،گروه شود.امااس تفادهمی دیین الهامات

 هايپروژه اجامتعیو ابالزامات مطابق را آ هنا معناي و پرورانندمی را خام مواد

نو از دارد؛ آ هنا ماکین-زماین چارچوب و اجامتعی ساخت در ریشه که فرهنگی

 را مجعی هویت منظوري چه به و کیسچه کهاین نظراکس تلزکنند.بهمی تنظمی

 آ ن معناي و نظر مورد منادینهویت یحمتوايزایديتعینیکننده حد ات برسازد،

کنندمی تصور آ ن بریوناز ای دانندمی یکی آ ن اب را خود که است کساین براي

(.1131:11)اکس تلز،

 آ ای که است این ابشد مطرح اندیشمندان از بس یاري براي شاید که سوایل

 معتقد گیدنز شود؟می میل هايرفنتهویت بنی از به منجر شدن هجاین یپدیده

 است؛بهاین وطین هجان حال عنی در و هجاین عرصه در فرهنگی گراییکرثت به

 هاهویت توانمنی و ندارد هاملت میل هايهویت اب تضادي وطین هجان که معنا

 یک کردن حامک وي نظربه رمسیتنش ناخت،ذلابه را دیگر ملل هايارزش و

نیست پذیراماکن خاص فرهنگ اساس و بوده وطن هجان توانندمی افراد.

 ندارد؛ویل ملت یک شهروندي اب تقابیل امر این و ابش ند داش ته هجاین شهروند

هویت هجاین هویت اب گیدنز نظربه  مورد ايگونهبه ابید میل هايجدید،

(.111-1193:111گریند)گیدنز، قرار ابزسازي

غریبپروژه یک را مدرنیته گیدنز عنوانبه نزی را شدن هجاین و داندمی ی

نتیجه آ مدپیی ترینبنیادي هنادهاياشاعه و گسرتش یمدرنیته،  و غریب ی

می در هجان رسارس به آ ن هايارزش نظر )اتجیک، 1131گرید :111.)
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 برآ ورد در حداقل»گوید:می شدن غریب معنايبه شدن هجاین اب رابطه در گیدنز

 خییل دیگر ايپاره و است مثبت آ ن هايجنبه ايشدن،پاره من،ازغریب

براي مطلوب  مصاحله و توافق وای لیربالدموکرایس اصول اگر مثال نیست.

 را ایهنا کنمی،من حساب غریب را دموکراتیک نظام یک در خمتلف هايفرهنگ

 حال در کشورهاي که معتقدم و دامن می مطلوب بس یار شدن برايهجاین

اما، دهند تغیری هجت دراین را هنادهایشان و شوند تردموکراتیک ابید توسعه

 کشورهاي عراین واقعی قدرت و آ مریاکیی فرهنگ تآ ثری و دواندل مک درابره اگر

«کمن مطرح آ هنا اب ارتباط در را بیشرتي رشوط ابید کنید،منمی غریبحصبت

(.111-1131:111)گیدنز،

 اجنامد؛منی قومی و بومی هايفرهنگ امضحالل به شدن بهابورگیدنز،هجاین

 هايفرهنگ بر آ هنا وکنرتل میل هايدولت قدرت اکهش دلیلبه برعکس بلکه

 هجاین وي نظربه گرید.می شلک جدیدي بومی و حمیل فرهنگی هايیل،هویتحم

 نریوهاي و اجامتعی پیوندهاي نزی و فرهنگی هايهویت که شودمی شدنموجب

  شوند. احیا دوابره حمیل

گریینتیجه

هایحیایتدراینمقاهلبهبرریسچهارنریویمعدهکهدولتمیلراابچالش

است کرده هجانوطنمواجه از: عبارتبود نریو اینچهار گرایی،پرداختمی.

سازمانرژمی و بنیها هویتهای و آ زاد ابزار واقعامللیل، در نورس ته. های

بیستهجان قرن ابتدای در وفاداریشهرگرایی منبع تغیری موجب ویمک

س یایس هناد از شهروندان وفاداری که معنا این به است؛ شده شهروندان

بهدولت ارزشمیل جایسوی هجاین شهروند و کرده چرخش هجاین های

گراییشوداتنهتهناایدئولوژیمیلگرید.اینامرموجبمیشهروندمیلرامی

بلکهفراترازآ نازدولتمثابهاجنیلمقدسدولتبه ها،هایمیلردشود؛

می طلِباطاعِتحمضازشهروندانرا ازسویدیگتواِن وررژمیگرید. ها

مشولهستندهاییهجاناندکهپاسدارارزشوجودآ مدهامللیلبههایبنیسازمان
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امللیلهایمیلراازهنجارهاوقواعدبنیومهنیامررسپیچیورسکشیدولت

هاییکهترسازپرداختآ هنابس یاریهاییمواجهساختهاست؛هزینهابهزینه

دولت از از را رسزمیین میهای ابز منطِقختطی اب مهراه آ زاد ابزار دارد.

دیوارهایلسه و کرده جتارتمرززدایی هجاِن از استکه عنرصسومی فر،

دولِترسزمیینکهمریاثوس تفالیابودهاسترافرورخیتهاست.ابفرورخینت

پناهماندهوانچارازدارییبهایمیلدربرابرموجرسمایهایندیوارهادولت

زمینه در خود عقباختیارات زایدی حد ات حامییت و اقتصادی نشیینهای

هااشارهشد؛گرفتهتوسطهجاینشدنکهبداناند.نتیجهسهفرآ یندشلککرده

هویت تکوین و تودل نیستجز نورس تهچزیی آ بشخورهایهای از که ای

ردولِتمیلتهنامرشوعیتواقتداهاییکهنهشوند.هویتفرامیلسریآ بمی

کنند.بسادربرابرآ نقدعملمیصورتاتمهپذیرانیستندکهچهرابه

ایکهدرابالازآ هناخسنپوشانندهخسنکواته،نتیجهچهارفرآ یندمهرفیتومه

ترینرفتحتلیلوتضعیفبیشازپیشهنادیاستکهدرقروناخریاصیل

همم روابطبنیو عرصه اینهنادترینابزیگردر هرچندکه است. امللیلبوده

ابرهازبنیبرود؛اماصدایافتادنتشتاقبالدیرپادفعیپدیدنیامدهکهیک

   اندازشدهاست.آ نازابماترخیدیرگاهیاستکهدرگوشمهگانطننی
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