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 نيا، استاد جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس دکتر محمدرضا حافظ 

 کالس جغرافياي سياسي تدریس - 03/9/88
 

 

 مشخص با مرزهاي معين وچارچوب جغرافيایي کشوري است که در  بهم وابسته ايانسانهاي ک مجموعه یملت 

 ؛هستند ساکن و مقيم

د که یآ يبه وجود م يطیدر شرا يو همدل یيباشند. همنوا و همدلي یيک نوع همنوای يداراد یبا هان مجموعه انسانیا

و نوعي گروه اجتماعي شکل بگيرد  شودبرقرار  نيساکن در سرزم ين مجموعه انسانهايب ياجتماع هابطک نوع ری

 ؛یي زیستگاه خود نيز داشته باشدفضایي با فضاي جغرافيا -که بطور همزمان احساس وابستگي مکاني

در بستر  که  د. یعني یک خانوادهکالن خانواده قدیمي باش از یک يناشگروه اجتماعي ممکن است رابطه اعضاي  

شده  بزرگتر بر پایه رابطه قومي، خویشاوندي و خانداني زمان و مکان پراکنده شده و تبدیل به یک گروه اجتماعي

 يو در فضاخ یبستر تار يعنی يو مکان يابعاد زمان دردیگر  اجتماعي هاي ه گروهاست. این گروه اجتماعي نسبت ب

همراه با شاخصه هاي هویتي  افته در بستر زمان و فضایگسترش  يگروه اجتماعمتمایز شده است.  یيايجغراف

گهواره از ه ده است کيانجام يمنسجم يسازه انسان يريگ به شکل مختلف نظير:آئينها، رسوم، زبان، دین و غيره 

باشد و مجموعه  يم برقرارسازه و گهواره زیست ن يده متقابل بيچيو روابط پجغرافيایي برخوردار بوده ست یز

ممکن سازه انساني این اعضاي ر نمود. يتعب یيايستم جغرافيتوان از آن به اکوس يرا شکل داده که م يا کپارچهی

 رد ذیل با همدیگر رابطه داشته باشند:ااست در مو

  ؛يو ژنتيک ينژادابطه ر -

 ؛يدودمانو  يشاوندویرابطه خ -

 ؛يو فرهنگ ، آئينييرابطه زبان -

 نيز شکل داده است (. ي آنها راکیکه رابطه اکولوژمشترک ن يسرزماحساس هموطني در  ) جغرافياي/سياسيرابطه  -

 .يو مذهب ينیدرابطه  -

 

 

جغرافيایي به خود بگيرد و کشور  -سياسي  تواند قالب یابد مي در فضاي جغرافيایي گسترش مي کهانساني چنين سازه 

از انبساط فضایي یک مجموعه از انسانهاي به  آن ملتچون  تشکيل بدهد. چنين کشوري و چنين ملتي طبيعي خواهد بود.

 آید. هم وابسته و نيز وابسته به زیستگاه جغرافيایي در بستر تاریخ بوجود مي



از گروههاي اجتماعي و ن از اصل تجانس و یگانگي برخوردار نيست. یعني ملت غيرطبيعي افراد آو کشور ملت در 

این نوع ملتها و کشورها معموال محصول اراده  نيست. و متجانس  است و بسيط شده بيرکاکولوژیک متنوع و متفاوت ت

به مهار شده و در بستر تاریخ فرمانروایان و بازیگران سياسي نظير سالطين، حکام داخلي و یا حکومتهاي استعماري بوده که 

در چنين کشورهایي . و یا محصول فرایندهاي دوره مدرن مي باشند یکدیگر چسبيده اند، ولي کامال یکدست نشده اند

در که ملت  اقليتي هاي آید که غالباً مورد رضایت سایر  گروه معموالً سيستم فرمانروایي از دل جزء اکثریت ملت بيرون مي

آنها معموالً خواهان جدایي و عدالتي جغرافيایي و تبعيض شهروندي  و در صورت بروز بي ،نيست قيم هستندم کشور  سرزمين

هاي وجود دارند بحثي است که باید مورد کنکاش واقع شود. در  هستند. اینکه چرا چنين ملت و ملت انفکاک از ساختار کشور

به عنوان قفس سياسي آن و ساختار سياسي سرزميني، قفس  به عنوانآن  و مرزهاي ي، چارچوب سياسيیچنين کشورها

 کند.  براي اجزاي ملت عمل مي

 

 : پيشنهاد تئوري ملت به عنوان شرکت سهامي

وجود دارند و هر کدام از آنها خواهان بصورت مقيم در آن هاي مختلف انساني و اجتماعي  در کشورهایي که گروه

و  ، پناهندگيروند فزاینده توسعه مهاجرتهاي بين الملليدوره مدرن و توجه به  بویژه با  مشارکت در عرصه سياسي هستند

تابعيت پذیري آنها در کشورهاي دیگر و بدنبال آن برخورداري از حقوق شهروندي،  باید سيستمي طراحي گردد که در آن 

د  بدون توجه به منشاء مکاني و سرزميني هاي ملي که از همدیگر متفاوت بوده و لزوما ادغام پذیر نيستن افراد، اجزاء و گروه

و عقبه فرهنگي، نژادي و قومي آنها حق دخالت و مشارکت در سرنوشت سياسي کشور محل اقامت را داشته باشند. از اینرو 

را به عنوان الگوي ملت که نقطه آغاز و پایه شکل گيري فرایند سياسي است را « شرکت سهاميمثابه ملت به »من مفهوم 

کنم. در شرایط کنوني و آینده جهان  هاي مختلف در سرنوشت خود براي آینده کشورها پيشنهاد مي شارکت گروهجهت م

و ، سيستمي از روابط اجتماعي و برابر مشترکشهروندي حقوق معيارهایي نظير: بر پایه  مرکب از انسانهاي مقيم ها ملت

 هویتهاي بعبارتي و متفاوت هاي دیني، قومي، زباني و نژادي استهارزشها و خوبرخوردار از توسعه یافته و منسجم، کارکردي 

 درنمادهاي ملي  همراه باي در چارچوب جغرافيایي مشترک یچنين مجموعه آدمهادر حال حاضر  .شوند مختلف تشکيل مي

لت و تعاریف آن به . بنابراین مفهوم سنتي مکشور تعریف مي کنندآن را با  و وفاداري خود یابند سازمان سياسي مي هاکشور

بتواند در آینده جایگزین مناسبي براي « ملت به مثابه شرکت سهامي»رسد مفهوم  شود. از اینرو به نظر مي چالش کشيده مي

ي مقيم در فضاي جغرافياي سياسي کشورها را هامفهوم سنتي ملت باشد و بتواند چارچوب مناسبي  براي عمل سياسي انسان

 ارائه دهد. 

 

 فلسفه سياست و حکومت

تا هم امور اجتماعي و رد ملت در آن ساکن است نياز به مدیریت سياسي داک یکه  /جغرافيایيچارچوب فضایي

سوي دیگر در مقابل  د و ازکشورهاي دیگر تنظيم نمایها و  ملتد و هم رابطه خود را در ارتباط با جغرافيایي خود را اداره کن



که موجب  يفلسف يتوان دو مبنا يم ياسيت سیریش مفهوم مدیدايپ يبرا. ندکحفاظت  از خود ها دیگر گروهتهاجم 

 تصور نمود:را در جوامع و کشورها شده است آن  يريگ شکل

ن و يو اداره امور ملت و سرزم يت عمومیریبه مدسرزمين و  یيايجغراف يفضاساکن در  يها انسان يعيطبنياز  .1

 است.و طبيعي ذاتي  يا دهیآن که پد یيايجغرافاکوسيستم 

 آوردن دیگران. این خصلت نيز یک خصلت ذاتيدر و تحت سيطره  و فرمانروایي به قدرت ها طبيعي انسان ليم .2

 است.  انسان

 يعنیه است. اي بنام سياست شد گيري پدیده موجب شکل، یيايجغرافاکوسيستم ا یو  يسازه انساندو مورد فوق در 

گران یافراد و باز يگران از سویو سلطه بر د طلبي  که یکي نياز به قدرتر است مزبوياست محصول کارکرد دو عامل س

 . باشد يم سازماندهيو  يت عمومیریبه مد یيايستم جغرافياز اکوسين يگریو د ،ياسيس

نه یرا نهاد یيو فرمانروا ياسيت سیریت مديب شده و بطور مضاعف واقعيگر ترکیکدیمزبور، با  يفلسف يالبته دو مبنا

 ده است. يت بخشيموده و مقبولن

به مدیریت  یيايستم جغرافياکوسهمتر از نياز م ،یيبه فرمانروا ياسيگران سیبازميل طبيعي ، هريمتغدر این ترکيب دو 

و  هصحنه عوض شدجاً یتدربشر، مجادله بين این دو عامل در بستر تاریخ  اثروده است. در عمل نم يرجمعخيو  يعموم

زیرا این حق طبيعي مردم و  .جایش را به ملت داده استحاکم و فرمانروایي خودکامه و گردیده ون دگرگ ي سياسيها نقش

 توانند در باره نحوه اداره امور خود و نيز زیستگاه خود تصميم بگيرند.قيم در فضاي جغرافيایي است که بانسانهاي ساکن و م

 د.دا کريپ يفلسف يو معن دموکراسي بوجود آمدمفهوم بنابراین 

به قدرت و  ياسيگران سیباز يعيل طبيرسد عامل م يز به نظر مين يدموکراسو پارادایم در مفهوم گفتمان 

پيدا کرده و غلبه  تيارجح يو سازه انسان یيايستم جغرافيدر اکوس يعمومو خير ت یریبه مد يعياز طبي، بر عامل نفرمانروایي

تاسفانه به تصور و پارادایم غالب و پذیرفته شده، هم در بين شهروندان مفهوم رقابتي بودن انتخابات در کشورها که م است.

 و هم در بين بازیگران سياسي که براي به چنگ آوردن قدرت سياسي کشور با هم مبارزه ميکنند شاخص این معني است.

ش از آنکه يو بدر جامعه پرداخته  ياسيمردم به کسب و تصرف قدرت س يو را يبا جلب افکار عموم ياسيگران سیباز

به  يعيل طبيرا داشته باشند، دغدغه ارضاء م يسازه انسان ير جمعيو خ یيايستم جغرافياکوسبهينه کشور و ت یریدغدغه مد

 ،ي، فرهنگياسي، سين منافع هواداران و عقبه اجتماعيو تام يو قانون يرسم يدر قالب سازوکارها یيقدرت و فرمانروا

 ياست و با دموکراس يت از نقاط ضعف گفتمان غالب تحت عنوان دموکراسين وضعی. اخود را دارند يو مکان ياقتصاد

 فاصله دارد.  حقيقي 

جهت  عمدتاً در است که يا دهیشود پد يانجام م مختلف يي در کشورهاآنچه در حال حاضر تحت پوشش دموکراس

اساس آن ارچوبي را تنظيم کرده است که بر چ يقانون هايالبته سازوکار مي گيرد.یي شکل به فرمانروا يعيل طبيمارضاء 

بر  و اعمال قدرت یيبه فرمانروا يعيل طبيم اصل رسد يبه نظر م يشود. ول مهار ميل طبيعي به فرمانروایي خودکامه 



کرده و به اشکال  يرا باز ي، نقش اصليدموکراسفرایند ده از يگران به قدرت رسیهمچنان در رفتار باز دیگران در کشورها،

و سازوکارها  ،نها از فرصتهاحتي آ شود. يخدمت گرفته مبه و مورد سوء استفاده  يقانون يسازوکارها توسط بازیگران تلفمخ

خود و افزایش سطع مقبوليت شهروندان نيز براي جلب افکار و امور عمومي اکوسيستم جغرافيایي  الزامي  مدیریت روندهاي 

هاي موجود  دموکراسيشتر يب بنظر مي رسد ینبنابرا وایي خود استفاده مي کنند.براي بقاي در قدرت و تضمين تداوم فرمانر

 پوششي است براي:جهان  يدر کشورها

 ؛به فرمانروایي ارضاي ميل طبيعي بازیگران سياسي .1

 مشروعيت بخشي به تداوم سلطه طبقه مسلط اجتماعي بویژه صاحبان سرمایه؛ .2

 

ویکردهاي انتقادي نظير آنچه توسط نگارنده بيان شد وضع کنوني البته این وضع نمي تواند پایدار باشد و ر

 يدموکراس»ن است که یابشر حاکي از  ندهیآ يدورنمادموکراسي در جهان را، در آینده با چالش جدي روبرو خواهد کرد. 

 يها ستمياکوسهينه بت یریبه مد يعياز طبيسهم ن کرد. بنابراین خواهدپيدا  يشتريعمق و اصالت ب ،يمعن در جهان «حقيقي

ن حقوق يکرد و تام خواهد دايغلبه پ ،سيايگران سیبازدر بين  یيبه فرمانروا يعيل طبيبر سهم م ،يرعمومخيو  یيايجغراف

را  یين جابجایر ایافت. مدل زیت و اصالت خواهد يجحرزاده ا يان دموکراسیدر برابر حقوق فرمانروا و شهروندان انسانها

 دهد.  ينشان م
 

 

 

 
 آینده هگذشت

  جغرافيایي سازه انساني و اکوسيستمبه مدیریت طبيعي  نيازخير عمومي و 

 بازیگران سياسي یيبه فرمانروا يعيل طبيم


