نظریه جدید مفهوم ملت و فلسفه حکومت
از:
دکتر محمدرضا حافظنيا ،استاد جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس

 - 88/9/03تدریس کالس جغرافياي سياسي

ملت یک مجموعه انسانهاي بهم وابسته اي است که در چارچوب جغرافيایي کشوري معين و با مرزهاي مشخص
ساکن و مقيم هستند؛
این مجموعه انسانها باید داراي یک نوع همنوایي و همدلي باشند .همنوایي و همدلي در شرایطي به وجود ميآید که
یک نوع رابطه اجتماعي بين مجموعه انسانهاي ساکن در سرزمين برقرار شود و نوعي گروه اجتماعي شکل بگيرد
که بطور همزمان احساس وابستگي مکاني -فضایي با فضاي جغرافيایي زیستگاه خود نيز داشته باشد؛
رابطه اعضاي گروه اجتماعي ممکن است ناشي از یک کالن خانواده قدیمي باشد .یعني یک خانواده که در بستر
زمان و مکان پراکنده شده و تبدیل به یک گروه اجتماعي بزرگتر بر پایه رابطه قومي ،خویشاوندي و خانداني شده
است .این گروه اجتماعي نسبت به گروههاي اجتماعي دیگر در ابعاد زماني و مکاني یعني بستر تاریخ و در فضاي
جغرافيایي متمایز شده است .گروه اجتماعي گسترش یافته در بستر زمان و فضا همراه با شاخصه هاي هویتي
مختلف نظير:آئينها ،رسوم ،زبان ،دین و غيره به شکلگيري سازه انساني منسجمي انجاميده است که از گهواره
زیست جغرافيایي برخوردار بوده و روابط پيچيده متقابل بين سازه و گهواره زیست برقرار ميباشد و مجموعه
یکپارچهاي را شکل داده که ميتوان از آن به اکوسيستم جغرافيایي تعبير نمود .اعضاي این سازه انساني ممکن
است در موارد ذیل با همدیگر رابطه داشته باشند:
 رابطه نژادي و ژنتيکي؛ رابطه خویشاوندي و دودماني؛ رابطه زباني ،آئيني و فرهنگي؛ رابطه جغرافياي/سياسي ( احساس هموطني در سرزمين مشترک که رابطه اکولوژیکي آنها را نيز شکل داده است ). -رابطه دیني و مذهبي.

چنين سازه انساني که در فضاي جغرافيایي گسترش ميیابد ميتواند قالب سياسي -جغرافيایي به خود بگيرد و کشور
تشکيل بدهد .چنين کشوري و چنين ملتي طبيعي خواهد بود .چون ملت آن از انبساط فضایي یک مجموعه از انسانهاي به
هم وابسته و نيز وابسته به زیستگاه جغرافيایي در بستر تاریخ بوجود ميآید.

در ملت و کشور غيرطبيعي افراد آن از اصل تجانس و یگانگي برخوردار نيست .یعني ملت از گروههاي اجتماعي و
اکولوژیک متنوع و متفاوت ترکيب شده است و بسيط و متجانس نيست .این نوع ملتها و کشورها معموال محصول اراده
فرمانروایان و بازیگران سياسي نظير سالطين ،حکام داخلي و یا حکومتهاي استعماري بوده که در بستر تاریخ مهار شده و به
یکدیگر چسبيده اند ،ولي کامال یکدست نشده اند و یا محصول فرایندهاي دوره مدرن مي باشند .در چنين کشورهایي
معموالً سيستم فرمانروایي از دل جزء اکثریت ملت بيرون ميآید که غالباً مورد رضایت سایر گروههاي اقليتي ملت که در
سرزمين کشور مقيم هستند نيست ،و در صورت بروز بيعدالتي جغرافيایي و تبعيض شهروندي آنها معموالً خواهان جدایي و
انفکاک از ساختار کشور و ملت هستند .اینکه چرا چنين ملتهاي وجود دارند بحثي است که باید مورد کنکاش واقع شود .در
چنين کشورهایي ،چارچوب سياسي و مرزهاي آن به عنوان قفس سرزميني ،و ساختار سياسي آن به عنوان قفس سياسي
براي اجزاي ملت عمل ميکند.
پيشنهاد تئوري ملت به عنوان شرکت سهامي:

در کشورهایي که گروههاي مختلف انساني و اجتماعي بصورت مقيم در آن وجود دارند و هر کدام از آنها خواهان
مشارکت در عرصه سياسي هستند بویژه با توجه به دوره مدرن و روند فزاینده توسعه مهاجرتهاي بين المللي ،پناهندگي و
تابعيت پذیري آنها در کشورهاي دیگر و بدنبال آن برخورداري از حقوق شهروندي ،باید سيستمي طراحي گردد که در آن
افراد ،اجزاء و گروههاي ملي که از همدیگر متفاوت بوده و لزوما ادغام پذیر نيستند بدون توجه به منشاء مکاني و سرزميني
و عقبه فرهنگي ،نژادي و قومي آنها حق دخالت و مشارکت در سرنوشت سياسي کشور محل اقامت را داشته باشند .از اینرو
من مفهوم «ملت به مثابه شرکت سهامي» را به عنوان الگوي ملت که نقطه آغاز و پایه شکل گيري فرایند سياسي است را
جهت مشارکت گروههاي مختلف در سرنوشت خود براي آینده کشورها پيشنهاد ميکنم .در شرایط کنوني و آینده جهان
ملتها مرکب از انسانهاي مقيم بر پایه معيارهایي نظير :حقوق شهروندي مشترک و برابر ،سيستمي از روابط اجتماعي و
کارکردي توسعه یافته و منسجم ،برخوردار از ارزشها و خواستههاي دیني ،قومي ،زباني و نژادي متفاوت و بعبارتي هویتهاي
مختلف تشکيل ميشوند .در حال حاضر چنين مجموعه آدمهایي در چارچوب جغرافيایي مشترک همراه با نمادهاي ملي در
کشورها سازمان سياسي ميیابند و وفاداري خود را با آن کشور تعریف مي کنند .بنابراین مفهوم سنتي ملت و تعاریف آن به
چالش کشيده ميشود .از اینرو به نظر ميرسد مفهوم «ملت به مثابه شرکت سهامي» بتواند در آینده جایگزین مناسبي براي
مفهوم سنتي ملت باشد و بتواند چارچوب مناسبي براي عمل سياسي انسانهاي مقيم در فضاي جغرافياي سياسي کشورها را
ارائه دهد.
فلسفه سياست و حکومت
چارچوب فضایي/جغرافيایي که یک ملت در آن ساکن است نياز به مدیریت سياسي دارد تا هم امور اجتماعي و
جغرافيایي خود را اداره کند و هم رابطه خود را در ارتباط با ملتها و کشورهاي دیگر تنظيم نماید و از سوي دیگر در مقابل

تهاجم دیگر گروهها از خود حفاظت کند .براي پيدایش مفهوم مدیریت سياسي ميتوان دو مبناي فلسفي که موجب
شکلگيري آن در جوامع و کشورها شده است را تصور نمود:
 .1نياز طبيعي انسانهاي ساکن در فضاي جغرافيایي و سرزمين به مدیریت عمومي و اداره امور ملت و سرزمين و
اکوسيستم جغرافيایي آن که پدیدهاي ذاتي و طبيعي است.
 .2ميل طبيعي انسانها به قدرت و فرمانروایي و تحت سيطره در آوردن دیگران .این خصلت نيز یک خصلت ذاتي
انسان است.
دو مورد فوق در سازه انساني و یا اکوسيستم جغرافيایي ،موجب شکلگيري پدیدهاي بنام سياست شده است .یعني
سياست محصول کارکرد دو عامل مزبور است که یکي نياز به قدرت طلبي و سلطه بر دیگران از سوي افراد و بازیگران
سياسي ،و دیگري نياز اکوسيستم جغرافيایي به مدیریت عمومي و سازماندهي ميباشد.
البته دو مبناي فلسفي مزبور ،با یکدیگر ترکيب شده و بطور مضاعف واقعيت مدیریت سياسي و فرمانروایي را نهادینه
نموده و مقبوليت بخشيده است.
در این ترکيب دو متغيره ،ميل طبيعي بازیگران سياسي به فرمانروایي ،مهمتر از نياز اکوسيستم جغرافيایي به مدیریت
عمومي و خيرجمعي عمل نموده است .در اثر مجادله بين این دو عامل در بستر تاریخ بشر ،تدریجاً صحنه عوض شده و
نقشهاي سياسي دگرگون گردیده و فرمانروایي خودکامه و حاکم جایش را به ملت داده است .زیرا این حق طبيعي مردم و
انسانهاي ساکن و مقيم در فضاي جغرافيایي است که بتوانند در باره نحوه اداره امور خود و نيز زیستگاه خود تصميم بگيرند.
بنابراین مفهوم دموکراسي بوجود آمد و معني فلسفي پيدا کرد.
در مفهوم گفتمان و پارادایم دموکراسي نيز به نظر ميرسد عامل ميل طبيعي بازیگران سياسي به قدرت و
فرمانروایي ،بر عامل نياز طبيعي به مدیریت و خير عمومي در اکوسيستم جغرافيایي و سازه انساني ارجحيت و غلبه پيدا کرده
است .مفهوم رقابتي بودن انتخابات در کشورها که متاسفانه به تصور و پارادایم غالب و پذیرفته شده ،هم در بين شهروندان
و هم در بين بازیگران سياسي که براي به چنگ آوردن قدرت سياسي کشور با هم مبارزه ميکنند شاخص این معني است.
بازیگران سياسي با جلب افکار عمومي و راي مردم به کسب و تصرف قدرت سياسي در جامعه پرداخته و بيش از آنکه
دغدغه مدیریت بهينه کشور و اکوسيستم جغرافيایي و خير جمعي سازه انساني را داشته باشند ،دغدغه ارضاء ميل طبيعي به
قدرت و فرمانروایي در قالب سازوکارهاي رسمي و قانوني و تامين منافع هواداران و عقبه اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي،
اقتصادي و مکاني خود را دارند .این وضعيت از نقاط ضعف گفتمان غالب تحت عنوان دموکراسي است و با دموکراسي
حقيقي فاصله دارد.
آنچه در حال حاضر تحت پوشش دموکراسي در کشورهاي مختلف انجام ميشود پدیدهاي است که عمدتاً در جهت
ارضاء ميل طبيعي به فرمانروایي شکل مي گيرد .البته سازوکارهاي قانوني چارچوبي را تنظيم کرده است که بر اساس آن
ميل طبيعي به فرمانروایي خودکامه مهار شود .ولي به نظر ميرسد اصل ميل طبيعي به فرمانروایي و اعمال قدرت بر

دیگران در کشورها ،همچنان در رفتار بازیگران به قدرت رسيده از فرایند دموکراسي ،نقش اصلي را بازي کرده و به اشکال
مختلف توسط بازیگران سازوکارهاي قانوني مورد سوء استفاده و به خدمت گرفته ميشود .حتي آنها از فرصتها ،سازوکارها و
روندهاي الزامي مدیریت اکوسيستم جغرافيایي و امور عمومي نيز براي جلب افکار شهروندان و افزایش سطع مقبوليت خود
براي بقاي در قدرت و تضمين تداوم فرمانروایي خود استفاده مي کنند .بنابراین بنظر مي رسد بيشتر دموکراسيهاي موجود
در کشورهاي جهان پوششي است براي:
 .1ارضاي ميل طبيعي بازیگران سياسي به فرمانروایي؛
 .2مشروعيت بخشي به تداوم سلطه طبقه مسلط اجتماعي بویژه صاحبان سرمایه؛
البته این وضع نمي تواند پایدار باشد و رویکردهاي انتقادي نظير آنچه توسط نگارنده بيان شد وضع کنوني
دموکراسي در جهان را ،در آینده با چالش جدي روبرو خواهد کرد .دورنماي آینده بشر حاکي از این است که «دموکراسي
حقيقي» در جهان معني ،عمق و اصالت بيشتري پيدا خواهد کرد .بنابراین سهم نياز طبيعي به مدیریت بهينه اکوسيستمهاي
جغرافيایي و خيرعمومي ،بر سهم ميل طبيعي به فرمانروایي در بين بازیگران سياسي ،غلبه پيدا خواهد کرد و تامين حقوق
انسانها و شهروندان در برابر حقوق فرمانروایان دموکراسيزاده ارجحيت و اصالت خواهد یافت .مدل زیر این جابجایي را
نشان ميدهد.
خير عمومي و نياز طبيعي به مدیریت سازه انساني و اکوسيستم جغرافيایي

ميل طبيعي به فرمانروایي بازیگران سياسي
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