
 منازعه ت آ ن اببنس های مدرن و  ملتـ  دولت

 

 1حسنی سلمیی

 (11/6/44اترخی تصویب: ـ  17/4/44: تدرایف)اترخی 

 چکیده

دولت ـ های اجامتعی و تعامالت س یایس برش در قالب که متامی پدیدهاز زماین

های اجامتعی و فرهنگی نزی در این  جدید شلک گرفت و هویتهای ملت

چارچوب نوین تعریف گشت، در عنی بیشرتین اتکید بر مفهوم صلح و ارزش و 

های اترخی در این دوران و به دست ترین جنگ ترین و وس یعامهیت آ ن، خوننی

های مدرن پدید آ مده است. این مقاهل در جس تجوی این پرسش دولت ـ ملت

دولت ـ  است که آ ای خشونت و منازعه عنیری اا ی در بییان  اهاد  اسایس

مدرن بوده است؟ در راس تای پاخس به این پرسش در قالب یک  ملت

مورد برریس  دولت ـ ملتپژوهش نظری، ابتدا تعاریف الکس یک از مفهوم 

ها تدقیق دولت ـ ملتگریی ها و مباین اترخیی شلکگرید؛ سپس زمینهقرار می

مدرن  دولت ـ ملتشود و در اهایت ابعاد اسایس خشونت و منازعه اهاد می

ی پنج متفکر بزرگ این عرصه )بدن، هابز، روسو، هگل و وبر(  در اندیشه

 و تفکرات رمغ به دهد کهجس تجو خواهد شد. نتاجی این پژوهش نشان می

 وجود دارند و در دوران مدرن ش ناخته صلح مورد در که فراگریی هایارزش

 نوعی عنوان اهاد قدرت س یایس مدرن حاوی به دولت ـ ملت اند؛شده

. کندمی ابزتولید را آ ن خود الکس یک شلک در که است ایفتهسازمان خشونت

 اهاد این در ایگونه به برش معارص اترخی در فراگری هایخشونت دیگر عبارت به

 اهادینه رسد،می نظر به هجاین حتوالت جراین در رو این از .دارد ریشه مدرن،

                                                                                                    
 (salimi@atu.ac.ir) . اس تاد گروه روابط بنی امللل دانشگاه عالمه طباطبایی 1
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  .خواهد ایفت حتقق اماکن مدرن دولت بییادین حتول اب تهنا صلح شدن

، منازعه، خشونت، س یاست مدرن، خشونت دولت ـ ملت ها: لکیدواژه

 ایفته.سازمان
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 مقدمه

، اب مفهوم دولت ـ ملتگریی و گسرتش مفهوم و اهاد مدرن پیدایش، شلک

تنازع و تعارض مهراه بوده است. مفاهمیی چون حامکیت، دولت رسزمیین و 

پردازی آ ن  در بسرت  اترخیی منازعه، برای حمدودسازی و ای نظریه دولت ـ ملت

ترین رویدادهای اند. موجودیت این اهاد نزی در بسرت منازعه و خوننیپدید آ مده

رو این پرسش بییادین مطرح  ز ایناترخی زاده شده و گسرتش ایفته است. ا

ملت  مدرن اب  ـ و ای به بیان دیگر کشور دولت ـ ملتشود که آ ای اهاد می

های متداوم درمه تییده است؟ اگر پاخس این سؤال ی منازعه و خشونت پدیده

های ش ناخیت پدیده ای بس یار همم نه فقط برای حتلیل جامعهمثبت ابشد؛ نتیجه

امللل و طرق دستیایب به صلح پایدار،  هم روابط بنیس یایس، بلکه برای ف 

های مدرن در ماهیت خود دولت ـ ملتراس یت  خواهد داشت. اگر به

ساز ابش ند، آ نگاه برای گریز از تنازع و خشونت اهادینه گرا و منازعهخشونت

شده در دنیای مدرن ابید به گذر از آ ن اندیش ید. خسین که در این مقال در 

مدرن و نزی منود واقعی   دولت ـ ملت که مفهوم هستمی، این است پیی تبینی آ ن

آ لود است و منازعات بزرگ در هجان امللل تنازعی روابط بنی آ ن در عرصه

ی دایلکتیکی  جدید حمصول این اهاد  اتزه بییاد در اترخی است. البته نوعی رابطه

ای بزرگ، و منازعه وجود دارد و هر ابر پس از منازعه دولت ـ ملتمیان 

عبار ی، بییادی برای گریز از  اند؛ بهها گامی به فراسوی آ ن گذاردهدولت ـ ملت

ای جدید از منازعه پدیدار گش ته و اند؛ اما در اهایت گونهوجود آ ورده منازعه به

ی عبور تدرجیی از معنا وجود آ مده که خود به طریق نویین برای عبور از آ ن به

 ها شده است. این سامان س یایس و راهی برای حتول ماهوی کشورملت

دولت ـ برای نشان دادن صدق این مدعا، ابتدا سریی در تعاریف متفاوت از 

سازان و خواهمی کرد، اب این پرسش حموری که آ ای هر دو گروه نظریه ملت

اد اب منازعه و خشونت آ میختگی این اه ها، به درمهدولت ـ ملتمنتقدان 

شامرند؟ سپس در عامل واقع نظرند و ای عنارص دیگری برای آ ن بر میمه
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خصوص مقاطع حساس اترخی هجان مدرن مهراهی و مهگامی میان سامان  به

س یایس مدرن و منازعه را اب مکک شواهد اترخیی مورد تدقیق قرار خواهمی 

همیی که به خلق این پدیده ها و مفاداد؛ در اهایت نزی به برریس اندیشه

اند خواهمی پرداخت. در واقع این سه، دالیل و مباین اصیل صدق اجنامیده

دولت مدعای ما در این حتقیق خواهد بود. در ابتدا الزم است ات تعریف دقیق  

ملت که در این نوش تار مورد توجه ما است مورد برریس ـ  ای کشور ـ ملت

 متفکران متعدد برریس شود.  از نظرگاهقرار گرفته و وجوه خمتلف آ ن، 

امللیل گران بنیهای س یایس و نزی کیشدولت ای کشور ملت معادل موجودیت

طور معده از اواخر قرن هجدمه و در طی قرن نوزدمه میالدی  است که به

معین مورد  بهـ پدید آ مدند و از مردماین که دارای یک دولت دارای حامکیت 

بوده و در رسزمیین اب مرزهای مشخص، الیتغری و اب هویت  ـ نظر ژان بدن

اند؛ در درون این رسزمنی هیچ اقتداری فراتر و مشرتک تشکیل شده

ماندگارتر از دولت دارای حامکیت نیست. این تعریف به نگاه اترخیی و تعریفی 

ها حمصول ملت-تر است که کشوردهد نزدیککه اریک هابزابم فرانسوی می

ملت اروپایی را فرانسه پس از ـ  قرن نوزدمه دانس ته و خنس تنی کشورحتوالت 

اما  ،(Hobsbawm, 1992)کند تلقی میانقالب کبری یعین اواخر قرن هجدمه 

ملت را ـ  خوان نیست. وی کشوراب نوع نگاه استیون وبر آ مریاکیی چندان مه

به ملت بودگی مشرد که پس از رشد نیاز ی قرن پانزدمه می نوعی حمصول دوگانه

 Weber)تدرجی شلک گرفت  های دقیق هجاین بهی نقشه و ظهور فناوری هتیه

S, 2011) ها هر چند ریشه در حتوالت قرن هفدمه ملتـ  از این هجت کشور

ی وجود  های رسزمیین پا به عرصهابر دولت که برای خنس تنی دارند؛ یعین زماین

رت از قرن نوزدمه به بعد اتفاق افتاده گریی و پیدایی آ اها بیشگذاردند، اما شلک

که  ی دوم قرن نوزدمه یعین زماین را به نمیه داانن آ ناست. حیت بریخ از اترخی

-تر پدید آ مده و کشورهای کوچکهای آ ملان و ایتالیا از احتاد دولتامپراتوری

  (Kohn, 1995).گردانندهایی پرقدرت را تشکیل دادند ابز میملت
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 و تعاریف الکس یک ملت دولت ـمفهوم 

در منابع  الکس یک در تعریف ملت، تعریف آ نتوین امسیت بیش از دیگر 

هایی اب تعاریف مورد توجه قرار گرفته است. ملت از نظر امسیت از قومیت

ها، اترخی و فرهنگ عنوان مجعیت انساین تشکیل شده است که اب اسطوره

ی مهبس تگی  اندیشه اند و حس ومشرتک در رسزمیین مشخص جممتع شده

پردازان . این نگاه توسط بس یاری از نظریه(Smith, 1986: 32)دارند 

منادگرایی قومییت
1
که تأ کید بر عنیر  خوانده شده است. امسیت معتقد است 

یک ملت  کهمعنای آ ن نیست گریی ملیت بهفرهنگ در تعریف ملت و شلک

قومییت واحد ابش ند. از نظر او های آ ن یکسان و اب اکماًل هامنند و متامی خبش

های خمتلف که احساس تعلق به یک فرهنگ و موجودیت ممکن است قومیت

ی یک ملت ابش ند. وی مد ی بعد تعریف خود را  ه دهند واحد را دارند تشکیل

 فرهنگی مردماین ش ناخته شده اب»تر کرده و چننی تعبریی از ملت دارد: اکمل

 متامی برای هاییمس ئولیت و مشرتک قانوین وقحق و اقتصاد ای،توده ، معومی

ی اترخیی  های اترخیی و حافظهملت که در رسزمیین اترخیی، اسطوره آ ن اتباع

حدود ده سال پس از این نوش ته، نگاه  وی (Smith, 1991: 14).« اندسهمی

س نخ آ رماین خود و تعریف خود را
2
 تواندمی که بییادیین و اصیل ی ایده و 

گونه تعریف انمد. امسیت ملت را بر این اساس اینابشد می اشنظریه مبنای

ی  یک اجامتع ش ناخته شده و صاحب یک رسزمنی اترخیی که حافظه»کند: می

هایی مشرتک دارند و در فرهنگ معومی، قواننی و آ داب و اترخیی و اسطوره

  .(Smith, 2002: 15)« ابش ندسنن مشرتک می
ی آ اکدمیک مورد توجه فراوان قرار گرفته و  در جامعهالبته این نگاه امسیت 

البته در عنی حال انتقادهای بس یاری نزی متوجه آ ن شده است. بییاد این نقدها 

ـ  توان ملت و در اهایت ملتبر این است که تهنا اب اتاک به عنیر فرهنگ منی

                                                                                                    
1- Ethosymbolism  
2- Ideal type 
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 هایدولت را تعریف کرد. بر این مبنا هر چند، عنیر قواننی و مس ئولیت

در این « س یایس»نوعی عنیر  مشرتک در تعریف ملت وجود دارد؛ اما به

ها بیشرت یک موجودیت س یایس هستند و تعریف دیده نشده است. ملت

-رنگ دید. مونترسا گیربان، در مقاهلتوان عنیر س یایس را در تعریف آ ن مکمنی

کند ات عنیر س یاست و خشونت ای اب نقد این نگاه امسیت تالش می

دولت ـ صاری موجود در نزد دولت و حامکیت را در تعریف ملت و تبینی احن

تر کند. گیربان برای اصالح تعریف امسیت بر نگاه ماکس وبر در برجس ته ملت

داند که ها میکند. وبر دولت را اجامتعی از انسانتأ کید می دولت ـ ملتتبینی 

ل خشونت فزییکی در درون یک رسزمنی معنی قرار گرفته و احنصار در اعام

. گیربان معتقد است که در میان (Weber M, 1991: 78)را دارد مرشوع 

 دولت ـ ملتانم  ی یک ملت و نزی در موجودییت به ه عنارص تشکیل دهند

های قومییت و نزی فرهنگی و حیت داشنت مدرن، امر س یایس بیش از هویت

هایی بدون دولت، مثل کند. زیرا ملتآ فریین می اقتصاد و منافع مشرتک نقش

های متعدد دیگر وجود دارند که عنیر فرهنگی و ها در اس پانیا و منونه اکاتالن

دلیل فقدان دولت و شلک نگرفنت عنیر س یایس  اقتصاد مشرتک دارند؛ اما به

ی هجاین ظهور و بروز  امللیل در جامعهعنوان یک موجودیت بنی توانند به منی

اماکن  فرهنگی و اترخیی هویت آ ن لت است که بهپیدا کنند. در واقع این دو 

گرفنت  دهد. این موجودیت س یایس نزی اب شلکحضور و موجودیت می

 ,Guibernau).شود پذیر میخشونت س یایس ممترکز در نزد دولت اماکن

2004: 131-135)  
در عیر مدرن،  کهتوان گفت بر این اساس از نظر این گروه از متفکران می

های مدرن نزی گریند و دولتها معین نداش ته و شلک منیون دولتها بدملت

ترتیب  تهنا اب مترکز و سازماندهی خشونت احنصاری اماکن حتقق دارند. بدین

در  دولت ـ ملتترین عوامل وجود  عنیر خشونت ممترکز به یکی از اصیل

که  شود. البته این تأ کید بر امر س یایس نباید سبب شودهجان مدرن بدل می

گریی ملت و دولت مدرن اندیده هویت فرهنگی و نزی منافع اقتصادی در شلک
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گرفته شود. اما تردیدی نیست که این موجودیت  حموری در عامل س یاست 

 مدرن، اب عنیر خشونت در مه آ میخته است. 

 دولت ـ ملتی تغییری در نوع نگاه به  دهندهاین نقد و این حتول مفهومی نشان

است؛ تعریفی که بر اساس آ ن اب حتول امر س یایس در عیر  در عیر جدید

شدن، ماهیت موجودیت س یایس مدرن نزی متحول خواهد شد. این هجاین

پردازان ماکتب خمتلف در یک مکتب س یایس نیست و نظریه حتول منحیر به 

اند. گواههای خمتلف بر آ ن تأ کید کرده امللل به ی دانش س یایس و روابط بنی عرصه

توان در نوع نگاه ارائه شده توسط آ نتوین گیدنز مالحظه  را می ی ابرز آ ن همنون

دهد که تغیری تدرجیی عنیر مرکزی کرد؛ که اب مباین نظری متفاوت نشان می

اجنامد. از نظر تدرجی به حتول ابزیگران اصیل در هجان جدید می به دولت ـ ملت

میان نرفته است؛ اما بییاد ها از ملتـ  گیدنز رضورت و اصالت وجود کشور

حمور آ ن در عیر هجاین در حال دگرگوین است. گیدنز از خنس تنی خشونت

مشرد. وی ها میدولت ـ ملتمتفکراین است که خشونت را از عنارص اا ی 

موضوع آ میختگی  در جدل دوم کتابش در مورد نقد ماترایلیسم اترخیی به

آ ن را انیش از نگاه ماترایلیس یت به  ها پرداخته ودولت ـ ملتخشونت اب بییاد 

ها حمصول گونه از دولت داند. از نظر گیدنز اینامللل میاترخی و فهم روابط بنی

اب مفهوم  دولت ـ ملتاییب تودل آ ن و ساختداری در دوران نیاز نظام رسمایه

گرایی جز اب خشونت و در اختیار گرایی بوده و این مطلقی مطلق و پدیده

رو بر اساس نظر گیدنز  پذیر نبوده است. از اینبزار خشونت اماکنگرفنت ا

گرایی و خشونت اکماًل در مه آ میخته مدرن اب مطلق دولت ـ ملت

ترین ناک ی که نظر گیدنز یکی از همم به  (Giddens, 1985: 53-71).است

دولت تهنا  کهمارکس در حتلیل دولت مدرن نتوانس ته درک کند، این است 

های داری یکی از مباین اصیل دولتداری نیست. هر چند رسمایهمایهابزار رس 

خشونت مرشوع  ی حائز امهیت در کنار آ ن وجود عنیر مدرن است اما نکته

ایفته یکی از گری سازمانهای میل و نظامیگرفنت ارتش نظر او شلک است. به

بدون  ای کهگونه های جدید است؛ بهـ ملت دولتگریی مباین اصیل شلک
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معین یب دولت ـ ملتورزی ساختاری گری و بدون اماکن خشونتنظامی

داری های رسمایههای فرهنگی و حیت مجموعهمهنی دلیل نزی موجودیت است. به

  تبدیل نشدند. وی دولت ـ ملتاند این رشایط را فرامه کنند، به که نتوانس ته

گونه توضیح  هدف خود از تدوین جدل دوم از نقد ماترایلیسم اترخیی را این

دنبال تأ کید بر نقش قدرت نظامی در سازماندهی  در این کتاب من به»دهد:  می

کنند، که ابزار خشونت را کنرتل می های سییت و مدرن هس مت. کسایندولت

یف این امر دردانک حائز کنند و اب چه اهداکه چگونه این کنرتل را اکمل می این

 ,Giddens).« امهیت در متامی جوامع اب نریوهای نظامی اعامل خواهد شد

1985: 2) 
داری نزی درمه تییده و اب البته از نظر وی این ساختار اب ملزومات نظام رسمایه

ی  تغیری این ملزومات دس تخوش تغیری خواهد شد. نوع نگاه جاری در نظریه

ها متفاوت است. آ اها که و مباین نظری اب دیگر نگرش انتقادی از نظر س بک

جدید را مبنای احنراف و اغفال انسان در عیر مدرن  دولت ـ ملتروزی 

در حمو تدرجیی این سامان  دانستند، امروز معتقدند که حتویل اسایسمی

 1های پسامیلسوی منظومه س یایس در حال حتقق است و جوامع برشی به

ی انتقادی مکتب  گریی نظریهستند. در ابتدای شلکدر حال دگرگوین ه 

امللل ها که در مفاهمی روابط بنیخصوص دولت فرانکفورت، اهادهای مدرن به

عنوان یک فریب  شدند؛ بهامللل معریف میعنوان مبنای عمل روابط بنی نزی به

معریف شدند. زیرا مکتب فرانکفورت عمل جتریب مدرن را، نوعی ایدئولوژی 

داری ی دنیای رسمایه دانست که در قالب علمی، منافع اهادینه شده میس یایس

گریی این مکتب در نشاند. اما شلکی اهل تفکر می را در اهن و اندیشه

دولت ـ انگاری ی دولت و واقع امللل به نقد بییادی نظریههای روابط بنیتئوری

 (.1331؛ دیویتاک، های دارای حامکیت اجنامید )نگاه کنید به: دردراینملت

تر و رابرت اککس یلهای اندرو لینکی این نقد بییادی را در اندیشه منونه

طور بییادین  را به انگاری آ نبییمی که بییاد  دولت  دارای حامکیت و شالوده می

                                                                                                    
1- Post national constellations  
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کش ند. اما نوع نگاه یورگن هابرماس در این زمینه متفاوت است؛ نقد می به

برد؛ بلکه به تغیری و ی مدرنیته را زیر سؤال منی پروژهکه وی اساسًا  دلیل آ ن به

ها دولت ـ ملتتاکمل آ ن معتقد است. وی موضع مشاهبیی را نزی در مورد 

کند؛ از نظر او این موجودیت  س یایس، الزامی اترخیی بوده که در قرن  ارائه می

خصوص در  نوزدمه میالدی متودل گش ته است. اما اب تغیری رشایط هجان به

یر هجاین شدن اماکن پایداری آ ن نیست. از نظر وی بییاد اداری و ع

داری در عیر هجاین شدن در تدرجی اب الزامات نوین رسمایه ساختاری آ ن به

تعارض قرار گرفته و راهی جز دگرگوین آ ن نیست. از این نظر وی پیدایش و 

میل های پساهای س یایس نویین حتت عنوان منظومهگسرتش تدرجیی موجودیت

مبنای تعامالت هجان را دگرگون خواهد کرد )هابرماس،  کهکند بیین میرا پیش

1382.) 

های اکمال فهم کهدهد  نشان می دولت ـ ملتاین تعاریف و تعابری خمتلف از 

یک سامان  دولت ـ ملتمتفاو ی از آ ن شلک گرفته است؛ اما در بیشرت آ اها 

داری پدید آ مده ظام رسمایهشود که در رسآ غاز نس یایس مدرن حمسوب می

است و در درون رسزمیین مشخص، مجعییت اب احساس هویت و رسنوشت 

و منافع مشرتک را جای داده است که دولیت اب احنصار مطلق اکربرد خشونت 

که آ ای  کند. فارغ از آ ن مه پیوند زده و وظایف و حقوق آ اها را تأ منی می آ اها را به

رد ای خری؟ آ ای حیا ی ابدی خواهد داشت ای این موجودیت س یایس اصالت دا

امر  کهرسد که بس یاری از ارائه دهندگان تعریف آ ن معتقدند نظر می خری؟ به

تواند اب س یایس در کنار عنیر فرهنگی بییاد وجودی آ ن است؛ بییادی که می

 تغیری رشایط س یایس هجان دچار دگرگوین و حتول شود. 

 تدولت ـ ملرشایط اترخیی پیدایش 

شد؛ اروپا گذارده می دولت ـ ملتگریی  که بییادهای فلسفی شلک زماین

عنوان بسرت اجامتعی پیدایی آ ن، غرق در منازعه و خشونت بود. قرن هفدمه  به

که مفاهمیی چون حامکیت و نزی دولت مطلقه در آ ن پدیدار گشت، قرین است 
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ون آ ن اتفاق های اترخی در در ابرترین جنگترین و فاجعهکه یکی از خشن

افتاده است. در قرن هفدمه میالدی روایرویی س یایس اکتولیسیسم و 

های پروتس تانتیسم در درون اروپا شدت ایفت و این امر موجب تقابل قدرت

س یایس حامی پروتس تانتیسم اب امپراتوری هابزبورگ در اتریش شد که خود 

های موسوم به های اترخی برش شد. جنگترین جنگساز یکی از خوننیزمینه

م، اروپا را به آ تش 1648ات  1618ی مذهیب که از  های یس ساهلجنگ

سوم مجعیت اروپا  خامناین بیش از یککش ید؛ موجب کش ته و جمروح و یب

ی انبودی پیش برد. پااین این  توان گفت که این قاره را ات آ س تانهشد؛ می

های رسزمیین مهراه انم دولت ها اب پیدایش موجودیت س یایس نویین بهجنگ

دولت ـ را  1648ی معیل عهدانمه وس تفایل  است. البته گاهی به اشتباه نتیجه

های شامرند، اما واقعیت این است که هنوز در آ ن زمان هویتها بر میملت

 در عامل واقعیت دولت ـ ملیتمعنای مدرن آ ن شلک نگرفته است و  میل به

گذارد دولت ی واقعیت می  عرصهوجود نیامده است. اما آ چنه پا به  به

 (.62-71: 1333است )سلمیی،  2ای دولت دارای حامکیت1رسزمیین

ی خشونیت  بریخ ممکن است پیدایش این موجودیت س یایس نوین را نتیجه

ی انبودی قرار داد. گرچه بریخ نزی  ویرانگر بدانند که نمیی از اروپا را در آ س تانه

ع برای جلوگریی و همار این خشونت های مدرن در واقمعتقدند که دولت

گریی و سال پس از شلک 141وجود آ مده است. زیرا حدود  فراگری به

ای در اروپا اتفاق نیافتاد و این فراگریی آ ن در اروپا، جنگ و درگریی گسرتده

آ رامش س یایس رشایط رشد اقتصادی و فرهنگی این قاره را فرامه کرد. اما 

د پااین دهنده به خشونت اهادینه شده نبود؛ بلکه این اها کهواقعیت این است 

ی خشونت فراگری  از طریق مدرنزیه کردن حیات س یایس به عامل حمدودکننده

ی نویین از  جای تنازع عراین قرون وسطایی، گونه در آ ن زمان بدل شد و به

را اهادینه کرد. این اهاد نوین پس از تغیری فضای معومی در اروپای قرون  آ ن

                                                                                                    
1- Territorial states 
2- Sovereign states 
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و هجدمه، وضعیت جدیدی را پدید آ ورد؛ که هرگونه حتویل در آ ن  هفدمه

دنبال داشت. سطح و  جنگ فراگری و ویرانگر دیگری را در این منطقه به

های هجاین ای بود که در مواردی مانند جنگگونه ی این منازعات نوین به دامنه

 اول و دوم، متامی هجان را در بر گرفت.

ود ساخنت حامکیت در درون مرزها و اب نوعی اجامع های رسزمیین اب حمددولت

ونمی  رمسیت ش ناخنت مرزها و حامکیت یکدیگر برای مدت یک قرن در مورد به

امللیل اکست؛ اما در واقع ی بنی های فراگری در عرصهاز اماکن درگریی

ی هجاین  ای ممترکز کرد که در زمان جتیل آ ن در عرصهگونه خشونت را به

های دارتر از گذش ته ابشد. در واقع ماهیت جدید دولتدامنه ویرانگرتر و

حموری را در حمیط هجاین رسزمیین دارای حامکیت، نوعی منفعت و امنیت

وجود آ ورد که مضن حذف و اندیده گرفنت هرگونه اخالق و اماکن مهزیس یت  به

طلیب صاحبان قدرت فرامه آ ورد. طبیعی، رشایط اهین و عیین را برای گسرتش

حمور و  جایگزین نوع نگاه مذهب« هر قمیت امنیت و منفعت به»در واقع هنجار 

ای از منازعه بر رس گری دوران قرون وسطی شد و این امر گونهای ارشایف

های ارشایف را از بنی برد؛ اما زمینه را برای منازعا ی  مذهب و حموریت خاندان

های جدید یکی از ملت دولت ـهای بزرگ جوییبزرگ فرامه آ ورد که منفعت

های اتزه تأ سیس و تثبیت تدرجیی آ فریین دولت ترین عوامل آ ن بود. تنازعاصیل

ی  ها، اب رشد و توسعهگام ملت به گریی گامهای رسزمیین و شلکدولت

عنوان یک  زمان شد و اس تعامر بههای بزرگ مهاس تعامر و قوام ایفنت قدرت

 امللیل را دو چندان کرد. ابزیگران نوین حمیط بنی آ فریینمتغری تشدیدکننده، تنازع

ها در قرن نوزدمه میالدی است. پس از دولت ـ ملتگریی اهایی شلک

ساز برآ مدن و رشد سامان انقالب فرانسه دو جراین اصیل در اروپا زمینه

های انپلئوین است که مفهوم و شد. خنست جنگ دولت ـ ملتس یایس نوین 

ی نوین را به اقیص نقاط اروپا و حیت خاورمیانه برد. انپلئون  هی این سامان جتربه

های آ ملاین گرفته ات بناپارت اب فتح بیشرت نقاط اسرتاتژیک اروپا از رسزمنی

فقط اب  ها را نهی ایتالیا و اس پانیا، خنبگان و مردمان این رسزمنی خبش معده
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ت مجعی میل اداره ی یک هوی ای که بر پایهمفهوم ملت بلکه اب نظام س یایس

مهراه مدیران و فرماندهانش، اعتقاد چنداین  شود؛ آ ش نا ساخت. البته وی به می

، دولت ـ ملتهای برآ مده از انقالب فرانسه نداشتند؛ اما مدل به ارزش

گرایی و نزی حموریت منافع و امنیت را که اراکن اصیل کشورهای جدید قانون

دوم  جوامع حتت اشغال جاری ساختند. عنوان بییاد س یاست مدرن در بود؛ به

عنوان  جویی را بههای نویین است که انس یوانلیسم و منفعتی اندیشه اشاعه

. در (33-115 :1333، سلمیی)کردند مباین نوین کیش س یایس مطرح می

 تری پرداخته خواهد شد. ی مرشوح گونه خبش بعدی مقاهل به این مبحث به

های یوانن در گریی دولتاب شلک دولت ـ ملتل اما واقعیت ایفنت تدرجیی مد

های نوین دیگر پس از و نزی دولت 1831م و بلژیک در م1823سال 

های دولت ـ ملتگریی و تثبیت م شدت گرفت و اب شلک1848انقالب 

گریی زمان اب شلکم اهایی شد. مه1871قدرمتند در آ ملان و فرانسه در سال 

هایی پانیا نزی، دولتآ مریاکی التنی حتت اس تعامر اس  گرااینه در های میلجنبش

های اروپایی فاصهل داشتند در این منطقه دولت ـ ملتنوین که البته هنوز اب 

نگاهی به  .(Grant& Temperley, 1997: 203-208)وجود آ ورد  به

گریی تدرجیی کشورهای رسزمیین مبتین بر هویت میل در اروپا، گوایی شلک

 آ میختگی خشونت وتنازع اب این موجودیت نوین س یایس است.  چگونگی درمه

معنای نوین در اروپای مدرن است؛ هویت  به دولت ـ ملتفرانسه که اولنی 

ابر ابز ایفت؛ این خشونت در فراز و میل خود را از مسری انقالیب خشونت

ی فرانسه در حنی انقالب رخ منود.  ابر جامعهنشیب بس یار و حتوالت خون

م 1734ات  1732های ی سال ها در فاصهلصوص از زمان حامکیت ژاکوبنخ به

امللیل اب اتریش و پروس های بنی موج خشونت و اعدام در داخل اب آ غاز جنگ

زمان شد. مفهوم گارد میل و رضورت حضور جواانن برای دفاع از ملت در مه

 زمان های میل نوین است در مهنیقالب خدمت رسابزی نزی که مبنای ارتش

پدید آ مد و فتوحات خاریج که به حامکیت نظامیان حتت امر انپلئون بناپارت 

اجنامید در مهنی دوران بییاد گذارده شد. در واقع خشص انپلئون که در آ غاز 
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ها گرایش داشت؛ در ساختار مهنی گارد میل فعالیت س یایس خود به ژاکوبن

دست آ ورد، در جواین  یتالیا بهرشد کرده و اب فتوحا ی که در زمان پریوزی بر ا

م معاًل زمام امور 1733ای بدل شد که توانست در سال به قهرماین اسطوره

عنوان امپراتور فرانسه  م به1814دست گرید و در سال  نسه بهرا در فرا

گونه از درون انقالب فرانسه نوعی  بدین (Landau, 2006) گذاری کند اتج

که اب فتوحات خاریج خود انس یوانلیسم و  حمور متودل شد گری منفعتنظامی

 طلب گسرتش داد. جویی تنازعلیربالیسم را مهراه منفعت

امللل ها نزی در توارخی روابط بنیدولت ـ ملتگریی های اصیل و همم شلکگام

گریی دولت و امپراتوری آ ملان در دوران بیسامرک و ویلهمل اول و نزی  به شلک

گردد. در  میالدی ابز می 1871امپراتوری ایتالیا در دهه گریی دولت و شلک

ی  عنوان نقطه بس یاری از کتب اترخی و دروس الکس یک اترخی، این دهه به

ی عرایین  گونه شود. این وقایع نزی بهامللل حمسوب میآ غاز اصیل اترخی روابط بنی

رتش و گری در آ میخته است. بیسامرک اب تقویت ااب جنگ و منازعه و نظامی

نوع جدیدی از جنگ و اب عبور از سه جنگ بزرگ توانست امپراتوری آ ملان 

وجود آ ورد. لرد اکوور، نزی از مسری  را که پدید آ ورنده دو جنگ هجاین بود به

های طوالین به فرماندهی چوزپه گاریبادلی و نزی اب اس تفاده س یایس از جنگ

های خمتلف در درون میتهای روز اروپایی توانست احتاد بنی قو فضای جنگ

دولت ـ گریی این ایتالیا را سازماندهی کند. درست پس از شلک دولت ـ ملت

های بزرگ است که دوران صلح مسلح در اروپا آ غاز شده و در اهایت ملت

-Grant& Temperley, 1997: 305)شود به جنگ هجاین اول منهتیی می

حموری  و نزی منافع و امنیتداری  های نظامی رسمایهفضای نوین دولت .(323

گریی ی ملل موجب شلک امللیل مانند جامعه بنیآ اها و اناکرآ مدی اهادهای 

های اترخی تلفات ای که بیش از متامی جنگجنگ هجاین دوم شد؛ دو منازعه

 داده و هجان را ات آ س تانۀ فروپایش اکمل پیش بردند. 

ای نبود، ای هس تهههای بزرگ از سالحبریخ معتقدند اگر هراس قدرت

تر را نزی داشتند؛ اب هایی بزرگ ها اس تعداد پدید آ وردن جنگدولت ـ ملت
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اند. ژان بدن  متفکران فراوان، پنج اندیشمند تأ ثری شگرف و بس یار داش ته

یل طرح مفهوم دولت مطلق، دل  دلیل طرح مفهوم حامکیت، توماس هابز به به

مفهوم  دلیل اصالت خبش یدن به دلیل طرح مفهوم اراده معومی، هگل به روسو به

دلیل طرح مفهوم احنصار در خشونت مرشوع،  دولت و در اهایت ماکس وبر به

ی حایز امهیت این است که هر  هستند. نکته دولت ـ ملتبییادگذاران مفهوم 

ورزی  عطف حتول اترخیی هجان زندگی و اندیشهیک از این افراد نزی در نقاط 

ای که ساهل و زمانه های یسکردند. بدن و هابز در قرن هفدمه، دوران جنگمی

های دارای حامکیت شلک گرفتند؛ روسو در های رسزمیین و دولت دولت

گریی انقالب فرانسه، هگل در دوران ی شلک عیر روش نگری و آ س تانه

 ساز آ ملان و ماکسی ملت و دولت اترخی اندیشه های انپلئوین و ظهورجنگ

های نوین در ابتدای دولت ـ ملتوبر پس از جنگ هجاین اول و تثبیت مدل 

 قرن بیس مت. 

را فرامه آ ورد.  دولت ـ ملتی ژان بدن طرح مفهوم حامکیت بییاد  در اندیشه

ر های سییت در اروپا در مقابل مه قرا ژان بدن درست در دوراین که دولت

گرفته و در صدد جدایی از امپراتوری مقدس رومن ژرمن بودند، مفهومی را 

معین نوع جدیدی از  کرد. حامکیت بهمطرح کرد که مبنای دولت را دگرگون می

خبش ید و متامی دولت بود که قدرت مطلق، دامئی و عایل را به حکومت می

آ ن خارج  ی قدرت و حق اس تفاده از های دیگر از دایرهاهادها و قدرت

 کهساخت. در واقع منظور ژان بدن از اقتدار عایل و مطلق اقتداری است  می

-اب اکربست زور و اعامل اراده اماکن حتقق دارد. بدن مفهوم حامکیت را که همم

کند:  است چننی تعریف میی تفکر س یایس  ترین نوآ وری او در عرصه

دان و اتباع یک حامکیت ابالترین قدرت مطلق و دامئی نسبت به شهرون»

« ترین قدرت فرمانروایی و فرماندهیاجامتع خری است... بزرگرتین و عظمی

(Bodin, 1962: 84). 

دلیل دامئی بودن  داند و بهبدن حامکیت دولت را اب اقتدار خشیص متفاوت می

 کهی همم در اینجا است  مشرد. اما نکتهجاری میرا اتبع اات  ابری و قانون   آ ن
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ی اکربرد زور و تنبیه در جامعه را دارد، قدر ی است که بر  که اجازه تهنا مقامی

قرن  بدن که در نمیه ،(Bodin, 1962: 87)مس ند حامکیت نشس ته است 

زیس ته و کتب شانزدمه میالدی در زمان گسرتش تدرجیی پروتس تانتیسم می

خود را در آ ن زمان منترش کرده است تالش کرده که مضن حفظ عنیر تقدس 

ای اب اضافه کردن عنیر مطلقیت و گونه توجیه اکربرد قدرت در جامعه، بهدر 

احنصار در اکربرد زور و اجبار، وضعیت نویین که فرآ یندهای مدرن در آ ن 

 ی خود وارد کند.  کردند را به اندیشهدوران اترخیی اجیاب می

پس از بدن آ شاکرشدگی عنیر خشونت در مفاهمی س یایس مدرن در 

های یس وماس هابز بیشرت مشهود است. هابز که در دوران جنگی ت اندیشه

زیس ته است خشونت انیش های داخیل انگلس تان میساهل در اروپا و جنگ

را در منت اندیشه س یایس خود  خویب درک کرده و آ ن از منازعات جدید را به

ی خود و  طلیب را عنیر اصیل نظریهرصاحت امنیت قرار داده است. هابز به

داند و گریز از وضع ی اصیل انسان می جویی و صیانت از اات را غریزهامنیت

ورزی به دولیت ابر طبیعی را اب دادن احنصار خشونت پر خشونت و دهشت

ی صلح، ممکن  انم لویتان شبیه است ات به فرش ته که بیشرت به یک هیوال به

یک قدرت  ربرد زور بهمعنای دادن حق اک داند. برای هابز قرارداد اجامتعی به می

انپذیر است. در واقع  مطلق مرکزی است؛ حقی که مهیشگی و برگشت

کنند و شهروندان این حق را در برابر برخورداری از امنییت نس یب واگذار می

دلیل مهنی قدرت عایل  ندارند. به -از نظر هابز-را  دیگر مه اماکن ابزس تاندن آ ن

ی  ها در عرصهاز نظر هابز، دولتورزی است که و توان احنصاری خشونت

رس  ی دامئی به امللل در وضع طبیعی قرار داش ته و در حال منازعهروابط بنی

من حق »گونه است:  برند. تشکیل و تعریف دولت از نظر هابز اینمی

و  کمن میگذار حکومت به خویشنت را به این خشص ای به این مجمع اشخاص وا

به رشط اینکه تو نزی حق خود را به ؛ دامنایز میحق و ج اعامل او را بر ی همه

حق و جایز بداین. وقیت این  هامن حنو متام اعامل وی را بر او واگذار کین و به

ایبد صورت بپذیرد، جامعیت که بدین ش یوه در یک خشص وحدت میتوافق 
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معین تکوین و  شود و این به( خوانده میCIVITASدولت و ای به التنی )

مریایی است که آ دمیان در  خداوند ،خسین حمرتمانه ن لوایاتن و ای بهاجیاد هام

دار خداوند جاویدان، صلح و آ رامش و امنیت خویش را مدیون او تاق  ی هسای

 (.132: 1381)هابز،  «هستند

ی دولت  های متفکراین چون بدن و هابز نظریهرسد که اب اندیشهنظر می به

ود. حامکیت و مطلقیت و حمدودشدگی در گریی بتدرجی در حال شلک مدرن به

ی واقعیت شلک  طور که اب عهدانمه وس تفایل در عرصه درون مرزها هامن

شود. اما این دولت بندی می گونه مفهوم ی اندیشه نزی بدین گرفت؛ در حوزه

ی ملت پیوند  دارای حامکیت، از اواخر قرن هجدمه میالدی اب مفهوم و پدیده

گذارد. ندیشه، بییاد این نگاه را ژان ژاک روسو میی ا خورد. در حوزهمی

ی معومی  ی معومی وی و نزی طبیعت انساین که در قالب اراده مفهوم اراده

معنای جدید است. روسو در این زمینه  گرید، مبنای نظری ملت بهشلک می

تواند قوای یک دولت را مطابق منظوری که فقط اراده معومی می»نویسد: می

آ ن دولت متصور است اداره مناید. زیرا اگر تضاد منافع افراد،  از تأ سیس

ها را اجیاب منوده است؛ توافق مهنی منافع است که اس تقرار آ اها تأ سیس جامعه

تواند ی معومی منی را ممکن ساخته است... حق حامکیت میل یعین اجرای اراده

 (.61: 1335)روسو، « وقت، به دیگری منتقل شودهیچ

رومانتیسیس یت روسو به ملت، نوعی شور و احساس تعلق جدید به نوع نگاه  

 خود گرفت آ ورد که بعدها شلک انس یوانلیسم بهوجود می این هویت اتزه نزی به

(McClelland, 1996: 250-252). ی  انس یوانلیسمی که مه تعریف کننده

توجیه کننده توانست انگیخت که میهویت جدید بود و مه احساسا ی را بر می

مهنی دلیل نزی بس یاری از  خبش به آ اها ابشد. بهخشونت، منازعه و مرشوعیت

منازعات قرن نوزدمه و بیس مت اب انگزیه و شور و هیجان انیش از انس یوانلیسمی 

ی طبیعت پاک  ی معومی و ابزسازی کننده قرار بود جتیل اراده کهاجنام گرفت 

 انساین ابشد. 

ی س یایس و  ی اندیشه ه اصالت دادن به دولت در عرصهرسد کنظر می اما به
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خصوص اب  آ لیسم آ ملان و بهها در ایدهبرابر کردن آ ن اب روح و هویت ملت

چه در اندیشه هگل مطرح شد  اندیشه هگل شلک گرفته است. در واقع آ ن

ی س یایس آ ن دوران بود. در نگرش  نوعی خالف جرایین همم در اندیشه به

س یالیس یت، آ انرشیس یت و بعدها مارکسیس یت، دولت اهادی تلقی لیربالیس یت، سو 

ها دولت اهادی طبیعی نیست و در شد که رّش انگزیر است. در این نگرشمی

وضع طبیعی اجامتعی دولت وجود خاریج نداش ته است. برش برای گریز از 

رشور و ای دستیایب به منفعت بیشرت این اهاد را جعل کرده که رشایطی غری 

هجت رشایط آ رماین و  وجود آ ورده است. از این ی در زندگی برش بهعاد

ی برشی رشایطی است که در آ ن دولیت وجود نداش ته و ای  مطلوب جامعه

حضور دولت در آ اها حداقیل ابشد. هگل در مقابل این نگاه دولت را مناد 

 تاکمل و جتیل عقالنیت در درون جامعه معریف کرد و روح جامعه را متجیل در

دولت دانست؛ تاکمل اترخی را نزی حمصول برتری و چریگی دویل دانست که 

 مناد و مظهر عقالنیت برتر هستند. 

ی عایل از تاکمل یک جامعه از مسری تضادهای  برای هگل، دولت مرحهل

رو تضاد و دیگری از نظر وی نه تهنا مذموم نیست؛  دایلکتیکی است. از این

ی  های خمتلف در عرصهرخی است. برخورد دولتبلکه مباین تاکمل جوامع و ات

ها و هجاین امری طبیعی است و معنای اترخی از نظر او تضاد بنی دولت

تواند موجب رو جنگ می ی هجاین است. از این های متضاد در عرصهعقالنیت

 :McClelland, 1996).اترخی ابشد و راه را برای تاکمل برش بگشایدپاالیش 

دولت ـ ترین مشارکت و نوآ وری در تبینی نظری مفهوم ماما هم  (537-540

که مدل  را ماکس وبر کرده است. وبر در رسآ غاز قرن بیس مت در زماین ملت

توان گفت که می در حال فراگریی هجاین بود، مفهومی را مطرح دولت ـ ملت

هنوز پرطرفدارترین تعریف از دولت است. تعریفی که در ابتدای این مقاهل اکر 

مشرد. از این نظر و احنصار خشونت مرشوع را اساس و بییاد دولت می شد

 کنمی. از تکرار تعریف و مفهوم وبر در این قسمت رصف نظر می

توان گفت که مفهوم دولت در اندیشۀ متقدمان و مبتکران آ ن بر این اساس می
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گر درمه آ ید. این نشانهای گسرتده در کشورهای خمتلف پدید میانامین

گونه مناطق اب خشونت اهادینه شده  خصوص در این به دولت ـ ملتتییدگی 

معنای اا ی بودن خشونت و  البته ابید در نظر داشت که این امر بهاست. 

گونه که هانس مورگنتا در اصول  منازعه در تعامالت بنی جوامع نیست. آ ن

کند، این یک امر ازیل و ابدی در روابط بنی  گرایی ادعا می گانه واقع شش

س جوامع نیست. بلکه این امری عاریض است که در دوران مدرن و بر اسا

رو در جراین حتوالت  الزامات اترخیی این دوران برساخته شده است. از این

ترین موضوعات رسد که حتول ماهوی دولت مدرن، یکی از هممنظر می هجاین به

عبارت دیگر اهادینه شدن صلح تهنا اب  مورد توجه در مطالعات صلح است؛ به

 حتول بییادین دولت مدرن اماکن حتقق دارد. 
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