چالشهایدولتمیلدرعرصهجاینشدن


سلامنصادیقزاده 1

(اترخیدرایفت49/1/21:ـاترخیتصویب)49/6/21:

چکیده 
دولتمیلهنادی نهچنداندیرپایاستکهخنس تنیمنونهیآنرامیتواندر
اعالمیهیاس تقاللآمریاکوانقالبفرانسهمشاهدهمنود؛انقالیبکهاین

فردای
نید.هنادمدرن
هنادرا برفرازرسنزیههایس پاهیانانپلئونبهمتامیهجانگسرتا
ِ
دولتمیل،یکیازهممترینابزارهایتکوینوگسرتشپدیدههجاینشدنبود.
اباینوجود،زماینکهپدیدههجاینشدنبهحنوروزافزوینتقویتگردید،یبنیاز

از حامیان پیشنی خود ،آهنا را به حاش یه رانده و بیش از پیش موجبات
تضعیفآهنارافرامهآورد؛امریکهدولتمیلنزیازآنبرکنارمناند.اکنونو
درآغازهزارهی سومماشاهداینواقعیتهستمیکهفرآیندهجاینشدناب
پیشربدچهارنریویمعده،دولتمیلراابچالشهایحیایتمواجهکردهاست.
هایبنیامللیل،


هاوسازمان
اینچهار نریوعبارتنداز:هجانوطنگرایی،رژمی
ابزار آزاد و هویتهای نورس ته .این چالشهای ذکر شده هرچند در میان
مدت هناد دولت میل را از میان خنواهند برد؛ اما در درازمدت زمینههای
فروپایشآنرافرامهخواهندآورد .
لکیدواژهها :هجاینشدن،دولتمیل،هجانوطنگرایی،ابزارآزاد،هویتهای
ن ورس ته .


.1دکرتایجامعهش نایسس یایس ازدانشگاههتران( )salmansadeghi@gmail.com
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مقدمه
دولتمیلبهمعنایمدرن،آنپدیدهیپیچیدهوغامیضاستکهدراشاکل
متعددی نظری دولت مطلقه ،مرشوطه و متکرث متبلور شده است .اما اب
پرشفتپدیدهیهجاینشدنوتکویندهکدههجاین،هرروزبیشازپیش
میاکر
انظر برگسرتششلکاخریآنیعینشلکمتکرثدولتهستمی.ابتقس ِ
گسرتدهیهجایندولتهانزیماهیتوساختیکدستخودراازدستداده

ترمیشوند.بهموازاتاینفرآیندماشاهدتفویض نس یب
ودامئاابزترومتنوع 
بریخازاختیاراتدولتهستمی؛درواقع،دولتبنابررشایطجدیدهجاین
دس تخوشتغیریاتگسرتدهایشدهاست .
اتسعیدارداتچهارمتغری معدهواصیلکه
اینمقاهلاب برریساینتغیری
ِ
موجبات تضعیف دولت میل را بیش از پیش در عرص هجاین شدن فرامه
معلکردآهنابپردازداتازاینرهگذر
آوردهاند،برمشردهوبهتبینیروندوش یوه 
بتواند آیندهی دولت میل را مورد برریس قرار دهد .خنس تنی متغری عبارت
است از ،گسرتش ایدهی هجان وطنگرایی که رقییب معده برای ایدهی
مایهی
انس یوانلیسمومیلگراییحمسوبشدهوتقویتآنمآالبهتضعیف بن 
فکری دولت میل خواهد اجنامید .بهعبارت دیگر رابطهی  ِعیل میان هجان
وطنگراییومیلگرایی رابطهای معکوساست.ازسویدیگر،میتواناز

متغری دومی انم برد که اب
تقویت سازمانها و رژمیهای بنیامللیل بهعنوان ِ
معلکرد دولتها،ویژگیمحکراینعیلطالطال راازآهناسلب
مرشوطکردن 
منودهاست .برایندوعاملمیتوانگسرتشابزارآزادوتکوینهویتهای
نورس تهراافزودکهاویلبهحلاظاقتصادیتواانییدولتمیلراحتلیلمیبردو
دومیبهحلاظفرهنگییگانگیهوییتشهرونداندولتمیلرادچارتشویش

میسازدواباجیادهویتهایجدیدازمزیانوفادارایسنیتبههناددولتمیل

میاکهد .هنادی که ات پیش از این اگر نگویمی هممترین هناد هویتساز بوده

است؛میتوانمیآنراجزوهممتریناینهنادهابرمشرد .
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معلکرد اینچهارمتغری،فرضیهخودراحول
اینمقاهلاب برریسروندهاو 
حم ور این ادعا سازمان میدهد که بهرمغ قدرت و بنیه دولت میل بهعنوان
املللدرهجانمعارصابیددردهههای

اصیلترینابزیگردرعرصهروابطبنی

آیتمنتظرتضعیفروزافزونجایگاهاینهنادالکس یکابش می؛اتجاییکهاین
ابزیگرمقامبرترخودرادرعرصهیهجاینازدستدادهواتحدودبس یاری
اختیاراتخودرابهابزیگرانرقیبواگذارکند .

ادبیاتموضوع 
ابرز
بیستویمکابویژگیهای ِ
سالهایآغازینقرن 
دهههایپااینقرنبیس متو 

حوزههای فعالیت
هجاین شدن مهراه بوده است.فرآیند هجاین شدن بر متامی  

برشی از مجهل جامعه،تولید،دانش،امنیت،صلح و...اتثری گذاش تهو
موجب تغیری در ش یوهی تفکر و تلقی انسانها از روابط اجامتعی شدهاست.
روزمره
مهچننیمتعاقب این تغیریات اجامتعی،اتثریات معیق و هممی بر زندگی  
انسانها در ابعاد خمتلف آن گذاش ته است.فرآیند هجاین شدن اماکن برقراری
ارتباط میان انسانهای بس یار دور از مه را فرامه کرده است .این فرآیند
گسرتدهای برای روابط
بهواسطهی فرشدگی فضا و زمان ،فضای بس یار  
اجامتعی فرامه کرده است .مهچننی عوامل حمدود کنندهی فضای اجامتعی در
کرده و
چارچوب مرزهای س یایس،فرهنگی و طبیعی را بیش از پیش اناکرآمد  
کنشهایی را برانگیخته
انسانها را در فضای اجامتعی واحدی قرار داده و  
است).(Harvey, 1989: 201- 211
یکیازمسائیلکهحولحمورآن نظراتبس یاریارائهشدهاست،بهاتثری
گردد.درزمینهی چگونگیاتثریو

هجاینشدن برآیندهی دولتمیلابزمی
تآثرمیانایندوپدیده،درمیان نظریهپردازاناختالفاتهممیبهچشممی-
خورد .برای منونه ،بریخ هجاین شدن و دولت میل را دو پدیدهی ممکل
دانس تهاند که نهتهنا یکدیگر را تضعیف نکرده؛ بلکه در بریخ عرصهها به
تقویت یکدیگر میاجنامند.دربرابراکرث نظریهپردازاینکهدر این حوزهقمل
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لتمیلبرخاس تهازپامینوس تفایل،
زدهاندبهتضعیففرآیندهاواکرکردهایدو

ِ
رایدادهاند .
از طرفداران گروه خنست میتوان به بییل ،وینچسرت و دیکزن اشاره کرد.
نیالکس بییل و نیک وینچسرت در مقاهلای که به سال  1111اب عنوان
«جزایری در جراین :ابزبیین انس یوانلیسم روشش ناخیت در رشایط هجاین
شدن»منترشگردید؛دیدگاهیمثبتواجیایبرامیانهجاینشدنودولت
میلترس میمیکنند.آهنادرابتدامباحثگسرتدهایراکهبهحمدودشدنوای
هایمیلمیپردازندراپیشکش یدهوجراینآزادرسمایه،

حیتانبودیدولت
ابشد؛بهعنوان


هایهجاینشدنمی
اکالوافرادراکهبهگفتهاکس تلزازویژگی
شاخیص همم در اینگونه ادعاها بیان داش تهاند .آهنا در برابر رویکردهای
هایمیلدممیزنند،انتقادکردهو

ایکهبهحنوافراطیازانبودیدولت

نظری
اعالممیدارند،اینرویکردهابیشازحدبهمفاهمیانزتاعیو نظریروی

مهنیدلیلبعضاپارهایازوثو خودراازدستمیدهند.ایندو

آوردهوبه
متفکربرایپیشکش یدنحبیثانضاممی،بهبرریسجتارتدرایییبهعنوانیکی
ازهممترینشاخصههایجتارتهجایناشارهکردهودرذیلاینحبث نشان

میدهندکهجتارتدرایییاتحدودزایدی برگرفتهازخواستدولتهابودهو

حتتمنافعآهنامعلمیمناید) .(Baily& Winchester, 2012: 719
هنابهجرایندزدیِ درایییازکش یتآمریاکییتوسطدزدانسومالیاییدرسال
آ
ِ
 1112اشارهکردهواب برریسوقایعپسازآنجایگاهآمریاکرابهعنوانیک
دولتمیلدرفرآیندجتارتدراییی نشانمیدهند.آهناگسرتشجتارتهجاین
را امری جدا از دولتها ندیده ،بلکه برعکس عنوان میدارند از آجناییکه
دولتهایمیل نیازمندرابطهجتاریابیکدیگرند؛ذلاجتارتهجاینامریدر
راس تایارضااین نیازتلقیمیشود.بنابراینرابطهدولتمیلوهجاینشدن
رابطهای دوسویه است که چهبسا به تقویت متقابل برای دولتها خواهد
اجنامید.امریکهویژگیتاکمیلوتعامیلمیانهجاینشدنودولتمیلرا
نشانمیدهد.ذلاآهناازفرآیندیابعنواندولت–هجاینشدنخسنگفتهو
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آنرا تبینی مناسبتری نسبت به قضاوتهای یکسویهای میدانند که
دولتهایمیلراپااینایفتهتلقیمیمنایند (Baily& Winchester, 2012:
 712-727).
دراس تدالیلمشابه،دیکزندرخبشیازکتابخودحتتعنوان«چرخش
کندکهمیتوانازهجاینشدنتصویریممکلو نهمتضادو


اشارهمی
هجاین»
خالفبهدستداد؛بهاینمعناکههجاینشدنلزوماابزیابحاصلمجع

مت
صفرمیاندوابزیگررقیبیعیندولتمیلونریوهایهجاینسازنیست؛بلکه
میتواند بهنوعی ابزی اب حاصل مجع مثبت نزی تلقی شود که در آن طرفنی

متنازع فیه ،بهقسمی رشیک فواید حاصهل از فرآیندهای هجاین شدن در
عرصههایخمتلفابش ند) .(Dickens, 2011

در برابرایندس تهازمتفکرینکهدراقلیتقراردارند،غالب نظریهپردازان
هجاینشدن را بهمثابه فرآیندی میدانند که به تضعیف دولت میل خواهد
اجنامید.ازمجهلاینمتفکرانمیتوانبهآلنتورنویورگنهابرماساشارهکرد.
پااین ِ
قدرت مداخهلگر اجامتعی دولتها
تورن ،هجاین شدن را عامیل بر ِ
میداند؛ویمیگویدکهدرواقعمتامیابعاداقتصادیتوانمداخهلیدولت

مکوبیشمتالیششدهاست.بهخصوصدرکشورهاییکهدیگرمنابعاقتصادی
الزمبرایمداخهلدردستدولتوجودنداش تهوایدردروندولتپدیدهی
یمیلسازی
چشممیخورد.اباینحالاتآغازقرنبیستویمکایده 


فسادبه
فعالیتهایاقتصادیدرراس تایپیرشفتکشوردر بریخازکشورهادوام

سازیبهوجودآمدهبودودر

آورد.بهویژهدرفرانسهیکمفهوممذهیبازمیل
دوران اعتصاب بزرگ سال  1221هن وز میشد صدای اکرگران معدن و
هایهجانمشول

دوس تانشانراشنید.کساینکه نقشدولترادراجیادارزش
س توده و در برابر بورژوازیای قرار گرفتند که بهدنبال منافع خایص بود
) .(Touraine, 2007: 50
اب وجود مههی این مقاومتها ،شلک نوین مد نرزیاس یون که ریشه در
رسمایهگذاریآزادو نقشمرکزیابزاردرختصیصمنابعداشت،بهرسعت
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هاییکهبهدنبالجذب

درمههجامس تقرگردید.درربعآخرقرنبیس مت،دولت
رسمایههایخاریجوتسهیلصادراتمیلبودندورشکتهاییکهبهطورروز

افزوین چند ملییت شده و اب ش بکههای مایلای که اب تکنیکهای نوین
رایضیایت مهراه بودند و میتوانستند سودهای الکین را از گردش فوری
هایمداخهلگررابهصورتاکملگرفتند.

اطالعاتبهجیببزنند؛جایدولت
اینتغیریاترسیعنتیجهیمس تقمیبنیامللیلشدنتولیدومبادهلبود؛چزییکه
درآخرینمرحهلخودبههجاینشدناقتصاداجنامید (Touraine, 2007: 45
 -54).

یورگنهابرماسمهدررویکردمشاهبییبهاینایدهمیپردازدکههجاینشدنبه
تضعیفاکرکردهایمعدهیاجامتعیواقتصادیدولتمنجرمیشود.ویمی-
گویدهجاینشدناقتصاد،بهطورمسملبرکوچکشدنمنابعمالیایتدولتکه
ازآن برایاتمنیمایلس یاستهایاجامتعیاس تفادهمیکند،اتثریدارد.وی
ادامهمیدهدکهاگرچهدرمجهوریفدرالآملانهنوزبدانگونهکهدربریتانیاو

اایالتمتحدهآمریاکمطرحاست،خسنجدیاز برچیدندولترفاهاجامتعی
نیست؛درهرحالدرمتامیکشورهایعضوسازمانمهاکریوتوسعهی

ایدربودجههای

دههی1291بهبعداکهشقابلمالحظه
اقتصادیازنمیهی 
اجامتعیمالحضهمیشودودرهامنحال،دولتهادسرتیسبه نظاماتمنی

ترکردهاند(هابرماس .)119:1131،
اجامتعیخودرانسبتاخست 
در رابطه اب چالشهای دولت میل در عرص هجاین شدن حتقیقات بس یاری
طورلکیمیتوانچالشهایاصیل ومعدهایکهدر

صورتگرفتهاست؛به
دورانکنوینپیشرویدولتمیلقرارداردرادرچهارحموراصیلخالصه

هایبنیامللیل،ابزارآزادوهویتهای


هاوسازمان
کرد:هجانوطنگرایی،رژمی

نورس ته؛درادامهبه برریسووااکویهریکازچهار جنبهفو خواهمی
پرداخت .
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هجانوطنگرایی


1

انگفته پیداست که متامی برساختههای س یایس در حیات برش ریشه در
ِ
نظریخاصخودداش تهاند.خواهاینتوجیهنظرییکمذهببوده
توجهیات
رمان برشی،دورانما نزیازایناصل
ابشد،اییکایدئولوژیواییکآ ِ
یایس دولتمیل برایخنس تنیابردرقرنهجدمه،

مربا نیست.
برساختهیس ِ
براساس فلسفهی میلگرایی پا به عرصهی وجود هناد و هامان ایدئولوژی
انس یوانلیسم بود که مرشوعیت و حقانیت دولت میل را تولید ،توجیه و
تصحیحمیمنود.اباینمههوابگسرتشامواجهجاینشدن،ماشاهدبهچالش
کش یدهشدنفلسفهمیلگراییازسویهجانوطنگراییهستمی.رویکر ِد هجان
وطنگراییکهازآبشخورهایفلسفهیس یایسمدرنسریابمیشوداببه

چالشکش یدنانس یوانلیسم،درواقعمولودوییعینهامندولتمیلرانزیبه
هایماهویاینبرساختهیسیایسرابیش

چالشطلبیدهاست.امریکهپایه
ازپیشسستولرزانکردهودرعنیحالابپذیرشوخوشآمدگوییگر ِم

بس یاریازنظریهپردازانس یایسمعارصروبروشدهاست .
دیوید هدل در مقاهلای اب عنوان «ابزسازی حکومتورزی هجاین» از
یهجانوطنگراییبهمثابهیکرویکردس یایسمسلطدرعرصهجاین

نظریه
شدنایدکردهومعتقداستکههجانوطنگراییهبرتینفلسفهس یایس برای

رود.بهاعتقادویارزشهای

هایهجانامروزبهشامرمی

روایروییابچالش
هاوسازمانهایبنیامللیلدارند

هجانشهریپیشازهرچزیریشهدررژمی

) .(Held, 2009: 535
رزشهاوهنجارهاییتبعیتمیکندکهاساسا
درواقع،هجانوطنگراییازا 
یایدشده،ارزشهایهجان

میل نبودهوویژگیفراگریدارند.هدلدرمقاهل
وطنگرایی را در هشت اصل اسایس خالصه میکند -1 :ارزش و کرامت

برابر -1،عاملیتفعال -1،مس ئولیتپذیریوپاخسگوییفردی -1،رضایت
1- Cosmopolitanism
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تصممیسازیمجعیپریامونمسائلمعومیوازطریقماکنیسمهای
ابطین -1،
دموکراتیک-1،جامعیتوتبعیت-9،پرهزیازآسیبجدیو-3پایداریو
مداومت) .(Held, 2009: 538ویاصولذکرشدهفو راهرچندبهظاهر
جدایازیکدیگرمیداندامااتکیدمیکندکهایناصولدارایویژگیمهپوشاین

وتمکیلمتقابلهستند .
بریخازمتفکرینبههجانوطنگراییبهمثابهیکرویکردس یایسهجانگسرت
انتقادکردهوبیانداش تهاندکهابتوجهبهتنوعوتکرثفراواندرمتامیحوزه-
هایهجاینامعازفرهنگی،اجامتعی،اقتصادیوس یایسممکننیستکهبتوان
درعرصهجاینشدن،یک نسخهیواحدراکهدارایاصولفائقهاست بر
رس متامی ابنا برش گسرتانید و از این درگاه رویکرد هجان وطنگرایی را رد
ِ
میکنند (McCarthy, 1991: 181-199).

شایدبتوانمصدا معیلهجانوطنگراییدرعرصحارضرادرآیینهی
گسرتشیبسابقهیحوزهمعومیبهمتاشا نشست.در واقع،یکیازهممترین

بسرتهایاجامتعیبرایهنادینهشدنپدیدهمذکورفرامیلشدنحوزهیمعومی
واجیاد یکجامعهیمدین هجایناست.اننیسفریزردرمقاهلایابعنوان
«فرامیلشدنحوزهمعومی»بهفراگریشدنحوزههایمعومیخمتلف،امعاز
حوزههایمعومیفرامیل،اسالمی،مربوطبهمجعیترسگردان1وحیتهجاین
اشارهکردهواینمطلب راقرینهیاینواقعیت میداندکهامروزهحوزهی
معومیدرهجانفراگریشدهوبهتبعآنعرصههایگفامتینمتنوعیپابهعرصه
وجود هنادهاند که موجب شده است ات مرزهای هوییت دولتها و حیت
لتهانزیبهلکیدرنوردیدهشوند) .(Fraser, 2007: 7
مرزهایهوییتم 
امیلشدن حوزهیمعومیوتکوینجامعهیمدین
اساسامنیتوانپدیدهیفر

ِ
هایمیلگرافهموحتلیلکرد.بلکه برعکس،این

هجاینرادرقالباندیشه
واقعیتخودعبورازحتلیلهایالکس یکرامیطلبد.دراینزمینهفری زر
1- Diasporic
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خویباشارهمیکندکه«امروزهودرعرصهجاینشدن نقطهضعف1قالب

به
وس تفالیایی1برایحتلیلحوزهیمعومیامریآشاکراست.درحالحارض،
افاکرمعومیخواهحولحمورافزایشدمایزمنیایپدیدهیهماجرتشلک
م،بههرحال
گرفتهابش ندایجتارتآزادوبیاکریوایحقو زاننوتروریس 
بهندرتپشتدیوارهایدولترسزمیینمتوقفمیشوند» (Fraser, 2007:

) .14
دراین رابطهیکیازاصطالحاتجدیدی کهوارد ادبیاتمطالعاتهجاین
شدنگردیدهاست«حوزهمعومیدایس پوریک»میابشد.صفتدایس پوریک
ازلکمهدایس پورا(مردمانرسگردان)مش تقشدهاست .دایس پورادرابتدا
بههیوداینیبرسزمنیاشارهداشتامابعدهابرایتعریفافرادوگروههاییکه

رسزمنیخودراترککردهاند نزیاکربردایفت؛حوزهمعومیدایس پوریکبه
رسزمنیایبهتعبریهبرت

حوزهایاطال میشودکهحارضاندرآنافرادییب
فاقدرسزمنیهستند.درعرصهجاینشدنوابانقباضزمانوماکنبهتعبری
دیوید هاروی ،بسرتی مناسب برای گسرتش حوزهی معومی دایس پوریک
فرامهشده؛اتجاییکهفریزراعرتافمیکندکه«امروزهپدیدهحوزهمعومی
دایس پوریکحائزامهیتبس یاریشدهاست») .(Fraser, 2007: 14
در واقع ،در عرص هجاین شدن عالوهبر گسرتش فلسفههای فرامیلگرا و
فرومیلگرا ما شاهد این واقعیت هستمی که در فضای انضاممی نزی

تکنولوژیهایارتباطایتاببهوجودآوردناماکانتبرای برمهکنشسوژههای
انساین فارغ از زمان و ماکن ،که منونهی ابرز آنرا در حتلیل حوزه معومی
دایس پوریکبهمتاشانشستمی،موجباتحتلیلروزافزونمناس باتمیلرافرامه
آوردهاند .


1- Blind Spot
2- Westphalian Frame
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هایبنیامللیل 


هاورژمی

سازمان
درابرهی نوع رابطه میان هناد دولت میل و سازمانها و رژمیهای بنیامللیل

اختالفنظر فراوان است .واقعگرااین و آرمانگرااین دیدگاههای متفاویت

هایبنیامللیل برهناددولتمیلارائهمیمنایند.


هاورژمی
درابرهیاتثری 
سازمان
هاورژمیهای

واقعگرااینبرتداومامهیتدولتمیلحیتدرابحضورسازمان
بنیامللیلاتکیددارندومعتقدنداگرچههجاینشدنابرسعتبهپیشمیرودو

موجبافزایشوابس تگیمتقابلهجایندربعیضازحوزههاشدهاست؛اما
اینرخداداترخییتهناابرضایتوتشویقکشورهایقدرمتندکهخودعامل
اصیل اجیاد و هجتدهی به هجاین شدن هستند ،ممکن و میرس است .این
کشورها بهدنبال دیکته کردن مالحظات و مطلوابت خود در معادالت
بنیامللیلاند.بدینگونهواقعگرااین نتیجهمیگریندکهظهوروپیرشفتسازمانها

و رژمیهای بنیامللیل بر متایالت کشورها اس توار است .منونهی ابرز این
رویکردرامیتواندرآاثرگیلپنیمشاهدهمنود.ویاتکیدمیداردکهحیتاب
حضور ابزیگران فرامیل دولتهای میل هممترین و اصیل ترین ابزیگران در
عرصههجایناند(سلمیی .)112–113:1131،
هاورژمیهای

یندهجاینشدن سازمان
امالیربالهابراینابورندکههممترین برآ
ِ
بنیامللیلاکهشتسلطکشورهاودولتهایمیل بررون ِد حتوالتبنیامللیل

است .لیربالها اب اشاره به مواردی مهچون تغیریات شگرف تکنولوژیکی،
حوزههای ارتباطات و محل ونقل که فراتر از کنرتل
پیرشفت رسیع در  
دولتهاست اس تدالل میکنند که هجاین شدن پاخسی به نیازهای داخیل و
سازمانهایفرامیلمهچونرشکتهایچندملییتاست.درواقع،اگردو ِ
لت
میلمرشوعیتخودراازایدئولوژیانس یوانلیسممیگرفتوادعامیکردکه
جامعهایآرماینخواهدساخت؛ در برابرابزیگرانغریحکومیتمرشوعیت
خود را از اناکرآمدی دولتهای میل در حتقق اهدافشان میگریند (قوام،
 .)111:1131
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ی
هایفین،افزایش
انگفتهپیداستکهگسرتشارتباطاتهجاینبهسببپیرشفت
امه ییت هنادهای س یایس ،اقتصادی و جتاری بنیامللیل ،پیدایش سازمانهای
صنعیتومایلچندملیییتوافزایشقدرتابزارهایارزی،بهعنواناجزای
اصیلفرآیندهجاینشدن،دایرهیاختیاروحامک یی ی
تمیلرادرحوزهاقتصادو
درعرصهفرهنگوزندگیاجامتعی،حمدودمیسازد.رویمهرفته،تودهایاز
اقتدار در سطح هجاین و بنیامللیل در حال تکوین و تشکیل است که
خواهانخواه به اقتدار سنییت دولتهای ی
حمیل آسیب میرساند .تکنولوژی
ی
هایاطالعایتاکمپیوتریرادربرمیگرید،مک ییتوکیفییت
اط یالعایتکهش بکه
یاطالعات قابل دسرتیس را به ش یوهای انقالیب و یبسابقه ،دگرگون ساخته
رسعت اجنا ِم مراودات و ابزرگاین
ِ
حتول مشاهبیی از حلاظ
است .مهچننی ی
بنیامللیلرخدادهوتکنولوژیماهوارهایموجبظهوررسانههایالکرتونیکی

درسطحهجانشدهاست.اباینحتوالیتدرواقعفاصهلیماکینوجغرافیایی
دهدوحوزهی معومیمشرتیکدرسطحهجان

معنایخودراازدستمی
پدیدار میشود که مهگان بهگونهای فزاینده به مسایل و موضوعات آن
عالقهمند میگردند .این هامن چزیی است که بریخ از نویس ندگان آن را

انمیدهاند.درچننیرشایطیفضابرایشکوفاییو
«دهکدههجاینالکرتونیکی» 
ابلیدنسازمانهاورژمیهایفرامیلبیشرتخواهدبود؛چراکهاگرخسناندرو

وینسترامبینبروجودپنجویژگیوعنرصاصیلدولتمطلقهبهمثابهشلک
الکس یکوجنییندولتمیلیعینحامکیتمطلقدرقانونگذاری ،نظریهی
خشصیت،مالکیت،حقالهییومصلحتدولترادر نظرداش تهابش می(ر.
ک.وینسنت)31-31:1131،آنگاهبهرسعتدرخواهمیایفتکهاماکن
ادامهیعنارصمزبوراگرنهغریممکن،بس یاردشواراست.
املللبهویژهدررویکردرئالیس یتو
اباینمهه،الگویالکس یکروابطبنی 
رمسیتش نایساکملهنادهایفرامیلنرمشینشان
نئورئالیس یتهرگزدربرابربه 
نداد .حال آنکه الگوی هنادگرایی نئولی ربال ای نئولیربالیسم اب جدیت امهیت
هایبنیامللیلراپذیرفتوادعامنودکهاینهنادهاو

هنادهایفرامیلورژمی
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امللیلمهبهحلاظاتثریگزاری برمنابعقدرتومهبهحلاظشلک

سازمانهایبنی

دادنبهتعریفدولتهاازمنافعخود ،نقشبهزساییدارند.میتوانبهوضوح

مشاهدهمنود،کهبهرمغادعایرئالیستهاسازمانملل،ابنکهجاین،صندو 

بنیامللیل پول و سازمان جتارت هجاین از مجهل هممترین ابزیگران س یایس در

امللیلشدهاندکهقدرتتصممیگرییدرسطحهجاندارند.افزایش


سطحبنی
اقتداراینهنادهایهجاینمهاتاندازهای نتیجهی پیدایشمسایلمعدههجاین،
مانند مس ئهل سوراخ شدن الیه اوزن و گرم شدن زمنی ،افزایش مجع ییت،
ی
هایمیل دیگرمنیتوانند
مسایلزیستحمیطیوغریهاست ،درواقع،دولت
بهتهنایی حریفی برای برخورد اب اینگونه مسایل حیایت در هجان ابش ند .در
هایتصممیگرییروبه


امللیلدرحوزه

هایبنی
نتیجه،اختیار وتواانییسازم 
ان
افزایش هناده است .در مقابل ،اس تقالل معل بس یاری از دولتها در
کشورهایدرحالتوسعه،بهویژه براثربرانمههایتعدیلساختاریصندو 

بنیامللیلپولحمدودشدهاست.

سنیت دولتها را در
از سوی دیگر ،توسعه حقو بنیامللیل ،آزادی معل ی 
عرصهبنیامللیلحمدودمیکند؛بهعنوانمنونه،اینکهدرپرت ِوکنوانس یوناروپایی
حامیتازحقو برش وآزادیهایس یایس ،اماکناجرایحقو بنیامللیل
بهطور دس ته مجعی وجود دارد .بهطور لکیی ،در نتیجه فرآیند هجاین شدن،
ویژگیهای اصیل دولت ی
میل رو به زوال است؛ ویژگیهای که بریخ از
نویس ندگانآهنارادراکرآمدیدرس یاستگذاریداخیل،خودخمتاری،شلک
هایبنیامللیل،

حکومتومرشوع ییتداخیلمیبیند.ابهجاینشدن 
سازمان
تصممیگریی داخیل در برابر فرآیندهای هجاین ،اکرآمدی خود را از دست

میدهد(اندمی .)31:1131،

دراینراس تاکیتنش،هجاینشدنرافرآیندیچندوهجییدانس تهو نشان
میدهد که در نتیجهی فرآیندهای هجاین شدن ،تواانیی دولتهای ی
میل در

دستزدنبه اقداماتمس تقلدراجرایس یاستهای خودحمدود شده،
ی
عاتاکهشایفتهوحیتاختیاراتشاندر
کنرتلآهنابراکالها،تکنولوژیواط یال
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ی
رسزمنیمیل اکس یتگرفتهاست.اب
تبینیقواعدوقانونگذاریدرحمدودهی 
اینحتیوالت،مطالعهیقدرتس یایسازدیدگاهیگسرتدهتر،رضورتایفتهو
حتول
از اینرو ،برریس فرآیندهای هجاین شدن ،بهعنوان هممترین عامل در ی
جامعهش نایسس یایس،امه ییتبس یارایفتهاست.هامانهجاینشدن،
حوزهی  

ی
هایمیل رابهگونهای فزاینده بهمه
مجموعهفرآیندهایپیچیده است کهدولت
مرتبطووابس تهمیسازدومهنیوابس تگیوارتباطاستکه برایحامک ییت
یمیل ودو ی
لتمیل مشالکیتاجیادمیکند (نش.)11:1131،مشالکیتکه
حیتتفو واستیالیدولتهابرشهروندانخودرا نزیحتلیلبردهاست؛ات
جاییکهدرعرصحارض،رشایطزندگیدیگربهطوراکملبهقانوناسایس

کشورمتبوعکهفردبدانتعلقدارد،وابس ته نیست.هرچندکهعاملاید
شدهفاقداثرمنیابشدامادیگراینامرروشناستکهعواملدیگریشامل

عنارصغریرسزمیینوفرارسزمییندرمقایسهابقانوناسایسکشورهااگر
اتثریبیشرتی نداش تهابش ندازاتثریمکتری نزی برخوردارمنیابش ند (Pogge,
) .2002: 112-226

ابزارآزاد 
نزیایدمیشود؛بهابزیگری

امروزهاقتصادابزارآزادکهازآنبه«لسهفر»
اناکرانپذیر بدل شده است ات جاییکه بریخ هجاین شدن را بهمثابه تکوین
الگوی ابزارهای یبرسزمنی دانس تهاند .هرچند که این نگرش مهچون متامی
داعیههای هولیستیک 1خایل از نقد مه نبوده است .برای منونه ،ه ریست و
اتمپسون در کتایب اب عنوان «هجاین شدن در تردید» ،ادعاهای افراطآمزی
شدنبهعنوانامریرصفااقتصادیرابهنقدمیکش ندو

مبتینبرتعبریهجاین
میگ وینداینافراطریشهدرمتایلراستوچپ،هردودارد.چراکهراست
وچپهامه
جدید بدینترتیب پ ریوزی لیربالیسم اقتصادی راجشن میگ رید  
1- Holistic
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میتوانند قصاوت هجان رسمایهداری بیش از پیش بر مهگان ه ویدا سازند
) .(Hirst& Thampson, 1996: 176
درحوزهی

ابوجوداینانتقاداتبرکیسپوش یدهنیستکهدرعرصهجاینو
دادهاست.ابهجاینشدناقتصاد،فرآیندهای
اقتصادتغیریاتیبسابقهایرخ 
مایل و اقتصادی در سطح ی
میل دیگر منیتواند اتبع سازواکرهای داخیل و
ی
گرییهایدولتهاابشد.در نتیجه،کنرتلدو ی
براقتصادمیل
لتمیل
تصممی 

معنای خود را بیش از پیش از دست داده و عنارص اصیل س یاستهای
اقتصادی و مایل و ی
میل ،هجاین میشود .بس یاری از رشکتها «یبدولت»
یعینبههیچدو ی
لتمیلایابزارواحدبس تگیندارند.درسایهاماکانت
هستند؛ 
و منابعمایلوتکنولوژیکاینرشکتها،تقس میاکربنیامللیلجدیدیشلک
معلکرد آهناتبدیلشدهاست.دراین
گرفتهورسارسهجانبهابزارومیدان 
زمینهمارتنیخورمیگویدکهبریخازنظریهپردازاناقتصادبنیاملللاباتیساز
آنتونیوگرامشیادعامیکنندکههجاینشدنبهاجیادیکبلوکفرامیلمتشلک
هایهجاین،سازمانهایاقتصادی


هایچندملییت،ابنک
از بزرگترینرشکت
امللیلوگروههایجتاریبنیامللیلاجنامیدهاست(خور.)111:1131،


بنی
چننی است که بنگاهها و رشکتهای فر ی
امیل ،بهگونهی فزاینده از قید
حمدودیتیهایحقویقوس یایسقوا ی
ننیمیل رهامیشوندوازسویدیگر،

ی
ایبد.مرزهایمیل مهدیگرچندان
امللیلگسرتشیبسابقهمی

عرصهحقو بنی
مفهوم و معنای مرزهای فعالییت اقتصادی ندارد؛ از اینرو دیگر منیتوان
بهدرس یتازابز ی
ارمیلخسنگفت.درواقع،گسرتشاقتصادهجایناباینروند،
ی
اقتصادیشانحمدود

هایمیلرادرکنرتلوادارهیامور
تواانییس یایسدولت
میسازد .

کنیشی اوهامی متفکرژاپین درکتایب ابعنوان«پااین مرزها» ادعامیکندکه
شلکگریی اقتصادهجاین بعدتعینی کنندهفرآیندهای هجاین شدناست؛ وی

ازاقتصادهایجدیدیخسنمیگ ویدکهه ویتآهنانهابمرزهایسیایسآهنا،
میشودکهآهنارابهواحدهای جتاری
بلکهاباندازهومقیاس درس یت تعینی  
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طبیعیتبدیلمیکند ) .(Ohmae, 1995: 5
افرادی که از ابزار آزاد بهمثابه یک نریوی جدید در برابر دولت میل اید
گذاریهایخاریجاشارهکردهوآنرایکیاز
عضابهگسرتشرسمایه 

میکنند،ب

هممتریننتاجیاجیادابزارآزادتلقیکردهاندوالبتهبریخنزیبههزینههایاینامر

اشارهکردهو نفوذآنرادررساترسهجانوبهویژهدرکشورهایمکرتتوسعه
ایفتهمدنظرقرارمیدهند(ر.ک.خور .)1131،
در سالهای اخری افزایش قابل توهجیی در رسمایهگذاری خاریج در
کشورهای در حال توسعه بهوجود آمده است .از سالهای اولیه دههی
جراینرسمایهگذاریمس تقمیخاریجدرکشورهایدرحالتوسعه

 1221
نسبتا افزایش ایفته است و بهطور میانگنی  11درصد از مزیان
گذاریهایمس تقمیخاریجدرسالهای 1221-1221درمقایسهاب
رسمایه 

مزیان  19درصد در سالهای  1231- 1221افزایش دیده میشود .این
مس ئهل اب س یاستهای آزادسازی ،رسمایهگذاری مس تقمی خاریج در
چننیدرچنددههیاخریشاهد


ابشد.مه
کشورهایدرحالتوسعهمنطبقمی
تغیری گر ِ
ایش هممی در کشورهای در حال توسعه نسبت به جذب
رسمایهگذاری خاریج بودهامی .در دهههای  1211و  1291شاهد عدم

اطمینانفزایندهایدربعیضازدولتهایکشورهایدرحالتوسعه نسبت
هابودمی؛اماازابتدایدههی  1231متایلِ قابلتوهجیی

بهاینرسمایه 
گذاری

ب رایجذبهرچهبیشرترسمایهگذاریخاریجابیکنگرشمثبتوجود
گذاریهانسبتبه
اطی جدیدرسمایه 
داش تهاست.براساسیکدیدگاهافر ِ
وامها ارحجیت دارند و برخالف وامها این رسمایهها در یک رشایط حبر ِان
بدهیبهیککشورمزیابنواردمنیشود .
گذاریهای خاریج را برای توسعه خویش
اصوال بریخ از کشورها رسمایه 
مفیدوموثرقلمدادکردهو بریخدیگرمه نسبتبهاینمس ئهلتردیددارند.
بههرحالیکنوسانقابلمالحظهایدرنگرشاینکشورهاوجوددارد؛در
حقیقترسمایهگذاریخاریجمزاایوهزینههاییرادربردارد(خور:1131،
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.)31-92اباینمهه،دولتهایمیلآنچناندرساختاراقتصادهجاینشده،
العملحامیتگرااینهیآهنا برایاجیادسد نفوذ

گرفتارآمدهاندکههرگونهعکس
در برابر ابزار آزاد و رسمایهگذاری خاریج بیش از آنکه برای آهنا حامل
منافعیابشد،خودرسمنشاهزینههایبس یاربودهاست .
پروژهای را برای
در سال « ،1231سازمان مهاکری اقتصادی و توسعه»  
هایحامیتگرااینهدرزمینهیتولیدات

هاوفایدههایس یاست

برریسهزینه
اکرخانهایدرمیانکشورهایعضوآغازکرد.اینمطالعه()1231ش یوههایی
هایحامیتگراییبس یاربیشرتازفوایدآنبودرا،

راکهبهواسطهآن،هزینه
برجس تهساخت.ازآجناییکهس یاستهایحامییتقمیتهاراافزایشمیدهند؛
اینگزارشبیانکردکهحامیتگراییبه یکرشدپایدارمهراهاب عدمتورم
اقتصادی منیاجنامد .بهعالوه ،چنانچه رسمایهگذاری در اثر س یاستهای
متغری اقتصادی اکهش ایبد ،رشد اقتصادی بهصورت ابلقوه اکهش خواهد
ایفت) .(Coughlin et al, 2003: 308-309
گزارشاینسازمان،نشانمیدهدکهحمدودیتبررسراهواردات،موجب
اش تغالزاییبیشرتمنیشود؛تقلیلدرارزشوارداتدرهنایتموجبتقلیل
درارزشصادراتخواهدشد.یکیازاس تدالالتاسایسدراتییداینخسن
آن است که اکهش خرید اکالهای خاریج در هنایت به اکهش درآمدهای
خاریجمنجرشدهواینامرتقاضابرایاکالهایداخیلرانزیاکهشمیدهد.
ابوجوداینکهاکهشوارداتموجبافزایشاش تغالدرصنایعحتتحامیت

میشود،اماازسویدیگر نزیموجباکهشاش تغالدر صنایعصادرکننده

خواهدشد؛بهبیاندیگر ،بریخازمشاغلبههزینهیانبودیبریخدیگر
حفظمیشوند.اباینوجودوابتوجهبهلکیتامرکهبیانشداینحقیقت

اقتصادی ممکن است از دیدهی جتار ،رهربان احتادیههای اکرگری،
س یاس متدارانودیگرانپهنانابشد....مشاغیلکهدراثرس یاستهای
چشممیآیند.مثال

کهانبودمیشوندبه

حامییتحفظمیشوند،بیشرتازآهنایی

مشاغیلکهحمفوظمیمانندمانندمشاغلمربوطبهصنایعمنسوجاتدراایالت
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متحده آمریاک بیشرت از فرصتهای شغیلای که در صنایع کشورزی و
تکنولوژی ابال از دست میروند ،بهچشم میآیند .در هنایت اتثری این
س یاستهایحامییتبراش تغالتقریبابرابرابصفراست (Coughlin et al,
 2003: 308-309).

ابدر نظرگرفنتهزینههاومضی ارحامیتگراییوایس تادگیدربرابرجراین
آزادرسمایهوابزارآن،میتواننتیجهگرفتکهفعالراهگریزمناس یبازابزار
آزاددر برابردولتهایمیلقرار نداش تهواغلبآهناازرویانچاریوای
حیتازرویرغبتوبرایاجیادشکوفاییاقتصادی،ابیدازاختیاراتخود
بهصورتخودخواس تهباکهندواینگونهبهاس تقبالدولیتکوچکتروالبته
حنیفتربش تابند .


هویتهاینورس ته 
شدندرذاتخودامریچندوهجییومنشوریاست؛ذلابهحنوی

هجاین
پیچیدهمقوهلهویتهایاجامتعیرادس تخوشدگرگوینمیکند.دررابطهاب
اینکهایندگرگویندرهویتهابهتودلو نضجهویتهایجدیدو نورس ته
میاجنامدتردیدیوجود ندارد؛امادرمورداینکهاینهویتهای نورس تهاز
مایههاییبرخوردارند،اختالفاتفراواینوجوددارد .
چهدرونمایههاوبرون 

بسیاری از ن ویس ندگان مدعی هستند که روند هجاین شدن به شلکگریی
هجانمشولمنجر میگردد؛
وارزشهاویکهویت  

نوعی ازاخال ِ هجاین 
عامگراییواس تحاهل
اینانمدعیاندکهجرایناصیلهجانشدندرواقعجراین 
خاصگرایی است .ازنمیهی قرنبیس مت بهاینسویورگن هابرماس گوایترین

نوععامگرایی متامعیار درمسائلسیایس وفرهنگی است
زابنبرای یک  
(هابرماس .)1 :1131 ،از مجهل شاخصهای این عامگرایی که یک هویت
هندمیتوان بهمواردزیراشارهکرد:گسرتش و
نورس تهعاملگریراپیشرومی 
زابنهای اروپایی بهویژه انگلییس،الگوهای پوششی،تغذیه و
هجانگری شدن  

رهیافتهای
ارزشها و  
صنعیت و یک رش ته  
معامری  ،زندگی شهری و  
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فرهنگیدرابرهآزادیِفردی،حقو برشوسکوالریسم (گلمحمدی:1131،
وبهمعنایی بیشرت رادیاکل،تزمهگین ،پدیدهی هجاین
.)111از سویی دیگر  
شدنرابهعنوانهامهنگشدنابیکفرهنگوهویتاس تانداردشدهنشان
میدهد؛ هامهنگیای که مهه جا را کاماکن یکسان و مشابه نشان میدهد
(اتملینسون .)12:1131،
دربرابراین نظر،بریخجامعهش ناساناجیادیکهویتو فرهنگواحدرا
مردمش ناسپیادهبه
سادهانگارانهدانس تهاند؛نس تورگارسیااکنکیینمیگ وید «:

رود،جامعهش ناساباتومبیلوازطریقبزرگراهوتکنسنی ارتباطات

شهرمی
ابهواپامیبهشهرمیرود» ) .(Garcia Canclini, 1995: 4اینادعاکهدر
هجانفرهنگ واحدی حامکشدهاست؛ هامنندآناستکهابهواپامی به
ِ
متام ِی 
فرودگاههای آهنا– کهغالب ًا
شهرهای خمتلفهجانسفرکنمی وتهناابدیدن  
هجانبهدلیلرضورتاکرکردیدارایابفتارواحدیوکاماکن
فرودگاههای 
متامی 
کسایناند -ادعاکنمی کهفرهنگی مهگندررسارسهجانبهوجودآمدهاست.
ی 
بدوناینکه ازاین دکوریِ پررنگولعاب ،مکی دور شدهودرشهرهاو
روس تاهای کشورهای خمتلفقدمگذارده وازنزدیک ،فرهنگآهنارادرک
ااین فرهنگی راردکردهومیگ ویند
منایمی.پستمد نریستهانزیادعای  
عامگر ِ
بلکهبهگسرتشخبشگراییو

هجاینشدنبهاجیادیکهویتغالب نیاجنامیده؛
فرهنگها منجر خواهد شد .آانن بیشرت بر تفاوتها ت کیه میکنند ات
خرده 

هامنندیها؛ فراساختارگرااین ازمجهلکساین هستندکهبیشرت برگسرتشامور
حمیلوهویتهاینورس تهتکیهمیکنند) .(Robertson, 1992: 69
رابرتسونازمجهلافرادیاستکهدررابطهاباینمس ئهلسطوحخمتلفیرادر
نظرمیگ رید وبهچهارسطحقائلاست:سطحافرادانساین،سطحجوامع
میل،سطح«نظامجوامعمیل» وسطحاشرتاکفراگری نوعبرش.بهنظراو
هجاینشدنعبارتاستاز،تعاملف زایندهاینسطوحزندگیانسانوبهمهنی
شلکهای زندگی
دلیل «هجان بهعنوان ماکین واحد» بهمعین دگرگوین این  
است،زیرا ایهنا بیش ازپیش درمقابلمهقرارمیگ ریند وجمبورندیکدیگر را
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سطحبندی
بیشرت بهحساب آورند (اتملینسون .)11 :1131 ،وی اب این  
پرسشها،رهاگردد.ویدر
تالشمیکنداتازمکن ِدنوعیپاخسجزمی بهاین 
پاخسبهپرسشهای طرحشدهادعامیکندکهرون ِد هجاین شدنومنطقهای

شدن نهتهنادرمقابلیکدیگر قرار ندارند؛ بلکهممکلیکدیگرند.وی میگ وید
گسرتش ایده هجاین استکهازقاطعیت امر
شدن امرهجاین 1بهمعین  ِ 
حمیل  ِ
اشاعهی
شدن امر حمیل  1بهمعین  
هجاین-انساین برخاس ته است و هجاین  ِ
خبشگرایی،احتاد،تفاوتو
گسرتدهی این ایده استکههیچ حمدودییت برای  

دیگریبودنوجودندارد .
حفظفرهنگ بومی
ِ
رابرتسون ژاپنرامنونهی ابرزاین امرمیداندکهدرعنی 
خود ،حضوری فعال در هجاین شدن امور داش ته است (سلمیی:1131 ،
خاصگرایی فرهنگی است که
 .)131اجامتعگرایی نزی از دیگر ویژگیهای  
بهعنوان یک  ِ
فلسفهی س یایس ،واکنشی به
جنبش اجامتعی معارص و یک  
میآید.اینفردگراییوفردحموری
معارصبهشامر 

درهجان
ِ
فردگراییهایفزاینده
که اب فرورخینت فضاهای
نتیجهی فرآیند هجاین شدن است  
ات حدود زایدی  
میکند و
نسبتا بس تهی اجامتعی ـ فرهنگی سنیت ،امر اجامتعی را رها  
میمناید.نهتهنا دنیای
هویتسازی را بیش از پیش به مس ئولییت فردی تبدیل  
میایبد،بلکه مس ئولیت او مه در برابر ابزسازی
اجامتعی فرد بس یار گسرتش  
میشود(گلمحمدی .)111-111:1131،
خویشنتافزون 
اکس تلز هویت را فرآیند معناسازي بر اساس یک ویژگی فرهنگی ای مجموعهی بهمه
میداند که
پیوس تهاي از ویژگیهايدرجامعهي ش بکهاي،براي اکرث فرهنگی 
شود.بهنظر اکس تلزکنشگران اجامتعی

بر منابع معنایی دیگر اولویت داده 
می
میایبند؛این هویت اسایس در طول
معنا،حول یک هویت بنیادي سازمان 
فرمولبندي
حنوهي 
زمان و ماکن قامئ بهذات است .اگرچه این رهیافت به 
اینجا اکنونتوجه منمعد ًات معطوف
اریکسون از هویت ش باهت دارد؛اما در 
1- Particularization of Universalism
2- Universalization of Particularism
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به هویت مجعی خواهد بود ات به هویت فرد .هرچند که فردگرایی که اب هویت
میتواند شکی از هویت مجعی ابشد(اکس تلز:1131،
فرديتفاوت دارد نزی 
.)11-11
میشوند؛اما مس ئهلي اصیل این است که
از نظر اکس تلز متام هویتها برساخته 
چگونه،از چه چزیي،توسط چهکیس و به چه منظوري؟ براي برساخنت
هویتها از مواد و مصاحلی مثل اترخی،جغرافیا،زیستش نایس،هنادهايتولید
و ابزتولید،خاطرهي مجعی،رؤایهاي خشیص،دس تگاه و هجاز قدرت،ویح و
الهامات دیین اس تفادهمیشود.اما افراد،گروههاي اجامتعی و جوامع،متامی این
پروژههاي
میپرورانند و معناي آهنا را مطابق ابالزامات اجامتعیو 
مواد خام را 
فرهنگی که ریشه در ساخت اجامتعی و چارچوب زماین-ماکین آهنا دارد؛ از نو
چهکیس و به چه منظوري هویت مجعی را
اینکه 
تنظمی میکنند.بهنظراکس تلز 
زایديتعینیکنندهیحمتواي منادینهویت مورد نظر و معناي آن

برسازد ،ات حد
میکنند
میدانند ای بریوناز آن تصور 
براي کساین است که خود را اب آن یکی 
(اکس تلز .)11:1131،
سوایل که شاید براي بس یاري از اندیشمندان مطرح ابشد این است که آای
میشود؟ گیدنز معتقد
پدیدهی هجاین شدن منجر به از بنی رفنتهویتهاي میل 
کرثتگرایی فرهنگی در عرصه هجاین و در عنی حال هجان وطین است؛بهاین
به 
منیتوان هویتها
ملتها ندارد و 
معنا که هجان وطین تضادي اب هویتهاي میل 
ارزشهاي ملل دیگر را بهرمسیت نش ناخت،ذلا بهنظر وي حامک کردن یک
و 
میتوانند هجان وطن بوده و اساس
اماکنپذیر نیست .افراد 
فرهنگ خاص 
شهروند هجاین داش ته ابش ند و این امر تقابیل اب شهروندي یک ملت ندارد؛ویل
بهنظر گیدنز اب هویت هجاین جدید ،هویتهاي میل ابید بهگونهاي مورد
ابزسازي قرار گریند(گیدنز .)111-111:1193،
میداند و هجاین شدن را نزی بهعنوان
پروژهی غریب 
گیدنز مدرنیته را یک 
اشاعهی هنادهاي غریب و
پییآمد مدرنیته ،نتیجهی گسرتش و 
بنیاديترین 
ارزشهاي آن به رسارس هجان در نظر میگرید (اتجیک.)111 :1131 ،
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میگوید«:حداقل در برآورد
گیدنز در رابطه اب هجاین شدن بهمعناي غریب شدن 
پارهاي دیگر خییل
جنبههاي آن مثبت است و 
من،ازغریب شدن،پارهاي 
مطلوب نیست .براي مثال اگر اصول لیربالدموکرایس وای توافق و مصاحله
فرهنگهاي خمتلف در یک نظام دموکراتیک را غریب حساب کنمی،من ایهنا را

برايهجاین شدن بس یار مطلوب می دامن و معتقدم که کشورهاي در حال
توسعه ابید دموکراتیکتر شوند و هنادهایشان را دراین هجت تغیری دهند اما،
اگر درابره مک دواندل و تآثری فرهنگ آمریاکیی و قدرت واقعی عراین کشورهاي
میکنید،من ابید رشوط بیشرتي را در ارتباط اب آهنا مطرح کمن»
غریبحصبت 
(گیدنز .)111-111:1131،
منیاجنامد؛
فرهنگهاي بومی و قومی 

بهابورگیدنز،هجاین شدن به امضحالل
فرهنگهاي

بلکه برعکس بهدلیل اکهش قدرت دولتهاي میل وکنرتل آهنا بر
میگرید .بهنظر وي هجاین
حمیل،هویتهاي فرهنگی حمیل و بومی جدیدي شلک 
میشود که هویتهاي فرهنگی و نزی پیوندهاي اجامتعی و نریوهاي
شدنموجب 
حمیل دوابره احیا شوند.

نتیجهگریی 

دراینمقاهلبهبرریسچهارنریویمعدهکهدولتمیلراابچالشهایحیایت
مواجهکردهاست پرداختمی.اینچهار نریوعبارتبوداز:هجانوطنگرایی،
رژمیها و سازمانهای بنیامللیل ،ابزار آزاد و هویتهای نورس ته .در واقع

هجانشهرگرایی در ابتدای قرن بیستویمک موجب تغیری منبع وفاداری

شهروندان شده است؛ به این معنا که وفاداری شهروندان از هناد س یایس
دولت میل بهسوی ارزشهای هجاین چرخش کرده و شهروند هجاین جای
گرید.اینامرموجبمیشودات نهتهناایدئولوژیمیلگرایی

شهروندمیلرامی
بهمثابهاجنیلمقدسدولتهایمیلردشود؛بلکهفراترازآنازدولتها،
ِ
ررژمیهاو
اطاعت حمضازشهروندانرامیگرید.ازسویدیگ 
طلب
تو ِان ِ
هاییهجانمشولهستند

امللیلبهوجودآمدهاندکهپاسدارارزش
سازمانهایبنی 
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ومهنیامررسپیچیورسکشیدولتهایمیلراازهنجارهاوقواعدبنیامللیل
ابهزینههاییمواجهساختهاست؛هزینههاییکهترسازپرداختآهنابس یاری
منطق
از دولتهای رسزمیین را از ختطی ابز میدارد .ابزار آزاد مهراه اب ِ
هجان جتارت مرززدایی کرده و دیوارهای

لسهفر ،عنرص سومی است که از ِ
دو ِ
لت رسزمیینکهمریاثوس تفالیابودهاسترافرورخیتهاست.ابفرورخینت
دارییبپناهماندهوانچاراز

ایندیوارهادولتهایمیلدربرابرموجرسمایه
اختیارات خود در زمینههای اقتصادی و حامییت ات حد زایدی عقبنشیین
کردهاند .نتیجهسهفرآیندشلکگرفتهتوسطهجاینشدنکهبدانهااشارهشد؛

چزیی نیست جز تودل و تکوین هویتهای نورس تهای که از آبشخورهای
فرامیلسریآبمیشوند.هویتهاییکه نهتهنامرشوعیتواقتداردو ِ
لت میل
رابهصورتاتمهپذیرانیستندکهچهبسادربرابرآنقدعملمیکنند .
خسنکواته ،نتیجهچهارفرآیندمهرفیتومهپوشانندهایکهدرابالازآهناخسن
رفتحتلیلوتضعیفبیشازپیشهنادیاستکهدرقروناخریاصیلترین
وهممترینابزیگردرعرصهروابطبنیامللیلبودهاست.هرچندکهاینهناد

دیرپادفعیپدیدنیامدهکهیکابرهازبنیبرود؛اماصدایافتادنتشتاقبال
آنازابماترخیدیرگاهیاستکهدرگوشمهگانطننیاندازشدهاست.
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