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چکيده
ميهن دوستي و ناسيوناليسم در دو سر طيف دلبستگي ملي با تعاريف ،جهتگيريها و پيامدهاي
متفاوت قرار ميگيرند .در اين مقاله سعي شده است با توجه به نظريههايي که در زمينۀ دلبستگي
ملي مطرح است ،اين مفهوم از منظر ديگري مورد بررسي قرار گيرد .هدف اصلي اين مقاله توضيح
دلبستگي ملي به معناي پيامد ارزيابي مثبت افراد از هويت مليشان و مفهومسازي آن در دو شکل
ناسيوناليستي و ميهن دوستانه است .شکل ناسيوناليستي دلبستگي ملي احساس مثبت افراد به همراه
پيشداوري ،اتخاذ ديدگاههاي غير انتقادي و احساسي نسبت به کشور را نشان مي دهد و در مقابل،
شکل ميهن دوستانۀ دلبستگي ملي احساس مثبت افراد بدون قضاوتهاي پيشداورانه نسبت به ساير
گروه ها و ملت هاست که اتخاذ ديدگاههاي انتقادي و جهتگيريهاي عاقالنه نسبت به ارزيابي
کشور را در پي دارد.
در اين پژوهش از روش اسنادي و تحليلي استفاده کردهايم و با استفاده از کتب و اسناد معتبر در
اين زمينه به تبيين موضوع مورد بررسي پرداختهايم.همچنين جهت مستند سازي مطالب مطرح شده
مبني بر اين که دلبستگي ملي در دو شکل ميتواند تجلي کند ،نظريههاي مربوط به اين حيطه را در
قالب سه رويکرد نظري ناسيوناليستي ،ميهن دوستانه و ديدگاههايي که هر دو شکل را در خود
ميگنجانند و مورد بررسي قرار دادهايم.
کليد واژه ها :دلبستگي ملي ،ناسيوناليسم ،ميهن دوستي ،هويت ملي.
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عضو هيئت علمي و استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان اصفهان
عضو هيئت علمي گروه جامعه شناسي و استاديار دانشگاه تهران
کارشناس ارشد جامعه شناسي دانشگاه اصفهان
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مقدمه
مرتون بر اساس اصل شمول عام معتقد است که همۀ ساختارها ،رسوم ،افکار ،باورداشتها و
نظاير آن کارکرد مثبت ندارند .براي نمونه ناسيوناليسم افراطي در جهاني که روز به روز بر
سالحهاي اتمياش افزوده ميشود ،مي تواند کارکردي بسيار منفي داشته باشد(ريتزر : 31،
 .) 1اگر احساسات مردم به کشورشان را از منظري کارکردي مدنظر قرار دهيم وظيفۀ هر
جامعهاي است که تظاهرات عاطفي مردمش را تنظيم کند ،زيرا عواطف افسارگسيخته ميتواند
سرچشمۀ ديگري از هرج و مرج باشد .برخي از عواطف آشکارا ضرورياند؛ براي مثال عشق و
وفاداري خانوادگي براي تضمين جمعيت کافي ضرورت دارند .هر چند تعيين سطح ضروري و
سطح خطرناک عاطفي براي هر کسي دشوار است ،اما اين امر براي کارکردگرايان ساختاري نيز
آشکار است که عاطفهگرايي اگر از حد خود خارج شود ،تهديدي براي نظام اجتماعي به شمار
ميآيد (ريتزر: 31 ،

) بنابراين ما به يک بازنگري جدي در مفهوم تعلق به سرزمين و تعلق

به آب و خاک نياز داريم.
هدف از طرح همگرايي تحت عنوان ناسيوناليسم به صورت شکلي از دلبستگي به ملت اين
بود که انسجام داخلي يک واحد سياسي به مثابه پايۀ ثابت توسعه به معناي عام آن تجزيه و
تحليل شود .ارگانسکي و بسياري از نظريه پردازان توسعۀ اقتصادي اعتقاد دارند که تا زماني
وحدت عمومي و ملي پيرامون اهداف کالن يک جامعه (مثل توسعۀ اقتصادي و بسيج عمومي)
پديد نيايد ،توسعه در ارکان گوناگون آن جامعه محقق نخواهد شد .ناسيوناليسم يکي از مفاهيمي
بود که به وحدت ملي و فرهنگي و هويت تاريخي ملل کمک شاياني کرد و مجموعۀ جغرافيايي
اقتصادي آنها را از ديگران متمايز و بسيج عمومي را فراهم کرد (سريع القلم .) 11 : 3 ،اما
پس از پايان جنگ جهاني دوم و شيوع دلزدگي از آغاز جنگ ،فرايند جنگ و نتايج و فجايع
حاصل از جنگ ،جنبشهاي غليظ ناسيوناليستي که به وفور در بين کشورهاي درگير در جنگ
ديده مي شد ،با عزمي جهاني جاي خود را در ظاهر به دولتهاي صلحطلب ملي داد و ملت-
هايي که داعيۀ دموکراسي داشتند با مذموم دانستن دلبستگي ناسيوناليستي به کشور در تالش
براي ادامۀ حفظ و تقويت دلبستگي ملي در بين مردم کشورهايشان ،به تبليغ شکلي ديگر از اين
دلبستگي پرداختند که نمود آن را ميتوان در شکلگيري گرايشهاي ميهن دوستانه مشاهده کرد.
در اين بين شهروندان ميهندوست ديگر افرادي منفعل که دستمايۀ جنبشهاي ناسيوناليستي
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شوند ،نيستند بلکه شهرونداني فعال و منتقدند که ضمن عشق به کشور در پي کشف نقاط
ضعف آن و رفع نقايص پيش روي مملکت خود هستند .بنابراين با رشد دموکراسي و گسترش
حقوق شهروندي در بين جوامع ،ديگر نميتوان دلبستگي ملي را تنها مفهومي با پتانسيل
ناسيوناليستي در نظر گرفت ،بلکه ظرفيت ديگر که همان ميهن دوستي است را نيز بايد مد نظر
قرار داد.

ضرورت بحث
گرچه فقدان احساس دلبستگي نسبت به مملکت ،عاملي در ايجاد يأس و خودباختگي ملي در
بين مردم يک جامعه است و بيانگيزگي احزابِ سياسي عدم مشارکت فعال مردم و سياستهاي
خارجي منفعالنه را به دنبال دارد؛ اما عموميت پيدا کردن غرورِ کاذب نسبت به مملکت ،در بين
افراد يک جامعه ،نيز ميتواند منجر به شکلگيري گرايشهاي ناسيوناليستي و شوونيستي شود و
به گسترش جنگطلبيِ کشورها و بيگانه هراسي آنها دامن زند .پس در هر دو صورت با موقعيتي
خطرناک رو به ور هستيم؛ غرور کاذب نسبت به مملکت ناشي از دلبستگي کورکورانه نيز به
اندازۀ خودکمبيني مخرب است و مانعي در راه رشد و تعالي کشور محسوب ميشود ،پس ما به
يک بازبيني جدي در مفهوم تعلق به سرزمين و آب و خاک نياز داريم .بنابراين الزم به نظر مي-
رسد که قائل به وجود دو نوع دلبستگي ملي شويم (ميهن دوستي و ناسيوناليسم) .ميهندوستي،
همان دلبستگيِ ملي مثبتي است که جهان امروز به آن نياز دارد و ميتواند به توسعۀ اشکال
شهروندي و سياستهاي باز توزيعي کمک و بين اقليتهاي قومي و فرهنگي انسجام ايجاد کند،
باعث گسترش مشارکت مدني شود و نياز جوامع امروز را به شهروندان فعال و متعهد فراهم
نمايد .در مقابل ،ناسيوناليسم دلبستگيِ ملي کاذبي است که اگرچه در ايجاد انسجام و مشارکت
منفعالنه در بين اعضاي يک ملت کارکرد دارد و نقش ايفا ميکند ،اما عاملي در جهت توسعۀ
سياست خارجي تجاوزکارانه ،نپذيرفتن ضعفها و نارساييهاي کشور و طرد ساير ملتهاست
(برابکر: 11 ،

).

عموميت يافتن خودباوري و در پيِ آن گسترشِ احساس دلبستگي به مملکتِ خودي ،به
باور افراد نسبت به تواناييها و ظرفيتهاي موجود و چگونگي تفسير آنها از شرايط بستگي
دارد .دستيابي به اهداف و آرمانهاي پيش رو براي ملتها تنها در پرتوي عزمِ جمعي قابل
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حصول است و عزم جمعي ،نيز برگرفته از احساس رضايت و به دنبال آن احساس دلبستگي
نسبت به مملکتي است که افراد خود را با آن هويتيابي ميکنند .در موقعيتِ کنوني و شرايط
حساس ايران در جامعۀ جهاني ،خودباوري و دلبستگيِ مليِ مثبت ايرانيان بدون داشتن ديدي
تعصبآميز به همراه شناخت ظرفيتها و نقايص موجود و همچنين تالش در جهت مرتفع
ساختن آنها ،کمک ميکند تا ضمن احترام گذاشتن به نهادها و قوانين سياسي و اجتماعي کشور
و ارزيابي صحيح و منطقي از آنها با ايجاد پيوندي عاطفي نسبت به موقعيتهاي ويژۀ ملي
زمينهاي فراهم شود تا بتوان با تکيه بر استعدادها و تواناييهاي بومي و منابع در اختيار ،نيازها
ونيز دستيابي به خواستهها و آرمانهاي پيش رو برآورده شود.
اهداف اصلي اين مقاله عبارت است از:
مفهومسازي دلبستگي ملي در دو شکل ميهندوستانه و ناسيوناليستي
توضيح مفهومي ناسيوناليسم
توضيح مفهومي ميهندوستي
همچنين اين مقاله در صدد است تا به سوٌاالت زير پاسخ دهد:
دلبستگيِ ملي در بين افراد جامعه به چه اشکالي ميتواند تجلي پيدا کند؟
ميهندوستي به عنوان نمودي از دلبستگيِ مليِ مثبت چگونه است؟
ناسيوناليسم به عنوان نمودي از دلبستگيِ مليِ منفي چگونه است؟
وجه تمايز ميهندوستي و ناسيوناليسم چيست؟

چارچوب نظري
ديدگاههاي نظري دربارۀ دلبستگيِ ملي و به دنبال آن احساس غرور يا سرشکستگي متنوع و با
جهتگيريهاي متمايز است .برخي از نظريهپردازان معتقدند که دلبستگيِ درون گروهي و در
سطح وسيعتر دلبستگي به ملت به وجود آورندۀ غروري است که الزاماً با نفي ساير برونگروهها
و ديدگاه خصمانه نسبت به آنها و برتر دانستن گروه و ملت خودي همراه است ،بنابراين
دلبستگي ملي تنها ميتواند در شکلي ناسيوناليستي  -با تعريف مطرح شده در اين مقاله -تجلي
پيدا کند .اين ديدگاهِ يک بعدي به وفاداريِ درون گروهي توسط نظريهپردازان مختلف مورد
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
. National attachment
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انتقاد قرار گرفته است ،چرا که افراد درون گروه ممکن است گروه خود را دوست داشته باشند
بدون اينکه نسبت به برون گروهها موضعگيري خصمانهاي داشته باشند يا حتي افراد ملتي ممکن
است احساس مثبتي نسبت به کشورشان از خود بروز ندهند ،اما در مقابل ،ديدگاهي خصمانه
نسبت به ساير ملتها داشته باشند .در مقابل ،برخي نيز در ضمن انتقاد به ديدگاههاي يک جانبۀ
نظريهپردازان ناسيوناليستي ،معتقدند که دلبستگي ملي جنبۀ ديگري هم دارد ،اما مورد غفلت
واقع شده است و زمان بحث از ناسيوناليسم گذشته و در دنياي دموکراتيک مدرن ،کشورها به
سمت ميهن دوستي -با تعريف مطرح شده در اين مقاله -ميل پيداکردهاند .از ديد اين
نظريهپردازان ،ادعاي گزافي نيست اگر بپذيريم در ضمن عشق به وطن و اتخاذ ديدگاهي
ميهندوستانه ،ميتوان ازگرايشهاي تبعيضآلود ناسيوناليستي در امان بود .اما ديدگاه سومي که
به نظر واقع بينانهتر ميآيد هر دو شکل دلبستگيِ ملي را مد نظر قرار داده است و تقليل آن را به
شکل ميهندوستانه يا ناسيوناليسم نپذيرفته است .مسئلهاي که قابل توجه است ،اين است که در
جوامع امروزي ،حتي در يک کشور با نظام دموکراتيک نيز با مجموعهاي از شهروندان با
گرايشهاي مختلف روبه رو هستيم ،بين اين افراد ،هم گرايشهاي ناسيوناليستي ديده ميشود و
هم گرايشهاي ميهن دوستانه؛ و نميتوان ادعا کرد که در جوامع مدرن و دموکرات امروزي،
همۀ افراد ميهن دوست هستند و يا اينکه در مقابل ،در جوامعي که با توجه به معيارهاي موجود،
غير دموکراتيک محسوب ميشود تنها با انبوهي از افراد ناسيوناليست روبهرو هستيم و در بين
آنها گرايشهاي ميهندوستانه مشاهده نميشود .بنابراين تقليل دلبستگيِ ملي تنها در شکل
ناسيوناليستي يا ميهندوستانه درست به نظر نميآيد و الزم است که در بررسيِ اين مفهوم هر دو
شکل آن مورد کاوش قرار گيرد.
در ادامه به منظور معرفي چند تن از نظريهپردازان اين حوزه ،ديدگاههاي نظريهپردازان را در
سه دسته ديدگاههاي نظريِ ناسيوناليستي ،ميهندوستانه ،و رويکردهايي که از هر دو شکل
دلبستگي ملي صحبت کردهاند را مورد بررسي قرار ميدهيم.
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الف) رويکردهاي نظري ناسيوناليستي در تبيين دلبستگي ملي
بيشتر نظريهپردازان اين حيطه در زمرۀ نظريهپردازان روانشناسيِ اجتماعي قرار ميگيرند ،اماا در
ميان پيشگامان نظريهپردازان کالسيک ،نيز تريشاکه و وبار از جملاه نظرياهپردازاناي بودناد کاه
ديدگاهي ناسيوناليستي نسبت به احساسات ملي داشتند .آنها دولت را صحنۀ رقابت دايمي مياان
ملتها ترسيم ميکنند .يکي از مواردي که تريشکه نسبت به آن تاٌکيد عمده دارد ،وجاود قادرت
به عنوان مشخصهاي ممتاز براي دولت است .تريشکه در اين خصاو

معتقاد اسات کاه هاي

قدرتي مافوق دولت وجود ندارد و دولت هي تعهدي نادارد و از افاراد انتظاار مايرود کاه در
مقابل دولت از خود اطاعت بيچون و چرا نشاان دهناد(گيبرناا .)1 : 13 ،تريشاکه در تأيياد
عقايد ناسيوناليستي خود تأکيد ميکند که" :هر ملتي در مورد خودش اغراق مايکناد" و مهمتار
اينکه ملت بدون داشتن چنين احساسي دربارۀ خود فاقد آگاهي از اجتماع بودن خويش خواهاد
بود" (همان،

) .وبر حتي يک تئوري راجعبه ناسيوناليسم تادوين نکارد ،بلکاه طارز رفتااري

"ناسيوناليستي" در طول زندگياش اتخاذ کرد .وبر به آلمانيها به عنوان "نوع پيشرفتهتار بشار"
اشاره کرده است .اصاطالحات دارويناي باه کاار گرفتاه شادۀ وبار"-مباارزه" " ،شايساتگي" ،
"گونههاي بيشتر توسعه يافته" و "کمتر توسعه يافتۀ بشريت"-که باراي اشااره باه ارتبااط مياان
ملتها و مراحل مختلف توسعهشان به کار برده است ،طرز جهاتگياريِ آشاکار ناسيوناليساتي
آلماني وي را نشان ميدهد(همان.)11 ،
نظريهپردازاني که تنها از ديد ناسيوناليستي به بررسي دلبساتگيِ ملاي پرداختاهاناد ،وفااداري
درونگروهي را تنها در کنار خصومت برونگروهي معنادار تلقي ميکنند .اين جهتگياري را باه
وضوح ميتوان در نظريۀ هويتِ اجتماعيِ تاجفل و نظريۀ خود مقولندي ترنر ديد .با رشد تئوري
هويت اجتماعي تاجفل و ترنر  ،فرض تقابل منفي بين ديدگاههاي درون گروه و بارون گاروه در
سطح روانشناسي اجتماعي حفظ شد .تاجفل گروههايي که مردم به آن تعلق خاطر دارند را منبع
مهم دلبستگي و عزت نفس ميداند که به افراد هويت و احساس تعلق ميدهناد .نظرياۀ هويات
اجتماعي هنري تاجفل ) (SITو نظريۀ خود مقولهبندي) (SCTجاناتاان ترنار بار مکانيسامهاايي
تأکيد دارد که به افراد اجازه ميدهد تا عضويت گروهي و مقولاهبنادي را باه عناوان قسامتي از
مفهوم خود دروني کنند .تاجفل و ترنر تالش کردند تا حداقل شرايطي را کاه موجاب مايشاود
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اعضاي يک گروه هنگام مقايسه بين گروه خودي و گروههاي ديگر به نفاع گاروه خاود موضاع
بگيرند را مشخص کنند.
تاجفل معتقد است هويت اجتماعي منجر به جانبداري از درون گاروه مايشاود و ارزياابي
افراد از گروه خودي هميشه به گونهاي مثبت است و افراد هنگام مقايساه باين گاروه خاودي و
گروههاي ديگر ابعادي را براي مقايسه برميگزينند که باعث شود نتايج مقايسه در پايان باه نفاع
گروهي که به آن تعلق دارند رقم بخورد .اين مقايسۀ مطلوب به نفع گروه خودي باعث باال بردن
عزت نفس و وفاداري افراد به گروه ميشود .فرايند تبعيض گذاري به اين دليل اهميت دارد کاه
زمينه را براي مطالعۀ اينکه چارا فاردي خاود را باه گروهاي متعلاق مايداناد و از آن احسااس
خوشايندي داشته دارد فراهم ميکند (دراکمن.) 3-9 : 99 ،
ماريلين بي برور نيز با اتخاذ ديدگاهي مشابه ،معتقد است که افراد تنها با گروههاي ديگاري
که از نظر فيزيکي و فرهنگي به آنها شبيه باشند تعامل دارند و از ساير گروههاا دوري مايکنناد؛
اين امر باعث تبعيض قائل شدن بين گروه خودي و برون گاروههااي متفااوت مايشاود .بارور
درنظريۀ خود بر اين مسئله تاٌکيد دارد که رويکرد متداول قوم مداري ،جانبداري درون گروهي و
پيشداوري در برگيرندۀ عشق درون گروهي و تنفر برون گروهي است .موجودات انسااني باراي
بقا احتياج به تبادل اطالعاات ،اساتفاده از مناابع مشاترک و همکااري متقابال دارناد .تماايزات
اجتماعي و مرزهاي مشخص گروهها مکانيسمي را براي به دسات آوردن همکااري و وابساتگي
متقابل و در درون گروه ،اعتماد متقابل را ايجاد ميکند .همچنين زمينه را براي همکاري دو طرفه
با برون گروهها فراهم ميکند .وابستگي و امنيت ادراک شدۀ درون گروه باعث جاذب افاراد باه
هم ميشود و تأييد شدن يک فرد به عنوان عضو مشروع گروه تبعيت از هنجارهااي گاروه را در
او برميانگيزاند .افراد از رفتارها و سمبلها براي تمايز درون گروه خود با برون گروهها و باراي
تضمين اينکه مزاياي درون گروه در انحصار خودشان باقي بماند ،استفاده ميکنند .بر اين اسااس
هويتيابي گروهي متضمن توليد نيازهاي متضاد براي پاذيرش و همانناد ساازي درون گاروه و
تمايز از برون گروه است(برور: 999 ،

).

از ديد بيلينگ نيز ناسيوناليسم يک ايدئولوژي است که از هر ملتي به صورت ياک "واحاد"
حفاظت ميکند و دائماً از طريق فعاليتهاي سمبليک ،مثل احترام گذاشتن به پارچم ،بااز تولياد
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
Marilynn B Brewer

1

 081فصلنامه مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ایران ،دوره اول ،شماره  ،3پایيز 0330

ميشود .تمايز بين درون گروه يا «ما» و «آنها» به طور پيچيدهاي با ايدۀ ملات و ناسيوناليسام باه
عناوان معياااري باراي تشااخيص اينکااه چاه کسااي خاودي و چااه کسااي غربياه اساات ،همااراه
است(گراسويتز .) 111 ،از نظر بيلينگ ناسيوناليسم نياروي خفتاهاي نيسات کاه خاود را تحات
شرايط فوقالعاده بروز دهد يا نوعي فاجعۀ طبيعي که به صورت خودجوش و پيشبيناي ناپاذير
حادث شود؛ ناسيوناليسم گفتماني است که به صورت ماداوم آگااهي ماا و شايوۀ فهمماان را از
جهان سازمان ميدهد؛ و باز تولياد ماا تحات عناوان «ملات» هويات جمعاي ماا را مايساازد.
ناسيوناليسم شکلي از ديدن و تفسير کردن است که گفتار ،کردار و طرز تلقيهااي روزاناۀ ماا را
تحت تأثيرقرار ميدهد(اوزکريملي  .) 1 : 3 ،تاٌکيد بيلينگ بار ايان مسائله اسات کاه تماايز
گذاشتن بين ميهندوستي و ناسيوناليسم کاري عبث و بيهوده ا ست و همۀ افاراد کام و بايش در
گفتمان ناسيوناليستي شرکت ميکنند .اين مفهوم بنا به عادت در جامعه ساکن شده و در سااخت
زندگي و سياست ما ريشه دوانيده و در همه جا حاضر است.

ب) رويکردهاي نظري ميهندوستانه در تبيين دلبستگي ملي
ميتوان اين گونه ادعا کرد که بيشتر نظريهپردازان اين حيطه نظريهپردازان مکتب انتقادي هساتند
و پيشگام آن هابرماس اسات .نظرياهپردازاناي کاه باا انتقااد از هويات ملاياي کاه زميناهسااز
ديدگاههاي ناسيوناليستي است در پي گسترش ميهندوستي در جوامع کنوني هستند .البته در بين
نظريهپردازان کارکردي کالسيک نيز ميتوان ايان چناين گرايشاي را يافات کاه نموناۀ باارز آن
جهتگيريهاي دورکيم است.
شايد بتوان نخستين بارقههاي ميهن دوستي را در آثاار دورکايم يافات .وي ناسيوناليسام را
قبول نداشت و آن را گونۀ شديد يا تاريک ميهندوستي ميناميد .او مايهندوساتي را ايان گوناه
تعريف ميکند :احساسي که افراد را به جامعۀ سياسي ربط ميدهاد ،طاوري کاه کسااني کاه در
ساخت آن نقش دارند ،به وسيلۀ شبکهاي از احساسات با همديگر ارتبااط پيادا مايکنناد(ماک
گراون3 ،

 .) 1 :او آرمان ملي را با آرمان بشري برابر ميداند و معتقد است هر دولات باه

ارگاني مبتني بر آرمان بشري تبديل ميشود تا جايي که ميپاذيرد وظيفاۀ اصالي آن توساعه از
طريق گسترش مرزها نيست بلکه افزايش سطح اخالقيات اعضايش است .بنابراين ،جواماع باياد
به لحاظ برخورداري از بهترين نوع سازماندهي و دارا بودن نهاد اخالقي بر خود ببالند نه به دليل
بزرگترين يا ثروتمندترين بودن در ميان جوامع ديگار(گيبرناا .) 1 -1 : 13 ،از نظار دورکايم
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ناسيوناليساام نااه ديگاار وجااود دارد و نااه ماايتوانااد وجااود داشااته باشااد ..ماايهن دوسااتي
محلي(ناسيوناليسم) به يک اشتباه تاريخي بدل شده که به طور دلخواه و موافق ميل ،قابل اصالح
نيست(همان) 3 ،
مارکس نياز باه شادت از ناسيوناليسام انتقااد مايکناد و آن را کااله بارداري مايداناد .او
ناسيوناليسم را همچون ابزاري در دست طبقۀ بورژوازي براي افزايش منافعشان قلمداد مايکناد؛
جامعۀ مشترکالمنافعي که عليه کارگران در داخل کشور و طبقۀ بورژوازي ملاتهااي ديگار در
خارج از کشور به کار گرفته ميشود(مک گراون .) 9 : 3 ،او وقوع انقالبي را در آلمان تأييد
ميکرد که نه تنها هدف آن ترقي آلمان در حد پيشرفتهتارين کشاورهاي غرباي باود ،بلکاه ايان
کشور را قادر ميکرد تا رسالتي را به انجام برساند :آزادي افاراد باه عناوان ابنابشار ،و ناه آزادي
آلمانيها به عنوان آلماني(همان.) ،
درمقابلِ نظريۀ هويت اجتماعي که زمينهاي براي توجيه گرايشات ناسيوناليستي اسات ،املاي
مومندي نظريۀ خود را در واکنش به نظريۀ هويت اجتماعي( )SITو بر اسااس چهاار مطالعاه در
آلمان و بريتانيا ارائه داد .او با تأکيد به تمايز بين انواع مقايسهها ،رويکردهااي مايهندوساتانه ياا
ناسيوناليستي را ناشي از جهتگيري متفاوت نسبت به اين مقايسهها در اين زمينه ميدانسات .از
نظر او مردم دوست دارند دربارۀ خود و گروههايي که به به آن تعلق دارند به گونهاي مثبت فکار
کنند .اين مسئله يکي از موضوعات اساسي تئوري هويت اجتماعي اسات .احساساات مثبات باه
درونگروه ملي در معناي ناسيوناليستي ممکن است مستقيماً به نپذيرفتن و احساس خصومت باه
برونگروهها مربوط باشد که اين امر در مباحث مايهندوساتانه ،محلاي نادارد .در مايهندوساتي
انتظار ميرود که ارتباط مثبت با گروه خودي ،تعلق پاذيري ،احسااس مسائوليت و دلبساتگي از
ابطال و نپذيرفتن برون گروهها مستقل باشد(مومندي و ديگران.) 11 : 11 ،
مومندي و سيمون سه نوع مقايسه را براي ارزيابي درون گروهي در ساطح ملاي تشاخيص
دادهاند:
-1

مقايسۀ بين گروهي که با ساير کشورها انجام ميشود.
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 -2مقايسۀ موقتي :مقايسه با آنچه يک کشور در گذشته بوده است يا مقايسه با آنچه که در
آينده براي همان کشور صورت خواهد گرفت .اين همان مقايسههاي خاود ارجااعي اسات کاه
براي کاهش پيشداوريها پيشنهاد ميشود.
 -3مقايسه با معيارهاي قطعي يا استاندارهاي مطلاق :مثال مقايساه باا وضاعيت سياساي
اجتماعي يک جامعۀ آرماني که جامعه خواهانِ رسيدن به آن است.
بر اساس اين تقسيمبندي ،مومندي و سيمون به اين نتيجه مايرساند کاه مقايساههااي باين
گروهي تنها وسيلۀ هويتيابي گروهي نيست و برخي از اعضاي گروه براي هويتياابي خاود از
ساير مقايسهها استفاده ميکنند (همان .) 1 :مقايسههاي بين گروهي با ساير ملتهاا منجار باه
گرايشهاي ناسيوناليستي ميشود ،در حالي که مقايسههاي موقتي يا استاندارد با رفتار مبتناي بار
ميهندوستي منطبق است و اين امر باعث ايجاد اعتدال در احساسات دلبستگي ملي مايشاود و
پيش شرط ثبات براي جامعهاي دموکراتيک است(همان .) 19 :بنابراين اگر چاه تئاوري هويات
اجتماعي بر اين نکته تأکيد دارد که همبستگي مثبت بين هويتياابي درون گروهاي و تماايزات
بين گروهي وجود دارد و در نهايت منجر به تعيين هويت ملي و ابطال ساير ملتها مايشاود در
مقابل ،مومندي به اين نتيجه ميرسد که اين گونه جهتگيري تنها زميناهاي باراي گارايشهااي
ناسيوناليستي است ،در حالي که گرايشهاي ميهندوستانه بار اسااس مقايساههااي ماوقتي و ياا
استاندارد است و به خصومت با ساير ملتها منجار نمايشاود و ايان مسائلهاي اسات کاه در
تئوري هويت اجتماعي از آن غفلت واقع شده است.
يورگن هابرماس از جمله نظريه پردازان معاصار اسات کاه در واکانش باه برخاي از تااري
نويسان محافظهکار آلماني که تالش ميکردند هويت آلمااني را هنجااري و شاکل قاراردادي و
متداول از دلبستگي ملي بدانند ،از ميهن دوستي قانوني به عنوان تنها شکل مجاز از هوياتياابي
سياسي و تعيين هويتِ مدني براي آلمان طرفداري کرد .هابرماس ميهندوستي قانوني را تصاديق
آگاهانۀ اصول سياسي ميداند که ناشي از هويتهاي فرا قراردادي است .در اين بين افاراد يااد
ميگيرند بي طرف باشند و تاا آنجاايي کاه ممکان اسات از امياال خاود و انتظاارات اجتمااعي
قراردادي موجود در جامعه چشم پوشي کنند .اين هويتِ تمرکز زدايي 1شاده افاراد را از حالات
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
Self-referential
Conventional
Constitutional Patriorism
Post-Conventional identities
De-centered
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"مطلق" در ميآورد و آنها را در آنچه که ميخواهند به دست آورند و آنچه که ساايرين از آنهاا
انتظار دارند "نسبي" ميکند(مولر .) 31 : 111 ،در چنين جامعههااي فراسانتي ،ديان ،سانت و
ساير اشکال اخالقي قراردادي در حقوق اساسي و هنجارهاي قانوني کليتر باز تفسير ميشاوند.
افراد از طريق تعامل اجتماعي در فضايي عمومي که در آن امکان باز تعريف هويتهااي جمعاي
وجود دارد با هم مذاکره ميکنند .در اين فضاا ارتباطاات آزاد پايش شارط تعياين کنناده باراي
عقالني شدن هويتهاي جمعي است .در اين باين هوياتهااي فراقاراردادي و انعطاافي بيشاتر
آنجايي که سنتهاي ملي به چالش کشيده شدهاند و شهروندان موضعي انتقادي نسابت باه آن
اخذ کردهاند  ،شکل ميگيرد(همان.) 31 :
هابرماس فضاي عمومي را مکاني براي بحثهاي منطقي در بين شهروندان ميداند .در اين
فضاي عمومي شهروندان خود را آزاد و برابر ماييابناد و در فراينادهاي ياادگيري دموکراتياک
مشارکت و اصول عام را به طور ميهن دوستانه تصديق ميکنند .قانون در ايان باين کاارکردي
سهگانه دارد :به طور عمومي ،هم از حقايق تاريخي حفاظت؛ هم شکلي از پذيرش دموکراتياک
را ايجاد؛ و هم در بين افراد دموکرات انسجام و يکپارچگي ايجاد ميکند(همان.) 33-9 :
از نظر هابرماس دموکراسي و شهروندي هار دو در تبلاور سياساي ،اجتمااعي ،فرهنگاي و
حقوق اخالقي خودي بايد به شکل نوعي ميهن دوستي دموکراتيک مبتني بر قانون اساسي و نيز
نوعي وحدت جهان وطني تحقق يابد .پس منظور از ميهن دوستي دموکراتيک مبتناي بار قاانون
اساسي چيزي جز نوعي از هويت مشترک مبتني بر اصول انتزاعي زندگي دموکراتيک ملحوظ در
قانون اساسي نيست و در برابر باز خواني غير انتقادي مليت ،فرهنگ ،قوميت ،دين ،نژاد ،زباان و
تاري قرار ميگيرد .منظور از وحدتِ جهانوطني اتخاذ الگويي از جامعه اسات کاه بار اصاول
نهااادين انتزاعااي مثاال آزادي يکسااان بااراي تمااامي شااهروندانِ جهاااني و باار اساااس حقااوقِ
شهروندجهاني بنا شود و بر اصاول ماورد اتکااي دولات مبتناي بار قاانون اساساي ،نياز متکاي
باشد(منوچهري.) 1 : 31 ،
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ميهن دوستيِ قانوني شکلي از هويت شهروندي را بر پايۀ اصول دموکراتيک ايجاد ميکند و
به وسيلۀ مشارکت کردن در عملِ جمعي تغيير اصول دموکراسيِ قاانوني شاکل مايگيارد .اگار
شهروندان در اين جامعه خودشان را در توليد فرايندهاي دموکراساي شاورايي هماراه باا اصاول
قانونيِ عام شريک بدانند ،اين عملکردها را متعلق به خود تفسير ميکنند ،به برخي از جنبههااي
مشترک تاريخشان دلبسته ميشوند و خود را با برخي از نهادهاي اجتماعِ سياسيشان هويتياابي
ميکنند و به عنوان شهرونداني که دنبالهرويِ دستاوردهاي جمعي اجتماعشان هستند نماود پيادا
ميکنناد .بناابراين ياک چناين مايهندوساتيِ قاانوني مايتواناد اساسااً جاايگزين ناسيوناليسام
شود(هيوارد.)1 : 111 ،
از جمله پيروان نظريۀ هابرماس ميتوان به جين ورنر مولر اشاره کارد .او نظرياۀ خاود را از
نگارشهاي هابرماس از ميهن دوستي قانوني و تئاوري بحاث برانگياز مدرنيزاسايون و عقالناي
شدن استنباط کرده است .از ديد مولر ،ميهن دوستيِ قانوني تئوريِ جديد شهروندي و وفااداري
مدني 1براي جوامع دموکراتيک است .هدف ميهندوستيِ قاانوني ،باه عناوان مجموعاه عقاياد و
گرايشهايي که شکلي از دموکراسي ليبرال از قانون را تقويت مايکناد ،ايجااد براباري و آزادي
براي شهروندان است ،اين مسئله باعاث مايشاود کاه شاهروندان در ايان جامعاۀ آزاد و برابار،
همديگر را قبول داشته باشند و تأييد کنند(مولر.) : 111 ،
از نظر مولر در کل ،ميهن دوستيِ قانوني آرماني از دلبساتگيِ سياساي بار اسااس روياههاا،
هنجارها ،ارزشها و قوانين موجود در جامعۀ دموکرات ليبرال است .ميهن دوستيِ قانوني شاکل
جديد از انسجام را در جوامع معاصر نشان ميدهد که هم با ناسيوناليسم متفاوت است و هام باا
بينالمللي گرايي 1.اين مفهوم راه حل معضل ايجاد وفااداريِ سياساي در جواماع چناد فرهنگاي
است(همان.)11 ،
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اصولي که از حقوق انساني و آزادي و برابري باز توليد ميشود و شکل انسجام يافت قانوني است کاه خاود را از
طريق مشارکت سياسي باز توليد ميکند.
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پسوند قانوني در ميهن دوستيِ قانوني ،نشان دهندۀ فرهنگِ قانونيِ به خصو
عام (جهاني) و خا

است که باين

قرار ميگيرد .به عبارت ديگار شاکل وابساتگي و دلبساتگي سياساي در

ميهندوستيِ قانوني توجه به هنجارهاي عام جهانيِ انطباق يافته با فرهناگهااي قاانونيِ خاا
است .بنابراين ميهن دوستيِ قانوني راهي براي ارتباط دادن ارزشهاي عام با دلبستگيهااي ملاي
و خا

است(همان.) :

ميهن دوستيِ قانوني هنگامي مجال ظهور مييابد که چگونگي سيستم ايجاد قاانون باه طاور
کلي و اصول مربوط و قوانين توليد شدۀ آن براي شهروندان توجيه شده باشد ،البته از شهروندان
نميخواهند که با قانون در همۀ زمينه هاي خا

موافق باشند و آن را بپذيرند .بار ايان اسااس،

اگر شهروندان حتي در مورد تغيير وجوب قانوني و نه تنها کاربرد قوانين اختالف نظار داشاته
باشند ،اين امر کامالً منطقي به نظر ميرسد .اما در مواقعي که عدم توافق منطقي در مورد قاوانين
و چگونگي تفسير خا

از شرايط به وجود ميآيد ،اين مسئله باراي هماۀ افاراد جامعاه ،حتاي

براي افرادي که خود را در اقليت ميدانند ،بايد قابل پذيرش و توجيه باشد .براي مديريت کاردن
چنين شرايطي به رويههاي مشروع توجيه سازي احتياج است و اين امر در قانون اساسيِ جواماع
دموکراتيک ليبرال ،در نظر گرفته شده است(همان.) 1 :
زماني که اقليتها احساس ميکنند که با آنها به صورتي ناعادالنه رفتار شده ممکان اسات
با تصميمات اکثريت مخالفت کنند .در اين بين ،ميهن دوستيِ قانوني راه حل تأثيرگذار هم براي
اکثريت و هم براي اقليت به شمار ميآيد .در مورد اکثريت اين امکان را به وجاود مايآورد کاه
موضعي بيطرفانه اتخاذ کنند و به اقليتها به چشم افرادي که ميتاوان منافعشاان را در جرياان
تصميمگيريها ضايع کرد ،نگاه نکنند .اقليت ها هام در ايان شارايط باا اطمينااني کاه از ميازان
پذيرششان در جامعه و اجراي عدالت در موردشان پيادا کاردهاناد و اينکاه مايتوانناد در کناار
اکثريت نقشي اثرگذار در جامعه داشته باشند ،از ميهن دوستيِ مشترک محافظت مايکنناد و باه
وجوب قانوني وفادار هستند .يک چنين وضعيتي و همزيساتي مساالمتآمياز اقليات و اکثريات
نشان دهندۀ ظهور فرهنگ قانوني است(مولر.) 113 :
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ج) رويکردهاي نظري كه در تبيين دلبستگي ملي هر دو شکک ن را مکد نظکر رکرار
دادهاند.
در اين قسمت به بررسي نظريات نظريه پردازاني ميپردازيم که غرور ملي را مفهومي دو وجهي
ميپندارند و معتقدند فرو کاستن غرور ملي تنها به شکل ناسيوناليستي يا به شکل ميهن دوستانه،
اين مفهوم را به درستي بيان نميکند .در اين رويکرد با طيف وسيعي از نظريه پردازان حيطۀ
جامعه شناسي ،روانشناسيِ اجتماعي ،علوم سياسي و روانشناسي سياسي روبه رو هستيم.
آلپورت در بين روانشناسان اجتمااعي ،بيشاترين اثار گاذاري را در حيطاۀ مشاخص کاردن
شرايط وضعي انتقادي براي اينکه تماسهاي ميان گروهي به سمت کاهش پيشداوري و اعتادال
حرکت کند ،داشت.
اگرچه آلپورت اين موضوع را ميپذيرد که خصومت نسبت به ديگري يا حاداقل تشاخيص
يک دشمن مشترک مي تواند پيوستگي درون گروهي را افزايش دهد ،اما او خاطرنشان ميکند که
مثبت انديشي نسبت به درون گروه ،لزوماً داللت کنندۀ خصومت يا منفي انديشي نسبت به برون
گروهها نيست(دفيگرو و الکينز .)1 : 11 ،به عالوه عشق به درون گروه ميتواند باا دامناهاي از
ديدگاهها نسبت به برون گروه ها مثل مثبت انديشي خفيف ،احساس بي تفاوتي ،نداشتن ديادگاه
اهانتآميز يا در انتها داشتن حس تنفر نسبت به آنها همراه شود .بنابراين وفاداري و طرفداري از
درون گروهها ميتواند با دامنۀ کاملي از احساسات نسبت به برون گروه همراه شاود(از احسااس
تنفر کامل تا حس قدرداني کامل)(برور .) 1 : 999 ،در مادل آلپاورت ياک خاارجي هميشاه
خارجي نيست ،اين عقيدۀ او از اينجا نشئت ميگيرد که روابط درون گروههاا و بارون گاروههاا
هميشه در حال باز توليد است و اين تغيير در نگرش نسبت به برون گروهها از دستکاري شرايط
تماس گروهها ،حمايتها و همکاريها به وجود ميآيد .پس مرزهاي درون گروهي ميتواناد از
فردي به فردي يا از زمينهاي به زمينهاي ديگر و با توجه به شرايط يا نيازهاي افاراد ياا گاروههاا
تغيير کند .در تأييد حرف آلپورت بسياري از محققاان نشاان دادهاناد کاه افاراد تحات شارايطي
ميتوانند سريعاً کساني را که قبالً برون گروه قلمداد ميشدند به درون گروه بااز تقسايم بنادي
کنند (دفيگرو و الکينز.)1 : 11 ،
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جرج اورول نيز معتقد است که ناسيوناليسم را نبايد با ميهن دوساتي يکاي گرفات .ايان دو
مفهوم کامالً چالش برانگيز است ،اما براي فهميدن آنها بايد آن دو را از هم جدا کرد ،چاون ايان
دو مفهوم متضمن ايدههاي متفاوت و گاه متضاد هستند .ميهن دوستي عالقاۀ شاديد باه مکااني
خا

و روشي خا

براي زندگي است .يک ميهن دوست معتقد است :ميهن او بهترين مکاان

در جهان است ،اما هي تمايلي باراي فشاار آوردن بار سااير ملاتهاا نادارد .از طارف ديگار،
ناسيوناليسم شکل غير قابل تفکيک از تمايل براي رسيدن به قدرت است .هادف هميشاگي هار
ناسيوناليست به دست آوردن قدرت و پرستيژ بيشتر ،نه براي خاود بلکاه باراي ملات و سااير
گروههايي است که او آنها را براي ذوب شدن در هستيشان انتخااب کارده اسات(اورول: 9 1،
)
از نظر اورول خصيصههايي را ميتوان براي ميهندوستان قائال شاد از جملاه اينکاه :پايش
فرضِ ميهن دوستيِ اعضا در يک کشور عشق به آن است .ميهندوستان ميدانند که اجتماع آنهاا
بدون استفاده از قانون نميتواند پيشرفت کند و اين مسئله جاذباۀ قاوانين سياساي را باراي آنهاا
بيشتر ميکند .يک کشور را اعضايش تشکيل ميدهد که به طور جمعاي خودشاان را باه عناوان
بخشي از يک اجتماع بين نسلي در نظر ميگيرند .قوانين قابل اجراي جمعي هنگامي که به ضرر
چيزي يا کسي است به سادگي قابل انحالل نيستند و ميهن دوستان ثابت قدم به منظور بازسازي
اجتماعاتشان و مرمت کاردن وظاايفي کاه بار دوششاان گذاشاته شاده اسات افارادي انتقاادي
هستند(کالن.)1 - : 111 ،
ميتوان اين گونه ادعا کرد که پرچمدار بحث دوگانه بودن دلبستگي ملي و تجلاي آن در دو
شکل ميهن دوستانه و ناسيوناليستي ماريزيو ويرولي اسات ،او نظرياۀ خاود را در ساال 991
مطرح کرد .در اين نظريه او نشان ميدهد که دلبستگي ملي مفهومي است با دو ظرفيت متفااوت:
مثبت (مثل ارزيابي مطلوب از دستاوردهاي يک کشور) و منفي (مثل ديدگاه منفي نسبت به ساير
کشورها و همچنين قضاوت هاي مثبت افراطي نسبت به کشور خودي که منجار باه ايان اعتقااد
شود که کشور من از سايرين برتر است)(الکسيت و اوري  .) : 1 1 ،ويرولي معتقد است کاه
در ادبيات تحقيقي ،ميهن دوستي و ناسيوناليسم مترادف هم گرفته شده است و تالش ميکند تاا
تمايز آنها را نشان دهد .از نظر ويرولي ناسيوناليسم در اواخار دهاۀ  3در اروپاا باراي تقويات
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يگانگي وحدت قومي ،زباني ،فرهنگي و همگني مردم پديد آمد در حالي کاه مايهن دوساتي در
نتيجۀ بسيج منابع اقتصادي و اجتماعي در دوران مرکانتليسم سدۀ نوزده مايالدي شاکل گرفات.
اين فرايند در نتيجۀ تغيير آرام در ويژگيهاي شخصيتي و عادتهاي ارتبااطي در باين افاراد در
جامعه به وجود آمد و آن را ميتوان پادزهر ناسيوناليسم به حساب آورد(دوناهو.) 111 :
از نظر ويرولي گسترش ميهن دوستي در بين افراد يک جامعه ،عالقه نسبت باه مسسساات و
نهاد هاي سياسي را به هماراه دارد و ايان عالقاه از آزادي مشاترک افاراد در جامعاه محافظات
ميکند .عشق يک ميهن دوست ،عشق به ميهن ،آزادي و ايجاد اتحاد است .اين عشاق مهرباان و
بخشنده است؛ يک ميهن دوست هي تمايلي براي ايجاد فشار بر ديگر افراد ندارد و انديشههاا و
جهتگيريهاي او در مورد کشورش هم تدافعي ،هم نظامي و هم فرهنگي است .اما ناسيوناليسم
را نميتوان از قدرت تفکيک کرد ،هدف يک ناسيوناليست کسب قادرت و حفاظ اعتباار بيشاتر
تنها براي گروه خودي اسات(دونااهو ) 111 ،در حاالي کاه مايهن دوساتان دشامنان اساتبداد،
حکومت هاي مطلقه ،ظلم وستم ،فساد و انحاراف هساتند؛ ناسيوناليساتهاا دشامنان آميختگاي
فرهنگي ،ناخالصي نژادي ،ناهمگوني و انفصال سياسي -اجتماعي هستند(ويرولي.) : 991 ،
از نظر ويرولي ميتوان تجلي ميهن دوستي را در نظامهاي جمهوري ديد .مايهن دوساتي باه
افراد نشان ميدهد که بايد شهرونداني متعهد باشند و براي دفاع از جمهاوري و بهباود وضاعيت
زندگيشان آزادانه مشارکت داشته باشند  .اين رهنمود با مشخص کردن مزايااي مايهن دوساتي،
روشن شدن تعهدات و توافقات عمومي در عرصۀ اجتماع و از طريق تصويرسازي پيشرفتهااي
موفقيتآميز کشور حاصل ميشود ،نه با استفاده از تصاوير تند و تل تبعيض برگرفته از حافظاۀ
مشترک مردم و تحريک احساسات آنها(ويرولي .)3 : 991 ،ميهن دوستان در نظام جمهوري بايد
اين توانايي را داشته باشند که تقاضاهاي خود را از نظام حااکم مطالباه کنناد و برايشاان واضاح
باشد که چه چيزي را ميپذيرند و به چه چيزي تعهد پيدا ميکنند .چنين افارادي باه حمايات از
آزادي مشترک ميپردازند و با هر فرد يا دستهاي که بخواهد منفعت گروه خاصي از افاراد را باه
جمع تحميل کند مخالفت ميکنند .ميهن دوستان بايد اين توانايي را داشته باشند که با تبعايض و
محروميت مبارزه کنند و به دنبال ارضاي حس خود بزرگبيني خود به واساطۀ هزيناه کاردن از
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آزادي ديگران يا تالش در جهت همگن سازي ديني ،قومي يا فرهنگي در جامعه نباشند(همان:
.)9
رابرت تيشاتز و اروين استاب نيز براي توضيح دو شکلي بودن دلبساتگي ملاي از دو ناوع
ميهندوستي کورکورانه و ميهن دوستي استنباطي نام بردهاند .آنهاا مايهندوساتي کورکوراناه و
استنباطي را از نظر مفهومي کامالً متمايز ميکنند.
از نظر آنها ميهندوستيِ کورکورانه جهتگيري محافظهکارانه و غير انتقادي نسبت باه مايهن
را در پيش ميگيرد و نشان دهندۀ بيميلي افراد يک جامعه از انتقاد به کشور خودي است که باه
گرايشهاي ناسيوناليستي و قوم مدارانه بسيار شبيه است(هاودي  .)1 : 111 ،در مايهندوساتي
کورکورانه ،مانند گرايشهاي ناسيوناليستي ،افراد با در نظر گرفتن روابط بين گروهي ،هميشاه در
ارائۀ تعريفي مثبت از کشورشان سعي دارند ،آن را برتار از سااير کشاورها ارزياابي مايکنناد و
ارزيابي مثبتي از ساير گروهها ندارند .اين گونه احساسات ميتواند زمينه را براي توجيه سالطه-
گري ملي يک کشور بر کشورهاي ديگر فراهم کند .ميهندوستي کورکورانه عاملي براي هاراس-
هاي هميشگي از تهديدات خارجي است و نگراني دائمي را در مورد از بين رفتن امنيت ملاي و
فرهنگ ملي به دست بيگانگاان باه دنباال دارد .ايان احسااس زميناه را باراي اغاراق در ماورد
تهديدات خارجي و آسيبپذيري ملي فراهم ميکند و متعاقب آن نگراناي از ناخالصاي و عادم
يکرنگي فرهنگي را به دنباال دارد(شااتز و اساتاب .) 1 -1 : 999 ،مايهن دوساتي کورکوراناه
سرسخت و متعصب و سنت گراست .ارزيابي غير واقعگرايانهاي کاه ايان ناوع مايهندوساتي از
گروه خودي ارائه ميکند ،گاهي اوقات ،به خودشيفتگي گروهاي منجار و باعاث عادم صابر و
بردباري در مقابل ساير ملتها و حتي گرايشهاي کينه توزانه و دشمني با آنهاا مايشاود(شااتز،
: 99

).

در مقابل ،ميهن دوستي استنباطي نوعي از دلبستگي به ميهن به همراه گسترش فرهناگ نقاد
و پرسشگري از عملکردهاي گروه حاکم است که تمايل براي ايجاد تغييرات مثبت در کشاور را
به همراه دارد .افراد ميهندوست به ارزشهايي که به نفاع اجتمااع و سااير افاراد از گاروههااي
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مختلف است ،معتقدند .آنها براي ظرفيت هااي مثبات ياا منفاي موجاود درکشورشاان ارزشاي
برابرقائل هستند؛ به اين معنا که نقاط قوت کشور را عااملي در بااال باردن دلبساتگي ملايشاان
ارزيابي ميکنند ،اما از شناسايي نقاط ضعف مملکت چشم پوشي نميکنند و سعي در شناساايي
و رفع آنها دارند .اين روحيه ديدي انتقادي به ميهندوستان استنباطي ميدهد و باعاث مايشاود
اين گونه افراد به سمت گرايشهاي ناسيوناليستي کشيده نشوند(شاتز و استاب.) 1 - : 999 ،

مفهوم سازي دلبستگي ملي
دلبستگي ملي احساسي مثبت به کشور و ناشي از ارزيابي افراد از هويت مليشان است .هويات
ملي را شکل ابتدايي هويت قابل دسترس براي افراد مي داند که شکل دهندۀ ساير هويت هاسات.
اين نوع از هويت منعکس کنندۀ جنبههاي مشترک مهم متعلق بودن و پيوستگي افراد به هم است
و آن را نبايد به منافع سياسي يا اقتصادي ملي محض تقليل داد(کونينگ .) : 111 ،هويت ملاي
فرايند پاسخگويي آگاهانۀ هر ملتي به پرسش هاي پيرامون خود ،گذشاته ،کيفيات ،زماان ،تعلاق،
خاستگاه اصلي و دائمي ،حوزۀ تمدني ،جايگاه سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و ارزش هاي ملهام از
هويت تاريخي است؛ مجموعهاي از نشانهها و آثار مادي ،زيستي ،فرهنگي و روانياي کاه سابب
تفاوت جوامع از يکديگر ميشود(حاجياني .) 1 : 3 ،اگر ارزيابي افراد از هويت ملي مثبات
و قابل قبول باشد ،دلبستگي ملي را در پي دارد و اگر ارزياابي فارد از هويات ملاياش منفاي و
مأيوس کننده باشد ،احساس يأس و سرشکستگي ملي را در پي خواهد داشت.
دلبستگي ملي نتيجۀ فرايندهاي تاريخي و اجتمااعيِ چندگاناه اسات کاه در جرياان تااري ،
حوادث ،وقايع و دستاوردهاي ملي که در گذشته کسب شده و قضاوت دربارۀ آنچه که هست و
آنچه که در آينده پيش خواهد آمد ،شکل ميگيرد(معدل .)131 : 113 ،اين مفهوم سازهاي چناد
بعدي است که در هر کشوري به وسيلۀ شرايط منحصر به فرد تاريخي و اجتماعي موجود در آن
شکل ميگيرد و با پيشرفتهاي علمي ،تکنولوژي ،اقتصادي ،اجتماعي ،رفاهي ،آثار دموکراسي و
ميزان اثرگذاري سياسي و نظامي کشور در سطح جهااني همبساتگي دارد و پيونادي عااطفي باا
موقعيتهاي ويژۀ ملي است و نقش مهمي در شکل دادن احترام به قوانين سياسي کشاور ،زباان
اصلي ،قوانين اجتماعي و ...ايفا ميکند (مظاهري و ديگران.) 31 ،
دلبستگي ملي مانند طيفي عمل ميکند که ميتواند بسيار شديد باشد و به سمت گرايشهاي
ناسيوناليستي و شوونيستي برود و منجر به گسترش تمايالت جنگطلبانه و بيگانه هراسي شاود،
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همچنين مي تواند اين قدر پايين باشد که عاملي در ايجاد احساس يأس و خودبااختگيِ ملاي در
بين مردم جامعه؛ باعث بيانگيزگي احزاب سياسي؛ عدم مشارکت فعال مردم و در پايشگياري
سياستهاي خارجي موجب رفتار منفعالنه شود .در آخار ،دلبساتگيِ ملاي مايتواناد حاالتي از
اعتدال را به وجود آورد و احساسات ملي را به سمت ميهندوستي سوق دهد که در اين رويکرد
فرد هم به مملکت خود احساس دلبستگي ميکند  ،هم براي ديگر ملتها احتارام قائال اسات و
هم اجازه نمي دهد که دلبساتگي بيجاا نسابت باه مملکاتش ماانع از آن شاود کاه ضاعفهاا و
نارساييهاي موجود در جامعه را نبيند .در يک جمعبندي ميتوان اين گونه نتيجهگيري کارد کاه
با توجه به مباحث مطرح شده در زمينۀ دلبستگيِ ملي و اتفاق نظار اکثريات نظرياهپاردازان ايان
حيطه ،دلبستگي ملي را ميتوان به دو شق تقسيم کرد که باا توجاه باه تعااريف ،يکاي رويکارد
ناسيوناليستي و تعريف عام پذيرفته شده از ناسيوناليسم است که وفاداري غيرانتقادي باه ملتاي و
ديدگاه خصمانه به ساير ملتهاست و ديگري رويکرد ميهن دوستانۀ دلبساتگي ملاي اسات کاه
وفاداري انتقادي به ملتي بدون داشتن ديدگاه خصمانه به ساير ملتها را نشان ميدهد.
شايد تعريفي که از دلبستگيِ ملي ناسيوناليستي ،با توجه به نظريۀ نظريهپردازان اين حيطه
ميتوان داد ،به مفهوم قومگرايي ،ناسيوناليسم قومي -فرهنگي يا ناسيوناليسم کالسيک بسيار
نزديک باشد ،ناسيوناليستي که تفاوتهاي فرهنگي ،ديني ،قومي و نژادي را برنميتابد؛
ناسيوناليستي که ديدگاههاي انتقادي را نميپزيرد و همچنين جهتگيري عاطفي و نه عاقالنه
دارد .در مقابل ،برخي از نظريهپردازان مانند اسميت ،نيز مفهوم ميهندوستي را بسيار نزديک به
ناسيوناليسم مدني ميدانند .بنابراين اگر ناسيوناليسم مدني را گفتاري ناسيوناليستي با احترام به
تنوع ،همراه با پديدۀ شهروندي و نظم دموکراتيک ،کمتر عاطفي و بيشتر اقناعي بدانيم که به
تنوعات ديني و فرهنگي احترام ميگذارد و از همه مهمتر اينکه ديدي انتقادي دارد ،در اين
صورت و بنا بر اين تعريف ،ناسيوناليسم مدني ميتواند با ميهن دوستي همپوشي داشته باشد.
دلبستگي ملي هنگامي که به شکلي ناسيوناليستي تجلي ميکناد ،اغلاب باا اصاطالحاتي چاون
پيشداوري ،تصورات قالبي و تبعيض همراه است .منظور از ناسيوناليسم ،شکلي از دلبساتگي ملاي،
حس تعلق به اجتماعِ ملي ،احساس دلبستگي به مردم ،قلمرو ،تاري  ،دستاوردها و عشق به کشاور و
طرد غير خوديهاست(معدل  .)131 : 113 ،براون ناسيوناليسم را به طور کلاي نهضاتِ انديشاه و
عمل مي داند که نوعي آگاهي و هشياري کاذب و نادرست؛ به دنبال ايجاد يا تقويات «احسااس
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ملي» در بين مردم؛ و از جهت ايدئولوژيک نسبتاً قوي است که برداشتي تحريف شده از واقعيت
ارائه ميدهد و به صورت قدرتمند رفتار سياسي بساياري از افاراد را مايساازد(ساازمند: 31 ،
.) 19
ماايهندوسااتي هوي اتِ گروه ايِ قااوي و مکانيس امِ قدرتمن ادِ سياسااي در مقاباال تبعاايض و
شوونيسم (ميهن دوستي افراطي) است که مزاياي چندگانگي فرهنگاي را تصاديق مايکناد ،باه
تفاوتهاي گروهي احترام ميگذارد و بر تنفر از قوم مداراي تاٌکيد دارد(دفيگرو و الکينز: 11 ،
).
هويتيابيِ ميهندوستانۀ فردي از کشاورش باه ايجااد احسااس مسائوليت و مشاارکت در
اعمالي که دولت ملي اخذ کرده ،کمک ميکند .گساترش احسااس مايهندوساتي در جامعاه باه
عموميت يافتن مشارکت مدني در بين افراد منجر ميشود و به ايجااد انساجام باين آنهاا کماک
ميکند .همچنين ميهندوستي از سياستهاي اجتماعي باز توزيعي حمايت ميکند ،زيرا در پيش
گرفتن اين سياستها به انسجام بين طبقات موجود در جامعه و احساس مسئوليت متقابال افاراد
به هم احتياج دارد و ميهندوستي ميتواند چنين زمينهاي را فراهم کند(برابکر: 11 ،

).

از نظر آنتوني اسميت موضع ميهندوستانه به دلبستگي ملي ،موضع افرادي است کاه مفهاوم
ملت را به تعريفي کامالً قومي مقيد نميکنند و در مقابل ملت از دولت صاحبت و روي مفهاوم
دولت -ملت تأکيد ميکنند .همانگونه که واکر کانر معتقد است که مفاهيم ملت و ناسيوناليسم را
بايد دقيقاً از مفاهيم دولت و ميهن دوستي متمايز کارد(اساميت .) 1 : 3 ،اساميت در اداماه،
براي توصيف موضعگيري ميهندوستانه از اصاطالح خنثايتاري مثال "دولات ملاي" باه جااي
"ملت" استفاده ميکند .منظور او از دولتِ ملي "دولتي" اسات کاه «باه واساطۀ اصاولِ قاانوني
مشروع ميشود و اعضااي آن ميزاناي از وحادت و يکپاارچگي ملاي (اماا ناه لزومااً همگاوني
فرهنگي) را دارند» .به صورتي مشابه در بحث ميهندوستي ما ميتوانيم از "دولات -ملاتهاا"
صحبت کنيم ،زيرا مثالً دولتهاي چند قومي به دنبال مليت هستند و تالش ميکنند تا از طرياق
معيارهاي انطباق و يکپارچگي ،خودشان را به ملتهاي واحد و متحد(اما نه لزوماً همگن_هدفي
که مد نظر ناسيوناليم است_) تبديل کنند(اسميت.) 9 : 3 ،
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
. Chauvinism
. Redistributive

1
2

واكاوي مفهومي دلبستگي ملي 033

وجه تمايز ميهن دوستي و ناسيوناليسيم
در آخر به منظور روشنتر شدن بحث و به طور جدگانه به بررسي تفاوتهاي مفهومي دو شکل
دلبستگي ملي ناسيوناليستي و ميهندوستانه ميپردازيم.
شايد بتوان مهمترين وجه تمايز ميهندوستي و ناسيوناليسم را در «مرجع» شاکلگياري ايان
دو احساس دانست .درحالي که ميهن دوساتي خاود ارجااعي اسات و تماايلي باراي ساخيف
دانستن ساير ملتها ندارد ،احساسات ناسيوناليستي به طور ذاتي مقايسهاي است و البتاه هميشاه
به گونهاي منحرفانه مقايسهاي که در پايان طرف ديگري را پستتر و سخيفتر از طرف خاودي
برآورد ميکند .برخي از نظريه پردازان اين تمايز را به عنوان رقابتي مدنظر قرار دادهاند؛آنها ميهن
دوستي را رقابتي نميدانند و در عوض معتقدند که ناسيوناليسم مفهومي رقابتي است(دفيگارو و
الکينز.) - : 11 ،
اگرچه ناسيوناليسم بر تفاوتهاي فرهنگي تأکيد ميکند و سعي در پررنگ کردن آنهاا دارد و
به تمايالت نژادپرستانه دامن ميزند ،اما در مقابل ،ميهن دوستي نيروي متحدکننادهاي اسات کاه
ميتواند به عنوان پادزهري در مقابل تمايالت ناسيوناليستي ظهور کند .اين نياروي متحاد کناده،
نقايص و کمبودهاي ملت را به رسميت ميشناسد و تمايل بيشتري باه همکااري و شاايد حتاي
پذيرش ساير ملتها در درون گروهشان دارد( کوونيناگ .) 111 ،ماالک ارزياابي افاراد از نظار
ناسيوناليسم ،متعلق بودن يک فرد به گروه خودي و داشتن معيارهايي نظير اصل و نسب ،ناژاد و
وابستگي فرهنگي است .در مقابل ،يک ميهن دوست از اهداف سيستم موجود تا هنگامي که ايان
اهداف در تناقض با ارزشهاي انساني نيست حمايت ميکند ،اما هنگامي که احساس کارد ايان
اهداف تعريف شده ارزشهاي انساني را ناديده ميگيرد به انتقاد از آنها ميپاردازد .ناسيوناليسام
بر وابستگي ملي افراد تاًکيد بيش از حد دارد به اين معني که خودپندارۀ افراد بايد کامالً برگرفته
از مليت آنها باشد .همچنين بر سرکوب ديدگاههاي متناقض نسبت به ملت تاًکيد ميکند ،اما يک
ميهن دوست براي ديدگاههاي متفاوت در جامعه احترام قائل است و به آنها اجازه طارح شادن
ميدهد(بالنک و اشميت.) 9 - : 11 ،
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
. Refrence
. Self-refential
National affiliation
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تمايز ديگر قابل توجه بين ميهن دوستي و ناسيوناليسام مرباوط باه محتاوا و مضامون ايان
دوگرايش است .ميهن دوستي ناشي از اعتقادات و ارزشهاا نسابت باه سيساتم اجتمااعي ياک
کشور است که دلبستگي به ملت ،نهادهاي آن و دستاوردهاي آن در زمينههاي مختلف مخصوصاً
دلبستگي به دموکراسي و يا پا فشاري براي حفظ آن را به دنبال دارد .در حاالي کاه ناسيوناليسام
اغلب در واکنش به تمايل براي پيشرفت منافع ملي در ترتيبات بينالمللي قوت ميگيرد و دلبسته
به اصول و نهادهاي موجود است و تغيير در آنها را به راحتي نميپذيرد(دفيگرو و الکينز: 11 ،
).
اگر ميهن دوستي و ناسيوناليسم را باا دو ناوع دلبساتگي نسابت باه ملات يعناي دلبساتگي
احساسي و دلبساتگي ابازاري ارتبااط دهايم ،مايهندوساتي دلبساتگي ابازاري و ناسيوناليسام
دلبستگي احساسي را نسبت به کشور به همراه دارد .دلبستگي احساسي بازتاب دهندۀ سمبلهاي
فرهنگي و درجۀ متفاوتي از دلبستگي به سمبلهاي تاريخي و ملي ميشاود ،مثال دلبساتگي باه
سنتها ،آداب و رسوم و پول رايج کشور .همچنين اين نوع دلبستگي ،بيگانه ستيزي و بايميلاي
نسبت به پذيرفتن تغيير ،خصوصاً هنگامي که چنين تغييري هويت ملي را به چالش ميکشاد ،را
به همراه خواهد داشت .در مقابل ،دلبستگي ابزاري يا ميهن دوستي با مزاياي شاهروندي مارتبط
است که قضاوتهاي عاقالنه دربارۀ مکانيسمها و کاالهاي متفااوت اجتمااعي مثال تحصايالت،
سيستم بهداشتي ،اقتصاادي ،جنباههااي تاوزيعي و روياههااي عادالت اجتمااعي و ....را در بار
دارد(روث و بورگان: 993 ،

.)1

تمايز ديگر اين دو مفهوم را ميتوان در منشأ شکلگيري آنها جستجو کرد .از نظر واکر کانر
ناسيوناليم هرگز نميتواند صرفاً جستجوي عقالني براي کاالهاي جمعي باشد .ناسيوناليسم بايش
از هر چيز عشق به ملت -قوم در مقابل ميهندوستي -يعني وفاداري به دولت ارضاي -اسات .
در واقع ميهن دوستي نوعي وفاداري "عاقالنه" است و ميتواند به صورت عقالني توضيح داده
شود .اما "ناسيوناليسم قومي" را هرگز نميتوان به صورت عقالني تبيين کارد و توضايح داد .در
ناسيوناليسم "آنچه هست" مهم و اساسي محسوب نميشاود ،بلکاه مهام آن چيازي اسات کاه
احساس ميشود .اعتقاد و ايمان راس به تبار و دودمان مشترک ،مبتني بر حقايق و عقل نيسات،
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
.Sentimental attachment
Instrumental attachment
Walker Conner
Ethno-nation
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3
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بلکه مبتني بر احساسات قومي و ناعقلي (نه ضرورتاً غير عقالني )اعضاست .انگيزههااي آن را
ميتوان مطالعه کرد ،ولي نميتوان به صورت عقالني توضيح داد .تالش براي ارائۀ تبيين عقالني
از آن به معناي عدم درک عمق و قدرت ايمان ملي است(اسميت.) 11- : 3 ،
هدف نهايي ناسيوناليسم گسترش ارزيابي مثبت تعميم يافته از ملت است؛ به عباارت ديگار،
ناسيوناليسم در پي آرماني ساختن ملت اسات .در مقابال ،مايهندوساتي اعتقااد دارد کاه ملات
آرماني نيست و بايد بر اساس وجدان انتقادي ارزيابي شود ،به عباارت ديگار ،ملات از نخبگاان
درون گروه مستقل است و بايد عملکرد نخبگان ارزيابي انتقادي شود(بالنک و اشاميت: 11 ،
 .) 9جدول شماره  :0وجه تمايز دو مفهوم ناسيوناليسم و ميهن دوستي
دلبستگي ملي

ناسيوناليسم

ميهندوستي

مرجع شکلگيري

مقايسهاي و رقابتي

خودارجاع و غير رقابتي

نوع دلبستگي

احساسي

ابزاري

نوع جهت گيري

غيرانتقادي

انتقادي

منشأ شکلگيري

عاطفي

عاقالنه

ناشي از پيگيري منافع ملي در

ناشي از ارزيابي سيستم اجتماعي-سياسي

عرصۀ بينالمللي

داخلي

مالک ارزيابي افراد

اصل و نسب ،نژاد و فرهنگ

ارزشهاي انساني

هدف نهايي

آرماني ساختن ملت

گسترش وجدان انتقادي در بين شهروندان

وجه تمايز

محتوا و مضمون

نتيجهگيري
در اين مقاله ضمن بررسي دلبستگي ملي به عنوان مفهومي دو وجهي به منظاور مساتند سااختن
اين موضوع به بررسي نظريات موجود در اين حوزه پرداخته شد .در نظرياتي کاه باا رويکاردي
ناسيوناليستي به بررسي مفهوم و ابعاد دلبستگي ملي ميپردازند وفاداري درون گروهي را تنها در
کنار خصومت برون گروهي معنادار تلقي مايشاود و نظرياهپردازاناي کاه دلبساتگي ملاي را از
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1

Non-rational
2
IrrationaL
3
Idealization
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رويکردي ميهن دوستانه بررسي کردهاند ،معتقدند الزمۀ استمرار حياات جواماع دموکراتياک در
دنياي معاصر تنها شکل ميهن دوستانۀ دلبستگي ملي است .در ادامه ديادگاههاايي کاه دلبساتگي
ملي را به عنوان مفهومي با دو ظرفيت متفاوت ناسيوناليستي و ميهن دوستانه در نظار گرفتاهاناد،
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
مفهوم دلبستگي ملي نزد اکثريت اعضاي جامعه متناسب با شرايط و موقعيتي است که کشور
و آن جامعه در آن وضعيت قرار ميگيرد .در مواقعي که يک کشور در معرض تهديدهاي بيروني
باشد و حاکميت آن در خطر قرار گيرد رويکرد ناسيوناليستي مفهوم دلبستگي ملي پررنگتر مي-
شود ،اما هنگامي که جامعه در حالت ثبات و منطقي با اتخاذ رويکرد پيشرفتگرايانه خواهان
رقابت و کسب جايگاه واالتر نسبت به ساير جوامع است و يا هنگامي که سهم و وزن باالتري
در کسب شاخصههاي پيشرفت داشته باشد ،فضاي حاکم بر جامعه بيشتر به سمت ميهن دوستي
ميل پيدا ميکند.
نوع تقابل جوامع با يکديگر ميتواند کيفيت دلبستگي ملي را تحت تأثير قرار دهد .روابط
ستيزه جويانۀ جوامع در سطح کالن به دليل افزايش تهديدها و لزوم حفظ انسجام دروني و
تقويت وحدت داخلي در پيشگيري سياستهاي ناسيوناليستي از سوي جوامع را در پي دارد و
شدت اين مسئله در اهميتي که به مسلفههاي ناسيوناليستي داده ميشود ،مثل اولويت دادن به
قلمرو سرزميني يا پيشينۀ تاريخي ،حاکميت سياسي ،وحدت فرهنگي و ...تجلي مي يابد .اما
زماني که تعامالت بين کشورها پيوسته و با همکاري مداوم و حفظ همراه باشد ،مفهوم دلبستگي
ملي ميتواند رنگي ميهندوستانه بگيرد و مسلماً ميزان اهميت لحاظ شده براي مسلفههاي ميهن
دوستي مثل اجراي دموکراسي ،احترام به تفاوتها ،گسترش عقالنيت ،وحدت سياسي نه صرفاٌ
وحدت قومي و فرهنگي و ...ميتواند در عموميت يافتن اين احساس در بين اعضاي جامعه
تأثير گذار باشد.
در يک جمع بندي کلي بايد اذعان داشت که اتخاذ رويکردهاي ناسيوناليستي يا ميهن
دوستانه ،ناشي از شرايط و وضعيت جوامع و همچنين ارزيابي اعضاي آن جامعه نسبت به
شرايط موجود و ايدهآلهاي نهفته در ذهنيت جمعي آنان ميباشد .بنابراين مفهوم دلبستگي ملي
مفهومي ايستا نبوده و درگذر زمان و ارزيابي موقعيت جوامع نسبت به يکديگر در معرض تحول
و دگرگوني قرار ميگيرد.
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از آنجايي که دلبستگي ملي مانند يک طيف عمل ميکند ،هم جنبۀ مثبت دارد و هم منفي ،در
نظر گرفتن آن تنها با رويکردي ناسيوناليستي يا ميهن دوستانه فرو کاساتن بحاث اسات .داشاتن
ديدگاهي يک بعدي به وفاداري درون گروهي ،توسط نظريهپردازان مختلاف ماورد انتقااد قارار
گرفته است؛ چرا که افراد يک درون گروه ممکن است گروه خود را دوست داشته باشند ،بادون
اينکه نسبت به برون گروهها موضع گيري خصمانهاي اتخاذ کند ،يا حتي افراد يک ملات ممکان
است احساس مثبتي نسبت به کشورشان از خود بروز ندهند ،اما ديادگاهي خصامانه نسابت باه
ساير ملتها داشته باشند .همچنين مسئلهاي که قابل توجه است ،اين است کاه حتاي در جواماع
امروزي ،حتي در يک کشور با نظام دموکراتيک نيز با مجموعهاي از شهروندان باا گارايشهااي
مختلف روبه رو هستيم .بين اين افاراد هام گارايشهااي ناسيوناليساتي دياده مايشاود و هام
گرايشهاي ميهن دوستانه؛ و نمي توان اين گوناه ادعاا کارد کاه در جواماع مادرن و دماوکرات
امروزي ،همۀ افراد ميهن دوست هستند و يا اينکه در مقابل در جوامعي که با توجه به معيارهااي
موجود ،غير دموکراتيک خوانده ميشود همۀ افراد گرايشات ناسيوناليستي دارناد و در باين آنهاا
گرايشهاي ميهن دوستانه مشاهده نميشود .اما همانگونه که گيبرنا ادعا مايکناد ايان نکتاه نياز
درست است که برداشت جهااني از دنياايي کاه ماا اماروزه آن را تجرباه مايکنايم ،راهگشااي
"آرمانهاي انساني" است و عميقاً اهداف و محتواي ناسيوناليسام را متحاول مايکناد؛ بناابراين
ميتوان به اين مسئله خوشبين بود که با گسترش فرهنگ نقد و رشد شااخصهااي دموکراتياک
در بين جوامع ميتوان به ضعيف شدن گرايشات ناسيوناليستي و تربيت شهرونداني ميهن دوست
اميدوار بود که ضمن ارزيابي واقع بينانهاي که از شرايط موجاود کشورشاان دارناد باه شاناخت
نقاط ضعف و نارساييهاي موجود ميپردازند و اين دلبستگي عاقالنهاي کاه در خاود احسااس
مينمايند زمينه ساز همت جمعي آنها در رفع نقايص موجود و پيشبرد کشور به سامت اهاداف
مورد نظر باشد.
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