
 
 

 
 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 دٔه نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد 

 

 
 

 ۱۶/۰۴/۲۰۲۲          امین حیدریمحمد 

 

 !هویت ملی، یکی از الزامات دولت مدرن است
 

های مختلف  صورت خاص دارای هویت ها به صورت عام و هزاره شیعیان به  -۱
ای، قومی، دینی، مذهبی، زبانی، جنسی، صنفی،  و متفاوت )فردی، خانوادگی، قبیله

ها  دیگر همه آن  بیان  ای و...( بوده و به ای، قاره محلی )زادگاه(، والیتی، ملی، منطقه
 .خاطر یا احساس وابستگی هستند ی تعلقنسبت به موارد فوق قوی یا ضعیف دارا

مذهبی برجسته و در  –ای و دینی  های قبیله  هویت در دوران سنتی معموالً  - ۲
ملت( هویت  –ها قرار داشته؛ ولی در دوران مدرن )دولت   محور فعالیت انسان

ها  های انسان  مذهبی یا هویت سیاسی در محور فعالیت -ملی در کنار هویت دینی
دیگر هویت دینی و مذهبی در دنیای سنتی برجسته است و   بیان  به قرارگرفته و

 .هویت ملی )سیاسی( در دوران مدرن

خورده و افراد بدون تابعیت در  زندگی افراد در دوران مدرن، از لحظه تولد تا هنگام مرگ با دولت ملی گره - ۳
بعیت جدید نیازمند فرایند قانونی و طوالنی جهان معموالً وجود ندارند. به همین خاطر خروج از تابعیت و پذیرش تا

است. هرچند سیستم پذیرش تابعیت در کشورها متفاوت )سیستم خاک یا خون( بوده؛ ولی پذیرش آن به لحاظ عملی 
ای آن را  باشند و نمونه خصوص کشورهای اسالمی بسیار سخت و دشوار می از سوی کشورها )بازیگران رسمی( به

 .سل طالب و مهاجرین در دو کشور ایران و پاکستان مشاهده کردتوان حضور چندین ن می

ها را باهم پیوند داده و  عقیده و ایمان و نمادهای آنان )خالفت و امامت و...(، انسان در دنیای سنتی معموالً   -۴
در ملت( جغرافیای واحد، منافع ملی و ملت مدرن )تمامی کسانی  –کردند؛ ولی در دنیای مدرن )دولت  وصل می

ها را باهم پیوند داده و وصل   های آنان )سرود، پرچم، تیم ملی و...(، انسان کنند( و نماد سرزمین واحد زندگی می
 .نمایند می

شان حاضر به هر نوع ایستادگی و  های دینی و مذهبی درگذشته افراد به خاطر دفاع از هویت قبیله و هویت - ۵
اع از هویت دینی و مذهبی شان به خاطر دفاع از کشور، سرزمین و ایثار بودند؛ ولی امروزه افراد در کنار دف

 .نمادهای آن حاضر هستند، جانشان را فدا کنند

های اجتماعی و سیاسی  دوراز واقعیت  های دینی و مذهبی با تأکید به باورهای دینی و مذهبی به  افراطی  -۶
های ناسیونالیستی با تأکید   باشند و افراطی های آن می  امروزی زندگی کرده و به دنبال نفی دولت ملی و ارزش

دیگر  بیان نمایند و به بربرتری تباری و نژادی و جغرافیای واحد به دنبال طرد باورها و عقاید جامعه حرکت می
های آن در جنگ هستند و دیگری با عقاید و باورهای جامعه )مانند   ملت و ارزش –های دولت   شان با پدیده یکی

 گرا ها(؛ داعش و باستان

روی خواهد داشت و بدین معنی است که  دار برای شیعیان در افغانستان، بستگی به تعادل و میانه زندگی معنی  -۷
ً به -عنوان یک شیعه به هویت دینی ها اوالً به آن عنوان اینکه تبعه افغانستان  مذهبی خود و نماد آن وفادار و ثانیا

تعلق داشته و احساس وفاداری نمایند. هرچند این مسئله بستگی به شناخت  هستند، به هویت ملی )سیاسی( و نماد آن
 .های مدرن )الزامات دولت ملی( از سوی دیگر دارد  طرف و شناخت پدیده  یک های دینی و مذهبی از  گزاره

و ها داشته و همچنین به سخنان سنجیده  های آن بستگی به شناخت دقیق آن بنابراین، حمایت از هویت و نماد  -۸
تنها هویت جمعی  های تملق ما بانه، چاپلوسانه و احساساتی نه  رفتارهای هدفمند در جامعه خواهند داشت و با حمایت
ها از یک طرف هویت جمعی شیعه را ضربه زده و تضعیف   شیعه حفظ و تقویت نخواهد شد؛ بلکه این نوع حمایت
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سطح ملی نسبت به حامیان آن ها در سطح و از دیگرسو موجب شکل گیری یک ذهنیت منفی در  خواهند کرد
 .فراملی خواهد شد

  ای هفتم، جامعه شیعه و هزاره را ازیک رسد که حرکت افراد و اشخاص بدون توجه به گزینه به نظر می  -۹
عنوان مزدور، جاسوس و ستون پنجم  ها را به  طرف به لحاظ درونی متفرق و ضعیف خواهد کرد و از دیگر سو آن

 .ی بیرونی معرفی خواهند کردبازیگران رسم
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