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 م٠٥/٠٣/٢٠٠٨                              سيد نظام الدين وحدت
 
  

 ناسيوناليسم
 

 مدني? از فرايند تاريخي تا جامع
 

 قسمت سوم
 

 دولت ملت ها و ملت دولت ها
 ملت و دموکراسي براي –بدون تعصب و تجاهل عارفانه بايد بپذيريم که پيدايي انديشه ي سياسي و فلسفي دولت  

پس از سقوط امپراطوري فاسد .شکل ميگيرد،و سپس راهي ديگر سر زمين ها و قاره ها ميشوداولين بار در اروپا 
 روم در قرن پنجم ميالدي که به آن پايان دوره برده داري هم ميگويند، مرحله اي ديگري ميرسد که در ادبيات سياسي

سال تمام دوام کرد،طي اين هزار سال به دوران سرواژ يا قيوداليته شهرت يافته است ،اين دوران در اروپا ، هزار  
انگزسيون مسيحي در آميزش با اسکوالستيزم که از افکار افالطون و ارسطو متآثر بودند،مجال به اختراعات و 
اکتشافات نمي داد، چرخه ي فلسفه ،دانش و هنر در حقيقت متوقف مانده بود،تسلط کليسا باعث شدتا کيشمحوري،قوم 

 .در خواب عميقي فرو ببرد  بان محوري اروپا رامحوري،شهزاده محوري و ز
 

 :نيچه فيلسوف آلماني ميگويد
از زماني که عقل و استداالل سقراط وارد فرهنگ يونان شد،فرهنگ پيشا فلسفي يونان دوران اساطير،حماسه خود "

 ".جوش و فاقد عقل ويرانگر،انساني تر بوده است
 

در فلورانس ايتاليا از » انسانگرايي « روپا براي اولين بار جنبش اومانيزمتا اينکه در چنين استبداد مذهبي فرهنگي ا
زير خاکستر هاي قرون فروزان گشت،در فلورانس براي نخستين بار دولت شهر فلورانسي به روي شانه هاي طبقه 

نارد دولت و ملت باعث حرکت دانش و هنر گرديد،از متفکران آن دوره يکي ليو? متوسط شکل گرفت، سپس ايد
داونچي هنرمند شهير ايتاليا بود که با آثارش روح تازه اي به ملت ايتاليا و بخصوص شهروندان فلورانس دميد و 

به جز ماکياولي که . درفش آزادي فکر را بر افراشت " کميدي الهي " با نگارش   يعني دانته  متفکر ديگر اين دوره
  شهر–اي نخستين بار به صورت هدفمند و نظام مندتيوري دولت با اثر هميشه جاويدان اش يعني کتاب شهريار ،بر

 .را به بشريت پيشکش نمود که که بسياري از سياست مداران ميراث خوار آن بو ده اند  وملت شهر 
 

در قرن هفده به حيث }توماس هابز {سپس لوياتان که نمادي از دولت متمرکز است بوسيله اي فليسوف انگيسي 
که به زبان انگيسي نوشته شد،هابز در تيوري فلسفي سياسي خود،دولت را لوياتان ناميد،لوياتان در دومين اثري بود 

کتاب مقدس تورات به اژدهار بسيار خطرناک اشاره ميشود که نماد قدرت است،هابز اين نماد را از تورات به عاريت 
ر به کنترول جامعه و ملتي باشد که اين همان گرفت ولي خواست بگويد که بايد يکقدرت واحد وجود داشته باشد تا قاد

 .مي کنند   ملت را پيريزي-مفکوره دولت
 

يعني اينکه تا وقتيکه ملت شکل نگرفته و به غايت تکامل خود نرسيده،ابتدا بايد نخبگان جامعه پيشقدم شوند و دولت 
 .ملت ها را بسازند

 
ه وي انسان ها ذاتآ خود سر و انارشيست هستند و تاريخ هابز طرفدار ايجاد دولت متمرکز و قوي بود،چون به عقيد

نشان داده که قوي هميشه بر ضعيف حاکميت داشته پس دولت پايدار از نيرومندان بوجود بيايد تا رعيت ضعيف و 
 .خود سر را با استقرار زور و انظباط، سر جايش بنشاند

 
اتباع و شهروند را پايه گذاري کرد، و اين   عضله ياصل گپ اين است که هابز تيوري دولت متمرکز ملي و تيوري م

 .تيوري ها بودکه در فرايند تکامل خود ملت دولتهاي امروزي را بوجود آورد
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به ارکان جامعه مدني .قطب مخالف لوياتان را وصع کرد ) ١٦٣٣-١٧٠٤(بعد از هابز جان الک فيلسوف انگليسي 
جامعه مدني را جهت دوم دولت ميداند،الک به اين عقيده بود که پرداخت و سياست جديد را تيوريزه ساخت، الک 

دولت ها بدون جامعه مدني به سمت استبداد ميروند و براي تامين آزادي هاي اساسي مثل آزادي عقيده و بيان الزم 
 ها است تا ملتها بوسيله نهاد هاي مدني از يکطرف از آزادي ها خود حراست کنند از طرف ديگر بر اعمال دولت

نظارت داشته باشند، افکار الک اثر ژرف بر انقالب فرانسه،انقالب امريکا و آلمان گذاشت وبورژوازي صنعتي رادر 
قاره اروپا به شبکه ي نيرومند جامعه مدني تبديل کرد،چنانچه در اعالميه انقالب کبير فرانسه افکار جان الک به 

 .يل ميدهدروشني ديده ميشود و بخش از مواد اعالميه را تشک
 

انگار باشد و بوسيله اي   الک بر عکس هابز به اين باور بود که دولت بايد مشروعيت خود را از ملت بگيرد و مدني
با عقايد الک است که ناسيوناليسم تاريخي جايش .قانون همه اي شهروندان از قوي و ضعيف داراي حق برابر باشند

 . لت و شهروند آزاد شکل ميگردرا به ناسيوناليسم مدني ميدهد،يعني ملت دو
 

 ملت دولت
اين انديشه ها آهسته آهسته در فرايندرشد خود تا عهد روشنگري فرانسه ميرسد،فهم فالسفه و دانشمندان و هنر مندان 

دولت و ملت باالثر تکامل علمي اقتصادي و اجتماعي بصورت گسترده دگرگون ميشود و سر انجام ? از مقول
 . يک جنبش توده اي و بمنزله يک انديشه سياسي خود ره به مرحله اي دموکراسي ميرساندناسيوناليسم بمثابه

 
بورژوازي،شايد بهتر باشد فرانسه را به ? پس ناسيوناليسم محصول تفکر مدرن است و تفکر مدرن محصول طبق

 .تر سازيمحيث بهترين مثال در اينجا مطرح کنيم و دوباره کمي به گذشته بر گرديم تا بحث را روشن 
 

محوري حاکميت داشت يعني دولت متمرکز ملي که هويت سر زمين واحد و مردم -قرون وسطي شهزاده? در فرانس
بجاي آن ،حکومت ها خود مختار محلي يعني ملوک الطوايفي وجود داشت،هر .بيان کند وجود نداشت) ملت(واحد

چ يک قادر به نمايندگي از ملت فرانسه يا هر ملت و هي.ايالت حاکمي داشت و ايالت ها هميشه باهم در گير بودند
ديگري نبودند و همچنان قادر به ايجاد دولت متمرکز ملي نبودند،چون الزمه دولت متمرکز انديشه ملي 

در ابعاد سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي بود که ميتوانيست فقط در وجود طبقه متوسط   «ناسيوناليسم«شدن
 .عملي خود را پيدا کندبورژوازي انطباق 

 
نمونه { چون بورژوازي به توليد کااليي و تجارت مي انديشد و اين نوع انديشه به گسترش شهر ها کمک مي کند 

تاريخي آنرا در فلورانس متذکر شدم ، فلورانس به محل تجارت ملل و ادغام فرهنگ ملل تبديل گشته بود و اين 
و به دولت شهر منتهي   ر ها بود که مردم را از پراگندگي بيرون کردحرکت باعث بوجود آمدن شهر ها شد و شه

بوجود مييايد که خود موجب تشکيل   و از سوي ديگر ورود دهقانان به شهر ها رمينه فرهنگ واحد شهري} گرديد 
 .ملت ميشود

 
 .وحدت و اضمهالل اقوام را در وجود ملت واحد فراهم مي آورد? ناسيوناليسم،انديش

 
يعني ميهن پرستي را که در شکل » پاتريوتيسم« ديگري که صورت ميگيرد اين است که عده اي در جهان سوماشتباه

اقوام براي دفاع از سر زمين مشترک يعني محدوده ي } برونمند شده گي { پيش مدرنيته به مفهوم وحدت ميکانيکي 
جنگ فرانسه و انگليس،جنگ اسپانيا و هالند و به جاي ناسيوناليسم تلقي ميکنند،مثل } استقالل خواهي ارضي { خاک 

که {  که دفاع از خاک در اين جنگها عنصر ناسيوناليستي ندارد، ١٨ و ١٧و  ١٦  دهها جنگ ديگر در قرون
ناسيوناليسم نهصتي ست که از دل قبيله گري فيوداليته سر باال ميکند و اقتصاد نوين و فرهنگ نوين را بطور 

 .بل عنصر پاتربونيستي دارد}ديناميک بوجود مياورد 
 

و دوم جهاني عنصر ناسيوناليستي دارد،چون در اين زمان در کشور هاي ديگر ملتهاي شکل گرفته   اما جنگ اول
 .وجود دارد

 
اگر ناسيوناليسم بورژوازي حس دولت ملي،هويت ملي را زنده مي سازد،فراموش نگردد که ناسيوناليسم،به حق تعين 

ارد،ومي پردازد به همين گونه ناسيوناليسم با ابطال عشيره گرايي ابطال هويت هاي کوچک سرنوشت نيز باور د
 .قومي و محلي،شرايطي الزم را براي تشکيل ملتها ي مدني نيز فراهم مي کند
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 :ميگوييد  هابر ماس
ز وفاداري ايده ملت کمک مي کندکه اعضاي يک جامعه و کشور به ساختن شکل جديدي از هويت بپردازند که ا "

 ".هاي ميراثي به دهکده خانواده و محل به دودمان فراتري ميروند
 

ازقرن و اندي روشنگري و حرکت هاي تجدد طلبانه هنوز هم اصل پلميک و گفتمان    با تاسف در کشور ما پس
 .روشنفکري ما را خرده روايت ها و هويت هاي قومي و محلي تشکيل ميدهد

 
 .ين خواب عميق بيدار شويم و از زير بار قبيله باوري خارج شويمهنوز هم دير نيست تا از ا

در عين حال بايد محتاط باشيم که شتاب زده گي و تقليد محض از ساير ملتها و جوامع که شرايطي متفاوتي نسبت به 
 اي از رشد همانطور که ميدانيد هر پديده اجتماعي،فرهنگي و سياسي زاده مرحله.ما دارند،به هيچ وجه راه حل نيست

پا از انقالبات بورژوازي آغاز گرديد و به دموکراسي          همانطوريکه در ارو.و تکامل تدريجي و تاريخي يک ملت است
 .هاي امروز رسيده است

واقعي ديده نشده،بلکه جريانات روشنفکري مجرد از جامعه و   در افغانستان هيچوقت جنبش هاي اجتماعي به مفهوم
 . گوناگون و عمدتآ نامآنوس براي ملت افغان دست به اقدامات خطرناک و بي نتيجه زدندايديالئژي هاي

جنبش به حرکت خود انگيخته اجتماعي ميگويند که از پائين و ازدرون توده هايي مليوني بيرون مييايد و سپس به 
کند،بعدآ به توده ها مراجعه ؟ مي!تشکل هاي اجتماعي و سياسي مبدل ميشود که در افغانستان متاسفانه اول انقالب

يکعده حلقه چند نفري را تشکيل ميدهند و ومتکي به تيوري هاي به عاريت گرفته شده دست به کودتا و .ميکنند
  . خشونت مي زنند و بعد نامش را انقالب مي نامند

چون ذهنيت .}ديالکتيکي نيست { هر پديده که محصول رشد و روان طبيعي و تدريجي نباشد طبعآ ناهنجار است 
 .براي هر پديده بخصوص پديده هاي اجتماعي در بستر تاريخ شکل ميگيرد

بنآ نيروهاي سياسي نبايد صرفآ طرح هاي تيوريک و نظري خود را بدون توجه به واقعيت هاي جامعه معيار و مالک 
انچه تجارب سي سال چن.عمل خود قرار دهند مهم اين است که حرکت مستمر بسوي تجدد و توسعه جريان پيدا کند

 .اخير نشان داد که واقعيت ستيزي نه تنها ما را گامي به جلو نمي برد بلکه ده ها گام به عقب ميراند
خوشبختانه تجارب تلخ دهه هاي اخير بسياري از تضاد ها عقيده يي و ايديالوژيک گذشته را پس از عبور از يک 

اکنون اکثريت فعالين سياسي و توده هاي مليوني . حل کرده است آزمون عملي و تمام عيار ميان انديشه گران افغان
هرچند همه اي سامانه ها و ظرفيت .به حيث نظام اجتماعي و سياسي پذيرفته اند مردم از طبقات مختلف دموکراسي را

ا هاي الزم آن در کشور ما موجود نيست ولي با آنهم شايد بتوان گفت که زمان و موج جهاني شدن خواسته و ي
نسل حاضر افغانستان چه .زمان براي تغيير و چرخش اساسي فرا رسيده است.ناخواسته ما را به اين سمت ميکشاند 

پير و چه جوان طي سي سال اخير چند نوع از تفکرات سياسي و اجتماعي را در عمل تجربه کرده اند تمام اين 
تاه اما بسيار قابل اعتنا در تاريخ معاصر ما حقايق را تجارب در مقابل چشم شان به ناکامي انجاميد ولي همين دوره کو

يکعده هنوز هم دچار سرخورده گي و .برجسته ساخت که بصورت طبيعي براي درک آن يک قرن وقت بکار بود
درحاليکه .و هنوز هم وحدت اتنيکي را راه حل ميدانند. وعده اي هم دچار تعصب زده گي شدند.سرگرداني هستند

ضرورت به فرم ديگري از وحدت .صر وحدت اجتماعي و ملي را در نظام و مناسبات خود دارددموکراسي خود عن
پس چه بهتر که از .نيست و با در نظر داشت فرايند مدرنيته و انديشه دموکراسي اين فرصت کم نظير ار دست نرود

شه هاي جديد و نظم نوين را هم اکنون با درک درست از موقعيت حاضر انديشيدن را از نو آغاز کنيم و بنياد اندي
 .بگذاريم

 
اگر ناسيوناليسم اروپايي با خيز هاي اقتصادي و فرهنگي که در انگلستان و فرانسه به جريان افتاد ، به استقرار 

ملت به تعويق مي افتاد ، چنانچه آلمان عقب مانده يک قرن بعد از -دموکراسي دست نمي يافتند ، فرايند تآسيس دولت
 . انسه به فکر جمهوري و ادغام شهزاده نشين ها افتاد و اين دير کرد باعث پسماني آلماني ها گرديدانگليس و فر

 
و عصر  {  بيکن ، هابز ، الک ، شکسپير{ ناسيوناليسم انگلستان به حيث يک نهضت محصول عصر خرد 

  . بوده است} ... زوات جيم{ و همچنان محصول انقالبات صنعتي } آدم اسميت ، هيوم ، { روشنگري اسکاتلند 
 

ملت شدن انگليس و به امپراطوري رسيدن آن ، از درون خواب و غفلت بوجود نيامده است بلکه از تالش و مبارزه و 
 .عقل ساخته شده است
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نگارش دايرة { و در مزرعه ي روشنگري   دکارت شروع ميشود  ناسيوناليسم فرانسه نيز بلحاظ فکر فلسفي از
 . به ثمر مي نشيند} ني قربا+ المعارف 

 
روشنفکر افغاني فراموش نکند که تا ملت شدن و تا دولت شدن ، کارهاي زيادي را بايد انجام داد و بعد از اين بقول 

 . چنان اشتباهاتي را مرتکب نگرديم} " امين ميگفت که در دوسال سوسياليسم را ميسازم " { عبدالحميد محتاد 
 

محصول ذوق و سليقه ي افراد و سران تبرزين بدست آنان نيست ، بلکه نتيجه ي تداوم قبيله گرايي در افغانستان 
به درخت کرم خورده ي قبيله چسپيدن   . است} رفتن بسوي بينش هاي پيش مدرنيته يي { سياست هاي کهنه و ايستا 

+ مردم {  ما هنوز به معناي آن نيست که ما عاشقان سينه چاک پوسيده گي ها هستيم ، به معناي اين است که
، ال در ال ، }سطوح دانايي { در درون خود به آگاهي نرسيده ايم و پرده هاي اپيستمه ي مان } ارتجاع + روشنفکر 

 . در الک هاي کوچک زنداني مانده اند
 

عقل پست مدرن دور مانده ايم و همچنان از بازار انديشه ي جهاني   مدرن و از وضعيت  چون ما از وضعيت خرد
و اين عقل به علت عقب افتادگي آن ، از . وضعيت عقل قبيله يي فرو ميرويم   ؟ بناچار در! ! شدن پرت گشته ايم 

 . وضعيت هاي پيشرو ، خودرا در خالي عقالني آويزان ميابد
 

و   از قبيله ي کبير  z از خودمختاري مليت ها و آقاي y از فدراليسم گپ بزند و آقاي  x درين وضعيت اگر آقاي
درد و زخم همچنان تازه و سرطاني باقي   ...از ناسيوناليسم هاي برون فلسفي و فرا تاريخي ، ...  و آقاياني  صغير

 ؟! خواهد ماند 
 

اگر بتواند در } خود پندار ، قانونگذار و سرکاري منش و کالن روايت نگر   نه روشنفکر{ روشنفکري افغتنستان 
  گفتمان مطروحه دراين وضعيت عليل ، به صورتبندي 

 
درون يک جريان آگاه ، به عقل در وضعيت متفاوت برسد ، در آنصورت همه ي آبها از همه سو به سوي خوشبختي 

  ! انسان دربدر افغاني ، جاري خواهد شد
 

 و حرف آخر اينکه ؟؟؟؟؟؟
  

************ 
 قسمت اول

 مدخل
حل و منازل سخت و دشواري تا منزل کنوني تکامل، راه درازي انسانها همواره در پي آگاهي و آزادي بوده و از مرا

 .را پيموده اند
 

بشر سرگردان و طوايف بيابانگرد، دولت هاي بدون سرزمين، سر انجام در قرون وسطي با شکاف حجر، راه خود 
 .را با کشف فلز و سپس ماشين به سوي ديجيتالي شدن باز مي کند

 
ن ابتدأ در متن هاي فلسفي، هنري، ديني و عرفاني کشف کرد و پس از تجربه آن مقوالت خوشبختي و آزادي را انسا

را در زندگي واقعي خود منعکس و پياده نمود، تا اين که راه خود را از مدينه جاهله به سوي مدينه فاضله گشود و 
 .پرش شکوهمندي را اجرا کرد

 
 سال اخير صد ها فيلسوف در تضاد و ٢٦٠٠ طي در حوزه ي فلسفه براي رسيدن به آزادي و خوشبختي انسان در

تناقض با يک ديگر مليون ها صفحه کاغذ را سياه مشق کردند، درحالي که در دوران پيش فلسفي هم داستان فقر و 
رفاه انسان در علوم مثبته اجتماعي به وسيله ي اساطير نشان دهنده ي تاريخ وحدت ضدين است، اديان مختلف و به 

ماني نيز نقش پر بهايي در آگاهي و آزادي انسان داشته و دارد، هنر به مثابه ي زيباترين نوع ديد و خصوص اديان آس
آگاهي انسان از خودش و پيرامونش اثر ژرف در بيداري انسان داشته، چنانچه حماسه ي هومر، تراژدي سوفوکل، 

 و عاطفي تر مدينه ي فاضله بشر را ترسيم هر کدام کوشيدند ژرف نگر تر... کميدي الهي دانته، مثنوي معنوي مولوي
 .و تدوين کنند
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ناسيوناليسم نيز به مثابه ي يک تجربه بشري در مقطعي از تاريخ در راه رسيدن انسان به مدارج کنوني تکامل نقش 

رفراز عظيم و پربهايي داشته، خاصتاً  ملت هاي غربي توانستند با گذار از پيش مدرنيته از تجربه ي ناسيوناليسم س
 .بدر آيند و بدوران مدرن عبور کنند

 
ناسيوناليسم هم به عنوان جنبش مردمي و هم بعنوان ايديولوژي طبقه ي متوسطه از سه قرن بدينطرف، خود را به 
حيث يک فرايند، يعني پروسه ي تاريخي نشان داده؛ ناسيوناليسم يک حرکت تاريخي است و نه طبعي؛ ناسيوناليسم 

 .مي گفتند بسوي مدرنيته" سرواژ"که در غرب فرانسويان به آن ) فيوداليته(ر از جامعه ي سنتي پلي شد براي گذا
 

يعني  (Nation) مطالعه ي فلسفه تاريخ نشان مي دهد که پيش از پيدايش زمينه هاي فکري، فلسفي، مقوله ي ناسيون
 حس منطقوي و حس جزنگر بلکه داراي حس قومي، حس محلي،  ملت، ممالک غربي داراي حس ملي نبودند،

اروپا بعد از سقوط . داشتند، که اين حس ها به وسيله ي شهزاده نشينان محل گرأ نماينده گي و منعکس مي شد
. گرديد، که هزار سال دوام کرد) فيوداليته(امپراطوري فاسد شده روم در قرن پنجم ميالدي وارد مرحله اي سرواژ 

لي، استقرار انگيزسيون مسيحي، هزار سال رکود را بر اروپا تحميل کرد و به اقتصاد و ابزار کار عقب مانده فيود
نظام سلطه يعني مرد محوري، کيش محوري، محل محوري، شهزاده . هيچ گونه اختراعات و اکتشافات اجازه نداد

ر خواب محوري، قوم محوري، زبان محوري و ده ها محور ديگر از اين دست باعث شد تا اروپا هزار سال ديگر د
 .خرگوش فرو برود

 
 :نيچه فيلسوف آلماني مي گويد

زماني که عقل و استدالل سقراط وارد فرهنگ يونان گرديد، فرهنگ از طراوت و پويايي باز ايستاد؛ فرهنگ پيشا "
در قرون ." فلسفي يونان يعني فرهنگ اساطيري، حماسي و خود جوش و فاقد مداخله عقل ويرانگر انساني تر بود

نيز مداخله ي انگيزسيون متعصب باعث شد که جاي اومانيزم يعني عقالنيت محوري را کيش محوري اشغال وسطي 
 .در چنين شرايط هرگونه پرش و خالقيت فکري انسان سرکوب مي شد. کند

 
ليا را در ايتا" فلورانس"تا آرام آرام عقال و روشنفکران با قبول قرباني هاي بيشمار زمينه هاي فرهنگ و اقتصاد 

 .فراهم ساختند؛ اروپا با غسل تعميد خود در فلورانس درفش اومانيزم يعني عقالنيت محوري را به اهتزاز آورد
 

دانته و ليونارد داوينچي از روي خاکستر هاي هزار ساله فروزان گشت؛ در " کميدي الهي"در فلورانس ايتاليا بود که 
 به ميان آمد و رونق گرفت، در ين دولت شهر بود که طبقه ي فلورانس بود که اولين بانک، تبادله ارز و تجارت

 .متوسط پديدار گشت و گمان برد که رسالت ايجاد دولت ملي و متمرکز را به دوش دارد
 

ديده مي شود که ايده ي ناسيوناليسم واقعاً  پديده ي تاريخي است و نه هوس و نه پروژه؛ اين نياز انسان در رابطه ي 
ت که به وسيله ي طبقه ي متوسط در آغوش دانش و هنر شکل گرفته و پايه گذار هنجار ها و و حرکت اس  زمان

سر انجام به اين نتيجه مي رسيم که تمامي دستاورد . رفتار هاي مدرن به حيث اولين آزمون تاريخي تبارز مي کند
ريخ است، که در هر مرحله اي تمام احاد بشر در گستره ي تا  هاي جامعه بشري محصول بالمنازعه ي تالش متداوم

يک و يا چند قدم به سوي خوشبختي و آزادي گذاشته شده و مي شود؛ همانگونه که قبالً  به حوزه هاي مختلفه ي 
فکري تاريخي ناسيوناليسم اشاره کرديم، مکرر مي سازيم که در هر دوره اي از تاريخ بشر در ايجاد يک فکر از يک 

سپس در حوزه هاي گوناگون اجتماعي، اقتصادي و سياسي روند رشد خود را پي مي . متن و گفتمان شروع مي کند
گيرد؛ مثالً  در پيدايي ايده ي ناسيوناليم به همان پيمانه که متن هاي صرفاً  سياسي ارزشمند و تأثير گذار بوده اند، آثار 

 .ت بشر به سوي کمال سهم خود را داشتندفلسفي، ديني، هنري نيز نقش ارزنده اي داشتند، همانگونه که اديان در هداي
 

کتاب شهريار اثر ماکياول شايد اولين اثر سياسي و ماندگاري باشد که از تفکر رنسانس به مار رسيده باشد، البته بي 
 .آن که رساله هاي سياسي ساير متفکرين را رد کرده باشيم

 
 نبايد کرد که از لحاظ فلسفي ـ سياسي تيوري فراموش. بر مي خوريم" دولت"اولين بار با تيوري " شهريار"در 

مربوط به دولت غايت تکامل خود را از دولت شهر فلورانس مي گيرد تا سپس آن را به دولت و ملت فرانسه ارتقا مي 
 .بخشد
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 به زبان انگليسي ١٦٧٩ – ١٥٨٨لوياتان که نمادي از دولت است، به وسيله اي توماس هابز فيلسوف انگليسي در 
 سياسي خود دولت –هابز در تيوري فلسفي . را به زبان التين به نگارش در آورده است" شهروند" شده و کتاب نوشته

خطرناک و تباه کن اشاره شده است و هابز اين   بسيار" اژد"لوياتان در کتاب مقدس تورات به . را لوياتان مي نامد
ده است و در کتاب شهروند، رابطه انسانها را با دولت نماد را از تورات به عاريت گرفته و باالي دولت اطالق کر

 .تشريح مي کند
 

هابز طرفدار ايجاد دولت متمرکز و قوي است، چون عقيده دارد که انسانها ذاتًا سرکش و انارشيست استند و تاريخ 
توان کنترول جوامع نشان داده که قوي هميشه بر ضعيف حاکميت داشته؛ بناًء دولت بايد از نيرويي به وجود بيايد که 

را داشته باشد؛ يعني از نيرومندان تا ضعفاي خودسر را با استقرار انظباط و نظام مدني سازد؛ اما اين نظم و نظام بايد 
منظور هابز در تيوري دولت متمرکز، در زمان خودش ريختن شالوده ي . عقالني باشد نه اساطيري و نه هم مذهبي

 .امل خود به دولت و ملت مدني ارتقأ مي کنددولت و ملت است که طي روند تک
 

جان الک فيلسوف . تيوري پرداز ديگر جان الک است که براي اولين بار اصطالح جامعه ي مدني را به کار مي برد
اين الک است که آزادي .  تيوري قطب دوم دولت را جامعه ي مدني مي داند١٧٠٤ – ١٦٣٣خردمند انگليسي در 
همه مي دانند که انقالب بورژوازي از فرانسه تا آمريکا چقدر . اد شهروندان مطرح مي کندهاي مدني را براي اح

تحت تأثير الک بوده است، حتي اعالميه حقوق بشر که از تربيون پارلمان انقالب فرانسه فرياد شد، در واقع بي آن که 
 .از جان الک نام برده باشد، آواز جان الک را بلند مي کند

 
با اجرا قانون برابري   هابز به اين عقيده و باور بود که دولت بايد مدني باشد و از ضعيفان حمايت کندالک بر عکس 

 و آزادي يکسان شهروندان را تأمين کند؛ همانطور که گفتيم وقتي که ناسيوناليزم تاريخي با انديشه و عقايد جان الک
ولت و ملت آزاد، آزادي براي دولت همان داشتن استقالل، گره مي خورد، ناسيوناليسم مدني به ميان مي آيد؛ يعني د 

تماميت ارضي و حاکميت ملي تعريف مي شود، ولي آزادي براي ملت يا شهروندان به مفهوم آزادي عقيده و بيان و 
ساير آزادي هايي که بهترين مصداق آن اعالميه جهاني حقوق بشر است؛ شهروندان به صورت مساويانه از حقوق و 

 هاي برابر برخودار اند و دولت ها حق گرفتن آن را از مردم ندارند؛ يعني حدود و صقور رابط دولت و ملت آزادي
 .به اين دوره و مناسبات مي گويند ناسيوناليسم مدني. معين مي شود

 
 ملت و دولت 

فهم فالسفه و دانشمندان انديشه ي ملت و دولت آهسته آهسته فرايند رشد خود را تا عهد روشنگري فرانسه مي پيمايد؛ 
در طي زمان . و هنرمندان از مقوله ي ملت و مقوله دولت، باالثر تکامل اقتصادي و اجتماعي متغير مي شود

ناسيوناليسم به مثابه يک جنبش مردمي و به منزله ي يک انديشه، به مرحله اي تبديل شدن به يک نظام سياسي مي 
 .نگري تکميل مي کندرسد و مراحل رشد خود را در دوره ي روش

 
 با مطالعه ي فلسفه ي تاريخ و نقد يونان و جامعه ي ١٧٥٥ – ١٦٨٩شارل منتيسکو جامعه شناس و فيلسوف نامدار 

مدني جان الک و تمامي تيوري هاي مربوطه به ملت و دولت، تيوري تکثر يا تفکيک قوا را به جاي تمرکز قدرت در 
 قوه ي قضائيه؛ – قوه ي مقننه –و و ُرکن مرکب مي داند، قوه ي اجرائيه دولت مطرح مي کند و دولت را از سه جز

البته نه تنها منتيسکو بلکه اکثريت نوابغ عصر روشنگري از لحاظ تزاسکوالريزم به مقوله ي دولت ملت و شهروند، 
ر تأثير جان الک ديد و نگاه اين چنين دارند، ولي پايه گذار اصلي همچنان جان الک است و شناخت شناس فلسفي زي

خردمند بوده، اگرچه از ده ها نابغه و فيلسوف روشنگري فقط کانت است که شاهد پيروزي انقالب کبير فرانسته و 
بشريت به خوبي مي داند که . تحقق ايده هاي شان مي باشد، ديگران قبل از انقالب فرانسه به جاودانگي پيوستند

دولت و ملت را استقرار بخشيد و از طريق قانون رابطه ) ١٧٨٩(بير فرانسه ناسيوناليسم مدني فرانسه که با انقالب ک
به همين دليل . بين دولت و ملت را تأمين کرد، نتيجه تفکرات فالسفه چندين نسل قبل از انقالب فرانسه بوده است
حاکميت داشت، فرانسه را به عنوان بهترين مثال انتخاب کرديم، چون در فرانسه در قرون وسطي شهزاده محوري 

يعني دولت متمرکزه با هويت شهزادگان خالصه مي شد و دولت و ملت که هويت سرزمين واحد و ملت واحد را نشان 
دهد، وجود نداشت و به جاي آن حکومات خود مختار محلي يعني ملوک الطوايفي وجود داشت؛ در حالي که در هر 

يشه با هم در جنگ بودند و به هيچ وجه قادر به نماينده گي از ايالت پادشاهي حکومت مي کرد، پادشاهان فرانسوي هم
بود که توانست از فرانسه ملت واحد و دولت واحد بسازد؛ چون الزمه ايجاد   اين ناسيوناليسم. فرانسه ي واحد نبودند

 دولت و ملت نه تنها رشد انديشه بلکه انقالب است که تحقق داعيه ناسيوناليسم را ميسر مي سازد که به وسيله ي طبقه
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هر ها کمک کرد و از سوي بورژاي که به توليد کاال و تجارت مي انديشيد، تحقق مي يابد و اين انديشه با گسترش ش 
ديگر ورود دهاقين به شهر ها زمينه ي فرهنگ واحد ملي را به وجود آورد که سر انجام موجبات ناسيوناليزسيون را 

ناسيوناليسم پراگندگي و ملوک الطوايفي عصر فيوداليته را در فرانسه و سپس ساير نقاط در اروپا و . فراهم کرد
 .قوم محوري، زبان محوري و محل محوري، ملت محوري را تحقق بخشيدآمريکا در هم کوبيد و به جاي 

 
فيودال که موجبات استثمار دهقانان را فراهم مي " سرواژ"اصوالً  قوم محوري و محل محوري ابزار اند در خدمت 

نيز نقش پس ناسيوناليسم در عرصه اقتصادي . کند و مانع توليد موثر و ايجاد فابريکه ها و گردش سرمايه مي شود
 .مهمي دارد، يعني گذار از توليد سنتي به توليد مدرن که در قسمت دوم به بحث بيشتر خواهيم پرداخت

 
مثالً  جنگ فرانسه و انگليس، جنگ . مطرح است" سرزمين يعني خاک) " ميهن دوستي(بحث ديگر پاتريوتيسم 

از خاک در ين جنگها عنصر ناسيوناليستي  که دفاع ١٧ و ١٦، ١٥اسپانيا و هالند و ده ها جنگ ديگر در قرون 
دارد، ) ملي(اما در جنگ دوم جهاني، شعار دفاع از ميهن جنبه ي ناسيوناليستي . ندارد، بل عنصر پاتريوتستي دارد

يعني دفاع از استقالل و آزادي در برابر فاشيزم مطرح است چون در کشور هاي درگير، عنصر ملت شکل يافته 
 .است

 
 به کمک آن اعضاي يک جامعه و کشور به ساختن يک هويت دست مي يابند، از وفاداري و نگهباني ايده ي ملت که

بسيار گسترده تر است؛ حوزه ي منافع مادي و معنوي از خانواده، دهکده، شهر " خاک"محض از سرزمين به معناي 
 هريک از شهروندان در برابر .و ايالت هم فراتر مي رود و تبديل به روح جمعي و احساس و منافع جمعي مي شود

نظامات ارزشي واحد به وجود مي آيد، انظباط و انسجام اجتماعي و اقتصادي موجبات . منافع مشترک مسئوول استند
 .رشد مادي و معنوي را فراهم مي سازد

 
ي گيرد، در حالي که در پاتريوتيسم صرفاً  از يک محدوده جغرافيايي و از آنچه که هست و دارند، دفاع صورت م

 .راه رسيدن به آنچه که ندارند، جستجو مي شود  ولي در ناسيوناليسم
 
 پساملي 
نقد قوم محوري شرط الزمه براي قوم شناسي است که به صورت نظام مند و تاريخي مقارن با تخريب تاريخ "

 (هايرماس" (متافزيک بوده و هر دو به يک دوران واحد تعلق دارند
 

 علمي در قالب عنصر گفتمان مطرح مي شود و قوم شناسي وقتي مي تواند نقد قوم محوري پس قوم شناسي مانند هر
را به انجام برساند که از موضع علمي به عقبگاه پرستش قوميت زانو نزند و حرکت هاي فکري را مورد تفکر قرار 

 .دهد؛ يعني به وسيله ي عقل به نقد عقل بپردازد
 

، حس هويت ملي، حس دولت ملي را زنده مي سازند، فراموش نگردد که به اگر ناسيوناليم بورژواي، حس کشور
 .حس حق تعيين سرنوشت نيز باورد دارند

 
دچار اشتباه   به همين دليل ناسيوناليست هاي نا بالغ از لحاظ فکري و نا پخته از لحاظ فرهنگي در درک ناسيوناليسم

رنوشت را از عناصر اساسي مي داند يعني ابطال عشيره مدني حق تعيين س  مي شوند، در حالي که ناسيوناليسم
گرايي، ابطال هويت هاي کاذب، ابطال دولت هاي استبدادي و خود رأي و باالخره ابطال خرافه پرستي؛ اما اين اتفاق 
 صرفًا با فرياد محض روشنفکران در يک کشور و جامعه نمي افتد، تا زماني که شرايط الزمه ي آن فراهم نگردد، با

 .نيات شريفانه و شعار هاي روشنفکرانه قابل تحقق نيست
 

آنچه که در حال حاضر گفتمان روشنفکران افغان را تشکيل مي دهد و من آن را در قسمت دوم اين مقاله به بحث 
 ناسيوناليم در کشور ما متأسفانه تا هنوز شکل نگرفته است و تا سطح  خواهم گرفت، عبارت از اين است که انديشه ي

حوزه ي روايت هاي قومي تنزل کرده است؛ ما آنچه را که از گذشته خود بايد بدانيم و آنچه را از حال و آينده بايد 
دانست، هنوز نمي دانيم، در حالي که جهاني شدن ما را غافلگير کرده است، حتي همان ملت هاي جهان سومي که در 

که (!)  اروپا رسيده اند ولي ما چي٢٠ و ١٩مل بورژوايي قرن اطراف ما و يا دورتر ها قرار دارند، حد اقل به تکا
در اين . هنوز در اسارت قوم قبيله نفس مي کشيم و در فرايند دولت، ملت و رفاه اجتماعي و حس ملي نرسيده ايم



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

 
   ١٢از  ٨ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 

اوضاع و شرايط که جهاني شدن جامعه بشري را به سوي حق هاي فراملي مي برد، با تأسف ما هنوز به ملي شدن 
 .ورت داريمضر

 
حاال گويا نوبت آن رسيده است که حرکت هاي سياسي و اقتصادي، جهان را به سوي ابطال ناسيوناليسم بکشاند و 
عمالً  نماد ها و نهاد جهاني شدن را بشر تجربه مي کند، مثل اتحاديه اروپا، قانون اساسي اروپا، پول واحد اروپا 

 بطال دولت و ملت، ما چي مي کنيم؟که در حقيقت گام هاي است به سوي ا) ايرو(
 
دموکراسي » هابرماس«دموکراسي هاي مبتني بر رفاه عامه اکنون جاي دموکراسي هاي ملي را مي گيرند، به قول "

مضمون انتزاعي ايده ي خود آيين جمهوري خواهانه چنانچه .  ساله خود است٢٠٠هاي مدرن در غرب فرايند تکامل 
" فته بود، اکنون جاي خود را به تحوالت جهاني شدن زير پرسش برده و خالي ميکند توسط روسو و کانت تکوين يا

  )هايرماس(
 

هرچند که جهاني شدن در فرايند ملي شدن جريان يافته است اما با کاهش اعتبار دولت هاي ملي در غرب به طور 
 مي شود؛ ولي در جوامع پيش خاص معلوم نيست چه اتفاقات در ساختار هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي حادث

را هم ندارد، نمي دانم واکنش آن نسبت به جهاني شدن چه خواهد   مدرن مثل افغانستان که هنوز تجربه ناسيوناليسم
  بود؟

 
نکته ي ديگري که بايد عرض کنم، مقصود ما ازبرداختن به ناسيوناليسم، برگشت به ناسيوناليسم تاريخي نيست بلکه 

. حرکت درجهت سوسيال دموکراسي جامعه ي مدني است که آخرين منزل مقصود ناسيوناليسم استداعيه ي کنوني ما
 .هدف از توضيح جريان تاريخي ناسيوناليسم آشنايي باناسيوناليسم به حيث يک روند تاريخي است نه چيزي بيش

 
 :رويکردها  
 اثر ماکياول" شهريار"کتاب  -
 شهروند، اثر توماس هابز -
  نين، اثر منتيسکوروح القوا -
 قرارداد اجتماعي، اثر ژانژاک روسو -
  ناسيوناليسم? مقاالتي در رابط? مطالع -
 

*************** 
 

 قسمت دوم
 جهاني شدن و ناسيوناليسم

همانطور که در قسمت اول وعده داده بودم، در قسمت دوم اين مبحث مي بينيم که عصر جهاني شدن و شکاف عميق 
ناسيوناليسم چه مي آورد و روابط آن با گفتمان ناسيوناليسم در کشور ما که با تأسف تا سطح خورده ديجيتالي بر سر 

 .روايت هاي قومي و محلي تنزل کرده است، چگونه است
 

، شکاف عميق ديجيتالي را در جهان کنوني ميان ملل فقير و )ابزاري و غير ابزاري (جهاني شدن از لحاظ عقالنيتِ  
فرهنگ و اقتصاد، بازار هاي آزاد متکي به اصول نيو لبراليسم و ? رده است؛ به خصوص در حوزغني بوجود آو

سرمايه در بازار هاي آزاد، جهان را در   شبکه اي شدن اقتصاد جهاني و قرار گرفتن آن در خدمت گردش وانباشت
مروز است؛ يا به عبارت ديگر ارزشهاي مادي و معنوي زندگي ا? هم? بازار تعيين کنند. زنجير واحدي بسته است

به تاثير پذيري از پايان تاريخ هيگل، پايان تاريخ مسخره را " فوکوياما "کااليي شدن فرهنگ و حتي انديشه، چنانچه 
دموکراسي لبرال اعالم کرده است، که همانا خوشه اي شدن توليد و شبکه يي شدن بازار در انقياد جاوداني 

مايه اکنون به مازاد سرمايه مواجه است؛ همانگونه که قطب مقابل آن يعني فقر نيز، به نظام سر. گلوباليزاسيون است
فعًال . اين داستان بحث درازي مي خواهد اما به آن در ين فرصت نمي پردازيم. مازاد متراکم مواجه گرديده است

 .ردازيم ملت و رفاه اجتماعي و حس ملي در رابطه جهاني شدن مي پ–صرفاً  به فرايند دولت 
 

قرن   در پايان. امپرياليستي به قرن بيستم مي رسد   به سيماي١٩تکامل بورژوازي از رقابتي شدن اقتصاد در قرن 
يا گلوباليسم تکامل مي کند، با پيدايش شرکت هاي فرا مليتي و چند مليتي در نيمه   به گلوباليستي شدن٢١ و قرن ٢٠
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چندين "مقوله . ي در زير سيطره دولت هاي ملي سرمايدارانه استقرن بيستم، خود به معني کمرنگ شدن حس مل
. حرکت تاريخ و فرهنگ جامعه بشري را بسوي حس هاي فراملي و ادغام جلب ميکند" فرا مليتي"و " مليتي

و بالطع ،شهزاده ( همانگونه که روزگاري ناسيوناليسم به مثابه نياز يک مرحله تاريخ سرمايه به حس ملي نياز داشت
با حس ملي و ظهوردولت ... شين هاي کوچک و ملوک الطوايفي را از انگلند و سويس تا فرانسه و آلمان و هالند ن

، اکنون تکامل و گردش جهاني سرمايه به حس هاي فراملي و توليد خوشه اي )هاي مدرن و يکپارچه در آميخت
 .فرامليتي ها نيازمند است

 
حضور شرکت هاي . است"بي سرزمين شدن يا بي کشور شدن" سوف چاپاني فيل  چند مليتي شدن سرمايه به قول يک

اگر ديروز فلپس َژست هالندي داشت و زيمنس . چند مليتي در اقتصاد جهاني اقتصاد هاي ملي را زير سوال مي کشد
ها اکت جرمني اجرا ميکرد، ميکروسافت متاع امريکايي ميفروخت و سوني جاپاني گري ميکرد، امروز اين شرکت 

حاال گويا . با سرمايه هاي چند مليتي در آميخته اند و از قلمرومالکيت سرمايه داران ملي و کشور ها خارج شده اند
 .ناسيوناليسم را حد اقل در غرب صنعتي اعالن کند? نوبت آن رسيده است تا حرکت سرمايه ابطال ايد

 
( براليسم خط بطالن کاملي به بورژوازي کالسيک در پايان قرن بيستم ميالدي يعني آغاز دوره جهاني شدن، نيول

دموکراسي هاي قبل از نيولبراليزم بيشتر خصلت ملي و منطقوي داشت، مثل دموکراسي فرانسه، . ميکشد) ليبرال
ولي در دوره جديد يعني نيولبراليسم، هر چند مناسبات در . دموکراسي امريکا و يا دموکراسي اروپايي و امريکايي

کامًال ) ملت ها -در دولت )  شت سرمايه تغيير چنداني نمي کند، ولي خصلت دموکراسي هاي غربيحرکت و انبا
دولت هاي اين دوره بيشتر از اتکاء . دگرگون مي شود و سازمان هاي فرا ملي جاي دموکراسي هاي ملي را ميگيرند

دولت تا سطح يک . تکا دارندبه تاريخ و هويت ملي جغرافيايي و فرهنگ ملي به جهان محوري و جهان وطني ا
ً  اجتماعي که نماينده محيط  نقل قول غير مستقيم از رونالد ( زيستي شهروندانش است،تقليل ميابد –سازمان صرفا

، يعني دولت )يعني نميخواهد ( دولت ها خودرا نماينده تاريخ، جغرافيا و فرهنگ خاصي درک نميکند ) رابنسون 
 .آماده ميسازند Post-National) ) اي پسامليهاي ملي جاي خود را به دولت ه

 
از جهاني شدن هم طي دو ) از منظر مدرن با تآسف و از منظر پست مدرن خوشبختانه ( با تأسف و يا خوشبختانه 

يکعده از سياستمداران کشور هاي غرب و صنعتي . دهه اخير تعريف ها و تعبيرات گوناگوني به عمل آمده و مي آيد
فاده از شرايط و مناسبات جهاني شدن هستند، در اينجا الزم به تذکر است بر مبني انديشه نيولبراليسم در پي سوء است

که بشريت را در زبان مالک متساوي الحقوق تمام ظرفيت ها و فرصت ها و خالقيت هاي انساني ميداند، و خواهان 
و اصل رقابت سالم را از . ي بشري مي باشدبرچيده شدن تمام موانع از مسير استفاده مشترک از منابع و فرصت ها

ً  عاقالنه و عادالنه به . مي کشاند)که قبًال رنگ بين المللي داشت (عرصه ملي به عرصه جهاني  در حاليکه ظاهرا
بسياري از دست آورد ) روسيه+چين+جاپان(+ غربي   نظر ميرسد، اما اين در حاليست که کشور هاي پساصنعتي

سرمايه هاي + ري را همچنان در انحصار خود دارند، مثل تکنالوژي هاي پيشرفته امروزي هاي مادي و معنوي بش
که فاقد اين )جموري هاي رسته از بند سويتيزم ( ولي جوامع در حال رشد يا فقير جهان سوم و جهان چهارم . کالن 

 و چارم با باز کردن مرزهايش جهان سوم. تکنالوژي و سرمايه استند، در اين مشارکت جهاني شرايط برابري ندارند
بروي سرمايه جهاني هراس دارند که اقتصاد هاي ضعيف شان به سرعت طمع غول هاي ثروت و تکنالوژي شود و 

 .فقر شان تشديد گردد و اين حرکت را نوعي چپاولگري تلقي مي کنند
 

نگي هم دارند؛ چنانچه پيوستن از طرف ديگر غربي ها در ين مشارکت نابرابر پيششرط هاي سياسي، اجتماعي و فره
به سازمان تجارت جهاني، اتحاديه اروپا براي ترکيه و بسا موارد ديگر منوط به اصالحات عمده سياسي در کشور 

 .هاي جهان سومي است
 

اصوالً  حرکت گلوباليسم و نيولبراليسم، صرفاً  در حوزه اقتصاد محدود و منحصر نمي باشد بلکه ساير عرصه ها را 
، آزادي هاي فردي و اجتماعي با )انگليسي( به طور مثال ارتباطات معلوماتي جهاني، زبان جهاني . ر بر ميگيردهم د

يعني شما به حيث يک شهروند جهاني بايد ..... ، محکمه جهاني  معيار هاي غرب، حقوق بشر جهاني، عدالت جهاني
  .ود را عيار سازيددر تمام عرصه هاي مادي و معنوي با اين نظم و نظام جهاني خ

 
جهاني شدن واقعي يعني آزاد شدن فرصت ها و خالقيت ها، آزاد شدن علم و انديشه ارتباطات و توليد از انحصار 
دولت هاي ملي البته خوشبيني من به معني تائيد وضع موجود نيست، به خوبي آگاهي دارم که از جهاني شدن در حال 
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ً  معيار هاي تئوريک نظا. حاضر سوء استفاده صورت مي گيرد م بين المللي کنوني عادالنه نيست، ولي اگر واقعا
 .گلوباليسم و نيولبراليسم تحقق واقعي پيدا کند، در آن صورت جاي تأمل است

 
و شرکت هاي چند ملتي سود مي +++)و( با تأسف در حال حاضر از جهاني شدن بيشتر کشور هاي ثروتمند غربي 

ر هاي غربي تالش دارند از قدرت اقتصادي، سياسي و نظامي خود سود جويي کنند، اما کشو! برند تا مردمان فقير
آنها ميتوانند حد اقل فاصله فرهنگي . جهاني شدن براي ملتهاي کمتر انکشاف يافته و فقير نيز دست آورد هايي دارد

 .خود را با جهان صنعتي کمتر سازند و خود را از انزوا جهاني خارج نمايند
 

بشر از اولين منازل تمدن، تا کنون .  شدن اينک يک واقعيت زميني است نه تنها يک واقعيت بلکه حقيقت مسلمجهاني
از مراحل و منازل و سامانه هاي گوناگون عبور کرده، گلوباليسم يا جهاني کردن هم يکي از همين مراحل و منازل 

 .تکامل است
 

نهم بسيار محدود در سطح يک در صد از روشنفکران افغان در کشور ما از جهاني شدن برداشت هاي گوناگون آ
يکعده به اين باور اند که جهاني شدن يعني تهاجم فرهنگي، سياسي و اقتصادي کشور هاي سرمايه داري . وجود دارد

ديگر تحت تأثيرات افکار و ذهنيت هاي مارکسيستي، ? به خصوص غربي بر ملل و کشور هاي جهان سوم، يکعد
 امپرياليسم غربي تعريف مي کنند؛ در حاليکه شکي وجود ندارد که کشور هاي -را چهره جديد اولتراجهاني شدن 

غربي از واقعيت جهاني شدن و فرصت هاي آن استفاده سوء مي کنند، ولي به هيچ وجه اين همه اي واقعيت نيست، 
ن را به يک واقعيت غير قابل توسعه اقتصادي، اجتماعي و صنعتي در جهان کنوني به صورت طبيعي، جهاني شد

 .انکار در برابر ما قرار داده است
 

اصوًال گلوباليسم، صرفاً  در حوزه اقتصاد و سياست مطرح نيست، جهاني شدن همانطور که قبالً  عرض کردم، يعني 
يم بطور تا برس.... انسان جهاني، فرهنگ جهاني، ارتباطات جهاني، حقوق بشر جهاني، عدالت جهاني، امنيت جهاني

 واقعي به مقوله شهروند جهاني؟
 

اين هم درست است که دولت هاي بزرگ و شرکت هاي چند مليتي بزرگ از جهاني شدن بيشتر سود برده و مي برند، 
اين همان قاعده معمول ديالکتيک تکامل است که . ولي اين بدان معني نيست که جهاني شدن بد است و يا معجزه است

خ جاري بوده، يعني هميشه قدرت ها محور تکامل هستند، بناًء جهاني شدن نه يک معجزه است و در تمام ادوار تاري
جهاني شدن يعني آزاد شدن خالقيت هاي انسان، . نه هم يک توطئه بلکه جهاني شدن فرايند تکامل جامعه بشري است

لي و جهاني و کمرنگ شدن نقش آزاد شدن علم و آزاد شدن اقتصاد و بوجود آمدن جامعه پر تحرک مدني در سطح م
در حال حاضر از جهاني شدن سوء استفاده صورت مي گيرد، ولي اين . دولت ها و پررنگ شدن نقش جامعه مدني

 !وضع در دراز مدت دوام نخواهد کرد
 

در نتيجه اين تحوالت . در عصر کنوني سرعت تحوالت به حدي است که هيچ قدرت نمي تواند آن را متوقف سازد
حتي ميتوان گفت که جهاني . که جوامع بشري شاهد تغييرت بنيادي در مناسبات و ارزش هاي بشري خواهد بوداست 

شدن يعني انقالب ديگر جهاني، اگر در کوتاه مدت کشور ها و اقتصاد ها و فرهنگ هاي قدرتمند ميتوانند حرف اول 
ن ديوار هاي ضخيم جغرافياي فرهنگي و با شکسته شد. را بزنند، ولي در دراز مدت اين وضع تغيير مي کند

اقتصادي مثل ديوار برلين که يکي از نماد هاي ادغام درجهاني شدن است که باعث گرديد تا صد ها مليون انسان 
آنطرف ديوار برلين نه تنها باشندگان آلمان شرق، ارتباطات قطع شده فرهنگي، جغرافيايي، اقتصادي خود را با صد 

طرف ديوار برلين تأمين کنند، به زودي ديوار هاي ديگر به خصوص ديوار ترس، تعصب و توهم ها مليون انسان اين
ميان شرق و غرب فرو خواهد ريخت و ملتها و فرهنگهاي شان آزادي تأثيرگذاري و تأثيرپذيري را بر يکديگر پيدا 

ها باقي خواهد ماند، اما صرفاً  به ملي و تمدني به حيث ميراث مشترک بشر به نام ملت  البته هويت هاي. خواهند کرد
 .حيث ميراث فرهنگي تمدني نه مناسبات و هنجار هاي جاري

 
بناًء براي ملت افغانستان نيز شايسته است تا دست به بازسازي معنوي و مادي خود بزند، خالء ها و عقبماني هاي 

ا در راه انکشاف و توسعه فرهنگي، تاريخي خود را جبران نمايد و يکجا همراه با مردم جهان گامهاي بلندي ر
 .اقتصادي اجتماعي و سياسي خود بردارد
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اين گسست تاريخي هم اکنون نيز . پرابلماتيک جامعه افغاني ، از دور واقع شدن با جريان دوصد ساله مدرنيته است
ر شبکه ي جهاني وصل  ملت نشده ايم چگونه ميتوانيم د–ما که هنوز دولت .نقش عقبمانده خودرا به نمايش ميگذارد 

 شويم؟
 ديگران از موقعيت دولت هاي ملي بسوي ادغام پيش ميروند و ما از موقعيت ملوک الطوايفي و حکمران نشين هاي   
 نمونه برجسته آن در فرانسه  ٠مستقل ؟ ناسيوناليسم در اروپا و امريکا بوسيله نظريه هاي بورژوازي به پختگي رسيد 

نيز با حفظ سلطنت به تشکل ناسيونالستي مردم انگلستان   ي از اشرافيت فيودلي ويکتورياييو حتا در انگلستان قسمت
 .پيوستند و بدنبال حرکت بورژواهاي عاقل ، تا انقالب شکوهمند رسيدند

 
همه ميدانيم که در پيشاپيش نهضت هاي ناسيو نالستي انگلستان فالسفه و دانشمندان و هنرمندان نابغه اي قرار داشت 

ه تا امروز بشريت خودرا مديون آنان ميداند و در فرانسه نيز ده ها فيلسوف و هنرمند و عالم وجود داشت که ک
+ مبارزه . و موجبات انقالب کبير فرانسه را فراهم کردند) روشنگري ( عصري را بنام خود در تاريخ رقم رزند 

 .بسوي ملت واحد انتقال دادبوده که اروپا را از خواب شهزاده نشيني بيدار کرد و   آگاهي
 

را به حد خارق ) فرق دارد  جنِگ افغاني که کمي با مبارزه ي انگليسي و فرانسوي( مردم افغانستان عنصر اولي 
العاده از خود تبارز داده است ولي در عرصه آگاهي هيچوقت نتوانسته است که فرايند تاريخ را به سود خود 

صرفن در جنبه ي استقالل خواهي و نه در ابعاد (رن نزدهم با روحيه ملي جنگ در افغانستان در ق. برگرداند
به يک دليل ساده و آن اينکه مردم ! صورت گرفته ولي نه به نتايج ملي و نه به نتايج آزادي رسيده است ) اجتماعي آن

دند و به خاطر نبود برخاسته بو) شهزاده نشين ( اجتماعي از بستر نظامهاي واليتي –در آن زمان از لحاظ سياسي 
 .ثمره ي جنگها به خاکستر تبديل شد)آگاهي بورژوازي ( نهضت مدرنيته 

 
از سوي دگر سواي جنگهاي استقالل طلبانه ، در قرن نزدهم به رهبران و نه مردم بخاطر براندازي ملوک الطوايفي 

و مردم به حيث . ستقل چرخيده است ها پيکار نکرده اند و تمام جنگها هميشه بر محور نفع و زيان شهزاده ها ي م
در هر . عسکر و دنباله رو مورد سؤ استفاده قرار گرفته است و هيچگاهي در نقش مستقالنه به ميدان نيامده است

تا )از اميردوست محمد خان تا اميرعبدالرحمن خان را(باري بيچاره مردم شاهان فراري را بر شانه هاي زخمي شان 
 .ارگ انتقال داده اند

 
از لحاظ اجتماعي مستلزم حضور بورژوازي در صحنه   چون پايه هاي اساسي نهضت ناسيونالستي در قرن نزدهم

و از لحاظ سياسي موجوديت آگاهي حزبي بورژوازي را ميطلبيده ، و کشور ما در آنزمان فاقد هردو   اقتصادي بوده
، بنابرين )ده اش ، به حيث شهاب ثاقب محاسبه کنيمجرقه ي سيد جمال الدين و امير شير علي را با جري( عنصر بوده 

    در ميهن ما ناسيو ناليسم مدرن شکل نگرفت و همان پيراهن چرکين شهزاده سازي ها را نا شسته پوشيده است
 

نهضت روشنگري (اروپا نيز از جنگهاي قومي ، زباني ، مذهبي ، نژادي رنج برده است ولي پيشقراوالن راه آزادي 
و درايت مردمش به اين ) دموکراسي اروپايي –تفکر ليبرال + فلسفه و نگرش روشنگرانه ي فرانسوي + سکاتلندي

بر پيکر شهزاده نشين هاي ) در دوره بسمارک( جنگهاي پيشا مدرن خاتمه بخشيدند و آخرين ضربت را مردم آلمان 
 .جنگ انداز ، وارد آوردند

 
وني کردن آگاهي هاي فلسفي و دانشي و هنري ديروز و امروز است ، دولت به گواهي تاريخ مستلزم در-تشکل ملت  

اين از يکطرف،و از سوي دگر به هوش آمدن تاجران و سرمايه داران وطن است که از طريق براه اندازي صنعت 
 .سالم و تجارت هاي ممد تکامل ، زمينه را براي ايجاد يک دولت مدرن در عصر پسامدرن فراهم ميسازد

 
کشور بايد از خواب نابالغي بيرون بپرد و بجاي فضاي کوچک مشت به کهکشان بنگرد ،بيبيند که ملتهاي روشنفکر 

نميگويم که تقليد کنيم چون تقليد در . به مدارج عاليه رسيده اند  مدرن و پسا مدرن چگونه از طريق مبارزه و تالش
 .جنگي و کشت روز افزون خشخاشسيماي چپ به سيه روزي منجر شد و تقليد در نماي راست به خانه 

 
مثًال از هابس و الک و هيوم وآدم اسميت که بانيان تحول در انگلستان بوده اند ( متآسفانه روشنفکر افغاني انديشه را 

) تا انديشه هاي ليبرال دموکرات حزبي ......تا اصحاب دايرة المعارف فرانسوي و از کانت تا هيگل و مارکس و نيچه
همين بود که ما .فدهم ، هجد هم و نزدهم جذب نکردند و يا آناني که جذب کردند ، بومي نساختند در سده هاي ه
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نتوانستيم به حيث روشنفکر به توليد فکر دست بزنيم و هميشه مانند عرصه هاي مادي در حوزه تفکر نيز جيره خوار 
 . باقي مانديم

 
مايل گشته ايم که اين بحث ها را نه از نگره   ن ميگذرد ، ما تازهحاال نيز که از گفتمان ناسيو ناليسم و مدرنيته دو قر

 .ي گفتماني بل از دريچه ي موقعيت هاي زباني ، مذهبي و قومي و ده ها روزنه ي دگر ، تاريکي افگني ميکنيم
 

ضعف ولي ما از ) مثل دولت هاي ملي اروپا( دولت هايي بزرگ از موقعيت قدرت بسوي جهاني کردن خود ميتازند 
علت آن اين است که هنوز به اسلوب سنتي و ريشسفيدانه مي انديشيم . بسوي تجزيه و کوچک سازي خود روان هستيم
 .نه بر مبناي نگرش هاي کارساز و تحول آفرين

 
مثًال بهترين هاي ما که اگر مذهبي نباشند ،اتومات در نشيب قوم سنگر عوض ميکنند،اين بهترين ها که من واو و تو 

چرخ ميزنند گويا ميخواهند با )روايت کبير ( ن هستيم ، خالصه ي توليدات فکري شان هنوز بر محور زبان جز آ
اين متفکرين هنوز نميدانند که دوران ....( زبان مادري خود ، معضله کشور را حل نمايند  ثبوت برتري و قوت

 . ) مرجعيت و قاطعيت و گفتمان يکه و معاني نجاتبخش پايان يافته است
 

اما از ! و گروه دگر با حرکت هاي ديني و زاهد نمايي در پي آن هستند که به معضل کنوني نقطه پايان بگذارند 
 . آنجايي که اينان نيز منظر حرکت شان يکه تازي است ، به نتايج مثبت نرسيده اند

 
 .و به همين طور کالن روايت نمايان دگر

 
  چگونه خواهيم توانست به پرسشهاي بزرگ ) حل مسايل غير ضروري ( ما که در گير معضالت کوچک گشته ايم 

به حد پرسمان برسيم ؟ نميگويم به ) رابطه ي جهاني شدن با منظومه ي دموکراسي و ناسيوناليسم در افغانستان ( 
 .چه ، پرسيدن خود مرحله ي از تکامل گفتمان است! سطح جواب دادن 

 
 هايي که بتواند مردم را در جهت ملت شدن و دولت شدن ببرد ، گفتمان هاي اما در افغانستان کنوني بجاي نظريه

 :پيشامدرن نشسته است اين گفتمانها عبارتند از
 

   گفتمان پيشا مدرن پيرامون زبان   #
 پيرامون قوميت  گفتمان پيشا مدرن   # 

 نبود گفتمان در باب طبقه هاي نو ظهور    #
 تجاري  بورژوازي  ونپيرام  پيشا مدرن  گفتمان    #

 نبود گفتمان پيرامون فرايند جهاني شدن و تآثير آن در کشور   # 
                                                           و نبود گفتمان در باره منظومه ي دموکراسي و ناسيوناليسم افغاني    #

                                    
، پرسشهايي را که در باال مطرح کرده ام ، يک به يک به زيور گفتمان ر قسمت سوم اين مقالميخواهم که دمن 

 .هسته و آرام شِک اسلوبي جديدي را فرا راه پژوهندگان جوان بگذارمآدرآورم ، تا اگر توانسته باشم ، 
 

 ادامه دارد                                                          
 

 


