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 آیا ملتی هستیم؟

 )بخش سوم(
 

در سال های "، !افغانستان بر آن تأثیرات و اروپا در گرائی ملت و ملتدر سلسله مقاالت قبلی، تحت عنوان: "
معلومات در بیست و نه قسمت، از مقاطع مختلف تأریخی کشورهای اروپایی و هم از که م، ۲۰۱۲م و۲۰۱۱

مفاهیم در رابطه با "ملت" و "ملت گرایی" بیان گردیده تعبیر ها و لحظات معین تأریخ افغانستان، تهیه شده است، 
 است، که از دیدگاه های مختلف هم، حکایت می کند. 

 

ه مطالعات تأریخی، علمای بخش "اجتماعی "، نشان می دهد، می خوانیم که حتی در آنچ
بعضی از رژیم های قدیمی پادشاهی یا "قلمروی"، حکمروایان، احتماالً برای کسب "شهرت" 
آنها ذکر "کلماتی" چون "ملت" را به زبان آورده اند. در عمل کدام تغییر مشهود، در برخورد 

م ساختن قشر های وسیعترمردم، رخ نمی داده است. در حاکمیت های حاکمیت، در امر سهی
نام  آن زمان، مناسبات "ارباب" و "رعیت" برقرار بوده است. به عبارت دیگر، همان "ملت"

، نمی دانسته اند. حاکمیت های "میراثی" صاحبان و خودسیاسی "فردی"  -، از تغییر موقف اجتماعی نهاد آنها
 و بالتغییر، تلقی می شده است. "ابدی"رقبای قدرت، از جانب "رعیت"، به عنوان مناسبات 

 

امپراتور  ، ازاین نویسنده، که در پورتال افغان جرمن "آنالین" منتشر گردیده است یک زمان، در یکی از مقاالت
" را هم عالوه نموده ملت آلمان"، کلمۀ "امپراتوری مقدس رومعمل آمد، که با نام " "آلمانی االصل" یادآوری به

بود. صاحبنظران آلمانی منجمله )"هیلموت شمیدت" صدر اعظم سابق آلمان، از جمله رهبران "حزب سوسیال 
معنی اصلی کلمه، به ساله است(، معتقد نیستند، که  این جامعه، به  ۹۷دیموکرات آلمان"، تا این لحظه حیات دارد و

عنوان "ملت"،  یاد شده بتواند. وقتی جامعۀ آلمان و دولت آنرا، با افغانستان امروزی مقایسه نمائیم، مبالغه نخواهد 
بود، اگر یاد آور شویم که از جانب اتباع "آگاه" افغانستان، بیشتر اصطالحات و مفاهیم "ملی" و "هویت ملی" شنیده 

هر یک، چه ارزش ها و "نورم ها" در رابطه با این مفاهم، جای گرفته باشد، تا حدی می شود. اینکه، در ذهن 
 مستور، به نظر می رسد.

 

برای سؤالی که در عنوان مطرح گردیده است، این نویسنده هدف ارائۀ جواب را ندارد. جواب را باید از کسانی، 
لت، برای درک درست از آن، باید مدعیان این مفهوم توقع نمائیم، که می گویند، "ما ملت واحد" استیم. در چنین حا

نخست "تعریف" ملت واحد را، از دید خود آنها ارائه نمایند. در قدم دوم، شاخص های عمدۀ "وحدت ملی" خود را 
گوید که "ملت واحد" نیستیم، و یا "ملتی نداریم"، ب بیان نمایند. در عین حال اگر کسی، "شاکی" و مدعی باشد، و 

ضعیت هم، نیازمند صراحت بیشتر کالم می باشد. تعریف چنین مدعی ها، چه خواهد بود؟ و "وحدت ملی" را این و
خود، چگونه تعریف، می کنند. حال در صورتی که در یک جامعه، اتباع آن، تعریف درست، از "ملت خود" و 

ا بصورت درست، درک نمایند، "حاکمیت سیاسی" در کشور خود را، نداشته باشند، پس چگونه خواهند توانست، ت
 .که بطور نمونه، "خیانت ملی"، چه خواهد بود؟

 
درینجا، باید در نظر داشت، که مفهو "خیات ملی" را چه کسی و در کدام جامعه و هم در تحت تسلط، چه "نظام 

به راه و روش " و افراد وابسته آیدیالوژیک –حاکم"، به زبان می آورد. الزم است، تفاوت میان "پیروان سیاسی 
سیاسی، که کلمات را، به احتمال قوی برای اهداف تبلیغاتی گروپی آنها و یا ارضای خاطر شخص خود، استفاده می 
نمایند، با قضاوت، "قضات" بی طرف، و مستقل، که بر مواد و روح قانون، همان "دولت حاکم"، حکم صادر می 

 کنند، تشخیص گردد.
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در چنین یک معضله،  و ،یاد گردد بدون جسد ،"مقتول" از این وضعیت، با یک دوسیۀ "قتل" انسانی می ماند، که 
در چنین وضعیت اگر سارنوالی یا مدعی العموم کشور، به متهم قتل یا "قاتل"، داده شود. جملۀ وظایف پولیس قرار 

خواهد گفت؟. چنین وضعیت، در سلسله وقوع حوادث و  "اعدام"، بنماید، قاضی چهیعنی  اشد مجازات، حکم پیشنهاد
وقایع "جنائی"، ختم کار منظم و قانونی پولیس را در یک سیستم، که بر قانون استوار است، دشوار می سازد. زیرا، 

 برای دریافت "قاتل"، پولیس باید، جسد مقتول را، بیابد.
 

اصطالح "ملی" درین جامعه، به این برداشت، وضعیت امروزی جامعۀ افغانستان و درک دقیق از مفهوم و 
"هوبسباوم"، خیلی مشابهت نشان می دهد: "هوبسباوم"، مؤرخ معروف متوفی، طوری که در مقاالت چند سال قبل 

(، با درنظرداشت یک Walter Bagehotهم تذکار یافته است، در رابطه با مفهوم "ملت" از آثار "والتر بگه هوت " )
اه در نتیجۀ "جنگ های اتومی"، هیچ انسان، در کرۀ خاکی وجود نداشته باشد، اما از کدام فرضیه"، که هرگ»"

جهان دیگر، کسانی بر ویرانه ها و "آرشیف" اسناد مراجعه نمایند، در مورد نتایج مطالعات آنها از "آثار" "والتر 
سناد تأریخی، بدین متن حکایت خواهند بگه هوت "، چنین بیان می دارد، که آنها هم چنان، از مطالعۀ محتوای این ا

لیکن در عین   را به عنوان مرحلۀ "ملت شدن" شرح می دهد"، ۱۹"والتر بگه هوت "، تأریخ قرنداشت: که 
" ما می فهمیم، که چه زمان، همین مسافران جهان دیگر، بشکل خونسردانه، برای خود چنین تشخیص می کنند: 

 « می پرسد، لیکن ما فوراً آنرا توضیح  و تعریف نموده نمی توانیم."است، تا زمانی که هیچ کسی از ما ن
 

"هوبسباوم" می نویسد، که این چنین برداشت، ممکن برای ما انسان های زمین، قابل قبول باشد، اما نه برای" 
می نماید، با  مؤرخین خارج از زمین " ما. وقتی، "هوبسباوم"، با ارزیابی  مفهوم "ملت" )"ناسیون"، "نیشن"(، آغاز

سال اخیر، این فرصت را بدست داده است، تا لیست معینی را  ۲۰و  ۱۵تأکید، طوری تفهیم می دارد، که مطالعات 
و  ۱۱از آثار دانشمندان تأریخ، برای چنین مؤرخین سپرد، تا به کار تحقیقاتی آنها، ممد واقع شده بتواند. )صفحه 

 کتاب ثبت نموده است، در مقاله صرفنظر می گردد.(.  ، لیست دانشمندان و آثار آنها را در ۱۲
 

در حقیقت امر، بسیاری از دانشمندان، بر این امر تأکید نمی ورزند، که تعریف "ملت" و "ملت گرایی" در هر 
مرحله و در هر جامعه، حتما صورت گیرد. مهمترین اصل، در دولت های "ملی" و دولت های "ٌمدرن"، عبارت از 

باشد. استوار ی بر"دولت حقوق و قانون" نسیاسی" در یک قلمرو است ، که مبت –بر نظام "اداری  توافق سیاسی
یکی از جهات برای درک این مطلب، جهت علمی است، که مؤرخین بخش انکشاف اجتماعی، آثار مهمی از خود، 

 به میراث مانده اند.
 

از تعمیق و توسعۀ بحث درین مطلب، خودداری  " مسایل می باشد، کهجهات سیاسیجهت دیگر آن هم، مشتمل بر" 
و انواع مختلف، افراطیت، چشم پوشی نمی  "ناسیونالیزمصورت می گیرد. دانشمندان، از موجودیت، پیروان "

"، میراث نازی ها" و منجمله دیکتاتوری" دیکتاتوری. طوری که در گذشته هم، یاد آور شده ایم، دولت های "کنند
  جا مانده اند، که خطر دوباره احیای آن هم، غیر ممکن، به نظر نمی رسد. وحشتناکی از خود، به

 

تخنیکی، که در جوامع  –اما از زمان، به راه افتادن "پروسه" های "دیموکراسی" و پیشرفت های خاص، علمی 
 تغییرات اساسی فرهنگی و تحوالت وسیع در طرز تفکر و در تصورات و ،"صنعتی"، رخ داده است، همزمان

اندیشه های، عموم انسان ها نیز به مشاهده رسیده است. با استقرار نظام های سیاسی "دیموکراتیک" و آزادی های 
نژادی و هم چنان، حیات  –وسیع سیاسی، می تواند مناسبات با ثبات، در جوامع برقرار گردد. ترکیب اجتماعی 

عیین قدرت سیاسی یا مشی سیاسی یک دولت، پذیرفته "فرهنگی"، نمی تواند به عنوان یک اصل "تعیین کننده"، در ت
شود. طوری که قبالً هم گفته شده است، "فرهنگ" و "زبان" و "عقاید مذهبی" و غیره، گنجینه هایی اند، که دائماً بر 
ذخایر آن، به خاطر بهبود شرایط حیات روزمرۀ انسان و اجتماع آن، در مطابقت با قانونمندی های معین، رشد می 

بد، نو جای کهنه را می گیرد. نظام سیاسی مکلف است، همه این گنجینه ها را حفظ، در رشد و انکشاف همه یا
یکی بر دیگری، در نقش "دولت  "مذهبی"یکی بر دیگری و هم از برتری جانبه، قدم گذارد. از برتری "نژادی" 

را، بدون تبعیض در نظر  اتباع همه بخصوص خودداری نموده، تصامیم و خدمات آن، باید سعادت و رفاه حاکم"،
. بناًء آنچه در مقاطع معین زمانی از اهمیت برخوردار بوده می و از صلح و ثبات برای همه ضمانت نماید داشته

تواند، تصمیم درست "سیاسی" است، که محصول مغز انسان بوده، بناًء باید، بدون وابستگی های "نژادی"، "دینی" 
داده سیاسی معقول و درست، از هر کسی که باشد، اما برای آیندۀ اجتماع، نوید بهبود و غیره، تطبیق مفکورۀ 
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. در عصر کنونی، در فضای "دیموکراسی"، این امر، می تواند، به ثبات و ، نه غیر از آن، قابل قبول باشدبتواند
تواند، هم چنان اعتماد افراد سیاسی، می  -سعادت اجتماع و رفاه عامه بیفزاید. چنین دستآورد های مثبت اجتماعی 

چهره  جامعه را نسبت به دولت و نظام سیاسی، تقویت ببخشد، که نوعی از هویت و وابستگی به این سرزمین نیز
 شیده می تواند.ک
 

در حال حاضر بطور مقایسوی، مؤفق ترین نظام های دولتی، نظام هایی شناخته شده اند، که مبتنی بر قانون، و به  
صول دیموکراسی" در تحت شرایط، همبستگی اجتماعی، عمل می کنند. حال به خوبی محسوس است پیروی از"ا

که، جوامع به نظم و همبستگی و انجام وظایف حیاتی مبرم ، نیاز دارند. چنین یک همبستگی و ثبات، باید  به 
"نژاد ها" و "امتیازات منظور بهبود و حفظ سطح زندگی، از جانب همه اتباع حفظ گردد ، نه  آنکه به تشخیص 

نژادی"، پرداخته و بر نفاق در جوامع افزود گردد. از جانب دیگر، در زمان امپراتوری های "قلمروی"، ممکن از 
( تذکر بعمل آمده باشد، اما به آن مراحل، که اگر به مفهوم "دولت های ملی" یاد شود، Nationکلمۀ "ملت" )

 نخواهند داشت. دانشمندان  "ُمدرنیست"، موافقت  کامل
 

نشان می دهد، که مطالعات او با ، مشاهداتی که "گیلنر"، در بارۀ "دولت" داشته است، با نشر فشردۀ ارزیابی های او
مطالعات سایر دانشمندان و محققین، در رابطه با انکشاف تأریخی، اجتماعات بشر، مطابقت نشان می دهد. وظیفۀ 
مؤرخین با مسئولیت در آن نهفته است، تا در صورت ممکن آنچه را که بطور واقعی در حیات بشر رخ داده است، 

. بر اساس نتایج مطالعاتی، قضاوت خوبی و خرابی را حق خواننده بدانند، نمایند. ارزیابی و به خوانندگان تقدیم
، سه مرحلۀ اساسی و عمده را سپری نموده است، که جامعۀ افغانستان هم فاقد وجوه "گیلنر"، بشریت در تأریخ

 در مطابقت با دیگر مشترک تأریخی با این مراحل بوده نمی تواند، صرفنظر از اینکه، حتماً  همه مراحل را کاملً 
. اما، عالیم و آثار مراحل گذشته، تا همین امروز مشاهده می شود. گیلنر در اثر تحقیقاتی جوامع، نه پیموده باشد

  خود تحت عنوان: "ملت گرایی" و "ٌمدرنیت" این سه مرحله را، بالترتیب ذیل یاد می کند.
 

در مرحلۀ قبل از "زراعت" مؤلف، از آن، به  صنعتی". "مرحلۀو  " مرحلۀ زراعتی""، مرحلۀ قبل از زراعت"
عنوان مرحلۀ "جمع آوری" و "مرحلۀ شکار" نیز یاد نموده است. درین مرحله هم چنان، انتخاب یا "اوپشن" دولت 

تقسیم مطرح نبوده است. از جانب دیگر، به نسبت کمی تعداد انسان ها در اجتماعات ابتدائی، نیازمندی، به نوعی از 
محسوس نبوده است، بناًء  بر اساس همین دلیل است، که از موجودیت دولت هم در آن مرحله،  کار سیاسی نیز،

 حرف زده نه شده است.
 

"، از آغاز "کلتور" نام می برد. درین مرحلۀ انکشاف جامعۀ زراعتی در مرحلۀ " 
تی، نقش "، در ساختمان و سازمان دول کلتور خط و نوشتهبشری است، که  اختراع "

" و قویاساسی داشته است. درین مرحلۀ طوالنی، که از موجودیت، دولت های "
" نیز نام می برد، هم چنان یاد آور می شود، که نه همه اجتماعات، همزمان و ضعیف"

 در همه نقاط، درین مرحله، دارای حاکمیت دولتی، بوده اند. 
 

او درین دوره، از "طبقۀ حاکم" نیز تذکر به عمل می آورد. برای تجسم و تمثیل  
"ساختار اجتماعی" آنوقت، این "گرافیک" ساده را، منتشر می سازد. در سه قشر 

تعلیم دیده "" و اداره کنندگان"، "نظامی هافوقانی، بالترتیب، طبقۀ حاکم را متشکل از "
" را هم، درجملۀ "اداره"، یعنی تاجراناه گاهی، ""، دانسته است. گهای خط و نوشته

 در مقام دومی دانسته است. 
 

متباقی انسان ها، در بخش تولید زراعتی، محسوب شده اند. آنچه جلب توجه می نماید، اینست که "گیلنر"، در برخی 
تشکیل یک از مشخصات دورۀ زراعت یا "اگرار"، مشخصۀ را برجسته می سازد، که در حلقۀ طبقۀ حاکم، از 

ه اند. درین سطح مافوق، حاکم بر کمیت حلقات قدرت قرار داشت . که این کمیت درمی شود یادآور قلیلاقلیت 
این قشرها، در  اند. شناخته شدهصاحب امتیاز  ،بزرگ مردم آن دوره، که در بخش تولید زراعتی مشغول بوده اند

. در سطوح پائینی، که قسمت اعظمی آنرا دهقانان سخت جان و انعطاف ناپذیر یاد نموده است، جای داده شده است
اهل "خط و نوشتن"، می نویسد که، "بصورت عموم"، در"آیدیالوژی" آنها در عمل مورد گروپ، معروف به 
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. مقدم بر همه "آیدیالوژی" آنها، عدم تساوی را در طبقه و درجۀ جدایی را از قشر حاکم  مبالغه دیده شده است
 (.۲۰تبارز می داده اند، به عوض آنکه پائینتر نشان دهند. )صفحه 

 

قسمت ها و یک سلسله از قشر های تخصصی متعدد دیگر، تقسیم و بدینترتیب لیست می  طبقۀ  حاکم بار دیگر به
جنگی ها، روحانیون و پیشوایان مذهبی، اهل خط و سواد، اداره کنندگان و اتباع مرفع )"بیورگر" ، گردد: "

هیم متفاوت "، قابل ذکر است، که این اصطالحات در طول تأریخ مفا(citizen,Bürger, bourgeisبورژواها )
باشندگان شهر، از موقف و حقوق "، همه قدیم" در یونان "شهریداشته است. بطور نمونه در اولین دولت "

 ها" برخوردار نبوده اند. بناًء استعمال "بیورگر" آنوقت و امروز، به کتگوری های انساناتباع، بعنوان "مساوی
 انسان ها، در اجتماع اطالق گردیده است.(منسوب می گردد، که با مفهوم متفاوت، در حالت و موقف 

 

در یک سلسله قشر ها، طوری که "گیلنر" توضیح می دهد )بطور مثال در بخش روحانیت عیسوی(، نمی توانسته 
" باشد و در هر نسل و مرحله باید، مجدداً انتخاب می گردیده است. "گیلنر" درین رابطه، هم چنان میراثیاست، "

وجود آنکه قشر های مهم دیگر، یک نقش و نفوذ وزین،  درسازماندهی و تربیت و آموزش تذکر می دهد که، با 
 آنها، گرفته می توانسته اند. 

 

" به این نتیجه می رسد، که هیچ زراعتیدر نتیجۀ بررسی ها و ارزیابی های تأریخی، "گیلنر" در خصوص مرحلۀ "
های پائینی، عالقمند، نبوده است. حال می توان بهتر قشر  "تجانس کلتورییکی از قدرت های حاکم، در تقویت "

 ۱۳"، در شهرکابل، متکلمین درک نمود، چنانچه در بخش پیشتر ذکر شده است، که بطور مثال در عصر "بابر
" یا ناسیونالیزمهمین مؤلف با ارائۀ نمونه های متعدد، به این نتیجه می رسد، که " زبان پهلوی هم وجود داشته اند.

. این هم یکی از شانس زندگی و کسب قدرت و شهرت نداشته است "،اگرار" یا "زراعتی" در مرحلۀ "رائیملت گ"
"، که در ُمدرنیست ها" را مورد تأئید قرار می دهد. "ُمدرنیست هابرداشت هایی محسوب می گردد، که نظرات "

"، محصول شرایط بعد از سیونالیزمنا" را تشکیل می دهند، معتقد اند که دولت های ملی و "اکثریتعین حال، "
 "، می باشد.انقلب فرانسه"
 

"، که مکرراً  به چاپ رسیده است، در ملت ها و ملت گراییدر رابطه با کتاب، "ایریک هوبسباوم"، تحت عنوان "
ایریک هوبسباوم"، یکی از مهم ترین مؤرخین قرن بیستم، شمرده »" م در پشتی کتاب می خوانیم: ۲۰۰۴سال 
ۀ متون "کلسیک"، در علم تأریخ به حساب می لشود. تحلیل های او از تأریخ ملت ها و ملت گرایی در جممی 

رود. واقعیت های آن، شکست نا پذیر است: بدون آگاهی های اخیر قرن هژده، مصادف با بروز ملت گرایی، 
 هم ( و: بزبان انگلیسین")"گلوبالیزیش به زبان آلمانی توضیح انکشافات "ُمدرن" چون "گلوبالیزیرونگ"

اروپایی ساختن، غیر ممکن به نظر می رسد. "هوبسباوم" بر افسانه ها و واقعیت ها، روشنی می اندازد، که 
 «می شده است." در مراحل مختلف، مکرراً این جورۀ مفاهیم، باعث ایجاد، پرابلم،

 
، "ابهامات" در مورد  مفهوم "ملت" شده استچنین یک برداشت مشابه را "جان برویلی"، نیز در اثر خود، یادآور 

. همین دانشمند، مانند "هوبسباوم"، الزم می و "ملت گرایی"، منبع بروز مباحث و پرابلم های سیاسی شده است
م، در لندن، در مقدمۀ ۱۹۹۱داند، تا ارزیابی دقیق تأریخی درین مورد صورت گیرد. "هوبسباوم" در ماه مارچ سال 

"ملت گرایی"، که برای  ،یک استدالل "ایتنی" یا "زبانی"»... از مقدمه، چنین بیان می دارد:  کتابش، در قسمتی
هر "ملت" یک حاکمیت دولتی می خواهند، به عنوان یک پروگرام عمومی، عملی شمرده نمی شود، برای اهداف 

وط و به احتمال قوی عواقب سیاسی و هم به ارتباط مسایل "ایتنی" و "زبانی" جهان، در ختم قرن بیستم، نا مرب
 ..« .ناگوار خواهد داشت، هر گاه تلش صورت گیرد، تا آنرا در تطبیق  نمایند

 

"هوبسباوم"، مؤرخ معروف جهان، در یک مبحث دیگر می گوید که انسان ها، از زمانه های قدیم، خود شانرا 
با اجتماعات دیگر چون "شما"، افاده می بحیث اعضاء اجتماع "ما"، طوری تعریف می کنند، که اکثراً در تفاوت 

در عین حال  نمایند. مؤلف هم چنان تذکر می دهد که، درین عادت هم، تا یک زمان معین تغییری رخ نخواهد داد.
خود آنها، مفاهیمی را   -در صورتی که اگر نه همه شامل باشند  –یادآور می شود، که برخی از اجتماعات 

سال قبل، با افادۀ کلمات "ملیت" و "ملت" استعمال شده است، پسانتر "دولت های  ۱۵۰استعمال می کنند، که 
مال مقوله های قدیمی تلش می ورزند، یا حتی نام ملی" گاه گاهی، به مفهوم تشخیص هویت و شناسایی، به استع
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آنها را بکار می برند. بطور نمونه، صدق این وضعیت، در فرصتی مشاهده شده است، که "دولت اسرائیل" و هم 
دولت های آنها "جمهوری فدرال آلمان"، بالترتیب "یهودی ها" و "المان ها" را بمثابۀ اتباع بالفعل و ذخیره ای 

. )"هوبسباو"، صفحۀ هفت، ، یک پدیدۀ جدید استاتباع دولتاما، در دولت های ُمدرن قلمروی،  ه اند.اعلم داشت
 م(۲۰۰۴چاپ سال 

 
"... متفاوت از مفهوم "دولت ملی"، که م، به ادامه می نویسد: ۱۹۹۱"هوبسباوم" ، در بخش مقدمۀ کتابش در سال 

، اتخاذ گردید، ۱۹"  در قرن لیبرال  از جانب " بورژوازی در انقلب امریکایی و فرانسوی پدیدار گردیده است و
مفهوم مبتنی بر استدالل "ایتنی" و "زبانی" یک "ملت" و یا نظم بین المللی، به عنوان طفل سال های اخیر قرن 

  ، همان کتاب(۸)صفحه  ".، شناخته می شود...۱۹
 

"، برمال گردیده است و به احتمال قوی،  جنگ اول جهانیاو تأکید می ورزد، که نتایج، این تالش  ها، بعد از ختم "
"، مورد تأئید قرار خواهد گرفت. اما باز هم جنگ سرددرد های بعدی آن هم چنان، بعد از "

نه باید مورد  در جهان امروز، احساسات ملیازین جهات، باز هم قدرت »عالوه می کند: 
، اولتر از همه، به علت اینکه، به شودمنازعه و انکار و یا  به نرخ کم  در نظر گرفته 

انظار چنان جلوه داده می شود، که گویا کینۀ بیگانه درین و یا آن نوع بازی، در اکثریت 
ه باشد. لیکن مناطق کرۀ زمین، شکل حاکم و مسلط را در "آیدیالوژی مردم" اتخاذ نمود

)صفحه « .شگویی" و "معالجه" تعویض گرددخیلی شدید هم باشد، نه باید با "تشخیص"، "پی علیم بیماری، ولو

 )"ایریک هوبسباوم"، تصویر از "یوتوب"، از یک صحبت به زبان فرانسوی گرفته شده است.( (۸
 

دوران صنعت و تولید "ماشینی"، در اجتماعات انسانی، تغییرات و تحوالت "کیفی" وسیعی، بوجود آورد و تراکم   
علم و فرهنگ و با رویکار آمدن قدرت ها و مناسبات جدید سیاسی، در  انسان ها، در شهر های صنعتی، بر رشد

کشور های که، مشی سیاسی آنها را، بر اساس نتایج علمی، طرح و تطبیق می نموده اند، در مناسبات بین المللی، 
م های سیست" و تقدیر و تشویق استعداد ها، در "خلقیت فرهنگ و هنرموقف قوی تر حاصل می داشته اند. نقش "

در پهلوی رشد و جمع آوری معلومات همه جانبۀ علمی، یکی از عوامل پیشرفت آنها، شمرده می "، مکتبی غرب
، خارج ساخته، با انتخاب محافظه کارانه"، عنعنات کسالت پسندرهبری درین کشور ها، جوامع خود را از " شود.
 عملی ساختن " در سیستم پرداخته اند."اصلحاتو " ریفرم ها" و از طریق آن، به طرح و تطبیق "دیموکراسیراه "

 اصالحات منظم و به موقع آنها، از حاالت "بحرانی" و "انقالبات" شدید، جلوگیری نموده است.
 

" از جمله مفاهیم اند که دارای معنی و مفهوم، اصلحات" یا "ریفرم" و "آزادی"، "دیموکراسیقابل تذکر است، که "
، بلکه در نتیجۀ دیموکراسی مستقیماً و کامالً به معنی "آزادی" افاده شده نمی تواندمتفاوت می باشد. "دیموکراسی"  

رشد و تقویت کسب نماید. اگر گفته شود، "دیموکراسی آزاد"،  در چنین شرایط، فراهم آید و آزادیشرایط می تواند، 
" هم، باید وجود داشته باشد، که انسان مجبور می دیموکراسی غیر آزاد، که "داشته باشد دمعنی آنرا هم می توان

 آزادی" هم، محسوس گردد.  ذکر مفهوم "ضرورت با  ذکر کلمۀ "دیموکراسی"، تا گردد، 
 

ً "قدرت حاکم" شدن، "میراثیطوری که در متن قبلی از مفهوم، " دن، پادشاهی های " بومیراثی" و مشخصا
" بودن قدرت، میراثیچنین " در "، از چندین هزار سال قبل یادآوری، بعمل آمده است، باید توجه نمائیم کهقلمروی"

"، طوری انتقال نموده است، که در حقیقت پادشاهی های مشروطه"، به "پادشاهی های مطلقهاز " ،بطور نمونه
در نظر گرفته شده است. به " از هم با تفکیک و جدا دیموکراسی"، با انتخاب راه "حکومت" و "سلطنتوظایف "

. وقتی اگر در تأریخ امور سیاسی حکومت مداخله، نمی کنددر " پادشاه"، "مشروطیتعبارت دیگر، در سیستم "
افغانستان از "نقش" و "صالحیت های مستقل" مقامات حاکمیت نام می بریم، الزم است، تا همزمان، یادآور شویم، 

"، قدم رژیم شاهی مشروطهبه " در افغانستا،  "رژیم شاهی مطلقهدر شباهت با "اروپا"، از چه وقت ببعد، " که
 تر تحت مشاهده گرفته خواهد شد. در سیاست افغانستان، نزدیک ،ه است. در متون بعدی، این مفاهیمگذاشت

 

 ، قشر های دیگری رااو ات مشاهدات تأریخی"، با انجام مطالعطبقۀ حاکمدر متن کتاب، مؤلف، "گیلنر"، در جملۀ " 
"، وغیره، یاد نموده اداره کنندگان"، "افراد با آشنایی با خط و نوشته"، "روحانی ها"، "جنگی ها، در صف، "هم

 (۱۸است. )بطور نمونه روحانیون عیسوی ...()صفحه 
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"، نقش مهم ایفاء نموده است. قدرتتقسیم " در "مکاتبه" و "سوادمروری بر مراحل انکشافی نشان می دهد، که "
" قشر روحانی" دانسته، منجمله نقش "میراثیاز همان آغاز تشکیل دولت، باال ترین مقام قدرت، در مراحل مختلف "

را، با وجود نقش مهم آن، در امر جلب و تجمع مردم  به حمایت  از حاکمیت ها، "گیلنر" می نویسد، که از نگاه 
" می گردیده است. بدین تجدیدنبوده است. بلکه بر اساس ارزیابی "گیلنر"، در هر نسل "" میراثیشغل و موقف، "

" را، متناسب با دیگران، قوی نیافته روحانیون عیسوی"، نقش بعضی قشر ها چون "زراعتیترتیب، در مرحلۀ "
  است، در حالیکه در جلب و تجمع، نقش سنگین داشته است.

 

لیکن نقطۀ مهم چنین است: در »... " و موضوع مناسبات قدرت می نویسد: ساختاریدر قسمتی از ارزیابی های "
بلکه بر تفاوت های ، متجانس بودن نهبر مجموع، هم در قشر های حاکم و هم در قشر های مختلف پائین تر، 

و بطور روشن  –به هر شیوۀ ممکن  -به هر اندازۀ که قشر های مختلف متفاوت باشند  کلتوری تأکید، بعمل می آید.
تبارز نمایند، به همان اندازه، کشش ها و تشنجات و دوگانگی در مفهوم، بین آنها کمتر حکمفرما می گردد. تمام 
سیستم، ازین طریق، یعنی از  طریق تفاوت "افقی"، در محدودیت های کلتوری مستفید می گردد. وقتی جامعه، 

 (۲۱)صفحه « ه های نو، اختراع و تقویت می یابد...محروم و یا فاقد چنین حالت باشد، پدیده ها و را
 

منافع دولت در ارتقاء مالیات و حفظ صلح در ارتباط با نقش دولت درین مرحله، "گیلنر"، چنین افاده می کند: "
است، نه بیشتر؛ او علقمند نیست که ارتباطات خطی و تحریری را بین  جمعیت های محلی اتباع آن، تقویت 

 (۲۲ " )صفحهبخشد.
 

"گیلنر"، عالوه از اینکه در متن نتایج مطالعات خود در بارۀ  دورۀ "زراعتی"، تطبیق نورم های معین کلتوری را 
وضعیت و شیوه های برخورد و عکس العمل " جمعیت های عقیدتی"، و  با دریافته است، هم چنان در رابطه

ر کردار و عمل مردم، با تنفر و یا با بی تفاوتی روحانیون )مسلط با  دانش و آموزش خط و نوشته(، که در براب
در جای دیگر از درگیری و مبارزۀ روحانیون با کلتور مردمی و جادوگری عمل می نموده اند، نیز تذکر می دهد. 

"  تالش روحانیون" ،، طوری که در همه امور مذهبی، در جهت تحکیم انحصارهای مستقل نیز یادآور می شود
 می ورزیده اند. 

 

سیاسی عصر و زمان "زراعتی"، "گیلنر" هم چنان متوجه واقعیتی شده  –درین اثر تحقیقاتی، از تأریخ اجتماعی 
روشنفکری"، جامعۀ بحرانی ما، پیوند روشن خود را نشان می دهد.  –است، که با تصورات بعضی حلقات "سیاسی 

ً ، جامعۀ " در تضاد با با فرضیه های تیوری مارکسیستی"گیلنر" می نویسد:  قبل از مرحلۀ صنعتی، مستقیما
دستخوش تفکیک افقی اجتماعی، در درون آن جامعه می باشد، در حالیکه در جامعۀ صنعتی، تفکیک این سرحد 

 (۲۴." )صفحه بین طبقات، پیشترشدید و تندتر می گرددتفکیک بین ملت ها، در مقایسه با 
 

(، می نویسد agrarisch-schriftkundigenآگاه با خط و نوشته" ) –در جایی ازین متن در بارۀ  جامعۀ  "زراعتی 
بی اعتنائی و تحریک  ،قریب در همۀ آنهاکه احتماالً: " مهمترین واقعیت مرکزی درین جامعه" چنین بوده است: " 

." به عبارت دیگر در وسط سرحدات کلتوری وجود داشته است در برابر تعریف واحد های سیاسی،به جنگ، 
هرگاه  ناسیونالیسزم، در چنین یک مرحله اختراع می شد، به ندرت می توانست یک توافق افاده می کند: "چنین 

خط( و نه هم قدرت  -در تحت شرایط عصر زراعتی ، نه  کلتور ). می توان چنین افاده نمود:  عمومی حاصل نماید
نتیجۀ تیوری  و عامل بالقوه، دراند، در حالی که هر دو شرکای همدست  شیفتۀ خاص یکدیگر –دولت(  -)

 . "  )همانجا(برای یکدیگر معین گردیده اندناسیونالیستی 
 

"، پنجهزار سال""، که عمر موجودیت آنرا، جوامع زراعتی"، در "دولتارزیابی جالبی را "گیلنر"، در مورد "
صت فعالیت، برای نوعی از کلتورها، کمتر تحرک و یا فرتخمین نموده است، می نویسد، که در تحت آن شرایط، "

در عصر و زمان بروز  فراهم می ساخته است، تا بعداً  تجانس یک رنگ و جامع به نفع حاکمیت سیاسی،
 (۲۶)صفحه  ."ناسیونالیزم، به عنوان هدف بوده می توانست

 

قدرت به دو محتوای نتایج مطالعات در آن عصر و زمان، واحد های سیاسی را بطور مختصر، از نگاه مؤلف، از 
" یاد نموده است. در امپراتوری های بزرگ" و دیگری را، "خود اداری محلیت. یکی از آنرا، "نوع تقسیم نموده اس
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دولت های چنین مشاهده نموده است: "هم عین زمان، در آن مرحله، انواع اداره های سازمانیافته محلی را، 
" و غیره. در قطار این چنین قدرت ها، قلمروهای یاجتماعات دهقانی دهات"، "سازمان های قومی"، "شهری

 .در نتیجۀ تمرکز قوا، از یک نقطه اداره می شده است کهبزرگی را نیز یاد می کند، 
 

"، یونان"، "پارساست، که بطور نمونه می توان، از امپراتوری های "نمونه های چنین قدرت ها در تأریخ یاد شده  
نیزیاد کرد. در محالت، از ارتباطات بین انسان ها  ،کشور امروزی ما در قلمرو" کوشانی ها" و هم دوران "روم"

با واحد های   موجودیت همزیستی میان قدرت های مرکزیدر اداره تذکر داده است. از جانب دیگر هم چنان از هم 
سیاری از ساختار "، بنیمه خود ارادیتدر صف چنین ". سیاسی "نیمه خود اردیت" یا "اوتونوم"، نیز یاد می کند

افغانستان امروزی هم، در جملۀ همچو قلمرو  ، در نقاط مختلف، اجتماعات شانرا را اداره می نموده اند.قبیلوی های
ها به حساب می آید، که گاهی هم، مرکز کدام قدرت بزرگ بوده  و گاهی هم، در مناطق مختلف، بخصوص در 

"، که بعضاً  مؤرخین لقب "خانخیل"  نیز به آنها داده اند، به عقد ساحات زیست "قبایل"، از طریق "سران قبیله ها
قرارداد ها، با قدرت های بزرگ، می پرداخته اند، اما در ساحۀ قومی، اداره و سلسله مراتب قدرت عنعنوی را در 

 دست داشته اند.
 

سلسله تعاریف مفاهیم درین دانشمند معروف،"گیلنر"، که از نام و شهرت بین المللی برخوردار بوده است، در 
وحدت " و "وحدت سیاسی" می نگرد، که به معنی مطابقت "اصول سیاسی" به مثابۀ، "ملت گراییرابطه، به "

" و هم به مفهوم احساس" را هم چنان به عنوان "ملت گرایی"، افاده شده است. او در ادامه، به عبارت دیگر، "ملی
"، تعریف شود. اما این اصول، در هر جامعۀ اصولواند، تنها، بکمک "" می داند، که از دید او، می تجنبشی"

دارای، فرهنگ سیاسی و طرز تفکر و اندیشه خاص، می تواند، معنی و مفهوم متفاوت داشته باشد. طوری که 
مکرراً  تذکر رفته است، برای جوامعی چون افغانستان و از دید صاحبنظران و شخصیت های سیاسی آن، که اگر، 

" را، در خصوص دیگران، چه در ملت گرایی" را در خصوص خود و یا همین مفهوم "ملت گراییطالح "اص
" خود آنها را ملتصحبت ها و چه در مطالب تحریری استعمال می نمایند، باید بخود تکلیف دهند و در قدم اول "

 تعریف کنند. 
 

احساس ملی" در حقیقت احساس خشم و قهر » "در مورد احساس ملی، "گیلنر"، مشخصتر چنین می نویسد، که 
است، که در برابر جریحه دار شدن اصول تحریک می گردد، و یا همین احساس در لحظۀ ارضای آن، با تحقق 

"، با تحریک چنین احساس، احیاء می گردد. ملت گراییبه عبارت دیگر، حرکت " «اصول، تحریک می شود.
 ( ۸)"گیلنر"، "ملت گرایی و ُمدرن"، صفحه 

 

نه  ،نویسندۀ این مطلب، برین عقیده است، که در حیات اجتماعی سیاسی در قلمرو یک دولت، تصامیم و تعهدات باید
بر احساس، بلکه، بر تعقل و در مطابقت با واقعیت های عینی، جامعه و حیات روزمرۀ عموم افراد جامعه، استوار 

  باشد.
 

بناء که به خاطر"، "ناسیونالیزم"  قیمتی استاین فیلسوف معروف، هم چنان، بطور مختصر یاد آور می گردد، که 
شعور ملی خودی، شمرده نمی "، بعنوان طبیعی"، پرداخته شده است، که به هیچ صورت، در شکل "جامعۀ صنعتی

نداریم. پس منشاء این  نه هم، در افغانستا. جامعۀ صنعتی را، با ماهیت و کیفیت اصلی آن، ما تا همین لحظشود
، وجود نیرومند و رهبری کننده ندارد. در صورت عدم احساس ملی نامیده بتوانیمچنین احساس، که به آن 

" تعریف شده بتواند، در کجا نهفته ُمدرنیست ها"، به معنی اصلی کلمه، که در مطابقت با دید، "ملتموجودیت "
 خواهد بود؟

 
 ختم بخش سوم
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