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 دولت و ملت در جامعۀ بشری! اءمبد
 

اشتباهات احتمالی تحریر و در همان سال نشر شده است، حال فقط با اصالح  07.02.2011یادداشت: این مقاله درست بتاریخ 
 "تایپی"، و اضافات جمالت محدود چند، دوباره برای نشر در "آریانا افغانستان آنالین" فرستاده شد.

  
در مراحل مخلتف تاریخ، همیشه مورد مطالعه و پژوهش های علما قرار  رشد و تکامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، 

چنان دانشمندان علوم اجتماعی وغیره در طرز دید وتحلیل خویش بیک نظر نبوده اند.  هم ه است. فیسلوفان، اقتصاد دانان وداشت
ماتریالیزم » و « ماتریالیزم تاریخی»، بطور نمونه، مراحل تاریخی را در چهارچوب عناوین «چپ»طرز دید علمای جناح 

که متعاقبا" مراحل مختلف « سرمایداری»و « فیودالی»، «بردگی»، «کمون اولیه»تقسیم داشته، از دوره های « دیالیکتیک
 را هم  بمثابۀ بدیل یا " الترناتیف"  در برابر نظام» کمونیزم»و « سوسیالیزم»انکشاف سرمایداری را نیز تعریف نموده اند، 

 ند. تعریف دولت را بطور خلص مناسباتی می دانسته اند که،ه اهای قبلی، بخصوص در برابر "سرمایداری"، قرار می داد
رد از استثمار ف» قشر های اجتماعی، موضوع  و ل می نموده است. در تعریف طبقاتحاکمیت یک طبقه بر طبقۀ د یگر را تمثی

 ا به مرکز توجه قرار داده بودند.ر «فرد
 

 ولتتحمیل زور، یک طبقه بر طبقۀ دیگر می دیده اند. در حقیقت همان اشکال د ۀاز همان آغاز دولت را،  به مثابه یک وسیل
تشریح نموده اند. آن انواع دولت هایی را که به آن مهر سوسیالیزم زده اند،  ،هایی را که از نظر آنها، قابل قبول نبوده است

ره بر و غی« اضافه تولید»مطابقت نداشته است. از نیروی تولید بیشتر موضوع ، توضیحات رسمی آنها هم با حقایق کامال"
، تحت بحث قرار می داده اند، که در آنوقت به تشدید تضاد ها کمک می نموده «اقتصاد سیاسی»های وقت  "ترمینولوژی"حسب 

ته را مطرح داش« دیکتاتوری پرولتاریا» و« انقالب»و به اصطالح تیئوری های « اصول مبارزۀ طبقاتی»اند. بر مبنای  آن، 
مخالفت با این طرز دید بوده، قانونمندی های اقتصاد را  از زاویۀ دیگری اند. در مقابل علما و دانشمندانی قرار داشته اند که در 

مشاهده می نموده اند، مشی تکامل تدریجی  ویا تحول تکاملی تدریجی را ترجیح می داده اند، معتقد بوده اند که انقالب ها، 
 «ظروف چینی را درهم می شکنند.»ورد ها را از بین برده، به اصصالح آدست

 

ن نوشته روی ساختار و نحوۀ  تطبیق قدرت نه، بلکه از جهت تاریخی مورد مطالعه قرار خواهیم داد، تا دیده شود که، هدف دری
 ،و مفهوم ملت به آن داده شده است بین حاکمیت ای که به آن به مفهوم اصلی کلمه دولت نامیده می شود، با اجتماع که معنی

  که نیازی به اشاره روی موضوع ملت گرائی درین بخش بطور فرعی فقط، جائی چگونه مناسبات برقرار گردیده است. موضوع
مطرح خواهد شد. توجه بیشتر به اجتماع ای که در مرحلۀ معینی از رشد و تکامل  به آن تعریف ملت داده شده است،  باشد،

 مورد توجه بیشتر قرار خواهد گرفت.
  

طبیعتا" در قطار آنها هم تفاوت نظر وجود داشته است، که هر یک  اند. داشتهعلمای تاریخ با ز از خود شیوۀ مشاهدات دیگری 
موضوع جدید بودن و قدیمی بودن ملت ها، در طی دهه های اخیر بمثابۀ  نتایج متفات به نشر سپرده اند. ،از مشاهدات خویش

ده ئی ، بیشتر پدیپدیدۀ ملت گرا  موضوع مرکزی، مطالعات ملت و ملت گرائی قرار گرفته است.  از نظر" بنجامین ویست"،
از موجدیت  بعضاً  "قدیمی" و "ابدی" ، از همان آغاز حیات بشر مدعی اند و در آینده هم چنان تا ابد، که آنچه ایست جدید، نه

 آن حرف می زنند.
 

، زراعت بل از زراعتگذاشته است. مرحلۀ ق بر اساس ارزیابی  ایرنیست گیلنر، بشریت سه مرحلۀ اساسی را در تاریخ پشت سر
وصنعت. مرحلۀ قبل از زراعت را، بنام  دورۀ شکار و جمع آوری، نام برده، درین جا این مرحله را نا دیده گرفته، می گوید،  

برای یک نوع از تقسیم کار سیاسی، که برای تعریف دولت از اهمیت  به نسبت کوتاه بودن آن دوره ها،دوره های مذکور 
د، از دید او ناچیز شناخته شده است. بدین ترتیب در آن مراحل، سوأل دولت مطرح شده نمی تواند. زیرا برخوردار بوده باش

دولت باید بمثابۀ یک نظام با ثبات و تطبیق کنندۀ تأسیسات تخصصی شناخته شود. گیلنر اینرا هم تذکر می هد که با وجود 
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می نویسد که همۀ این جوامع زراعتی، دولت نداشته اند.) گیلنر،  دا"ت جوامع زراعتی، باز هم تأکیموجودیت دولت ها، در اکثری
 (1۹۹۵، 1۳ -12ص 

 

در بارۀ افغانستان به نشر رسیده است، م 1۹۸1سه دهه قبل در یک مجلۀ علمی در سال  بیش از نتایج تحقیقات باستان شناسی که 
زنی بدست آمده است، حدس زده می شود که، از برطبق سالح های سادۀ سنگی ای که در والیت غ:» چنین بیان می گردد 

سال به اینطرف، اولین انسان باید درین قلمرو قدم گذاشته باشد. گفته می شود که در مغاره ها و در  100000الی  200000
ت قرار تحت پناه گاه های سنگالخ های، "پیک دار"  در دامنه های کوه ها، بسر می برده اند. همین منبع هم چنان از موجودی

سال قبل از میالد مسیح، در تحت سنگالخ های "درۀ  ۳۵000تا  ۶0000زمانه های اولیه، در گذشتۀ  در گاه های، شکاری ها
، در شمال افغانستان، جائی که پرزه جات و اسباب سنگی، بدست آمده، گزارش داده شده است. همین (Darai-Kurکوور" ) –

سال قبل از میالد  ۳000تا  ۴000منبع تحقیقاتی همچنان از رشد زراعت و تربیۀ حیونات در قلمرو افغانستان امروز، در وقفۀ 
 ، یاد آور می گردد.

 

در قلمرو افغانستان استفاده می شده است، معلومات می دهند. از مس و "برنز" در عین حال از موجودیت بقایای مس که 
سال قبل از میالد )"برنج"(، تبر، کارد و زیورات می ساخته اند. عالی ترین مرحلۀ،  شگوفایی را اقوام قندهار در سه هزارم 

 م1۹۸1داشته است.)مجلۀ علمی سال راکزی ندیگک" بر حسب شواهد، حیثیت شهر مرچون منطقۀ مسکونی "م   گواهی می دهد.
 ) 
 

ومند، نیر «گیلنر» برخالف، جمعیت های زراعتی، که البته نه همه، دارای سازمان دولتی بوده اند، البته برخی ازین دولت ها را
دفاع از سرحدات خود   ،کر می دهد که بعضی ازین دولت هاذعده ای را هم ضعیف و بعضی ها را هم مستبد یافته است. او ت

هم چنان تأکید می نماید که  «گیلنر»می نموده اند. بدین معنی که دولت ها در مقایسه با درجۀ قوت و قدرت متفاوت بوده اند. 
( را داشته است. Option« )ا پشن»تاریخ بشریت، موجودیت دولت فقط  یک نوع  اختیاری یا حیثیت در در مرحلۀ زراعتی 

« ا پشن»متحول و متفاوت  را هم در تاریخ داشته است. در مرحلۀ شکار و جمع آوری چنین صرفنظر از آنچه، که اشکال خیلی 
و یاحق انتخاب و اختیار وجود نداشته است. اما در تفاوت با این مراحل، در ادوار زراعتی و صنعتی ) بغرنجتر از همه( ، 

دیده است. مبدل گر یو به ضرورت و جبر تأریخ ا پذیربلکه بمثابۀ شرط اجتناب نیا اختیاری نه، « ا پشن» بر طبق دولت، دیگر
 ،در سابق هیچکس دولت نداشت، بعد عدۀ و بالخره همه» درینجا از شیوۀ حکایت "هیگل"، بدین متن می نویسد:  «گیلنر»

 «آنرا داشتند.
 

 "وریئیت"طبیعتا" خیلی متحول و متفاوت می باشد. مؤلف همچنان ازیکسلسله عنعنات در  که دولت بخود می گیرد، اشکالی را
می  ،دولت را قابل چشم پوشی ۀ صنعتی،آنها ،حتی بطور خاص در جامع ،یجهتکه درن –انارشیزم ، مارکسیسم  -نظیر  اجتماع 

می یافته است، که از نگاه زمان، به پختگی الزم  تشکل شناخته اند، کم از کم در تحت شرایط مساعد و یا نظر به حالت، وقتی 
ک و مورد ش "زیتیس"البته دالیل کافی و قوی موجود است، که این  که می افزاید، هدرین رابط «گیلنر  »قدم می گذاشته است. 

سته ت، وابکه به آن عادت صورت گرفته اس تردید قرار گیرد. زیرا جامعۀ صنعتی خیلی ها بزرگ بوده، و با سطح زندگی ای
 نیاز مبرم ددارد. است. این سیستم به نسبت پیچیدگی خاص به همکاری در جهت تقسیم بغرنج کار

 

فیلسوف متوفی، "کار رایموند پوپر"، در مقدمۀ کتاب "بیچارگی مکت تأریخی" یا "بیچارگی هیستوریسیزموس" می نویسد که: 
 فزیک" شناخته می"نتر از دلچسپی های علمی در جهان شناسی و : مشغولیت علمی با مسائل اجتماعی و سیاسی، بندرت جوا»

"تیئوری دولت"  ،چنان ارسطو همشود. او تذکر می دهد، که در قرون اوسطی "افالتون" تیئوری سیاسی را اساس گذاشته و 
این قدم ها را بمفهوم پیشرفت هایی بزرگی در علوم اجتماعی نسبت به علوم  .اساسات قوانین فورمولبندی نموده است را با 

طبیعی فکر می کرده اند، اما با "گالیالی" و "نیوتن"، فزیک مؤفقیت های "غیر منتظره" و پیشروی نسبت به سایر علوم نشان 
 پیش برداشته است. در مقایسه با سایر ساحات،. متعاقباً از زمان "لوئیز پاستیور"، بیولوژی نیز، قدم های بزرگی، به ه استداد

"میتود" های تحقیقاتی فزیک، نتایج بیشتر داشته است، که بعداً  تالش های آگاهانه در جهت تقلید از "میتود های" فزیک، در 
 "ساحات علوم دیگر، صورت گرفته است.

  
انی، منجمله "سقراط"، افالتون )شاگرد سقراط( و سال قبل از میالد، "فیلسوفان" یون ۵00مؤرخین می دانند، که از قریب 

و اساسات " تحقیقات" علمی می اندیشیدند. "ارسطو" را به عنوان مثال،  "ارسطو" )شاگرد افالتون(، در مورد "میتود ها"
ه بوده ی هر پدیدبنیادگذار، "تحقیقات علمی" یاد نموده اند، که هدف آن دریافت ریشه و هستۀ اشیاء و پدیده ها، یعنی ماهیت اصل

است. نزد آن "فیلسوفان" در آن انواع سؤاالت چون: "ماده چیست؟"، "قوه چیست؟" و "عدالت چیست؟". به همین ترتیب، اینها 
بوده اند که "دیموکراسی آتن" را تهداب گذاری کرده اند. تعریف دولت هم چنان توسط همان فیلسوفان انجام یافته است، که اخالق 

فلسفۀ سیاسی در امر خوشبختی انسان، مرتبط ساخته اند. خالصه اینکه مفهوم دولت و حیات دولتی، یعنی حاکمیت  را منجمله با
 های سیاسی، دارای سابقۀ دیرینه است.

  
نه  که ملت ها و دولت ها، پدیده های تاریخی اند ، نه لزوم  همگانی و همیشگی، نه ملت ها وحقیقت آنست  ،«گیلنر» از نظر

او  نیستند.، ملت ها و دولت ها از عین پدیده «گیلنر»در تحت همه شرایط وجود داشته اند. عالوه از آن، بقول  ،دولت هاهم 
می گوید که در نتیجۀ اهداف ناسیو نالیزم یا ملت گرائی هر دو با یکدیگر معین گردیده اند. هر یک را به تنهایی  فاجعه خوانده 
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معین شده می توانستند، باید هر یک ازین دو ایجاد شده می بود، بروز آنها  مستقل ، یکدیگرلیکن قبل از آنکه، برای  است.
بدون کمک ملت پا بعرصۀ وجود گذاشته تأکید می ورزد که دولت با اطمینان کامل،  «گیلنر»تصادفی بوده است. ، از همدیگر

هم بحث می تواند روی آن  صورت گیرد، که   قبال" اند. بوجود نیامده ،دولت های خود آنها بنا بر دعای. عدۀ از ملت ها، است
، 1۶.)گیلنر، ص تقاضا نمی نماید ماتی دولت راملت بمفهوم جدید یا مدرن آن، موجودیت مقد تصورمعیاری و اصولی ایا

 ( م1۹۹۵
  

 که آنرا با پروسۀ ایجاد دولت  قابل مقایسه میداند. درین مرحله  از بروز کندانکشافی را توضیح می  ،در مرحلۀ زراعتی مؤلف
دن صاصی شتاخ ممی شود. با این پدیده استدالل می نماید که اساس شیوه و سیست یاد آور ،فرهنگ خط و سواداز کلتور و یا 

همه جوامع زراعتی یکباره به آن دست نیافته اند. درین جا نیز از  آموزش بشر آغاز می گردد، لیکن یاد آور می شود که
نۀ . ازین نمو«در آغاز هیچکس نمی توانست بخواند، بعد یکعده می توانستند، در نهایت همه:» کندچنین حکایت می  "هیگل"

در مرحلۀ وسطی  .یابدق اظهار، اقال" بر می آید که، فرهنگ خط و سواد در سه مرحلۀ بزرگ زمان بشریت توانسته است تحق
 مالک خط بوده اند، هنوز فقط یک که، بخوانند. در درون جوامع ایه اند، ویا، مرحلۀ زراعتی فقط عدۀ از انسانها، می توانستن

ن بلدیت داشته اند، نه همه. ازین وضع چنین بر می آید که کلمۀ نوشته شده، نخست فقط  توسط، مسئولین محاسبه ، آتعداد به 
 و تحصیلداران مالیات، صورت می گرفته است. "بل نویس"افراد 

 

با در نظر داشت حقایق، به همه "راسیست های" گروپ های "ایتنی" افغانستان گوشزد می گردد، که در توصیف از "نیاکان"  
ای سیاسی اداری و یا افسانوی، به اضافه روی و مبالغه نپردازند. تقلید از جوامع بیگانه را هم، مانند آگاهی ه« تمدن های»و 

رهبری دولتی، اختراع خود آنها، ندانند. جامعۀ ما در حقیقت تا اکنون بقایای از همان دوران، "زراعتی" را هم در کشور حفظ 
 نموده است. از عدم قابلیت سواد خواندن و نوشتن تا اکنون، به پیمانۀ وسیع رنج می برند.

 

ات هنر رشد می یابد، کلم چنین گزارش می دهند. بعد از آنکه این ،نوشته را درلیست هاقدیمی ترین آثار کاربرد حروف و عالیم 
 ،ند. بتدریج روحانیونالخره در اوامر خدایی، نیز کاربرد آنرا می یاباداد ها و بارقر نوشته شده به اهداف دیگر، نظیر قوانین،

، پیش برندگان محاکم ، گذاریارگانهای قانون
خصصین را تبه چنین م ، نیازمندیها اداره

نشان داده، بدین ترتیب فاصلۀ قشری میان، 
در مجموع و به  ،نآ صاحبان سواد و بی سواد

همین ترتیب بین بخش های مختلف قدرت، 
در  ،اشتن صالحیتبا د هخصوصا" در رابط
 بوجود می آید.  هریافت اطالعات وغی

 
در کتابش گرافی را در رابطه با  «گیلنر»

درجامعۀ زراعتی  به نشر   یساختار اجتماع
سپرده است که در قسمت فوقانی سه گروپ را 

ولی صالحیت های آنها  ، که از نگاه کمیت کم
در ارتباط با هرم قدرت خیلی بلند بوده ، 

قسمت اعظمی، قریب  ،عیتر اقی افراد یامتب
است. در بلند تمام جامعه را تشکیل می داده 

کم، بحیث طبقۀ حا ترین مقام نظامیان،
متخصصان سواد، بخش اداره  و گاهی هم  

را می ساخته است. متباقی همه  بخش تجارت،
دین زراعت را تشکیل می و یا مؤل  کارکنان

 داده است.
  

"راسیزم" تصور غیر انسانی و مضر 
وقتی به گذشتۀ قریب پنجاه سال قبل،  است:

بطور مقایسوی نظر اندازیم، در سراسر 
 "دینی" بیشتر، مباحثبرموضوعات جهان، 

صورت می گیرد. بطور مشخص، بر 
حسب ارزیابی "شپیگل" چاپ آلمان، در 

 " میلیارد1.7، بر اساس همین ارزیابی، با کمیت "راجامعۀ آلمان بطور نمونه، در رابطه با "دین اسالم" که پیروان آن
کشور، به پیمانۀ وسیع سخن زده می شود، در همه قاره ها و کشورها، بسر می برند، در حلقات اجتماعی این  انسان،

درون جامعۀ مدنی"، تا حدی هم بطور آشکارا، "راسیستی" شناخته شده  قضاوت ها و موضعگیری های آنها، الی "
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تشخیص "شپیگل" از مباحث جاری اینست که حوادث بصورت انفرادی و مجزا در نظر گرفته نمی شود، بلکه  است.
 ،و کلی کوبیده می شود. بدینترتیب، تصویر "دشمن" ایجاد می گردد، که در نتیجه امبر مجموعۀ کلی گروپ، مهر ع

علیه خود  افاده های "جنگ کلتور ها"  و یا "مبارزۀ کلتور ها" نیز بزبان آورده می شود و بصورت عموم، "تهدید"

کنند و از آنجا در تحت تأثیر  می بینند. بدینترتیب بر کانون "ارزش های " غربی، سوگند یاد می حالت آن از آنها، 
"، نسبت می دهند. در گزارش "شپیگل"، نمونه های از کلتوری مذهبی"، با قصد نابودی "دشمن ستیزیانگیزه های "

اعمال خشن افراد منسوب به کشورها و یا پیرو عقاید معین دینی، ذکر شده، بعداً نتیجگیری می کند، که این چنن وقایع 
" راسیزم»"" را سبب می شود. در متن "شپیگل" چنین می خوانیم: راسیستیو تعاریف "چگونه، موضعگیری ها 

بعنوان تفاوت، "ما" و "آنها" را تعریف می کند و همواره واضح می گردد، وقتی یک ضربه صورت می گیرد و یا 
ه است، که در آنچه که بمثابۀ یک ضربه اعالم می شود. در ماه جوالی سال قبل یکسلسله حوادث صورت پذیرفت

م یک افغان ۲۰۱۶جوالی  ۱۸یک صف مطابقت می کند و نتیجگیری آنرا نوعی از تهدید، افاده می کنند.  بتأریخ 
 ۲۴بتأریخ ساله با یک تبر بر مسافرین یک قطار محلی حمله می برد و پنج انسان را شدیداً مجروح می سازد.  ۱۷

( منفجر می سازد، خودش را می کشد و Ansbachسالۀ سوریه "بمبی" را در "انسباخ" ) ۲۷جوالی، یک تبعۀ 
شدید یاد شده اند. هر دوی این عاملین اعالم حادثه، نفر مجروحین آن  ۴شخص دیگر را مجروح می سازد، که  ۱۵

عنوان  بهر سطح جهان، داشته اند، که بنام خدا عمل نموده اند، در عین زمان هر یک از "ویدیو های یوتوب" را د
 ...«علیه "ما" تعریف می گردد ،اسناد ثبوت می شناسند، که توطئه

  
 .ودشنیده می شی "ناسیونالیستی" ها در حلقات "روشنفکری" افغانی نیز با شباهت ها، اظهارات مختلف و احساساتی با ادعا 

درنیزم"، مطالبی شرح می گردد، که اصالً  بطور نمونه از دهه های طوالنی به اینطرف، گاهی هم در تحت نام جانبداری از "م 
درنیزم" ر  " افاده می شود.راسیزمنظرانۀ " صریح نداشته، بلکه در قید نظرات تنگ ۀبطابا "م 

 

یزم فرهنگی"، نیز سخن بزبان می آورند، که ضمن ابراز "نگرانی" از "هجوم فرهنگی"، حتی از مفاهیم " ترور
ه درد ات جدید مفاهیم، نعممکن اثرات فریبندۀ تبلیغاتی، بخاطر تحریک احساسات عامه داشته باشد، اما با چنین اختر

 ، که انسان براییمردم دوا شده می تواند، و نه هم راه را بسوی صلح  باز ساخته می تواند. در هیچ یک پدیدۀ کلتور
بهبود زندگی بوجود آورده است، کدام ضرر نهفته نیست. صرفنظر از اینکه مفهوم "هویت ملی" و تصورات و تعاریف 
متفاوت در تحت مفهوم هویت "ملی"، یک جامعه از جانب مؤرخین و علمای اجتماعی، مورد سؤال قرار گرفته است، 

 ع زبان و یا تأریخ کهن آن خالصه نمی گردد.باز هم چنین یک مفهوم، تنها تابع یک شاخص، بطور نمونه، تاب
 

چنین »م، تدویر یافته بود، می خوانیم: 1۹۹۹در مقدمۀ اسناد کنفرانس "کمیتۀ سویدنی برای افغانستان"، که در سال 
بنظر می رسد، که افغانستان از یک نزاع بی پایان و بحران ثابت، در عذاب بسر می برد. گزارشات ازین کشور، 

ر شده است. آیا افغانستان یک آینده دارد، چه چیز با خود خواهد آورد؟ متباقی جهان چه می تواند انجام سبب زنگ خط
این کنفرانس که قریب دو سال بعد از ورود "طالبان" به کابل، تدویر یافته بود، آنرا در آستانۀ قدم گذاشتن «. انجام دهد؟
سال از وضعیت جدید "جنگ داخلی تنظیمی" می گذشت، موقف یاد نموده است. در آنزمان که حدود هفت  21به قرن 

قدرت های بزرگ در رابطه با افغانستان، دستخوش تغییراتی گردیده بود. قریب یک دهه از "بازگشت قوای شوروی 
سیاسی" در اتحاد شوروی" از هم فرو پاشید -"جنگ داخلی" در افغانستان، "نظام با می گذشت، در عین حال موازی 

مان نظامی وارسا" که در سالهای "جنگ سرد" در برابر "ناتو" قرار داشت، هم چنان منحل و "اتحاد" سابق که و "پی
  در تحت نام "اروپای شرقی" وجود داشت، نیز برهم خورد.

 

دولت های »آغاز، حاکمیت هایی بوده اند که به آنها ر برین عقیده اند که دولت ها د ریخأدر حال حاضر قسمت اعظم دانشمندان ت
برآن بوجود آمده اند، نخست در قرن نوزده  مبتنیو یا «  ایتنی»اء که در پیوند با منش نام داده اند، مفهوم دولت هائی«  یقلمرو

حاکمیت دولتی تحت قیادت احمد شاه بابا  از قبل  سال( 271)حال 2۶۴ در قلمرو افغانستان،  وارد مفاهیم تاریخی گردیده است. ،
 سالگی،  2۵بر قرار گردیده است، که مصادف با قریب چهل سال قبل آغاز انقالب فرانسه بوده است. احمد شاه ابدالی که به سن 

م سالگی از جهان چش ۵1به سن و ، ه استو در کوتاه ترین فرصت قلمرو هایی را تحت تسلط خود در آورده است شاه شددپا
 "درنم  "بدین معنی که مفهوم ملت بمعنی فرانسه باقی مانده بود. آغاز پروسۀ انقالبی در  به  ،سال 1۶در آنزمان، قریب  .می بندد

ملت و دولت های ملی را بعد از انقالب فرانسه می بینند. در جهان  اء، منشتاریخ اکثرا"آن هنوز وجود نداشته است. دانشمندان 
، که در اکثریت مناطق جهان، مسلط بوده که قبال" تذکار یافت، شناخته می شده است یی دولت های قلمروآنوقت هنوز نمونه ها

 اند.
 

ین که اقلیت را تشکیل می دهند، بنابر ر، ابدیت و پایداری ملت معتقد اند، عالوه بسانی هم وجود دارند که به همیشگیالبته ک
 گروپ های ،زهم اشتباه آمی ها ی آنها، اسناد ثبوت نداشته، بعضیبوت ادعاهااستدالل طرفداران تجدد، که می گویند، برای ث

 ملت یکی می دانند. با مفهوم را «ایتنی»
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، طوری است ، که  اساسا" ، تجدد «ملت گرائی و تجدد» ، در رابطه با همیشگی در کتابش بنام «انتونی سمیت»طرزدید 
سازی، عکس العملی بوده است، در برابرسکوت و خاموشی مکرر  –ملت  «ودلم  »خواهی کالسیک، یا باستانی، بخصوص 

ملت گرائی ماحول  زیادی از آنها فرضیه های اساسی در برابر آیدیا ها و اصول نسل های گذشتۀ دانشمدان ملت گرائی، که عدۀ
 این امر در زبان آنها بوضاحت خویش را پذیرفته بودند، مگر بازهم از مواضع اعالمیه های بیشتر افراطی فاصله می گرفتند.

مشخصات ملی، اصول تاریخ را را با مفهوم ملت مساوی قرار می داده اند، که در « نژاد»آشکارا بوده است. اغلبا" مفکورۀ 
مناسبات به نقش بازیگران ملی، تقدم بخشیدن به منافع  قضاوت در وقایع بین المللی و در ،چنین حالت تمایالت می دیدند. اساس

قرار داشت که به ملت ها بمفهوم اساس جمعیت تاریخ نگریسته  درعقب چنین افکار و نظرات، دورنمایی ی را با خود داشت.مل
یمی و حتی خیلی قدیمی بر آن کوبیده شد. بدینترتیب، احساسات ملی و شعور را بحیث اساس عناصر پدیده د اند، که فورا" مهر ق

 یاهیم فوق را بمثابۀ شروط همیشگند. سمیت برین عقیده است که ما می توانیم مفه اتیخی و اصول عمدۀ توضیحی شناخرهای تا
عدۀ زیادی و منجمله یک تاریخ معروف در برتانیه، فرانسه، جرمنی و کشور های دیگر روح این دور  بپذیریم. ،ورنماهمین د

های تقدسات و قهرمانان،  مهاجرت قدیمی، دوره آغاز خشن بازگو داشته اند، ۀ، یکنما را پذیرفتند، و حکایت ملی را به شیو
چنان می نویسد که مؤرخین جدی  آیندۀ شهرت و جالل. سمیت درین قسمت هم و برده گی، امتناع و دوباره بروزیرات یتغ

 یبا دقت ارزیاب را زیادی، رضایت داشته اند، تا فعالیت های رهبران ملی و ارستوکراسی را درمرحلۀ انتیک و قرون اوسطی
و اعالمیه های ملی را در تاریخ نمایش می دهند. همۀ اینها، بر اساس ارزیابی و  هرو تداوم مفکو نمایند. بدینرتیب مرکزیت

دور انداخته شده است. برای چنین دانشمندان،  ز صحنه بهاگرفته و در اوج جریانات تجدد  تحت سوأل قرار مطالعات سمیت،
 نا پذیر و یا غلط بوده اند. ادعا های مبتنی بر همیشگی یا ثبوت

 در نتیجه چنین مدعی شده اند:
در هیچ سند مشاهداتی و یا در همچو اسناد عقیدتی در مجموعه  هملت ها هیچوقت قدیمی و خیلی کهنه نبوده اند. این فرضی – 1

 ، دیده نشده است."درنم  "های فرهنگ 
در طبیعت وجود داشته بوده باشد، و یا از همان لحظات اول حضور  ، کهاست ملت به هیچ مفهوم ثابت  و بخشیده شده نبوده – 2

، پنداری است عقیدتی که از جانب هیچ یک از مشاهدات تاریخی وعلوم اجتماعی مورد هاداشته بوده باشد. هر یک از چنین ادعا
 تواند. حمایت قرار گرفته نمی

 تنها برای تکذیب خصوصیت قدیمی پا ومتعاقبا" در افریقا و آسیا،بسیاری از ملت ها، نسبتا" جوان بوده اند، هر دو در ارو – ۳
 بودن ملت ها، کافی شناخته می شود.

زمان  ، وتجمعات  "درنم  "به قبل از زمان  ،را ها ما نمی توانیم و هم نباید عناصر و اعضای ملت های جدید وملت گرائی – ۴
اوت، ز هویت های کامال" متفانمائیم. این امر فقط به مغشوشیت تفاهم اولیه و احساسات، چون ملت گرائی عطف به گذشته تعبیر 

 و مناسبات جهان قدیم  و قرون اوسطائی، خواهد افزود.  اجتماعات
ریخی نبوده، بلکه بیشتر محصول انکشاف تاریخی و منطقی در أق ریشه یی و یا قوای تعمدارای ت و ملت ها، تولید طبیع – ۵

 – 1۸، ص "سمیت"بر مال گردیده است. ) "درنم  "تحت تأثیر فعالیت های پالن شده، ممکن گردیده و لزوم آن در تحت شرایط 
 ملت گرائی و مدرنیزم ( ،1۹

ات چنان در برابرتمام تو ضیح این نظر هم ی افزاید کهی و عقالنی دانسته، مخانتقاد از ماهیت ضد شیوۀ تاری "سمیت"این امر را 
 "درنم  "مطابق نیازمندی، موقف ملت ها در تاریخ و نقش ملت گرائی در جهان  ،نسل شناسی شک داشته، آنرا با تحلیل طرح

 ("سمیت"، 1۹. )ص، که  ملت گرائی ملت ها را خلق نموده استأکید بعمل می آید، تچنان  ده اند. درین قسمت هموعوض نم را
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