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 16/10/۲01۸          دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 !ملت و ملت گرائی در اروپا و تأثیرات آن بر افغانستان
 (نهمو  ) قسمت بیست

و  افتهی، انجام 7/0۸/۲011  خیذکر شده است، بتأر یقسمت هم چنان، مانند آنچه که در سلسله مقاالت قبل نیا ری: تحرادداشتی
الزم  ،یلیتکم یتذکرها ،یاحتمال یها یو رفع سکتگ ،یپیدر همان سال نشر شده است، حال پس از اصالح اشتباهات ممکن تا

باره، به دو ر،ییبدون تغ یمتن تا حد یاز قسمت ها، اضافه شده باشد. متباق یصورت گرفته است، که ممکن بر حجم بعض زین
 .سلسله مطالب، ارسال شده است نیجهت نشر مکرر ا ،«نیافغانستان آنال انایآر»آدرس 

با  «یمل»حقارت  یۀهند، خاصتأً از ناح ۀقار میدر ن یاستعمار یۀنفوذ، مداخالت و حضور برتان ۀافغان، در مرحل وطنپرستان

 زین یقسمت قبل کیکه در  ،یمتن هم چنان از احساس حقارت مل نیزده اند. در یتحمل، دست و پا م رقابلیخشم وغضب غ

از  «یمل» میصد سال پس از انقالب فرانسه، مفاه کی بیممکن قر نکهیا لیبدل م،یذکر نمود گریتذکر بعمل امده است، بار د

صر و افغان  که در م نیجمال الد دیکه با س یتوسط روشنفکران افغان، بخصوص توسط آنان میهند بطور مستق ۀقار مین قیطر

هم عصر بوده است،   یفرانسو (Ernest Renan) «رونان ستیارن»در اروپا و منجمله در فرانسه با دانشمندان معروف چون 

  .باشد تهافیانتقال  زیافغان، ن ۀدر جامع

چون افغانستان، مفهوم بوده است، با  ینموده اند، اما با آنچه در کشورها یرا هم پخش م یخواه« مشروطه»وطنپرستان  نیا

"، ساهای"، عنعنات تحت کنترول "کلی"روشنگر ۀدور یکامالً متفاوت بوده است. در اروپا از برکت دست آورد ها ،یجوامع اروپائ

ها" از  سایبا خروج "کل جهی"، کنار زده شد و در نتزمی"ٌمدرن ۀپروس عی"، با تسریوشنگر"ر لسوفانیقوت استدالل ف ۀجیدر نت

 یتجدد، آزاد ای" زمیرشد هنر و "مدرن ۀجیمرحله در نت نی. دردی" هموار گردکوالریس ی"حکومت ها یراه برا ،یاسیس ۀعرص

و تخصص، جا و مقام مساعد را در جامعه  یواراده و مهارت حرف یفرد مستقل دارا یدر شناسائ زم،یبرالیو ل یفرد یها

  .صاحب شد

ه را ک یفیتعر نجایو رشد انسان نو، سوق داده است. در حیصر یترق ی" بوده است، که جهان غرب را، بسوی"روشنگر همان

ودن ب ریصغ یخود تیخروج انسان از مقروض ۀنقط ی: "روشنگرمیکن ی" داشته است، نقل میکانت" از "روشنگر لیمانوی"ا

 ،یخود تیبکار اندازد. مقروض ،یگریکدام کس د یرا بدون رهنمائ وداست، که خود، فهم خ یتیبودن عدم قابل ریاوست. صغ

 یو جرأت نهفته است، که از آن، بدون رهبر میعلل، نه در فقدان درک و فهم، بلکه در تصم نیبودن است، که ع ریصغ نیهم

کند: "جرأت  یم انیب نیچن  یمانآنرا بزبان آل ی"، معنینیکالم "الت هیجا ضمناً با ذکر تک نیدر خدمت گرفته شود." در گریدکس 

  ".گردد یمحسوب م یحال شعار روشنگر نیهم در ع نی! ایریداشته باش، تا از فهم خودت کار بگ

کهنه  یدیمناسبات تول ۀرا بمثاب «زمیئودالیف»توانستند،  «یمل» یدهه بعد دولت ها نیاروپا، پس از انقالب فرانسه، چند در

آورند، که با مسکون  دانیمولده را هم بم یها رویاز ن یدینسل جد «شنیزیُمدرن» ۀبردارند و در پروس شهیسرکوب و کامالً از ر
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را بوجود  یا یمصرف ۀامعج کیچنان  د،یتول ۀمدرن در پروس یها نیروز افزون ماش ستعمالو با ا دیجد یساختن در شهر ها

 یم نییو مشخص در امر انکشاف جوامع تع نیمع یریرا، با سمتگ یدیها و مناسبات کامالً جد اریآوردند، که ارزش ها، مع

 قرون، غرق خون یدر ط شهیدر افغانستان، هم یلباصالح ط یقدم ها نیکه چرا کمتر م،یکرد. )تا امروز جواب قانع کننده ندار

 جامعه شده است؟"( نی" دری"روشنگر ۀدر بار یفکر اساس ایشده است. آ

است، همانا گذار کامل از مراحل کهنه به نو  افتهیبطور کامل تحقق ن یخیافغانستان، از نگاه تار ۀآنچه تا امروز در جامع یول

توان  یه مک ،یعنعنو یاعقبگر ،ی"  محلئودالی"ف نیبا متنفذ ی" مذهبیادگرائی"بن یستیهمز گر،یگردد. از جانب د یمحسوب م

ازل سطح ن طی"  )تجدد( شناخته شده اند. در تحت شرازمی"ُمدرن نیمخالف نیتر دیشد د،ینام زین یآنها را محافظه کاران عنعنو

ان، ـزم اتیدر مطابقت با ضرور تیوزش و تربـو آم مـیـلـه الزم با تعـدم توجـه با عـوع، جامعـمـردم ما، در مجـواد" مـ"س

د. ـانـمـب بـقـع ،یدن بشرـمـکاروان ت از یاز عطالت و پسمان یوعـا نـب ،یا سال طوالنـاست، که جامعه ده ه دهیباعث گرد

" یها یها، با "فانتاز ی" که بعضیتمدن ی"حوزه ها نی" را درنیاختراع "ماش ۀکدام نمون ر،یاخ یتعجب است،  که در سده ها

. بناًء شانس اشغال کدام موقف طبق میابی یکنند، نم یم غیتبل " یو نژاد ی"مذهب تیو سخاواتمندانه، در راه "پخش" هو یغن

 نیکه شانس متفکر یچه جائ ست،یمتصور ن ،یالملل نیب یهمچو "ملت ها" مانند افغانستان در مناسبات فعل یهم برا واستخ

 (یستاره شناس کدانیفز)،  " نگیهاوک فنیکه "شت یو احوال طیمتصور باشد. در شرا ،یکیئوریت یۀنظر کی یفورمولبند یبرا

Astrophysiker Stephen Hawking)) داشته است،  انیرا ب رهیو ت نیغمگ یشگوئیپ کیاش،  یزندگ ریاخ یها، در روز

"، که در یبه عالقمندان "شعر و شاعر شنهادی..". پشتریوجود خواهد داشت، نه ب نیزم یبر رو گر،یسال د 100  تی"که بشر

 ل،یمسا با چنان ت،یبشر ۀندی. آندیجو ی" دورزمیکه از اشکال "راس نستیا ل،یبا شعر و ادب و تخ یرگرمو س یلذت بخش یپهلو

راجعه " منیباز به "انشتا نجایکوتاه خواهد بود. در یلیفرصت گوش دادن به افسانه، خ گریاست، که د دهیبا خطر روبرو گرد

هم  گرید یدانستن محدود است." جا رای( مهمتر از دانستن است، زی)فانتاز لیگفته باشد: "تخ هیکه ممکن، بطور کنا میکن یم

 "بود یم یدر جهان خاموش ینمود، پس بزود یکرد، که آنرا درک م یآنچه صحبت م ۀ: "اگر انسان در باردیگو یچنان م

بزرگ در  یا با پرابلم هاکوچک" ام یۀقر ای"ده  کی"، بیاطالعات کی"تخن ۀجیدهه است، که در نت نیاز چند یامروز جهان

مؤفق  یدولت ها  لی" و تشکی"حوزه ساز یبرا یتوان، زمان و فرصت کاف یمبدل شده است، که نم ت،یبرابر تمام بشر

  ."، داشتیمذهب ستی"راس ای" و ینژاد ستی"راس

 گرانیگرفته است؟ اگر در کشور ما، کاربرد آنچه د ی" صورت نمنی"، تالش در جهت  اختراع "ماشیدر جوامع "اسالم ایآ

. میبود یحال در همان عادات و رسوم کهنه، مبتال نم د،یگرد یم یزراعت، عمل ۀاختراع آنرا داشته اند، اقالً در ساح ازیامت

، حضور آنان اطراف افغانستان ۀ" در کشور ما و حوزیمنجمله "تمدن اسالم ،یقو" منطیستیآنچه امروز محافل مختلف "راس

کوشند، آنچه را که بنام "نظرات  یمحسوس است، "دانشمندان" آنها م یفعل یچارگینوع "حقارت" از ب یدهند، بو یرا نشان م

 نی" اعتماد کنند و از آنچه در خارج از چنی"اسالم نیدر تفکر آنها، فقط  بر افکار متفکر رد،یگ ی" ارتباط میاسیس یاجتماع

 یها دهیرا، به عنوان پد تیبشر یکلتور یاگر دست آورد ها نست،ی. معقول اندیجو یداده است، دور" رخ یتمدن ی"حوزه ها

 موضوع نیشد. در یم ستهی" نگریائی"جغراف یمحدوده ها ای" و ی"نژاد ای" و یانسان، بدون جوانب "مذهب یزندگ یبرا دیمف

 یبهبود زندگ یبرا عتیهمه آنچه شامل است که، انسان از موجودات طب سندهیاز کلتور حرف زده شده است، در هدف نو یوقت

 است، با وجود آنکه، افتهیوسعت  یلیموضوعات خ نیانسان، مساعد ساخته است. ا ۀاستفاد یشکل" داده و برا رییانسان "تغ

ا در مخالفت ب ش،یاز پ شتریها، بسال نیما و اطراف آن، در ۀ" در جامعیستی"راس فلاست. محا افتهیمنشاء آن از "کلچر"، آغاز 

 یاعاکنون مناسبات اجتم نیاز نظر دور داشت، که تا هم دی"، قرار گرفته اند. نبازمی" و هم چنان با تمام اشکال "ُمدرنی"تمدن غرب

 تیعوض زیهم قرار داشته، بعضآ اشتباه آم یدر پهلو ن،ما افغانستا یدر کشور بحران ،یخیاز مراحل مختلف تار ،یو اقتصاد



  
 

 

 7از 3

 یهاانگلستان، کشور ریدر اروپا، نظ «تیمشروط»پوشانند.  یساخته اند، م« ُمد روز» ۀکه از آن، کلم «زمیبلیترا» ۀرا، با کلم

 ،یصاداقت ادیاستعمار، اساس وبن ۀخود آنها را با توسع «یمل» یتوانست، دولت ها ه،یوشمال اروپا، بشمول هسپان «یسکاندنو»

انقالب » ایاشتباه شود که گو دی. نباندینما هیهد «کیمبولیس»به پادشاهان موقف  ن،یقوان ۀبا توسع گریببخشند و از جانب د

شده  صیتشخ قینبودن" مرز دق ی"مل ایبودن" و  ی"مل نیا یکه برا یطیبوده باشد. بخصوص در شرا یانقالب مل کی« فرانسه

ز بعد ا  یاند که مفهوم مل دهیعق نیاز صاحب نظران بر ی" واحد هم وجود نداشته باشد. برخفیامر "تعر تیاقعنتواند و در و

بخصوص در فرانسه و آلمان روبرو  ،یداخل ی" با انقالب ها و جنگ هایغرب یم )"اروپا1۸30 یآن، بخصوص پس از سالها

درغرب، که  دیجد یها و تکنالوژ نیماش یپدر یاست. اختراعات پ دهیگرد یبوده اند.(، ورد زبان محافل آگاه جوامع غرب

 یو رشد دولت ها جادیا ینموده است، راه را برا فاءیابتکار افراد، نقش مهم ا یمساعد برا یها نهیو زم «یانفراد یها یآزاد»

با خود  یو اجتما یاسیس یها تیمردم را در اداره و فعال یسهم روز افزون توده ها ب،ینترتیهموار ساخته است. بد ،«یمل»

  .مفهوم کمک نموده است نیا تیداشته است، که به رشد و تقو

 ادی یاساصل اس کی ۀاز آن بمثاب «تیسم یانتون» ر،یگ ی( ارتباط م«یتنیا» یو نشانه ها می)عال «زمیمبولیس-تنویا»با  آنچه

سازد.  درتحت نام  یها را م «ییملت ها و ملت گرا»  «یتنیا» یها ادیبن «زمیمبولیس -تنویا»دهد که  ینموده، تذکر م

حافظ روح م رق،یب ل،یمفهوم شامل نشان، عالمت، رمز، شعار، تمث نیا» برد: ینام م لیذ میازمفاه «تیسم یانتون زمیمبولیس»

ه سرود ها، و تران»و همچنان « اند  ینیپرستش و شعائر د نیومراسم عبادت، آئ یفاتیتشر یایها و اش دهیشخص، سکه ها، پد

 ت؛یسم ی، انتون1۶مفهوم است. )صفحه  نیشامل ا زین....« رهیمخصوص مراسم وغ یبخصوص، البسه ها یها ها، غذا

 راتیهر نسل از خود تعب ،«یتنیا» خیمطالعات تأر یزمان بر مبنا نیدر ع«. ، نشرات اکسفورد «ملت یادگارهایاسطوره ها، »

 .آن ۀسابق ایو  «یتنیا» ۀمطالعات گذشت  تیداشته باشد، بر رو یم یمل تیهو

 شیخو قوم و یو وابستگ وندینوع پ کی ،«یتنیا» اتیها واغلباً شهرت خصوص یهمواره دلچسپ یبوم یارتباط با فرهنگ ها در

ها، بر اساس استدالل  یپادشاه ایسازد که با سلطنت ها و  یمنشاء مشترک و رسوم و عادات برجسته م یرا بر بنا یسبب

 یکه حت دینما یم دیتأک «تیسم»ارتباط  داشته است.  یقرون اوسط لی، در اوا(Susan Reynolds) «نولدزیسوزان را»

 ای «تیُمدرن»)اغلباً قبل از  یقبل ای یمقدمات تیموجود ت،ی، به اهم(Eric Hobsbawm) «هوبسباوم کیریا»، «تجدد پسند»

 آنها با بروز نیب وندیپ دیئبهر صورت از تأ یکند، ول یزبان، مذهب و منطقه  اعتراف م ،«یمل –ماقبل » یتجدد(، جماعت ها

 ،Reynolds 19۸3) « نولدیرا. )»دینما یم یخود دار ،«یدولت  یملت گرائ یایاح» و  «تیُمدرن»شدن  داریو پد

Hobsbawm 1990, ch.۲) 

اصل است  نیهم یند. بر مبنادان یآغاز آن، م ۀرا، دانشمندان نقط «یتیسیتنیا» ای «تینژاد»در همه جا و همه وقت،  حضور

اجداد و فرهنگ »که انسانها در مورد داشتن  یجائ نند،یب یو در هر قاره م یخیتار «ۀمرحل»را در هر «یتنیا» یکه گروپ ها

و  ی. نژاد پرستفتدیب ،«ینژاد پرست»اگر توجه نشود، زود ممکن انسان، بدام  نجایردهند. د یاز خود نشان م« احساس مشترک

محصول مغز  ،یفرهنگ یها نهیباشد. گنج یم یی شهیر یتفاوت ها یفرهنگ بصورت عموم از هم دارا یدوست داشتن محتوا

تواند،  یاز فرهنگ م یداشته باشد. قسمت یمنموده، که کهنه و نو  دهیپد دیدر دور زمان، تجد ًعتأیو کار دست انسان هاست که طب

بخش ها ممکن کهنه شمرده شود و  یجماعت ادامه دهد، بعض کی راثیم ثیبودن خود، بح بشکل افسانه به زنده ادگاری ۀبمثاب

 یضبع یشود. در نوشته ها دهیتواند، به درازا کشان یم نموردیدر یگردد. که البته بحث علم دیروزمره، نا پد اتیح ۀاز برنام

 یکه در بعض میتذکر ده دیسازند، با یم لیعنصر دخ ثیملت بح فیلسان را در مفهوم و تعر ای« زبان»از هموطنان ما، که 

آنها،  یاساس نیوجود دارند که بدون درج زبان در قوان یجوامع یعنصر نگرفته اند. حت ثیرا بح دهیپد نیا گر،ید فیاز تعار
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در خارج  ،یلمللا نیب یکه نه تنها در داخل قلمرو آنها مسلط است، بلکه در صف لسان ها د،در عمل دارن یزبان واحد رسم کی

 .روند یزنده بشمار م یدر جمله زبانها ایباشند،  یم قیکشور آنها مورد تطب یاز مرز ها

برند و بر زبان  ینام م« ملت خراسان»که از  یکه آنهائ نستیتواند، ا یدرهمچو نوشته ها، توجه را بخود جلب م آنچه،

 ست،ین یکدام مفهوم «لهیقب»برند. اصطالح  ینام م زین رهیتبار و غ ،«لهیقب»زمان از اصطالح  نیدارند، در ع هیتک «یفارس»

ست، که ا افتهیکه بار ها تذکار  ی. طوردیخاص بخش ازیامت ایو  تیکدام نسبت، مسئول رارتباط داد و د «یمل تیهو»که آنرا با 

نموده است. در آن  فیتعر یوتمام اتباع، بطور مسا یاست، برا یاسیس تی" که حاکمیدولت تی"حاکم کی" را یمل تی"هو

 نه. در شیدر آن درج است. ب تیکلفاز حقوق و م یاسناد آن دولت است، فقط نوع ۀو صادر کنند ازیکه صاحب امت فیتعر

با کلتور و  زین یاجتماع یمناسبات اقتصاد ،یخون یروابط احتمال یدر پهلو ،«یلویقب»مناسبات  ای لیقبا له،یقب نیمناسبات ب

مربوط است،  یاسیو س ی، فرهنگ یاجتماع ،یاز انکشاف اقتصاد نیمع ۀمرحل کیفرهنگ خاص برقرار است، که هم چنان ب

بخصوص خود را داشته  یاسیس ۀمستقل ادار اتیقبل از دولت، منسوب بوده، فقط در آنوقت ح ۀبه مرحل یخیتأر گاهکه از ن

 تیکه در جمع ییابتدا لیدر قبا گر،ی. به عبارت درندیگ یقانون قرار م کیدر تحت دولت، که همه  ۀاست، نه در تحت ادار

وده ب یدولت تیحاکم ای ،«یطبقات»دول  لیقبل از تشک ۀمربوط مرحل ،مسلط بوده است «یاشتراک» تیآنها، عمدتآً مالک یها

 شهی، رمقدس اسالم نیپس از رو آوردن به د د،یتول لیبر وسا یخصوص تیپشتون به عنوان مثال، مناسبات مالک لیاست. در قبا

 گذار کامل ننموده اند.  یخیتار ۀبه مرحل یخیتار ۀمرحل کیضربه، از  کیدر  ایوقت و  کیاقوام در  نیاست. هم دهیدوان

 یمختلط از نمونه ها ستمیس ریمسکون در افغانستان، در تحت تأث «یتنیا» یها تیصد ساله، همه جمع نیچند خیدر طول تار

کشور  نیمتأثر بوده است. صرفنظر از آنکه ا شیجامعه، کم وب یهمه بخش ها راتیتأث نیبسر برده اند. از یاقتصاد – یدیتول

در  «زمیئودالیف»مشابه با  نیبر زم تیمناسبات ملک ،«شیو ستمیس» رینظ ،یاجتماع تینسبتأً  کوچک از مالک یاز نمونه ها

 ،یلبخش ما نیبخش تجارت و مشغول تیموجود ،یصنعت فیضع دیتول یاروپا، تا قبل از انقالب فرانسه، قشر ها و نمونه ها

 واناتیح» یۀترب ،یمالدار یمیقد ۀوی( شیجنگ طیها تحت شرا هرتراکم نفوس در ش عی، )رشد سر«نورمال ریغ» یشهر  یزندگ

 کی ما ۀاند، که به جامع یگرفته تا تراکتور، همه و هه نمونه ها واناتیاز قلبه بکمک ح ییابتدا لی، زراعت با وسا«سبک پا

 یو ترق یبه صلح سرتاسر دنیراه رس گانهی، با تمام تفاوت ها، «ها یتنیا»و اتحاد همه  یاست. همبستگ دهیبخش یساختار خاص

  .تواند یمحسوب شده م ،یاسیو س یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع

 دیندارد، با خالص وجود یلویمناسبات قب ای لهیکه قب یدر حال د،یطرف د ایدشمن  ۀبمثاب یلویمناسبات قب تیبه موجود دینبا بنأ

 .دیرسان یاری نینو ۀو جامعه را در همه ابعاد آن، در گذار کامل به مرحل ستینگر یخیتار ۀفیوظ ۀمناسبات، بمثاب نیبه چن

ر بهت ایو  یهمچو دست آورد ها که در عمق هدف اقتصاد ۀتبادل یازمندیو ن کیعلم و تخن شرفتیکه زمان و پ مینیب یم حال

سازد. پس از جنگ  یم کیها را با هم نزد تیداشته باشد، تا چه حد جمع یرا با خود م یو معنو ینعم ماد ۀکنند جادیا م،یبگوئ

 بیدر قر یبوجود آمده است، و همکار کایو شمال امر ییاروپا یاز کشورها ینیمع ۀعد نیدر ب ینیکه مناسبات نو یدوم جهان

اتباع آنها، نسبت  نیب گریاست، حال د دهیگرد گریهمه جوامع همکار با همد ۀو همه جانب عیسر شرفتیهمه ساحات، باعث پ

ً یتقر ،یو خون «یتنیا»  یها یبرخالف گذشته، وابستگ ز،یآلمان ن ۀدر جامع یحت ایو  «یلزاسیا»  .ستا دهیگرد دینا پد با

را بوجود آورده است،  یدولت ها، چنان فضا ا نیو مناسبات ب «یچند ملت»بزرگ  یکشور ها، شرکت ها نیدر حال حاضر در 

نموده اند،  فیآنها، تعر یکشور ها ۀسرحد اتحاد ثیهمه، بح یرا در خارج از قلمرو ها یتیکه نه تنها سرحدات مشترک امن

 یاه تیصاحب ملک گر،یکدی یموجود است، تا در قلمرو ها یبازقانون یراه ها ال، به عنوان مثجوامع نیهر فرد از یبلکه برا

چند  یحالت ال نیبپردازند، که البته چن رهیو غ یاقتصاد ،یعلم ،یفرهنگ ،یحرفو یها تیمنقول شوند، و بفعال ریمنقول و غ
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کار، حال  تیرود. در مارک یم شیبسرعت به پ گریهمد یآموزش لسان ها ر،یاخ ۀچند ده یدهه قبل ممکن نبوده است. در ط

را آغاز نموده و مصارف  یترجمان،  شغل ثیزبان، بح کیآموزش  قیتوانست به عنوان مثال، از طر یفرد م  کیآن زمان، که 

ر متعدد را،  بداند، بلکه بطو یکه، نه تنها زبانها نستیکار، ا تیمارک یگذشته است. حال، تقاضا د،ینما لیخود را تمو یزندگ

   .تسلط داشته باشد ،یامر عاد کی ثیبح زین« انترنت»مدرن،  کیبراستفاده از تخن دیبا دوامدار

موزش به آ شتریبرد، نسل جوان هرچه ب یسال در حالت جنگ و بحران بسر م یاز س شیافغانستان، که ب ۀاکنون، در جامع نیهم

شغل،  افتیحد اقل به انتظار در ،یخارج یکه جوانان با آموزش زبانها نیقیتوجه دارند. به  یسیبخصوص انگل ،یخارج یزبانها

ها، را در همچو زبان تریعال لیتحص ۀندیآموزد و بعضاً، آ یم ند،یمره را، تدارک بب وزر یماد اتیح شبردیترجمان که  پ ثیبح

 یابیارز بودن  بنابر یتواند. فرانسو یم افتهیزبان را آموختند، آغاز  یبا فرهنگ کشورها، وقت یی. آشناندینما یم یبهتر ارزاب

  .مهر خورده بود ادیز یداز زمان انقالب فرانسه ، تا ح یوحدت لسان یهوبسباوم، بر مبنا

 یسورا فران یکه کس ،یزبان مادر ثیبح یزبان فرانسو ،یئوریبر حسب ت معمو ل شناخته شده است... ریغ یآنوقت تا حد در

که  یتعداد آنان وقت بکار داشت، که یلیکه خود انقالب خیتوانست، در صورتیاز کجا م –نبوده است شرط  شیساخت، پ یم

 گرید یرا )در پهلو یکه، زبان فرانسونیا بر یمبن یبوده است، بلکه آمادگ نیپائ یلینموده اند، خ یصحبت م یبزبان فرانسو

رانسه کامل ف تیتابع یشرط برا شیپ کی نیا ن،ی. تا حد معاموزدی(، بیو مشخصات  مشترک ملت آزاد فرانسو نیها، قوان یآزاد

 « شد. رفتهیپذ کا،یامر یدولت تیشرط تابع شیبه پ یسی(، همچنان تسلط بر زبان انگلتیمل جهی)در نت

 (33م، صفحه 199۵)هوبسباوم، 

ن در حالت از آ یتفاهم فرانسو  حیو توض تیمل یلسان فیتعر انیم یفاوت اساسدرک ت یکه برا سد،ینو یهوبسباوم" به ادامه م"

 ۀاز ضرورت در ثبت نفوس در ورق ،یالملل نیب یویآورد، ...، که در کنگره احصائ یم ادیرا ب یزبانشناس آلمان ،یافراط

را "هوبسباوم"،  «چک؟یبو ای کیبو چاردیر» گردد، قناعت حاصل نمود.  زعالوهین یزبان مادر ۀسؤأل در بار کی ه،یسوأل

 یلم یوابستگ یبرا ارمعقولیمع گانهیلسان » بوده است که  یمدع شیداند که در قرن گذشته در آثار خو یم یاز افراد یکی

 یرقش یاروپا یآنکه آلمانها از وسط اروپا ال لیها استقبال نمودند، بدل یلیآلمان، خ یرا ملت گراها لیدل نیهم«  تواند. یبوده م

 «شیدی»آنکه  لیبدل رند،یبپذ یآلمان ثیرا بح «یاشکناز» یها یهودیبرده اند. المان ها مجبور بوده اند، تا  یپراگنده، بسر م

  شناخته شده بود. ) همانجا ( ییلهجه  یآلمان ثیبح ،یقرون اوسط یآلمان  ۀشیبدون مناقشه از ر

شده  استقبال یآلمان یها «تیمیس یانت»فوق از جانب  ۀجیکه با وجود آنکه نت سدینو یهوبسباوم م د،ینما یجلب توجه م آنچه

 که خواهان یانقالب یها یدهد، که فرانسو یزمان تذکر م نی. در عندیتوانستند از آن صرفنظر نما یتوانست، باز هم نم ینم

 یدهویتوانسته اند. انتظار آنها  که  یبرده اند ونه هم درک م یرا بکار م لیدال نینه ا د،بوده ان یفرانسو یها یهودی یهمگرائ

و در فرانسه  -نمودند  یصحبت م «شیدی»که  ،«یاشکناز» یها یهودی ،یهسپانو یزبان قرون اوسطائ ،«یفاردیس» یها

 یرا قبول م طیکه شرا یدر صورت انستند،تو یبوده م یحال فرانسو نیدر ع –کرده اند  یم یوابستگان هر دو گروپ زندگ

 تیابعشرط ت شیپ ثیشده است که، زبان بح دهید یشامل بوده است. وقت یبا زبان فرانسو یآشنائ ط،ینمودند، که در جمله شرا

دهد که  ینشان م زیدر افغانستان ن یسلطنت میدر رژ یشده است، اقدامات چند رفتهیپذ ،ییاروپا یاز کشور ها یدر برخ یدولت

. در شده است کاریناقص رو یلیخ یرا داشته بوده باشد. اما کاپ ییاروپا یها« ٌمدل»از ینمودن برخ «یکاپ» به  لیاحتماالً تما

 یدولت یارگانها یدول برا نیجامعه، نه تنها ا یعموم ماتیتعل شبردیجوامع، با پ عیساختن سر یتجدد و صنعت ۀجیاروپا در نت

وان با نشر فر ،یاتیتمام ساحات ح یآموخت، بلکه برا یم ن،یداره و درک سالم قوانا شبردیپ یرا برا یآنها، به مردم، زبان عال

 نیشد. از یبرده م شیروز بکار داشته اند، به پ اتیرا که هر فرد، در ح یکیتخن -یکتب، مجالت و اخبار، اصطالحات علم
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 یاج ،یبعد یدر نسل ها د،یبخش یم ندهیآ یروز و دور نما یزندگ نیتضم ن،یانسان نو یعلم برا ۀچون محل کار و ساح قیطر

 طیبنا بر شرا س،یکشور ها چون سو یاشغال نمود. اگر در بعض ،یو دولت یزبان واحد مل کیرا،  ییو لهجه  یمحل یزبانها

 – یاجتماع ستمیو س یاجتماع یهمه گروپ ها نیمتمدن ب یستیزبان وجود داشت، همز نیچند ،یخیخاص آنها و عوامل تار

ار ک جیبر نتا ی. مرورندیحاصل نما تیمتعدد، بلد یبه زبانها کیهمه، ممکن ساخته است، تا هر یازمندیجوابده ن یاقتصاد

تر  ادیدهد، که تفاوت ها، ز ینشان م «یتنوگرافیا»و  «یتنولوژیا»و بخصوص  یمختلف اجتماع یبخش ها نیمؤرخ یقاتیتحق

توجه نمود که  دیداشته، با یخیکارخود را، در مراحل مختلف تار ۀدانشمندان وزن نیاز کیشود که هر  یم دهید یدر ساحات

که، به ملت و  یگروپ دانشمندان ا یابیتواند، بر اظهار نظرات اثر داشته باشد. اما در مجموع، ارز یم یمعلومات یبعضاً خال

که بخصوص در دو قرن  یه اند. در جهان امروزشد دهقاطع قرار دا تینگرند، در جمع اکثر ینو م ۀدیپد ۀبمثاب ،یملت گرائ

و  تیاجتماعات و منجمله، ماه رییاست، در تشکل و تغ افتهی قیتوسعه و تعم ،یو علم یوفرهنگ ینعم ماد ۀتماس و تبادل ر،یاخ

 .مشهود، گذاشته است یرد پ ،یتنیا ریتصاو

 انینیشی. پندیب ی(، تفاوت م«زیتیونیکم کیتنیا)»  «یتنیا» ی( و انجمن ها«یتنیا یکتگور)» «یتنیا»نوع  نی"، بتیسم یانتون"

گ و بخش فرهن نیداده، ا لیتشک گانگان،یب ایها  یاز آنرا خارج یبوده اند، که در جمله کم از کم برخ یمتشکل ازنفوس بشر

اشند، کم داشته ب یآگاه-شده، ممکن در وقت و زمان خود ینشان ینفوس ها نیچن کنیباشند. ل یخود را دارا م  یخیتار یگروپبند

رک که ت سدینو ینام برده م ،یاز مثال نجایسازند. در یجداگانه را م یبخش اتحاد کیداشته اند، که آنها  کیشعور تار کی ای

 یوپ مسلط عثمانگر کیجداگانه از آنجهت که  - «یترک» ۀجداگان تیهو تیاز موجود تیم، اکثر1900قبل از  ،یاناتول یها

منطقه  اغلباً مهمتر  ای هیدارند. قر زین یشاوندیو خو یمنطقو تیخود، هو یآگاه نبوده اند، که در پهلو - یاسالم یقو تیبا هو

تواند  یم گر،ید انب"، از جیتنیانجمن "ا کیرا همچنان در بخش سلواک ها مشاهده نموده است...... تیوضع نیبوده است. چن

کوچک نفوس را هم  یکه قسمت ها یثابت و واضح هم اعالن شده باشد و به هر اندازه ا نکهیخواص، ولو ا نیچن یفقط از رو

شان داده ن گرانینسبت به د یازخود برتر یزمان ۀدر مرحل نکهیهم داشته باشد، و هم ا یقو اریشهرت بس نکهیا ایدهد و  لیتشک

 ( ۲1صفحه  ،یمل تیهو ت،ی. )سمابندی کیباشد،تفک

 :دهد یم ستیل لیرا قرار ذ تیلف شش خاصمؤ 

 .مشترک یخیتار یها یادگاری. 3مشترک شجرة النسب ) اصل و نسب(  ۀ. افسان۲مناسب.  ینام دسته جمع کی .1

مهم  یدر بخش ها ی. حس همبستگ6مشخص.  «هنیم»  کی. وابسته ب5فرهنگ مشترک.   ریعنصر متغ شتریب ای کی .4

فوق وجوه مشترک داشته باشند  اتینفوس مورد نظر، در خصوص کیکه   یا مانهیبه هر پ ت،یمل یها یابیبر اساس ارز نفوس

گردد.  یم کینزد ،«یتنیا»  ایو  کیتنیبه نوع آرزومند، انجمن ا مانه،یمشترک داشته باشند، به همان پ گرید اتیخصوص ایو 

 مشترک تیفرهنگ با احساس هو یخیتار تیجمعما بوضاحت از حضور  ،عناصر، حضور داشته باشد ۀعارض نیکه چن یجائ

 ،یبا دقت از نسل و نسب فرق داد، بمفهوم گروپ اجتماع دیرا با تیورزد که همچو جمع یم دیتأک تی. سممیتوان یحرف زده م

 اتقی. تحقدینما یم نییتع زیگروپ را ن یو عقالن یذهن اتیاند که خصوص یبوده، مدع یکیولوژیواحد ب راثیم یکه دارا

 .مناقشات را بر پا ساخته است شیاز پ شتریمورد، ب نیدر یامروز

 ،یشود. ، نتنها در احساس اجتماع یو مغشوش بکار برده م  ینسل عوض ای (race) «سیر»با نسب و   «یتنیا» یۀعمل در

 ،«دیرالوئاوست»  ،«دیگروئین»  ،«دیمنگولوئ»، «ها یهومو زاپ» از یاحساس قسم فرع ،یبشر شناس ،یکیاز جهت فز یبلکه حت

 ینژاد پرست یدولوژیا عی" حق بجانب است که، محصول نفوذ وستی"سم ت،یمغشوش نیو مشابه آن. در مورد چن «نیکاوکاز»

وعلم اصالح نژاد  یاجتماع زمیارگان  ،ینژاد ۀمربوط به مبارز دیو عقا ینسیبه اصطالح سا میو بحث ها، با نظرات و مفاه

 (۲۲ -۲1صفحه  ،یمل تیهو ت،یداند. . )سم یانسان، م
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 ،«ها یتنیا» یخیو تار یفرهنگ یتفاوت ها ۀبطو خالص، در ساح شهیاند نیم، چن19۴۵ یم ال1۸۵0طول مدت صد سال از  در

 همانجا( ت،یکه به همگان معلوم است. )سم یجی. با نتاقایو افر ایبوده است. هم در اروپا وهم در مستعمرات آس یعمل

د تماس با هن قیدهد، از طر ینشان م شتریب یریدر گ یاستعمار یها یپس از آغاز قرن نوزده، افغانستان با برتانو ۀوقف در

 تیروطمش یاروپا هم قرار گرفته بوده باشد. ول دیافکار جد ریتحت تأث یاول، تا حد تیاحتمال دارد که جنبش مشروط یبرتانو

، همچنان با «مشروطه» یسلطنت ستمیرا با خواست، س یه اهداف ضد استعماردهد، ک یرا در دست م یشتریب یدوم، فاکت ها

ه دهد ک یاز فاکت ها نشان م یاریکرده باشند. بس بیتعق دیاند، با دهید یکه در ارو پا م«   یملت گرائ»استفاده ازنظرات 

تا اکنون  ،یموکراسیکامل به د یآمادگ ایو  رکروشن از د میبوده است. عال شتری( ب«شنیزیُمدرن)»تجدد  یآن نسل بسو التیتما

 برابر نشده است. سندهیبه چشم نو

 ادامه دارد...

 

 

ی را هم مطالعه کنند، مو مطالب دیگر این نویسنده این مطلب تذکر: هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که قسمت های قبلی 
 رهنمائی شوند!شان " به فهرست "آرشیفنویسنده در صفحۀ مقااللت  عکس توانند با اجرای "کلیک" بر

 
 
 


