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5 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  
 

  

 

                  ۰۵/۰۶/۲۰۱۶                                                                            یوسفی اکبر محمد دوکتور

  

!گرائی ملت و ملت  

 اول قسمت
 

 نآ از ،"استعمار قید از شده آزاد نو" و" یافته انکشاف کم" های کشور از برخی در بعضا   که مفاهیمی جملۀ در

 تمغشوی رفع و درست درک. است" گرائی ملت" و" ملت" کلمۀ همانا گیرد، نمی صورت دقیق، و روشن استعمال

 جامعه، هر سیاسی و اقتصادی اجتماعی، انکشاف مختلف مراحل دقیق مطالعۀ با فقط تواند، می مفهوم، این

  .گردد حاصل
 

 وارد ما، جهان وسیاسی اجتماعی حیات در ببعد، زمان چه از مفاهیم این که ببینیم، خواهیم می نخست قدم در

 رد معین حلقات جانب از جوامع، از بسیاری در بتدریج که دید، خواهیم هم، بعدا  . است گردیده سیاسی ادبیات

 و تصورات مطابق را،" ملی هویت" ،"ملت" کلمۀ تحت در تا است، گرفته صورت تالش مختلف، های کشور

 یز،ن دیگر جوامع با را، خود جامعۀ تفکیک مرز تا خواهند می بدینترتیب، نمایند، تعریف آنها، خود احساسات

 .نمایند تعیین
 

 هک است، ساخته واضح کافی بصورت سیاسی، و تأریخی اجتماعی، علوم بخش این علمای منتشرۀ تحقیقات

 صد دو از بیشتر  بندرت ،((Nationalism) "ناسیونالیزم" )"گرائی ملت" هم و (Nation) "ملت" اصطالح

" فرانسه انقالب" از بعد را، مفاهیم این شدن پدیدار که، را علمائی آنعده. دهد می نشان آنرا موجودیت سال،

 و" بشر خلقت" بدو همان از را" ملت" پدیدۀ موجودیت که دوم گروپ. اند نامیده ،"ها ُمدرنیست" گروپ میدانند،

 ینا کمیت در روز، تا روز شده، یاد" اقلیت گروپ" بعنوان دانند، می" بشریت" حیات ختم الی یعنی ،"ابد" تا

 .آید می بعمل تقلیل،" گروپ"
 

: ستا گفته که برد می بکار را" گیلنر" قول نقل یک مورد درین امریکا، در اجتماعی علوم دانشمند ،"اندرسن"

 در گرائی ملت: است ننموده نشئت" خودی شعور" بعنوان ،"ها ملت" جانب از صورت هیچ به" گرائی ملت» "

 می اظهار درین  عیب یک ،"اندرسن" اینکه، از عالوه. «است نداشته  وجود قبال   که گردد، می اختراع جایی

 :که گوید می هم باز او. بیند
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 آن او اینکه و دهد، می انعکاس را غلط های واقعیت" ناسیونالیزم" که سازد، ثابت تا ورزد، می تالش" گیلنر" 

 (۱۶ صفحۀ. )دهد" نمایش" آنرا و نموده" معرفی" اینکه بجای سازد، می متحد اشتباها ، ،"ایجاد" با را" اختراع"
 

( گرائی ملت" )ناسیونالیزم" چرا که نماید، می صادر باره درین را اعالمیۀ چنان" خود، کتاب در ،"گیلنر" همان

 که ،"نرگیل" تعاریف سلسله یک در" است گردیده مبدل سیاسی مشروعیت مرکزی پرنسیپ یک چنین به امروز،

" اسیونالیزمن آیدیالوژی" ،"گیلنر" اینکه از عالوه داشت، خواهیم بیان بیشتر تفصیل با او متعدد تعاریف از بعدا  

 سیسیا اصول یک بمثابۀ ،"ناسیونالیزم" به او اول قدم در اما گیرد، می استهزاء و تمسخر به را( گرائی ملت)

 هک نماید می افاده ادامه به." باشند مساوی پوشش دارای باید، ملی و سیاسی اتحاد: "که معنی بدین. نگرد می

." مایدن تعریف اصول این بکمک شکل، بهترین به را خود گذارد، می – جنبش یا – احساس بعنوان گرائی ملت"

 (.۸، صفحه «مدرنیزم و ناسیونالیزم» ،"گیلنر)"
 

 و ملت: »"عنوان تحت خویش کتاب در اجتماعی، علوم ساحۀ در متوفی نامدار مؤرخ معروف، مؤلفین از یکی

 سال در او مرگ الی و گردیده منتشر م۱۹۹۱ سال در که ،."«ببعد م،۱۷۸۰ از حقیقت و اسطوره ،"گرائی ملت

 متن یک در مفاهیم، این منشاء با رابطه در است، گرفته صورت دوباره چاپ آن از مرتبه، چندین م،۲۰۱۲

 خاطرب را، طوالنی عنعنۀ شان برای ها، ملت از بسیاری: »" خوانیم می چنین کتاب اصلی متن از قبل مقدماتی،

 ،۱۹ نقر از تر دور امروزی، های ملت کمترین فقط اما. کنند می تبلیغ تأریخی منظر پس با ملی، غرور تحکیم

 ملت" ت،اس گفته ساحه درین قبلی متخصص یک زمانی که ،"فهمیدن غلط را خود تأریخ. "توانند می داشته سابقه

 می تعقیب و احساس اخیر سال ۲۰۰ از بعد را گرائی ملت و ها ملت تأریخ ،"هوبسباوم ایریک" ،"سازد می را

 ...بپردازد مفهوم، اصلی ارزیابی به تا برد، می بکار جرأت نماید،
 

 تصور انکار نباید امروز، جهان در ملی احساس قدرت از صورت، هیچ به: »که نویسد می تأکید با مؤلف، همین

 ویاگ که رسد، می بنظر چنین که، زمانی و وقت یک در بخصوص شود، گرفته نظر در نازل بسطح یا و  گیرد

 دمان،مر مسلط آیدیالوژی بشکل زمین، کرۀ مختلف مناطق اکثریت در در ها بازی انواع یا و بیگانه علیه کینه

 وئیپیشگ تشخیص، یک در گردد، احساس هم قدرشدید هر که را، عالیم که بود نخواهد مجاز اما. باشد شده شناخته

 رم"(.هوبسباو ایریک.« )"شود گرفته عوضی معالجه، یا و
 

 رد نویسندگان، از برخی اخیر،" بحران" های سال در بخصوص که اینست، تواند می بوده یادآوری قابل آنچه 

 خود ،"ها مهره" این حال عین در ولی دانند می مسئول را" وارداتی های آیدیالوژی" بیشتر، افغانستان بحران

 از پس نخست، مفهوم، همین حالیکه، در. شمارند می"( ناسیونالیست" )"گرا ملی" خاص، عالقمندی با را، آنها

 گردد می مروج زمانی مفهوم این. است نموده علم قد اروپا، در" ُمدرنیزم" پروسۀ در فرانسه، انقالب پیروزی

 مناسبات هم و نمایند می اشغال را حاکم مواضع"  ها دولت" های اداره در جوان، نو" بورژوازی" رهبری که

 شهر وسعۀت ماشینی، صنایع رشد نتیجۀ در. سازند می ریشکن کامال   ،«فیودالی اشرافیت تسلط» با را" فیودالی"

  الیح در انکشاف این. یابد می رشد دولتی، ادارات در دیده، تعلیم نوین نسل یعنی عادی، اتباع سهمگیری ها،

 حلقات آین باالخره، و داده خاتمه سابق" امتیاز" صاحب افراد و محافل قوی نفوذ و حاکمیت به که دهد، می رخ
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 و اروپا در را جدید های دولت همان ،«جوان بورژوازی» قدرت تثبیت با. اند ساخته دور رهبری قدرت از را

 مرحلۀ به" بورژوازی" که زمانی تا یعنی، نخست، مراحل در. اند نامیده" ملی های دولت" بنام امریکا، شمال

  .اند داشته" مترقی" چهرۀ دول این بود، نگردیده مبدل انحصاری
 

 و ،"اراستعم" توسعۀ، و تشدید به پیش از بیشتر هم باز همدیگر، با رقابت در اروپا، پیشرو دولت چند همان اما

 پادشاهی" یا ،"قلمروی" های قدرت از برخی ،"پروسه" درین. اند پرداخته ها، قاره تمام در بیگانه مناطق اشغال

 شاهی" های رژیم از آنها، اساسی قوانین در تغییرات پذیرش با اند، شده می یاد" امپراتوری" بعنوان که" ها

  .اند گذاشته قدم ،"سلطنت" از" حکومت" تفکیک یعنی ،"مشروطه شاهی" به ،"مطلقه
 

 امپراتوری: »که خوانیم می گرائی ملت و  سازی ملت یعنی ، مشی این با رابطه در ،"اندرسن" کتاب مقدمۀ در

 گرفته می کار ،"سوم جهان" در" سازی دولت" ماشین و" حاکمیت آیدیالوژی" بعنوان آن از استعماری، های

 هار استعمار قید از تازه که کهنه، استعمار تحت های کشور از یکی هیچ در که است، داده نشان ها واقعیت.« اند

 رقرارب سیاسی ثبات نه ها، کشور این همۀ در اند، نیافته نجات قرون های وابستگی از آنها از یکی هیچ اند، شده

 .دان نموده اشغال المللی، بین های بازار در مستحکم، مواضع المللی، بین اقتصادی های رقابت در هم نه است،
 

 ،"۱۹" قرن در استعمار گلیم توسعۀ به استعمارگر، های کشور های رقابت که زمانی داشت، دور نظر از نباید

 سوسیال" محافل از هایی شخصیت فقط امریکائی، و اروپائی جوامع درین آنزمان در اند، بوده مصروف

 زا ترقیخواه، و فعال روشنفکران، بشمول ،«گارگری» و «چپ» های جنبش نمایندگان عمدتا   و" دیموکراسی

 یم غارتگر های نظام علیه آنها، اعتراضات به که اند، شده می شناخته" استعماری های نظام"  این منتقدین جملۀ

 طورب اروپا، مردمان به خطاب در که نمود، یاد" اینگلز فریدریش" از نمونه، بطور توان می درینجا. اند پرداخته

 دادن قرار مست تحت و بیگانه های قلمرو تسخیر در که آنهائی" ،گفته می مفهوم بدین ،"انگلیس" اتباع برای خاص

 ".توانند نمی بوده آزاد خود" که باشند واقف رسانند، می یاری شانر خود های کشور حاکم محافل دیگر، جوامع
   

 بر تأکید با که اندازیم، نظر ما هموطنان از عدۀ مقاالت، و" ها نوشته" به هرگاه بود، نخواهد ربط بی درینجا 

 اشند،ب بوده خبر بی هم اصل ازین ممکن دانند، می" بیگانه" و" وارداتی" را چپی ،"های آیدیالوژی" بیشتر اینکه

 مثال بطور اگر. است نبوده اروپا، در آن شدن پدیدار مرحلۀ همان در ما، جامعۀ" اختراع" نیز" ناسیونالیزم" که

 سیاسی، های کلتور ازین یکی هیچ برای بریم، می نام" دیموکراسی سوسیال" و" لیبرالیزم" یا و" دیموکراسی" از

 ما .ایم نداشته آن، پدیداری لحظات در ما جامعۀ در را، اجتماعی مناسب همبستگی و توافق و اجتماعی های بنیاد

 ناسباتم تسلط تحت در و یافته انکشاف کم های کشور در ،"ملی دولت" از وقتی که نمائیم، فراموش نباید چنان هم

" بحرانی" افغانستان که بریم می نام ،"عقبگرا روحانیون" و" محلی" متنفذین حد، بی نفوذ و" فیودالی" عقبماندۀ

 و حمل ها، قوت چه شانۀ با را" ملی دولت" مفهوم این است، شامل آنها جملۀ در جنگ، در درگیر ویران، و

 توانیم؟ می محافظت
 

 ،"ینیماش تولیدات و" ماشین" کافی موجودیت عدم شرایط تحت در قبل، سال صد یک قریب کشور، درین وقتی 

 شکست به محکوم و گردیده خون غرق ،"سلطنت" جانب از" ریفرم" یا" اصالحی" سطحی  اقدامات و تمایالت
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 رهبری مواضع چه در" ها گرائی ملت" چنین و توانیم می  نموده افاده چگونه را" ملت" تعریف پس است، شده

 است؟ داشته قرار جامعه
 

 نگاه از جهان، معروف دانشمندان را افغانستان دولت که باشیم، متوجه الزم دقت با ما همۀ که نیستم مطمئن

. امندن می" جوان دولت یک" قانونیت، بر مبتنی سیاسی، و اجتماعی حیات برقراری و" سازی دولت" های پروسه

 وقتی. است نموده گذاری اساس م۱۷۴۷ سال در" درانی شاه احمد" دانیم، می که طوری را" پادشاهی" دولت این

 سال در و است بوده توأم ،"امپراتوری" تسلط، ساحات سریع نسبی توسعۀ با که حکمروائی، سال ۲۵ از بعد

 های امپراتوری یعنی عنعنوی، های حکومتداری های شیوه طبق بر وسیعی قلمرو ادارۀ یابد، می وفات م۱۷۷۳

 ،"افغانستان پادشاهی" بر ،"فرانسه انقالب" از محسوسی اثر زمان این تا. ماند می پسرش، اختیار در قلمروی،

 .است نیافته گزارش
 

 سپری سال چهار قریب حدود فرانسه، در انقالبی پروسۀ از یابد، می وفات م۱۷۹۳ سال در ،"پادشاه" وقتی اما 

 جانشین ،«شاه تیمور» ،"امپراتور" که ندارد، قرار مطلب این نویسندۀ اختیار در مدارک و اسناد. است شده می

 از ایشان، حاکمیت تحت و نفوذ ساحۀ یا و باشد بوده واقف اروپا انکشافات از حد، چه تا ،«درانی شاه احمد»

 عصر در بخش نتیجه حوادث را م،۱۷۹۹ تا م۱۷۸۹ های سال. باشد شده متأثر ها، رویداد و حوادث، آن وقوع

 اعالمیۀ: "تصویر این پایان متن. )است شده کوبیده آن بر" فرانسه انقالب" مهر که کنند می یاد اروپا، تأریخ نوین

 (.«هلوبربی ژاک ژان" » نمایش یک در اتباع حقوق و بشر حقوق
 

 یاد تمتفاو مرحلۀ سه در مختصر، بطور منبع، درین ،"ملت به را فرانسه جامعۀ انکشافات" و انقالبی تغییرات

 :کنند می
 

 .مشروطه پادشاهی ایجاد و آزادی حقوق برای مردم مبارزات عالیم و نشانه( م۱۷۹۱ – م۱۷۸۹) اول مرحلۀ *
 

 گذاری اساس برای تهدید خارج، و داخل در انقالب ضد حرکات بنابر(  م۱۷۹۴ – م۱۷۹۲) دوم مرحلۀ *

 رس ماشین و ترور های وسیله با که انقالبی حکومت برای شغلی،  آموزش بخاطر افراطی، حرکات با جمهوری،

 .گردید می تعقیب"  انقالب دشمنان" همه بریدن،
 

 درین. است شده یاد م۱۷۹۹ سال تا م۱۷۹۵ سال از گردید، می یاد مدیریت مرحلۀ بعنوان که سوم، مرحلۀ در *

 اب درگیر فقط قدرت که است، شده گفته سخن رهبری در بورژوازی محافل و مالکین سیاسی تسلط از مرحله

 برای دوباره حرکات علیه هم و اجتماعی مساوات بخاطر مردم، ابتکارات برابر در طرف یک از دشواری،

 هداش خاصی برجستگی" بشر حقوق" موضوع انقالب، درین. است داشته می بر قدم  پادشاهی، مجدد برقراری

 حسوسم" تاریخ نویسان حقیقت" و" نیوترال مؤرخین" حضور به مراجعه  به نیازمندی حال .(ا"ویکیپیدی.)"است

 وارد را  مشهودی اثرات چه افغانستان، وقایع بر امریکا، و اروپا در" السیر سریع" انکشافات که ببینند تا است،

 زمینۀ پادشاهی، سر بر" شهزادگان" بین اول قدم در ،"ها جنگی خانه" و" تیمورشاه" مرگ از بعد. باشد آورده

 مساعد ،"برتانوی هند"های درازی دست اول، قدم در وقت،" رقیب بزرگ های قدرت" های درازی دست و نفوذ

  .اند ساخته درگیر جنگ، سه در را،" زده بحران" افغانستان سال، ۸۰ قریب مدت در اینکه تا است، گردیده
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 محافل، همان" نفوذ" تحت در جهانی، اول جنگ باالخره،  ،"اروپائی" های کشور در داخلی های جنگ از بعد

 ار اشغالی های حکومت تعمیل تمرینات که است، افتاده براه" جوان" بورژوازی  نفوذ تحت ،"ناسیونالیست"

 اختهس رونما المللی بین مناسبات در هم، را اساسی تغییرات جنگ این ختم. اند برده می پیش به حرفه بعنوان

 یاد های جنگی خانه و داخلی های جنگ نیز ما کشور داخل در اروپا، در داخلی های جنگ با موازی.  است

 .است داشته ادامه" گر استعمار برتانیۀ" مستقیم، اشتراک و نفوذ تحت شده،
 

 چنان هم و ماشینی تولید و" ُمدرنیزم" یعنی جدید،" انکشافات" و" ها ارزش" از مراحل، آن در ما جامعۀ آیا اینکه

 ریند سیاسی تفکر طرز و" اروپائی فلسفۀ" و اروپا از ،"الهاماتی" چه ،"سازی ملت" و" سازی دولت" پروسۀ از

 قرن یک درین ما، جامعۀ اقتصادی و اجتماعی ساختار به وقتی. است دقیق ارزیابی نیازمند باشد، گرفته قاره،

 اتساح همه در اروپا، آنزمان به مشابهت در مالحظه قابل بنیادی تغییرات که شود، می دیده بخوبی اندازیم، نظر

 آنهم گردد، تعقیب" سازی ملت پروسۀ" همان نیز، ما کشور در تا شد، نخواهد شمرده مجاز بناء  . است نداده رخ

 از جامعه هم نه و است گذاشته قدم" ماشینی مستقل تولید" و"  ُمدرنیزم" به ما جامعۀ نه که، شرایطی تحت در

 .ستا نموده حاصل رهائی عقبگرا،" روحانیون" تسلط از هم نه و محلی متنفذین" حاکمیت و" فیودالی" مناسبات
 

 ما کشور بر" دیورند خط" جهانی، اول جنگ آغاز از قبل سال ۲۱ و" فرانسه انقالب" از بعد سال یکصد قریب

 ختم. یابد می وفات" خان عبدالرحمان امیر آهنین، امیر" سرحد، این طرح از بعد سال هشت. است شده تحمیل

 .است آورده بوجود المللی بین عرصۀ در هم، را جدیدی" سیاسی" های سیستم جهانی، اول جنگ
 

 و نمود سقوط ،"قیصر امپراتوری یا" پادشاهی" سیستم شد، انداخته براه جنگ آنها سرزمین از که آلمان، در 

. رسد می پیروزی به ،"اکتوبر" انقالب ،"تزاری روسیۀ"  در چنان هم و. نمود اشغال آنرا جای جمهوری رژیم

 در بعدی دولت یابد، می دست آن" کامل استقالل" به افغانستان، م،۱۹۱۹ سال در که زمانی در ، مرحله درین

 های ریفرم" از هم و" استقالل" از وقت، آلمان دولت هم و"  م۱۹۱۷ اکتوبر انقالب از بعد دولت" یعنی روسیه،

" استعمار ضد" های جنبش و حرکات که داشت، دور نظر از نباید.  اند نموده می حمایت" هللا امان شاه" ،"بعدی

 یدند.دمی" شوروی روسیۀ" در جدید قدرت وجود، در را آنها" طبیعی متحد یگانه" ،"خواهی آزادی" های جنبش و

 هوممف اشارات به حتی گاهی دهند، می تذکر ما، وطن هم نویسندگان از برخی که فعلی عام" های گرائی ملت" این

 رهن" )توماس فان" بنام که را فرانسوی هنری های فلم متون نویسندگان این گویا داده، نشان مشابهت" موهوم"

 و دهد می انجام کاری جا همه در مرئی، نا پدیدۀ چنین. نمایند می تهیه است، شده مسمی نیز( نامرئی پیشۀ

" ریهن" های فلم در بیشتر که نمایند، می ترسیم را های سیما چنان  هم گاهی. افتد نمی قانون چنگ به هیچگاه،

 لۀجم از نه که تولد، نو" گرایان ملت" این که تواند، می شده مطرح هم سؤالی حال بتوانند، داشته پا جای ممکن

 ند،باش" نازی پرستان نژاد" نوع" اروپائی ناسیونالیزم هواداران" صف از ممکن هم نه و" استعمار ضد" مبارزین

 بود؟ خواهند کسانی چه از متشکل

 

 آول قسمت ختم

 ... دارد ادامه


