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 مقدمه

 رنگکم با آن، طریق از که است روانی و تاریخی -شناختیجامعه روندِ سازیملت

 سرزمینی در مردم، از هایگروه...  و زبانی جنسیتی، نژادی، ای،قبیله قومی، تمایزهای شدن
 وظایف از را( ملت) آن هایارزش حفظ و یابندمی دست تاریخی مشترک هویت به مشخص،

 هافرصت و هامحدودیت از چارچوبی ایجاد امر این .1کنندمی تلقی خود( ملی دولت) بنیادی
 لمی،ع ارزیابی. کنند سازگار آن با را خود باید هادولت و کشورها که سازدمی پذیرامکان را

 رورتِض بینانه،واقع نگرش بر مبتنی تهدیدها، و هاآسیب ها،فرصت ها،چالش تبیین و تحلیل
 یگیریپ و تدوین آن بر مبتنی را خود رفتاری الگوی باید هرکشور که است ناپذیری انکار
 ترسیم دیگر، طرف از و سو یك از ملی واحد امکانات و هاقابلیت از واقعی شناخت. کند

 باشد، باید که چهآن نه هاواقعیت براساس ملی، امنیت تأمین به معطوف منافع و اهداف
 را وپاگیر دست هایتنش و هاتعارض جهانی و داخلی سطح در تا دهدمی یاری را کشورها

 ویته دارای و مستقل کشور یك عنوانبه جهانی سطح در و کنند مهار و کنترل مؤفقیت با
 .شوند شناسایی مشخص

 -سیاسی یگسترده تحوالت و تاریخی هایواقعیت ایپیشنه و شواهد به توجه با
 از خاصی یدوره در تنها افغانستان در سازیدولت -ملت روند اخیر، هایدهه در اجتماعی

                                      
 « افغانستان در سازيملت روند هايفرصت و هاچالش»بلداجي؛  برنا سيروس، -  1

 www. 10451.htm bashgah.net/pages- 
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 گذاریپایه و طرح در یدوره هر که نشده، روبه -رو هویتی بستبن و شکست به تاریخ

 مشترک هایارزش و هویت آوردن میان به و ملی مدرن دولت ساالر،مردم مدنی نهادهای
 رهبران و مدارانسیاست. است داشه دنبال به را زیادی دالیل که مانده باقی تمام نا همیشه
 هب دربست را کشور اصلی مشکالت و کرده نمادین ایملی وحدت به تظاهر همیشه سیاسی

 از ار خود دامن تا دهند،می نسبت بیرونی یبرجسته چندان نه عوامل به فرافکنانه ایشیوه
 اجتماعی، تضادهای قومی،میان هایمَکش -کَش. باشند پالوده کشور این مشکالت چنگ
 ایبیلهق ذهنیت و فرهنگ یگستره اخالقی، نظام نبود معنایی، تولید و مفهومی نظام در بحران

 افغانستان داخلی مشکالت نمودهای ترینبرجسته از کشور، مرداندولت راهِ چراغ عنوانبه
 دستور و مطلوب نظمی به وضع این خود واقع در و کرده مختل را سازیملت روند که است
 ختاری طول در بیرونی عوامل به که چنانآن. است شده تبدیل مدارانسیاست و رهبران کار

 داخلی موجود هایواقعیت به کمتر شده بازی مردم احساسات با همواره و شده پرداخته
 اقوام و مردم احساسات با بازی راهِ در را خود هنرِ همواره سیاسی رهبران. است شده اشاره

 یا کنند تصاحب خود به متعلق ظاهراً هایقومیت نامبه را سیاسی قدرت تا دادند خرج به
 نانآ برابر در بیرونی هایقدرت با فردی سازگاری نا صورت در را افغانستان اقوام کهاین

 ایهجامع فرد به محنصر هایویژگی کهآن جای به سازیملت فرایند کهآن حال. کردند بسیج
 یپروژه فرهنگی و اجتماعی تاریخی، خصوصیات همین با بایستی و دارد را افغانستان

 ایهتفاوت حفظ و هاخاصیت همه داشتن با ملی مشترک هویت و  برسد انجام به سازیملت
 گواهِ صرفا افغانستان سیاسی ادبیات تاریخ برعکس 1گیرد شکل هویتی مشروع

 هب همیشه سیاسیون. است و بوده کشور این سیاسی رهبران سوی از ناقص هایالگوبرداری
 و شده تجربه دیگر جوامع و هافرهنگ در تنها که داشتند توجه نمادین بسیار الگوهای
 . است بوده موفقیت به قرین کماکان

 نه کنونی تکنوکرات رهبران چه و هاآن از پس گراهایاسالم چه ها،کمونیست چه
 رد مشت همه ایبومی بستری هیچ بدون که افغانستان، هایویژگی از تمام آگاهی با تنها

 ستاوردید هیچبی بودند کرده تصور و تعریف خود که ناقصی فضای در و کوبیدند تاریکی
                                      

 سازي در افغانستان؛دولت -هاي ملتحمزه واعظي؛ موانع و چالش -1

 1102511pag NOV  144_111111www.bbc.co.uk/   

http://www.bbc.co.uk/131113_144%20pag%20NOV%2013/2013
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 . رسیدند سازیملت یپروژه کار پایان به

 برجسته سطح چهار در را افغانستان بزرگ مشکالت توانمی فشرده یگونه به
 :کرد شاخص

 دادیتع شده داده افغانستان به که توصیفی ترینمهم نظری لحاظ به کالن؛ سطح. 1
 نای جغرافایی الهوری اقبال مانند هم تعدادی و بردند کار به را زمین قلب/ هارتلند صفت
 و علمی هایویژگی باید که چنانآن یك هیچ اما. دادند شهرت آسیا قلب نام به را کشور
 ردیگ بپذیریم را آن خیالی و ایافسانه یجنبه کهاین کما ندارد، هم اکنون و نداشت عقلی
 رگبز هایقدرت پای همیشه که کرد یابیریشه را کشوری مشکالت وصف این با تواننمی

 ینظریه ام کهاین فرض به. است یافته پایان آنان شکست به نهایت در ولی کشانده خود به را
 جهان لبق افغانستان نه امروز اما بپذیریم را هارتلند -آسیا -افغانستان و هارتلند -افغانستان

 نیابتی هایجنگ و نرم مرزهای. تپدمی آسیا و جهان دل در قلبی چنین هم، نه و است آسیا و
. است شده شاعرانه هایتوصیف و کشورها مناسبات تغییر باعث مجازی و واقعی جهان در

 تیغیر با و غیور مردم ما است، آسیا قلب کشورما افغانی، غیرت مانند ایخیالی هایتوصیف
 . است سیاسی ادبیات در باختن رنگ حال در روز هر...  و هستیم

 با هک است دیگری مسایل افغانستان فیاییاجغر موقعیت از گذشته میانه؛ سطح. 2
 و هامداخله یانگیزه و خورده کور گره کشور این یهمسایه کشورهای منافع

 و هویتی تکثر قومی، ساختار. است کرده فراهم را کشور این گانهمسایه هایگیریموضع
 باعث گان،همسایه بخشی با افغانستان اقوامِ مذهب و نژاد و زبان مانند مشترکی  وجوهات

 اقل حد با کشورها از هریك. است شده منطقه استخبارات تربیش یاستفاده و تحرک
 فرادازا خود نیابتی هایجنگ در و زنندمی مختلف هایفعالیت به دست شانقومی مشترکات

 استفاده خود یطلبانهتوسعه هایسیاست سوخت هیزم عنوانبه هاقومیت این اشخاص و
 و ملت ایجاد برای که ایملی یشالوده هرنوع طرح وضعیتی چنین به توجه با. کنندمی

 هب را همه آن هاهمسایه طبیعی طور به شودمی گرفته دست روی افغانستان در سازیدولت
 درز تا کنندمی تالش آن نا کامی و سازیعقیم در خود سهم به هریك و دانندمی خود ضرر

 شورک این اقوام و کنند پهن سطح آخرین تا را قومی مناسبات از ناشی اختالفات و هاشکاف
 در که ندبساز ملتی بایستی افغانستان قومی و سیاسی رهبران براین بنا. بسازند هم دشمن را

 نه رام این که حالی در باشد کشور این اقوام بومی و فرهنگی هایویژگی یهمه یبرگیرنده
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 مردم توان و بردمی میان از وضعیت تغییر برای را هافرصت بهترین که نیست، ممکن تنها

 .فرسایدمی روز به روز را افغانستان
 هایاقلیت سرزمین/ کشور عنوانبه داخلی ساختار لحاظ به افغانستان سوم؛ سطح. 3

 رعنص ترینمهم کشور این سیاسی ادبیات وصفی چنین با شود،می شناخته مذهبی و قومی
 که بار هر. است داده قرار قومیت واقعی غیر و خیالی ایگونه به را مشروعیت و قدرت
 قسیمت و قومی عوامل به را مشکالت یریشه سیاسی رهبران کرد باد کشور مشکالت پوست
ی نهادی که قدرت سیاسی را به گونهبه جای آن و دادند نسبت های نمادین سیاسیکرسی

 تنها هن روش این برعکس کنند. امارا به توزیع کرسی محدود میبخش کنند، تقسیم قدرت 
. ردک فراهم قومی طلبانفرصت برای را زمینه که نشد کشور مشکالت شدن فروکش باعث
 ربراد برای را زمینه و شد قومی مراتبسلسله ایجاد باعث کرسی اساس بر قدرت تقسیم

 در شاید جهان کشورهای بسیاری کهآن حال. کرد فراهم شدن کوچك برادر و بزرگ
 .باشند داده جا خود دل در را هاقومیت افغانستان از تربیش خود ایملی و ترکیبی هویت
 تسیاس مبنای بر کنون تا هاگذشته از. است متفاوت همه با کشور این سیاسی ادبیات

 و دانندمی هااقلیت دیگر و همه به نسبت تریافتهتکامل را خود ایعده اجتماعی داروینسم
. دندبرگزی قومیت انسانی، غیر و درست نا توجیهِ همین با را سیاسی قدرت مشروعیتِ مبنای
 و مقدس روش یگانه عنوانبه را اقلیت و اکثریت ملی دولت و ملی هویت آرایش در هنوز
 و سیسیا ادبیات که هاینگاه ترینمحوری هنوز. دانندمی نا پذیر تعطیل و تغییر قابل غیر

 ستانافغان حال این با. است قومیت غالب نگاه سازد،می را قوانین سایر و اساسی قانون محتوای
 نشدملت هایپله ترینابتدایی به تا کند طی خود تاریخ در باید را زیادی زمانمدت هنوز
 .برسد

 ولتد گیریشکل و تکامل افغانستان اقوام موزاییکی ساختار موزاییکی؛ ساختار: 4
 بافت. کندمی رو به رو جدی مشکل به همواره ملی نهاد و سازمان یك عنوانبه را ملی

 نهادی وجود افغانستان جغرافیایی ساختار دیگر یگفته به یا افغانستان ینیافتهسازمان و قومی
 رسدیم بستبن به زمانی ملی دولت ساختار ظهور فرایند. تابدنمی بر ملی دولت شکل در را

 یعناصر به پرداختن. شوندمی برجسته سازماندهی قابل غیر و پیوسته نا هایدادهدرون که
 به ایعشیره هایسمبل شمردن تابو قومی، هایارزش به دادن اهمیت ای،قبیله ساختار چون
 احساسات و ملی روح نیافتگیپرورش نمودهای ترینبرجسته از ملی، مشترک نمادهای جای
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 .کاهدمی ملی منش گیریشکل از که است افغانستان در ملی

 هایراهنمای و هایاری دلیل به دهزاد، عبدالمنان عزیزم دوست از پایان در
 شانای برای و گزارمسپاس د،کر ترآسان برایم را هاسختی از بسیاری که اشچشمداشتبی

 . خواهانم تربیش هایپیروزی
 چون مفاهیمی جای انسانیت مفهوم ما هایداوری همه مرکز در که روزی امید به

 دهربگیرد تا بتوانیم در کالبد یك ملت سر بلند ک  را برانداز بنیاد راسیسم و نژاد و قومیت
 و زندگی برادرانه را با هم تجربه کنیم. 
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 ملت و ملیت

 بخش   نخست 
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 نخست بخش

 ملیت و ملت

 که« nation» یواژه از« ملیت» و« ملت»هایواژهدانش اشتقاقی شناسیزبان لحاظبه 
 هااژهو دانش این سیاسی محققان اما. است شده برگرفته است، مشترک بنیاد تولد معنای به
 وندانشهر و سیاسیون محققان، متفکران، موارد اغلب در. اندبرده کابه متقاوتی معناهای به را

 و« ملیت» هایواژه دانش عمدتاً. دارند متفاوتی هایبرداشت هاواژهدانش این از معمولی
 از آن شدن متمایز که است دلیل همین به شوند،می کاربرده به درآمیخته شکل به« ملت»

 غرب سیاسی ادبیات در ها،واژهدانش این درست نا کاربرد و خلط. نمایدمی دشوار دولت
  (152 ص: 42 عالم،).کندمی برجسته را هایضعف نقطه

 دو به بستگی« ملیت» و« ملت» یواژه کاربرد آشوری، داریوش برداشتی به اما
 لتم تعبیر این بنیاد بر. دارد مشترک فرهنگ و«  مشترک آگاهی» مانند دیگر یسازمایه

 : کرد تعریف گونهاین توانمی را
 یك آن یدهنده پیوند عامل که است، انسانی بزرگ واحد یك از عبارت ملت

 احساس دیگر،یك به تعلق جمعی آگاهی و پیوند این باشد،می جمعی آگاهی و فرهنگ
 ( 308ص: 2 آشوری،).آوردمی پدید را واحد به وابسته افراد میان وحدت

 یك یسیاس حاکمیت با قلمروی یعنی گیرد؛قرارمی مبنا براین« ملت» از دیگر تعریف
 تقویت را جامعه معنوی و مادی هایهمبستگی آن، با دولت آن که واقعی قدرت و دولت

 حاکمیت با معین قلمروی در که ایانسانی ایجامعه به« ملت» دیگر یگفته به. کندمی
 احساس از که طوری. شودمی گفته کشوراست، در واقعی قدرت یدارنده که( دولت) سیاسی
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 عنویم و مادی هایوابستگی وجود با« ملت» نامبه ایانسانی –اجتماعی یپدیده به همبستگی

 نسانیا قلمرو یك که باشند ابزارهای تواند،می مادی وابستگی این. شوندمی تمیز و برجسته
 ثباع که معنوی هایانگیزه و کنند احساس جدا دیگری از را خود بتوانند؛ هاآن یوسیله به

 و مشترک نیای و مذهب و دین وجود همانا شود،می انسانی جماعت یك در افراد تجمع
 هاییزهانگ ملت نامبه واقعیتی پیدایش در. باشدمی...  و مشترک اخالق به وابستگی احساس

  (111 ص: 7 ابوالحمد،).است نامریی هم گاه و روشن گاه که دارد وجود
 گفته سخن نیز آن آلمانی دیدگاه به آن از کهآن 1فرهنگی تعبیر در« ملت» یواژه

 تقاداتان دیدگاه این به البته. شودمی برده کار به مشترک تبار و قوم مردم، مورد در شود،می
 و قوم یك هم یا و ملیت یك از که ندارد وجود ملتی هیچ چون است، شده وارد زیادی
  (134 ص: 7 ابوالحمد،).باشد آمده وجود به مشحص زبان

 ینحس دکتر. است« ملت» ایفرانسه دیدگاه نژادی، و فرهنگی تعبیر مخالف دیدگاه
 تعریف چنین را ملت ،«ملت» ایفرانسه دیدگاه از دیدگاه دو این برشمردن ضمن بشریه

 زبان و قبیله اقوام، از واالتر سیاسی نظم درون در که کسانی ایمجموعه ملت: »کندمی
 مینه مبنای بر که است یشدهتعیین پیش از نظم یك برایند ملت«. است کنند،می زندگی

 ساساح بنیاد،  براین و آیدمی پدید انسانی جماعت یك اعضای بین در مشترک مصلحت نظم
 20 قرن در که یتجربه. گیردمی شکل نظم آن به نسبت مشترک وفاداری و وظیفه انجام

 وجودبه استعماری پسا یا استعمار از پس ملی هایدولت آن در که شرایطی و شده تکرار
 . است سیاسی برداشت همین مؤید آمدند،

 دولت ایجاد در قومیت که این همانند سیاسی، سازمان و نظم چنین وجود کماکان
                                      

ریشه در داروینسيم اجتماعي دارد. حزب نازي آلمان بر مبناي اصل داروینيسم  ،مبناي فرهنگ و نژادر گرایي بملي.  1

قيده بودند این ع دانستند. بهنژادهاي بشري، نژاد خود را برتر از همه نژادها مي فرایند تکامل انتخاب طبيعي با تأکيد به

رمان رسند و بر دیگران فتکامل زیستي مي ها بهها و بهترینکه با پيروي از قانون طبيعيت که در آن تنها قوي ترین

ل بود همين دلي روایي کند. بهي بشري فرمانتکامل رسيده است و حق دارد بر دیگر نژادها رانند، نژاد آریایي نيز بهمي

ین نوع ي اي برجستهنمونه گفتند نژاد یهود نژاد تکامل نيافته است، پس باید نسل یهود از جهان نا بود شود.که مي

    نژادگرایي حزب نازي هيتلري بود. 
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  (32-31ص: 18 بشریه،).است ملیمؤثر هویت ایجاد در بشر افراد اندازه همان به است، مؤثر

 مدآ باال در که تعاریف همه این با ملت از سیاسی پردازاننظریه و دانشمندان برداشت
 . دارد وبش کم تفاوت

 کشور یك استقالل به وابسته را« ملیت» گیریشکل مهم شاخص 1بریس جیمز
 افتهنی استقالل هنوز که رودمی کاربه مردمی به اشاره در بریس برداشت در« ملیت. »داندمی
 آوردن دست به آرزوی در ملت به شدن تبدیل و سیاسی پراکندگی از رهایی برای و اند

 یاهمجموع یك در را خود که است« ملیتی» برایند« ملت» که بود معتقد او. هستند استقالل
 . است داده سازمان استقالل، آرزومند یا مستقل سیاسی

 ممه ملت گیریشکل در را نژادی هایقبیله و هاگروه آمیزش کهآن وجود با استالین
 اشاره در ملت او نظر از. کندمی تأکید مشترک زبان یك داشتن روی تربیش شماردمی
 و هاقبیله یآمیزه ینتیجه در که شودمی برده کاربه هاانسان  ایسرزمینی هایبندیگروهبه

 او یعقیده به یافتند، موجودیت بشر تاریخ فئودالی و باستانی هایدوره در نژادی هایگروه
 را ملت زیمرون( 15 ص: 4 عالم،. )شوندمی مشخص هم از مشترک زبان داشتن با هاملیت
 هنمی به مربوط خاص شکوهِ و جمعیت شوق و شور از برآمده مشترکی احساسات از شکلی

 ملت. »داندمی مشترک فرهنگی و شناختیروان احساس حالت را« ملیت» بارنس. داندمی
 اصل که فرهنگی و شناختیروان عوامل یتنیدهدرهم جمع به  که عامی نام از است عبارت
 همانند هایمراوپن«. است شده داده کند،می شگوفا را ملت یك بخشیوحدت یهمبسته
 وجودبه را ملت ملیت، از آگاهی یعنی داند،می ملت برای مسلم اصل را آگاهی آشوری

 (152 ص: 42 عالم،).آوردمی
 «ملت: »کنندمی تعریف گونهاین را ملت ملت، -دولت بازساخت ینظریه طرفدران

 درون در و دارند سر در را مشترک ملیت حس که است همگُن کمابیش انسانی اجتماع یك
  (29ص: 29 رحیمی،).کنندمی زندگی مستقل دولت یك یشدهتعیین مرزهای

 شناختیروان و باطنی ماهیت دارای چیزی را« ملیت»هایمراوپن و بارنس زیمرون،
 تکامل از معینی یمرحله در بشری بندیگروه از شکلی را آن استالین و بریس. دانندمی

 یك به مربوط افراد روانی حاالت برایند را ملت طرف یكاز یعنی. دانندمی بشر اجتماعی
                                      

1  .Jamse Brace 



شد
ه ن
خت

سا
که 
تی 

مل
 

12 

 
 تیجهن در که کنند،می ملی وابستگی احساس روحاً حاالت این داشتن با که دانندمی سرزمین

 دهند،می تمیز ازهم را ملت و ملیت استالین و بریس اما کند؛می پیدا معنا ملت نامبه ایپدیده
 هب. دانندمی اجتماعی ایمراتبیسلسله و گزینیجای فرایند ینتیجه را ملت آمدن وجودبه

 فراتر فشار و نیرو  یك اثر در که است جمعی زندگی آلایده یمرحله ملت هااین یعقیده
 ایعهمجمو« ملت» که است معتقد بریس حال عین در شوند،می ملت به تبدیل اقوام و قبیله از

 یشدهبستههم حالت را ملت استالین» هستند استقالل آرزومند که بوده یافتهسازمان انسانی
 ینا گویدمی وی ازسوی، کندمی تقویت مشترک زبان را همبستگی این که داندمی ملیت

 استالین برداشت بنابه. هستند جامعه اقتصادی نیروهای کارکرد برایند طورعمده به همبستگی
 که دباش این بهتر، شاید باشد، مستقل داریدولت داشتن با ایجداگانه وجود یك نباید ملت

 را تبعیض عدم و انسانی کامل برابری بر، مبتنی چندملیتی دولت تا شوند متحد هاملیت
 (153 ص: 42 ، عالم).دهند سازمان

 را ملت یواژه ما که هنگامی. است ملت همان  nationیبرابرنهاده فارسی زبان در
 nation یواژه. رودکارمیبه انگلیسی زبان در که است nation همان آوریممی زبان به

 ونیخ -فیزیکی هاینسبت گربیان که است،  شده مشتق التینیnation  از تباری لحاظ به
 خاص تبار یك از که شدمی گفته کسانی به« ناتیو. »است  انسانی ایمجموعه یك

 ( 17ص: 4 آرزو،).باشند
 فرهنگی یمجموعه یك را ملت کند،می ارایه ملت از« دوورژه» موریس که تعریفی

 و آمیزش ماحصل فرهنگی یمجموعه این که( بوده فرهنگی یمجموعه یك ملت) داندمی
 ذهنی صور و نهادها جمعیت جغرافیا، چون(  عناصر) هایسازمایه و عوامل ترکیب

: 4 آرزو،).شوندمی مندهستی تاریخ، وتاب پرپیچ فرایند در که است فرهنگ یعنی جعمی،دسته

 ( 18 ص
 تعریفات برخی در. است شده برجسته خاص هایسازمایه تعاریف این از یکی هر در

 آگاهی هم برخی در و انسانی ایمجموعه یك روانی حاالت هم، برخی در و فرهنگی عناصر
 این مجموع در. است شده دیده نفوذ با اقتصادی  عوامل هم برخی در و ملت و ملیت از

 : کرد تعریف گونهاین را« ملت» توانمی هاتعریف
 قومی هایگروهخرده اتحاد اثر در که انسانی، ایمجموعه یك از است عبارت ملت»

 ینیمع قلمرو در همگُن کمابیش روانی حاالت و مشترک فرهنگ مشترک، آگاهی داشتن با
 ارند،د قبیله و قوم از فراتر معنوی و مادی وابستگی احساس آن به و کنندمی زیست انسانی
 «.شودمی گفته
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  است تاریخی -سیاسی یپدیده ملت

 توانیم تربیش هایانگیزه و نیرو به زمین، روی در انسان پیدایش از که انسانی تاریخ
 وزیامر مفهوم به که ملت. است یافته سامان کرد، عنوان سیاسی هایانگیزه را هاانگیزه این
 رد که است سیاسی -اجتماعی ایپدیده یا حادثه یك کشور، -ملت یعنی هستیم آشنا آن

 یبنیاد تحوالت و تغییرات اثر در بلکه است، نداشته وجود اشامروزی معنای به گذشته
 جان اروپا، صنعتی –بازرگانی« بورژوازی» رشد با گامهم سیاسی هایبندیصف و جوامع

 یشپ. گردندمی تربرجسته ملت، یپدیدآورنده هایسازمایه که است عصر این در و. گیردمی
 بودند حاکم جهان در و شناختندنمی را جغرافیایی مرز گونههیچ که بزرگ هایدین آن از

 به ملت. داشتند کلیدی نقش انسانی اجتماعات پارچگییك و سازماندهی در ملت همانند
 و بودایی دین و مسیحیت اسالم، مانند هایدین آن جای به. بود آشنا نا مفهوم امروزی معنای

 امت مفهوم مانند. بخشیدندمی انسجام را خود پیروان اخالقی عمدتاً اصول بر که بودند... 
 خود چتر زیر را خاص ملت و قوم و نژاد هر از مختلفی پیروان هادین این. اسالم در

 ( 113 ص: 7 ابوالحمد،).داشتند

 1 میهن و ملت مردم،

 نظرداشت در بدون را هاواژه این عادی مردمان ،روزمره وشنودهایگفت در اغلب
 ناشی هم جای به مفهوم دو این کاربردنبه دهند،می قرار استفاده مورد آن مصداق و مفهوم

 وممفه دو این دانستن یکی و درستی نا. است هم جای به مفهوم دو این شباهت و نزدیکی از
 ،هستند انسانی افراد مردم، هم و ملت هم یعنی شانمشترک مبنای که آیدمی پدید جا این از

 انسانی افراد تجمع هرگونه ما هرگاه. ملت هم نه و دارد وجود مردم نه انسانی افراد بدون
 گروهِ هر و. باشد ملت ایعینی و اصلی مصداق تواندنمی ایانسانی گروهِ هر بنامیم ملت را

 توانمی ار انسانی افراد اجتماعات همیشه دیگر یگفتهبه یا بنامیم مردم توانیممی ما را انسانی
 .باشند ملت توانندنمی مردم از هرگروهی ولی نامید مردم

                                      
1  .People، Nation & Homeland  
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 مثالً. گیرندمی قرار استفاده مورد هم، از ترگسترده گاه -گاه مردم و ملت مفهوم

 حالی در هستند زبانفارسی که داریم چشم هایانسان از یمجموعه به ،فارس مردم گوییممی
 یانم تفاوت از که هرگاه. باشند مربوط سیاسی واحد و ملت چند به مردم این توانندمی که

 .باشیم آگاه نیز« میهن» و« ملت» میان تفاوت از ما که است جا به رودمی سخن مردم و ملت
 پذیر نا جدایی هم از نیز ملت و میهن. پذیرند نا جدایی هم از« مردم» و« ملت» کهچنان

 دتواننمی ملت، بدون هایسرزمین نه و ملت بدون میهنی هم نه و میهن بدون ملتی نه هستند؛
 منفك کامل طوربه مفهوم دو هم گراییملت و دوستیمیهن. باشند داشته معینی رسم و حد
 یزندگ و جغرافیا طبیعت، به نسبت انسان مهرورزی دوستی،میهن در. نیستند دیگرهم از

 میهن به توصیف در افراد که طوری است، واال هدف انسانی اجتماع یك افراد بر اجتماعی
 یباره در و کنندمی وصف را خود میهن شاعرانه، احساس و عاطفی هایوابستگی با خویش

 یكبه تعلق احساس گراییملت در کهحالی در. سرایندمی حماسی و عاطفی شعرهای آن
 در. کندمی معین و مشخص را افراد نگرش و دیدگاه فرهنگی، همبستگی و مشترک هویت
 هریك و هستند، پذیر نا جدایی هم از پرستیوطن هم و گراییملی و گراییمردم هم واقع،

 ( 112 ص: 7 ابوالحمد،).دهندمی تشکیل را مثلث یك ضلع سه
 . است جدید نسبتاً یپدیده ناسیونالیسم و پرستیمیهن دیگر طرف از
 وابسته را خود مردم هم نه و داشت وجود ملت نه هاامپراتوری و قدیم هاینظام در

. شدیم گرفته کم دست راحتیبه فردگرایی ملیمانند استقالل ادعای دانستند،می ملتی به
 تربیش اروپا در اجتماعی، یصحنه در مردم حضور بودنرنگکم و خاندانی منافع اولویت
 مردمان. پاشید فرو هاامپراتوری مرزهای لهستان امپراتوری فروپاشی از بعد داشت، وجود

 هماهنگی این به گرایش که شدند، هماهنگ هم با عینی عوامل مبنای بر سرزمین این
 کایامری و آفریقایی آسیایی، کشورهای در پرستیوطن احساس. افزود گراییملی سرعتِبه

  (159 ص: 42 عالم،).شد نمودار کم -کم التین
 مثالً دهند،نمی تشکیل را ملت یك گویندمی سخن زبان یك به که مردمی همه

 و آلمان در. نیستند ملت یك اما دارند، مشترک زبان کهآن وجود با فرانسه و بلژیك
 و ندارد وجود ملت جاآن در که نیست آن دلیل این اما گویند،می سخن زبان چند به اتریش

 ندچ وجود که دهدمی نشان کشورها دیگر تاریخی و فرهنگی تجارب دیگر یگفتهبه یا
 ( 134 ص: 7 ابوالحمد،).نیست شدنملت برای مانعی زبان،
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                                                                                                                                                                   ملت یدهندهتشکیل عناصر/ هاسازمایه

 ینا خاص، هایانگیزه مبنای بر کند تعریف را ایانسانی اجتماع کهاین برای ملتی هر
 هویت با را خود بشری یخانواده میان در و کندمی تعریف را انسانی -اجتماعی وجود

 افیاجغر یك از بودند اثرگذار تاریخ در که انگیزهای. دهدمی تمیز خود ملی فرد به منحصر
 همه حاکم نظام هاجاه برخی در که طوری. دارند برجسته هایتفاوت جغرافیا دیگر تا

 کند، بازگو ترخوب را زبانی -قومی و نژادی گروهی یارزنده سهم بتواند که را هایانگیزه
 اساحس تا دانستند مسوول را خود ملی، تبلیغ این به نسبت هااقلیت همه و کردند تبلیغ

 ینماینده که هاینظام جوامع از بسیاری در اما. آورند پدید خودشان در را ملی  وابستگی
 این هک کردند، تبلیغ اجبار راه از عمدتا را ایقبیله و قومی هایانگیزه بودند؛ خاص ایقبیله
 هاینظام این کهاین یا گردید، دیگر هایاقلیت راندن حاشیهبه به منجر اجباری تبلیغ
 داده تمیز ایقبیله منافع از را ملی منافع افغانستان یگذشته هاینظام مانند قومیتك

 1.نتوانستند

 و اندبوده مهم ملت گیریشکل و پیدایی در تاریخ طول در که( عناصر) هایسازمایه

 یدهبخش قومی -سیاسی بعد ملت، مفهوم به( کشور و ملت دولت،) هاسازمایه این پیوستگی

 بیشترینه ملت کالسیك تعریف در. شودمی تعبیر 2«ملت -دولت» به آن از اکثراً که است

 یك ملت: »است این ملت از آنان کالسیك تعریف. دارد چیرگی فرهنگی هایسازمایه

... سازندمی را روان این« اند چیز یك واقع در که چیزی دو روحانی، اصل یك است، روان

 میل واقعی، دیگرسازشی ها،اسطوره و هاخاطره از ایغنی مشترک میراث دانستن یکی

 تعریف در اجتماعی علوم در. است مشترک میراثبه کردن تکیه و دیگرهم با زیستبه

 مشترک هایزمینه و قومی شخصیت ملی، شخصیت چون مختلفی عوامل از توانمی ملت

                                      
هاي قومي در حکومت نام منافع ملياي تنها این نيست که مفهومي بهبا منافع قبيله تفکيک منافع ملي. منظور از عدم  1

عبير ت همواره و هميشه عين منافع ملي قومينام منافع و خانداني وجود نداشته، این سخن ناظر بر این است که مفهومي به

 شده است. 

2  .Nation- State 
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 نینچ پس شوند؛می نظرگرفته در مهم ملت تعریف در که برد نام...  و اقتصادی و فرهنگی

 ذکر باال در که عناصری این یهمه از است ترکیبی ملت که گرفت توانمی نتیجه

 (307 ص: 2 شوری،آ).گردیدند
 خاک، زبان، اشتراکات یبرگیرنده در دیگر برداشت یك در را ملت هایسازمایه 

 یاراد غیر عناصر عناصر، این به و دانندمی تاریخی یگذشته و فرهنگی اشتراکات سرزمین،
 و فرضپیش نوع هر بدون انسانی افرادی یاراده به هاسازمایه این چون گویند،می عینی یا

 .کشور یك تابعیت یا و زبان مانند شوند،می تحمیل یانگارهپیش
 این دهندینشان داند،می ارادی غیر را ملت یسازنده عناصر کهاین دلیل به دیدگاه این

 به قبل از ایگونه به چیزی یعنی دارند؛ ملت ساختن در نقش ترکم هاانسان گویا که است
 لتم وجود که است این یافت توانمی دیدگاه این در که اشکالی. دارند احاطه ملت شرایطی
 با روانی لحاظ از که هستند، هاانسان یعنی است، هم هاانسان روان وجودبه وابسته

 در آن بنابر یابند،می خاص گروهی شأن در را خود شده، بینیپیش هایقناعت و هافرضپیش
 وجودبه اعتقاد همانا که اندیشندمی دیگری نوعی دانشمندان از ایعده دیدگاه این مقابل

 به آگاهی و معین اجتماع یك به فرد تعلق احساس که است؛ ملت ارادی هایسازمایه
 ستا ارادی پیوندهای این به توجه با. است اجتماع آن افراد دیگر سرنوشت با او بستگیهم
. باشد داشته مشترک زندگی گروه کدام با که گیردمی تصمیم قصد سری از انسان یك که

 مربوط ملت ارادی وعناصری است ملت 1 آلمانی دیدگاهی به متعلق ملت ارادی غیر عناصر

 (80 ص: 7 ابوالحمد،).است ملت 2 ایفرانسه دیدگاهی به
 نقش ملت پیدایش در تاریخ گذر در که هایسازمایه سیاسی، پژوهاندانش میان در

 ناصرع این تبیین در دانشمندی هر و دیدگاه هر. هستند ناروشن و پیچیده عمدتاً دارند، کلیدی
                                      

گيري ملت بر مبناي فرهنگ و نژاد خاص شکل ثير از دانشمنداني آلماني بود که معتقد به. دیدگاه آلماني ملت متأ 1

 بودند.

ن یک نهاد عنواگيري دولت بهشکل یت را بهواي ملت با تأثير از دانشمندان علوم اجتماعي فرانسه اول. دیدگاه فرانسه 2

مشکل  گيري ملت بهشکل ،شکل نگيرد عنوان یک نهاد مليداند و معتقد بودند تا زماني که دولت بهمي و سازمان ملي

  نام دولت از یک ملت نمایندگي کند. اي بهن ملياکند که یک سازمشود. ملت زماني معنا پيدا ميرو ميرو به
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 یدهس پایان در. است کرده پیدا دست خاص عناصری کشفبه ملت، علمی تحقیق فرایند در و

 نحوی به کدام هر که آمد وجودبه نظریه دو ملت، یدهندهشکل هایپایه تبیین برای 19
 و آلمانی ینظریه به هانظریه این از که برشمردند؛ را ملت هایسازمایه و عناصر خاص

 (132 ص: 7ابوالحمد،).شودتعبیرمی ملت ایفرانسه
 نژاد و خویشاوندی چون عناصری ملت گیریشکل در که است آن بر عقیده را ایعده

 و ینژاد یگانگی به باور که پذیرفت توانمی حد این تا را امر این. نمایدمی ضروری مطلقاً
 زودتر زمانی ملتی دیگر یگفته به. کندمی کمك مردم پارچگییك فرایند به خویشاوندی

 مبنای رب که استدالل این اما باشد، داشته زبانی -قومی پیچیدگی ترکم که گیردمی شکل
« تمل» گیریشکل در اساسی اصل را بیرونی –عینی عوامل و است استوار نگرییگانگی

 نای حقیقت است، گفته رُنان که چنان. کشاندمی میان در را دیگری ایمسأله پای داند،می
 گوید؛می دیگر زبان به را سخن همین نیز شومان. ندارد وجود خالص نژادی هیچ که است

 اهسخن این از که برداشتی.« است وقت خیلی اند،داشته وجود هم خالص نژادهای زمانی اگر»
 المُح پس است، نمانده باقی رنگیك و اصل نژادی هیچ تاریخ گذر در  که است این شودمی

 برایند نژادها شدنوبرهم درهم این باشد، نژاد یك از که ساخت را ملتی که است
 را نژادی ایشده کشیده مرزهای که است هایازدواج و هاپیروزی ها،جنگ ها،مهاجرت

 نژادی هایگروهبه متعلق زنیممی سخن آن از امروزی معنای به که هایملت یهمه. شکندمی
 .هستند گوناگون هایقبیله و

 نتس و تاریخی اشتراکات زبانی، اشتراکات در را ملت هایسازمایه دانشمندان، برخی
 فیخته و هِرتس. کنندمی جویپی اقتصادی و جغرافیایی اشتراکات دینی، اشتراکات مشترک،

 قیدهع بارکر. دانستندمی پذیر نا اجتناب را عناصر این وجود که بودند کسانی نخستین از
 نیست، هاواژه وجود صرف زبان دارد، وجود زبان و ملت میان نزدیکی هایوابستگی: »داشت

 یگسستن نا پیوند انسانی احساسات با که است معناهای تداعی از خاصی بار دارای یواژه هر
 فلق که این مگر داشت را هااندیشه و احساسات این تواننمی. انگیزدمی بر را اندیشه و دارد

 «.کرد مفهوم اجتماعی قرارداد در و کرد باز زبان کلید با را هاآن هایتداعی
 علیرغم است، جامعه در انسانی هایجماعت یدهنده پیوند نیروی یك از ما برداشت

 آن به که است اصولی این البته. کرد تلقی ضروری و عینی عامل را دین تواننمی برداشت این
 سرزمینی -جمیعتی اشامروزی معنای به ملت شد گفته کهچنان. هستند معتقد سکوالرها
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 که هایانسان مجموعه که است این کنیممی ارایه« ملت» از امروزه که دقیقی تعریفِ. است
 سرزمین یك در کفری یا دینی ایمانِ از اندازه هر با و باشند مذهبی یا دین هر به متعلق

 رد براین بنا. هستند سهیم سرزمین این هایسنت و فرهنگ تاریخ، در و کنندمی زندگی
 ینابودکننده که است، انسانی جوامع یدهندهوحدت تنها نه دین شده،سکوالریزه سیاست

 یاساس و بیرونی عامل ما را دین هرگاه سکوالرها نظر از شود،می شمرده دموکراسی بنیادهای
 یافراط برداشت این اما. است شده تعصب به آلوده ما سیاسی یاندیشه واقع در بدانیم ملت

 دتوانمی دین که است این مؤمنان ادعای. انگیزدمی بر را مؤمنان احساسات دین، از سکوالرها
 را انسانی قلمرو یك هایانسان اشتراک نقاط و تعریف را انسانی ایجامعه هایارزش

 تواندمی کشورها در ملی بستگیهم واقعی عامل یگانه دین اساس این بر پس نماید، برجسته
 ( 155-154 صص: 42 عالم،).باشد

 همانا که کنند،می ارایه ملت یسازمایه عنوانبه را دیگری چیزی هامارکسیست اما،
 . است اقتصادی هایوابستگی
 ایپدیده محالت، در مبادالت روند و اقتصادی وابستگی اشپیروان و مارکس نظر از

 ملت یلتشک برای اقتصادی هایوابستگی از مارکس بار نخستین. آوردمی پدید را ملت نامبه
 ،است شناختیجامعه و تاریخی ایپدیده ملت که بود این همیشه هابرداشت اما. گفت سخن

 لتم است، نکرده توجه آن به کسی که است عاملی یگانه اقتصادی شرایط مارکس نظر از
 از تمل آید،می وجودبه کالن سودهای انبارشدن با که است اقتصادی مبادالت شرایط برایند

 اب مشابهی برداشت لنین. است پدیدارشده نژادی هایگروه و هاقبیله ،1 هاکالن درآمیختگی
 پیدایش سبب محلی بازارهای ایجاد و مناطق میان مبادله رشد گوید،می وی. دارد مارکس

 حال در تولیدِ یشیوه که ایپارچهیك اقتصادی مشترک هایبستگی. اشت شده هاملت
 هجامع افراد همبستگی ایجاد در تولید یشیوه واقع در. کندمی ایجاد داریسرمایه یتوسعه

 ناشی فضا این کند،می فراهم هاانسان هاینیازمندی برای را فضا بیرونی نیروی یك عنوانبه
 مندهستی را خود ملت یك کهاین برای گاهی. است داریسرمایه یپارچه یك اقتصاد از

                                      
ها، شهرهاي بزرگي است که مبادالت در آن بر اصل روابط طبقاتي صورت مي گيرد. منظور از عنوان کردن کالن - 1

جاي احساسات و عواطف انساني، انباشت سرمایه و اخالق ماشيني حاکم است  تر از نوع ارگانيک است و بهابط بيشرو

 کند.  ها را تضاد طبقاتي تنظيم ميو روابط انسان
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 یك به مربوط مردمان کهاین دلیل به شد،می تلقی ضروری جغرافیایی وابستگی سازد

 زمینیسر به نسبت مردم خاطر تعلق جغرافیا از منظور. کنند احساس وابسته را خود جغرافیا
 یهتجرب یك در و گویندمی سخن زبان چندین یا یك به و کنندمی زندگی آن در که است

 این بینیجهان و مشترک، و سانهم تقریبا احساساتِ. دانندمی شریك را خود تاریخی
 سرزمین به تعلق احساس دارند خود سرزمین به قوی دلبستگی نیز و انسانی ایمجموعه

 یاسیس کارگزاران. شودمی تعبیر دوستیمهین به آن از سیاسی ادبیات در که است یروحیه
 تریشب دوستیمهین شعارهای از دهند تغییر خود نفع به و فعال را مردم احساسات کهاین برای

 . کنندمی استفاده
 محیط ینمایه بهترین چگونه زبان که کند،می زبان به اشاره شومان فریدریك

 كی  آمدن وجودبه برای اجتماعی و سیاسی استقالل تنها وی نظر از. است شخصی فرهنگی
 انیانس جوامع که حالی در اند،شده تعیین سیاسی لحاظ از مرزها این یعنی نیست کافی ملت

. شودمی پوشیچشم آن از سادگی به که دارند مشترکی هایویژگی بسیاری بشری نژادهای و
 برای مشترکی زبان که دارد تربیش را شدنملت شانس گاهیآن انسانی ایمجموعه یك

 مشترک زبان همین دیگر ملت از ملت یك تمیز وجه واقع در. باشد داشته خود مبادالت
 بانز هستند، ملت یك شهروند کسانی چه که کندمی تعیین که عنصری ترینشاخص. است

 دانند،می ملت بنیادی یسازمایه عنوانبه را زبان که کسانی عِداد در. است ملی هایزبان یا
 طرفداران که براهینی وجود با اما. برد نام استالین و کاهان هانس مویِر، رامسی از توانمی

 ینظریه مخالفان که براهینی. است شده وارد زیادی انتقادات کنندمی ارایه زبان ینظریه
 اصلی برهان. است بریتانیا و سویس اجتماعی –سیاسی ساخت و وجود آورند،می زبان

 کشورها این در که مردمانی کشورها این در زیادی هایزبان وجود با که است این مخالفان
 به. روندمی شماربه هاملت این از یکی شهروند و آیندمی شمار به ملت کنندمی زندگی
 متفاوت هایملیت یعنی است، چندملیتی دولت یك سویس زبان، ینظریه مخالفان یعقیده
 زبان مخالفان ینظریه دومی برهان. اندآورده وجودبه را سویس نامبه واحدی ملت یك

 کنار و گوشه در زیادی مردمانی که است این شدنملت عنصر ترینمهم و یگانه عنوانبه
 ملت و اندنیاورده وجودبه را ملت یك مشترک، زبان یك وجود با که هستند جهان

 ولی دارند زبان یك که هستند زیادی مردمی نمونه برای. اندنکرده تجربه هنوز را واحدی
 لیو اندشده تشکیل زبان چندین از که هستند هایملت یا شوند،می مربوط ملت چندین به
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 ها،الیایآستر ها،کانادای بریتانیا، مانند. اند گذاشته سر پشت خوبی به را شدنملت یتجربه

 هایملت -دولت و گوناگون سیاسی هایحاکمیت در...  و هازبانفارسی یا و هانئوزیالندی
 -اجتماعی مشترک هایارزش و عینی هایواقعیت بسیاری با و کنندمی زندگی مختلف
 عمیق کامل، مراودات ینتیجه در تنها هاملت. آمدند کنار خود ایجامعه و کشور تاریخی

 رفتهگشکل نداشت، وجود آن برقراری امکان مشترک سرزمین داشتنبی که هانسل منظمِ و
 یکسانِ یتجربه مراودات این زبانی، ینظریه مخالف پردازاننظریه یعقیده به. است
 هایوابستگی مشترک زبان داشتن. آوردمی پدید را ملی هایآرمان و مشترک بینیجهان

 بینیهانج تاریخی، یتجربه این که هستند عواملی اقتصادی مشترک هایبستگی و جغرافیایی
 ورط به. کنندمی منتقل دیگر نسلی به نسلی از ایطوالنی زمان در را پرستیمهین احساس و

 یا و اندداشته شادمانی و بختیخوش احساس هم با اند،کرده زندگی هم با مردم این معمول
 و شخصیت با مشترک شناختیروان ترکیب به هااین از اند،چیشده را مصایب و رنج هم با

 شرایط از یبازتاب عمده طوری به کنممی ذکر آن از که شخصیتی. کنندمی تعبیر ملی هویت
 است، ثابت و ایستا که فردی شخصیت برخالف اما. است...  و فردی و جمعی زندگی

 در مایلت و گرایش از حاکی ملی شخصیت. گذاردنمی تأثیر برآن فردی شخصیت دگرگونی
 محدود، زمان گذر در فردی شخصیت. است جمعی هویت اعتالی برای همبسته مردم میان
 لیم شخصیت رسد،می تکامل به ملت یك عمر امتداد به جمعی شخصیت اما کندمی تغییر
 ( 157-158 صص: 42 عالم،).است فردی شخصیت ییافتهتعمیم و شدههمبسته حالتی

 به ملت یسازمایه ترینمهم از مشترک دین و مشترک سرزمین مشترک، زبان
 چهارمین عنوانبه را مشترک روانی ساختار دانشمندان از برخی حال درعین آیندمی حساب
 یسازمایه کردن شاخص به رابطه در دانندمی ضروری امر یك ملت آمدن وجودبه در عنصر

 روانی ساختار یمؤلفه تریناساسی عنوانبه که رسدمی نظر به مهم دیگر چیزی چهارمی
 یاراده مشترک، روانی ساختار زیرا است؛ ملی مشترک یاراده آن کنیم، یاد مشترک
 ( 18 ص:  4آرزو،).آوردمی پدید را جمعی و مشترک
 روریض ملت پیدایش برای که عناصری و شد ملت از که مختلفی تعریفات کنون تا

 که چرخندمی افغانستان محور حول هاتعریف این مجموع در شدند، تعریف شدمی دانسته
 .داد سو را حاضر محبث توانمی نظرات این از الهام با

 ایاسیسی جغرافیایی کهآن از پیش یعنی تاریخ طول در آیا که آیدمی پیش پرسش این
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 خیپاس و دلیل همین به. نه یا داشته وجود ملت هایسازمایه آیا شود تعیین افغانستان نامبه

 آن از ملت که های سازمایه قدیم آریانای در که است این شود،می ارایه هاپرسش این به که
 داشته وجود ملت یآورنده پدید یسازمایه سه قدیم آریانای در داشته، وجود آیدمی وجودبه

 .است
 :مشترک سرزمین 
  بزرگ؛ خراسان: کشور نام (1 
 زردشتی؛ آیین: مشترک دین(  2
 و خواندهمی« اریك» را آن« گوستاولوبون» که بوده زبانی: مشترک زبان( 3

 ( 21 ص: 4 آرزو،).نامدمی آریای  را آن مولرماکس
 هاینام تاریخ طول در شودمی شناخته سیاسی مرزهای همین با که امروز افغانستان

 بعد و بزرگ خراسان آن از بعد و آریانا تاریخی هاینام این از یکی که است، داشته مختلفی
 دین آغاز با برابر بزرگ خراسان در ملت هایسازمایه. گردید مسما افغانستان نامبه هم

 :از بودند عبارت اسالم

 بزرگ؛ خراسان: مشترک سرزمین( 1
 اسالم؛: مشترک دین( 2
 .دری/ فارسی: مشترک زبان( 3
 در که عناصر این را ملت مفهوم بود، اسالم دین ظهور شاهد خراسان که زمانی از

 به هرات تیموریان و غزنویان امپراتوری که بود وضعی چنین در. ساختندمی ذکرشد باال
 .کردند اقدام قبیله و قوم از فراتر اجماع ساختن

 چون ادبی هایسبك و ادبیات شگوفایی شاهد حال همین در ما، سالکهن تایخ در
. آمدند وجودبه هاامپراتوری این یمحدوده در هندی سبك و عراقی سبك خراسانی، سبك
 بود، داده قرار خود چتر زیر را بزرگ خراسان قلمرو که نظیرکم دستاوردهای آن از عالوه

 گرا گاهی کرد، فارسی مدنیت و ادبی عطر از مشحون را هند گورکانیان سیاسی جغرافیای
 جایب سخن است، خراسان فارسی فرهنگ از شده اقتباس گورکانیان فرهنگ  که بگوییم
 (25 ص: آرزو).ایمنگفته
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 ملت ایفرانسه/ آلمانی هایدیدگاه

. ستا ترپیچیده قبیله و شهر چون اجتماعی هایپدیده دیگر با مقایسه در ملت یپدیده
 فرهنگ یگانه، سیاسی سازمان یك وجود در را ملت یدهندهتشکیل عناصر پردازان،نظریه

 وانتمی میان این در که اند، وجوکردهجست...  و مشترک تاریخی ایپشینه مشترک، زبان و
 عناصر در هابرداشت این از یکی یسرچشمه فرانسه انقالب. برد نام فرانسه انقالب از

 در وحدت ملت یك ضروری شرایط ملت ایفرانسه دیدگاه در. بود ملت یدهندهتشکیل
 ولتد آمدن وجودبه به، وابسته ملت تاریخی وجود و تکوین پس. است یگانه سیاسی سازمان

 هب نسبت سازیدولت دیدگاه این در. ملت سپس آید وجودبه دولت باید نخست یعنی است،
 د،نیای وجودبه ملت باننگه عنوانبه دولت که زمانی تا زیرا دارد، منطقی تقدم سازیملت
 ملی دولت از را خود مندیهستی ملت دیگر یگفتهبه. تواندنمی آمده وجودبه ملت

  (31 ص: 18 بشریه،).گیردمی
 تأثیرگذار هایانگیزه و عوامل ملت ایفرانسه یاندیشه نظررانصاحب این از عالوه

 دیگر و مذهب زبان، اهمیت دیدگاه، این در. دانندمی ضروری را ملت گیریشکل در
 وانتنمی را ملت یك یعنی نیستند، بسنده ملت گیریشکل برای نژادی -قومی مشخصات

 هایانگیزه بگیرد، شکل ملت کهاین برای هاآن نظر از. کرد ذکر باال عوامل خاص برایند
 عوامل جمله از را معنوی و اقتصادی عامل تاریخی، عامل محیطی، -ملی احساسات پیدایش
 از سازمان یك یسایه در هم با مشترک زندگی.  دانندمی ملت یك گیریشکل ضروری
 آن به سازمان این به مربوط افراد که آوردمی پدید را مشترک هایخاطره دور، هایگذشته

 نیازهای و بختیخوش و هاجنگ ها،پیروزی ها،شکست. بندندمی دل صمیمیت سری از
 (135 ص: 7 ابوالحمد،. )دهندمی تمیز را ملت که هستند عواملی جمله از اقتصادی

 یفرهنگ هایبرداشت به معتقد شود،می یاد ملت آلمانی دیدگاه به آن از که دیدگاهی
 عوامل جمله از را فرهنگی عوامل فیتخه و نوفالیس مانند آلمانی نویسندگان. هستند ملت از

 یجهنت این به طبیعت حکم از قیاس با هاآن. دانستندمی ملت آمدن پدید در پذیر، نا انکار
 وجود حکم به نه است، شده تقسیم هاملت میان طبیعت حکم به بشریت که اندرسیده
 طبیعت جبری و قهری ینتیجه هاملت چگونگی یعنی. امروز سیاسی جغرافیای و هادولت
 برخالف دیدگاه این در است، بخشیده  مراتبیسلسله و درجه بشری نژادهای بر که است

 ریه،بش. )دهد تشکیل را دولتی که باشد آمده وجودبه ملتی باید نخست ای،فرانسه دیدگاه
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 ژادهان هااین نظر از. است استوار ملت و نژاد بودنیکی بر نظریه این این، بر بنا( 32 ص: 18

 لاص در است مشهور ملت آلمانی ینظریه به نظریه این کهاین وجود با. هستند هاملت بنیاد
 را یمراتبسلسله بشری نژادهای بین ملت آلمانی ینظریه بودند، ایفرانسه آن بنیادگذاران

 تربیت هب که سازندمی برتر هایملت برتر، نژادهای بندیدرجه این برطبق و کندمی شناسایی
 و نژادی تکامل مراتبسلسله هرم یقاعده در بر -بر نژادهای و گیرندمی قرار هرم رأس در

 اییلهقب یا اجتماع سوسیال، -ناسیونال نگرشی در ملت این بنابر. گیرندمی قرار فرهنگی
 (133 ص: 7 ابوالحمد،).است... و مشترک سرزمین مشترک، زبان مشترک، خون از مرکب

 نژاد به متعقید که آلمانی« )ب» و« الف» دیدگاه دو از تر،جامع که یدیدگاه سومین
 و رودمی باالتر نظریه دو آن از بودند( سیاسی ینظریه به معتقید که ایفرانسه و مشترک

 را ملی هویت دیدگاه، این. داردمی نگهه باز کماکان را نظریه دو آن هایویژگی حال درعین
 هویت اندیشمندان این یعقیده به. داندمی ملت و سازیملت برای اساسی یسازمایه عنوانبه

 هایقوم وجود که  گرفت نتیجه چنین توانمی پس آیدمی وجودبه گوناگون منابع از ملی
 ملت آمدن وجودبه مانعی کشور یك در زبان چندین و مختلف نژادهای و گوناگون

 اصخ فرهنگ و قوم از فراتر که شود اطالق باید هویتی نوعبه ملی هویت که چون شود،نمی
 به را ملت هایسازمایه اگر وی نظر از. است نقطه همین در درست رُناناَرنِست انتقاد. است

 که داشت انتظار توانمی ترکم صورت این در دهیم کاهش فرهنگی –قومی هایسازمایه
  (33 ص: 18 ، بشیریه).آید وجودبه تاریخ طول در خاصی زبان و فرهنگ از ملتی
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 دوم بخش

 ملی هویت/ همانَستی

 را هستی و وجود...  و دهخدا اللغات،غیاث معین، عمید، معتبری هایواژهدانش در 
 تعریف گونهاین را هویت برداشتی چنین بر بنا. یابیممی هویت اصلی معنای و مترادف

 . کنیممی
 اتیصف. است آن گوهری برصفات مبتنی که شخصی یا شی حقیقت از عبارت هویت

 در گوهر این. است ملت یك و قوم یك خانواده، یك فرد، یك شخصیت یسازنده که
 هایهویت و آیدمی وجودبه فرد در جامعه، با فرد متقابل تأثیر و دررویی رو و تداخل جریان

: 4آرزو،. )شوندمی قومی و  جمعی فردی، هویت انواع و گرددمی مطرح آن از ناشی گوناگون
 یألهمس یك هویت که گفت توانمی سخنیك در هویت، گوناگون ابعاد به توجه با( 14ص

 حساب به فرهنگی مسایل جزوی هم ملیت و مذهب دین، دیگر برداشتی به بنا است فرهنگی
 وابطر باشیم خواسته هرگاه. اند حقیقت یك از تعبیر گونه دو گفت توانمی که آیندمی

 آگاه آن یگسترده ابعاد از و کنیم درک را اسالمی وهویت ملی هویت ملت، دین، میان
 مسایلی ترینعمده از خود این و کنیم معنا خودمان کشور با پیوند در باید را هااین شویم
 به هم ما هویت پیدایی در. کرد پیدا روابط این میان در توانمی را آن حل یزمینه که است

 اهمیت با هایسازمایه سرییك اشامروزی معنای به هم و ملی معنای به هم تاریخی، معنای
 از ما جمعی هویت. کرد گذر بسته چشم با آن از تواننمی گیساده به که هستند
 در و است آمده وجودبه متفاوت شناختیروان حاالت و چندگانه باورهای و هاهویتخرده

 هکنجسه این بیرونی و ظاهری وجود در. دارد را( مثلث) کنجهسه یك حیثیت ما هویت کل
 ارکن در باید منظم طور به اضالع این که کندمی ایجاب و است الزم آن هایضلع از هریکی
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 ربوطم کنجهسه این ارزشمند ضلع یك بناً. آید وجودبه یگانه مثلث یك تا گیرند، قرار هم
 این دیگری ضلع شودمی« خراسان» و« آریانا» چون ما کهن هایتمدن و گذشته تاریخ به

 معاصر تمدن به مربوط ما هویت سومی ضلع و دهدمی تشکیل ما اسالمی هویت را کنجهسه
 ( 2 ص: 10 انصاری،).شودمی است، یافته شهرت غربی تمدن نامبه که

 ملی هویت هایسازمایه

 در یچندگانه مشترکات که آیندمی وجودبه زمانی هاملت که است ذکر به الزم
 هویت امن به یپیوستههم به ایمجموعه به توانمی را مشترکات این باشند، داشته تاریخ گذر
 ژادهاین و هاگروه مشترک تجارب بنیاد و پایه ملی هویت دیگر یگفتهبه یا. کرد یاد ملی

 هایارزش همان هویت. کندمی زندگی مشخص جغرافیای یك در و کشور یك در که است
 مردم بین مشترک نقاط توانسته که تاریخی هایاسطوره عدهآن و طرف یك از قراردادی

 اندتومی نقاطِ چنین فعال وجود براین بنا. باشدمی سازد، برجسته و فعال را سرزمین یك
 ملی هویت. ببخشد مناسب سرعت را جغرافیایی ایمحدوده یك در سازیملت فرایند
 وجود اساسی اصل هم یا و تحلیل واحد ملی هویت بحث در. است ملت به رسیدن بنایسنگ

 دیگران از ما تصور یا و دیگران و ما میان کش -کشا اثر در که است جمعی و فردی حقیقت
 تهوی و ما هویت دیگران شخصیت و ما شخصیت دیگران هستی و ما هستی. گیردمی شکل

 سبلی امر یك گوییممی تاجیك ما قتی و. اندسکه یك روی دو هااین یهمه...  و دیگران
 شدبا داشته وجود هزاره و پشتون مقابل در و باشد، تُرک  آن مقابل در باید حتماً که است

 زبان به نژاد یك عنوانبه را عرب ما که گاهی. باشد داشته قرار عجم عرب، مقابل در و
 است چنین باورشان متکلمان که چنان. است عجم مقابل در ملت یك از ما منظور بریممی
 تیجهن توانمی باال برداشت به بنا. است اشیا معرف اضداد یعنی« اضدادهابه االشیاتعرف» که

 ،اند برانگیزتر بحث( ملی و قومی) هویت دو انسانی و جمعی هایهویت میان از که گرفت
 شناسیجامعه در حتا. دارند کلیدی نقش جمعی حیات در که است هویت دوگونه این واقع در
 شدن تبدیل ملی، هایهویت به قومی هایهویت شدنتبدیل) هاهویت گونهاین

 حساب به انسانی مباحث ترینمهم از( ملی کالن فرهنگ به هافرهنگخرده
  (15 ص:4آرزو،).آیندمی

 شك بدون است، بخشیده هویت ما مردم به تاریخی هایبُرهه در که چهآن
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 خودمان اجتماعی وجود اثبات برای امروزه ما که چههرآن واقع در دارد؛ متفاوت هایگونه

 براین بنا گذاشته، جا به را کالن آمدهایپی که بوده حوادثی و اتفاقات آوریممی برهان
 اسالم ندی است، پیوسته وقوع به ما تاریخ مسیر در که حوادث این از یکی که گفت توانمی

 -آرام کرد، محکم را خود هایریشه عرب مردم میان در کهاین از بعد دین این. است بوده
 هرجا. گرفت خود به را تمدن یك حیثیت دیگر هایفرهنگ و جهان با مواجهه در آرام
 هویت شعار با را عرب تمدن نامبه تمدنی حقیقت در کردمی رفتپیش گام یك دین که

 –توحیدی چه که هایدین تمام که گرفت توانمی نتیجه چنین. کردمی حمل خود با دینی
 یکنندهبیان و نماد چه و دارند خود با را فرهنگ یك وروش رنگ چه و هستند عبادی

 هویت یسازمایه ترینمهم از جهان کشورهای یهمه در...  و هستند فرهنگ یك خاصیت
 .ندارد وجود هم استثنای حتا میان این در. شوندمی شمرده ملی،

 گذر در که بوده اشفرهنگی حد از بیش خاطرغنای به اخص، معنای به اسالم دین 
 افیون را دین که کسانی حتا خصوص این در. است بخشیده هویت را اسالمی جوامع تاریخ
 دیده ان و کنند نفی را زندگی در دین نفوذ قسمت این نتوانستند کردندمی تعبیر هاملت

 قطعاً ،کنیممی زندگی اسالمی قلمرو یك در امروز، که هایافعانستانی ما براین بنا بگیرند،
 تشکیل را ما تاریخی هم و ملی هم هویت، یعمده بخش یك اسالم دین درصد -صد و

 هستیم مسلمان هم باز باشیم که هرچه ما همه از نخست تاریخ از بخشی این در لذا. دهدمی
 یروانپ شد، گفته باال در که چهبرآن بنا. داریم هم مشترکاتی هویت، از بزرگ بخش در و

 از بزرگی بخش هااین یهمه...  و هندوان یهودیان، مسیحیان،: مانند هم دیگر ادیان
 نوی سال آغاز و روزکرسمس از تجلیل نمونه یگونه به. است شاندینی هویت شان،هویت

 انصاری،. )است امروز جهان در مسیحیان برای دینی هویت تأثیرعمیق یدهندهنشان عیسوی،
 هویت نیستند، جدا هم از چیز دو آن، غیر چه و دینی چه هویت از ما منظور( 4 ص: 10

 هویت و دینی هویت از. گیرندنمی قرار هم مقابل ینقطه در گاههیچ ما ملی هویت و ما دینی
 ای که اندگرفته قرار راهی دو یك در گویا. اندشده تفریط و افراط گرفتار ما مردم ملی

 هب قومی نگرش یغلبه و سویك از نادرست برداشت این بپذیرند، را تفریط یا و افراط
 پذیرش با ایعده. مصلحت به هم نه و است درست نه دیگر سوی از اسالمی ملی هویت
 دبای شکل هر به را ملی هویت هایارزش گویا که گیرندمی قرار موقیعتی در دینی هویت

 به ابن را ملی هویت داشتن دیگر ایعده و برداشت ریشه از را ملی هویت بنیاد و برد بین از
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 عنیی ملی هویت که کنندمی تأکید انگاره این بر شد یاد آن از ترپیش که فهمی سوی همان
 نفی را دین همواره و گیردمی قرار دین مقابل ینقطه در که هایویژگی و خاصیت همان

 دودمح را دین که است هاینگرش از ایپاره ملی هویت که هستند فکر این به اینان. کندمی
 یك تمیزبخشی در. اند سکه یك روی دو دینی هویت و ملی هویت که حالی در. کندمی

  (33 ص: 10 انصاری،).دارند را ارزش یك عین مردم یك و ملت
 شد، داده ملی هویت یسازمایه یك عنوانبه دین از تاکنون که یتوضیحات طبق

 حساب به ضروری هایسازمایه از یکی ملی هویت ساختن برای نیز هم تاریخی ایگذشته
 یتهو توانمی دشوار به هاسازمایه این از یکی شدن رنگکم یا نبود در که طوری به. آیدمی
 در هک هستند، دخیل ملی هویت پیدایی در مستقیم طوری به هاسازمایه. کرد تعریف را ملی

 ملی، یتهو تعریف در تاریخی فرایند از گذشته. کنندمی پیدا معنا مفاهیم برخی به ارتباط
 اهداف ملی، منافع ملی، یاراده ملی، وحدت چون هایمقوله: شوندمی شناخته مهم مفاهیم این

 هستند خانههم و متصل ملی هویت با گراییملی و ملیت ملی، حاکمیت ملی، هایارزش ملی،
. ندطلبمی دارند، منطقی ارتباط هم با که این عین در را خود خاص وتبیین تعریف هریك و

 حرف ملی هویت از هرگاه زیرا است، ما ملی هویت همتراز تاریخ طول در مفاهیم این لذا
 طهراب در ما تاریخی هویت بنابراین.  شوندمی متبادر ذهن به که اند مفاهیمی هااین شود زده

  (14 ص: 4 آرزو،).شودمی تعریف هامقوله این با
 (زمان وچند مکان یك) دیاکرونیك بحث یك مستلزم ملیما هویت پیرامون بحث

 از که اند سیاسی هویت یك از نام سه افغانستان و خراسان آریانا، ما تاریخی هویت. است
 و ویدی مدنیت به گرددمی بر ما تاریخی هویت. اند شده تجربه کنون تا دور هایگذشته
 هارچ این کردنِ تکیه. شوندمی تقسیم مختلف هایسلسلهبه بزرگ مدنیت دو این. اوستای
. هاهلوانپ دودمان و  اسپه کیانی، پیشدادیان، هایسلسله به گرددمی بر قدرت مسند بر سلسله
 مواشی دوره دراین درآمد منبعی بوده، گریکوچی زندگی و چرانیرمه یدوره ویدی یدوره

 بوده گاو معنای به( pasu) داشتند مبادله هاآنبه که پول واحد است، بوده اهلی حیوانات و
 رد. است پاسو همان خود بریم،کارمیبه امروز افغانستان در ما که« پیسه» نام همین یعنی

 اینهپیشی. است اوستای مدنیت شودمی یاد درخشان یدورهبه آن از که مدنیتی دومین ما تاریخ
 گریکوچی از(  آریانا) آریایی نژاد که است دوره این در. رسدمی( م. ق1200) به مدنیت این
 از ذارگ و جانیشنییک زندگی وضع تغییر دلیل به کردند، گذار جانیشنییك زندگی به
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 جشن این. کرد برپا بلخ در را نوروز جشن پیشدادیان، یسلسله از« یما» گری،کوچی زندگی

 عظمت این دیل به. دارد ادامه هم هنوز امروز تا که دهدمی شکل را ما هویت ضلع یك
 و دهندمی نسبت را جشن این به خرافی اتهام هرنوع امروزه که است جشن این تاریخی

 زیپیرو خاطر به فریدون پیشدادیان شاه آخرین. بیگرند ما از را ما هویت بُعد این خواهندمی
 جشن بود، روزگار آن در اهریمن بر انسان پیروزی حقیقت در که« ماردوش ضحاک» بر

 اما دارند، گذشته هایمدنیت یتجربه در ریشه هاجشن این یهمه. کرد ایجاد را مهرگان
 ینقطه همانند که بسازند ملتی خواهندمی و کنندمی سلب ما ملت از را همه این بدبختانه

 لیو است مهرگان و فروردین جشن یکننده ایجاد کهن، تاریخ در که ملتی. باشد امتدادبی
 ما لتم امروز که چهآن. کند تجربه را شادمانی تاریخ طول در که نتوانسته هرگز بدبختانه

 استفاده با که است استبداد به آلوده هایسیاست کند،می درخشان یگذشته این با بیگانه را
. کنندمی کاذب سازیهویت خویش ماندگاری برای زبانی و قومی یریشهبی هایهویت از

 مندقدرت هایامپراتوری حمالت قومی، پرستانه نژاد تازهای و تاخت کنار در چنانهم
 .  کرد دشوار برابر چند مردم بر را کار جهان غرب و شرق

 این هک آورد میانبه را تازه التقاتی مدنیت یك زمین، آریانابه اسکندر لشکرکشی
/ رکسانا» یا« روشنانه» نامبه زمان آن بلخ حاکم دختر با اسکندر ازدواج از بعد مدنیت
 یلتحو را« گویندمی گریگوبکتریان» تمدن و داده شکل را آسیا -گریس فرهنگ« رکسانه

 هویت شکل و وجود در نحوی به که بودند حوادثی جمله از هااین. داد سرزمین این مردم
 اجبار، راهِ از هااین کردنفراموش و رفتن دست از بنابراین. دارند ارزنده سهم ما تاریخی
 زنده تواندمی را ملی هویت که راهی یگانه. است ملت یك برای تاریخی قربانی ترینبزرگ

 این از ما مراد که عادالنه، تناسب یك در فرهنگی هاینسبت. است فرهنگی عدالت کند
 را بازشناسی و رشد مجال هافرهنگ خرده یهمه و است سالم فضای یك عادالنه تناسب

 النک فرهنگ برای زمینه هافرهنگخرده این کردن سنگین -سبك از و باشند داشته آن در
 فراهم جدید مدنیت بسط گسترش بستر در باید فرایند این. شودمی هموار ملی هویت و

 (22-19 صص: 4 آرزو،).شود
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  سازیهویت و ملی هویت

 که هچآن با آن سیاسی -جغرافیایی و امروزی نام نسبت که است سرزمینی افغانستان
 ،آن گویای دلیل. شودمی دیده رنگکم است، دخیل تاریخ طول در آن ملی هویت تعریف در
 نه ،گرفته صورت قدرتمند هایامپراتوری میل به کنونی سیاسی مرزهای ایجاد که است این
 اختنس برای که ندارد لزومی براین بنا. آن...  و دینی و فرهنگی تمدنی، ایسابقه دیدلزوم به

 ایهزارپاره فرهنگ و کنونی جغرافیایی از مستقیماً آن یدهندهتشکیل عناصر ملی هویت
 مردم رب ضعیف مشترکات همین با و باشد داشته را مشترک نقاط کمترین که شود، گرفته

 ( 95 ص: 28 رحیمی،).شود تحمیل جغرافیا یك
 نماد همباز ملی هویت به نسبت تحمیلی متجانس نا نمادهای بودن ارتباطبی از گذشته

  (100 ص: 28 رحیمی،).است آورده وجود به را متجانس نا و همگن نا ایجامعه یك
 و ازیسملت روند در نفوسی مراتبسلسله براساس درافغانستان قومی تنوع گاهیهیچ

 هندوستان مثل قومی چند هایملت ساختار و وجود به شما اگر کهآن حال نبوده باوریملت
 یسیاس قدرت تقسیم در مهم اصل یك حیث به قومی و نفوسی مراتبسلسله کنید نگاه

 هساخت گریقومی -تك اساس بر سازیهویت افغانستان در برخالف اما است، شده شناخته
 بر دیگر اقوام و هاهویتخرده دیگر باشد، هویتی چنین برایند که دولتی و شده پرداخته و

 .شوندمی مدغم هویتی سازیشبیه اساس
 آوردیم بار به را هویت گسست چون درستی نا آمدهایپی نهایتاً هویتی سازیشبیه این

 دهپراکن قومی هایهویت به ملی هویت شود ساخته ملی هویت نامبه هویتی کهاین جای به و
 نام ینا که بینیممی کنیم مقایسه سرزمین این قدیمی نام با را افغانستان نام اگر شوند،می

 خاص مردم و قوم از کهاین جای به نام این و هستند سازهویت قطعاً( قدیمی هاینام)
 ان،ایر نام. کنندمی نمایندگی تاریخی سرزمین و تمدن و دیرپا تاریخ از کنند نمایندگی
 افغان یکلمه اما نداشت، نژادی ارتباط کشور این اقوام از یكهیچ به...  و آریانا خراسان،

 و خراسان مرز میان نشینپشتون مناطق به دور هایگذشته در واژه این دارد نژادی بارِ مطلقاً
 .دارد موقعیت پاکستان در اکنون که شدمی اطالق پنجاب

 به انافغانست مردم»: رسدمی نتیجه این به افغانستان در ملی هویت بررسی در کانفیلد
 آن از که سرزمینی یا قلمرویی بندیگروه. دارند بستگی آلیایده یا آرمانی بندیگروه نوع
 بندیگروه کنندمی یاد قوم نامبه آن از که خویشاوندی؛ بندیگروه کنند،می یاد وطن نامبه
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 در که دیگری بندیگروه و کنندمی یاد مذهب نامبه آن از که اسالمی؛  مختلف هایفرقه
 معرفی طریقتهم یا پیر هم را خود صورت دراین که معین؛ پیرِ و مرشید از پیروی قالب

 «. کنندمی
 خویشاوندی قوم وی نظر به دارد افغانستان ملی هویت از همسانی هایبرداشت شهرانی

 و هاسازمان اکثراً و دهدمی تشکیل را افغانستان در جمعی و فردی هویت اساس اسالم و
 هایحرکت بسیج در مفاهیم همین و گیرندمی شکل منطق برهمین اجتماعی ساختارهای

 ایکنندهتعیین نقش اجتماعی هایگروه و افراد متقابل کنش تنظیم و اجتماعی
 ( 10ص:28رحیمی،).دارند

 فرهنگی عدالت مبنای بر سازیهویت که آیدمی وجودبه زمانی اساساً ملی هویت
 نکال هایسازمان به نسبت که کارکردی نظرداشت در با هافرهنگخرده که حالتی یعنی
 هضم کالن هایفرهنگ درون در هافرهنگخرده مبنا براین. شوند بندیدرجه دارند

 برای اجتماعی تکامل بستر در آزاد یمفاهمه و ستد و داد ماحصل شدنهضم این شوند،می
 یك هویت دادننشان در که است فرایندی چونهم برایند فرهنگ پس است، کمال درجات

 .کندمی تمثیل و داده نمایش را ملی ت وحد و کندمی عمل آیینه ترینروشن عنوانبه ملت
 نایبرمب کشور این در سازیهویت کنون تا که است هاهویتخرده سرزمینِ افغانستان

 و اند تاریخی خود نوع در که حالی در هویت این. است بوده دیگر اقوام هایهویت حذف
  (18 ص: 4 آرزو،).باشندمی نیز ملی هویت ساززمینه

 هستند، نیازمند تاریخی شناخت به الزاماً...  و ملی هویت ملی، وحدت چون هایمقوله
 هویت تاریخی، هویت عمیقِ فهم گِرَو در تاریخی -سیاسی یپدیده یمثابه به ملت درک
 تاریخی ایپیشینه یافتن منظور به افغانستان نام تاریخی شناخت. است فرهنگی هویت و دینی

 پیدا دست ملی هویت به افغان یکلمه اِعمال با خواهیممی اگر نیست تأمل درخور چندان
 و ستانافغان یکلمه. آیدنمی کنار ما دینی و فرهنگی تاریخی، ایپیشینه با چندان این کنیم،

 و هساخت شود،می خوانده افغانستان اکنون که سرزمینی برای رسمی نام عنوانبه آن ملحقات
 در انخ یعقوب امیر با گندمك یمعاهده در بار نخستین برای که است بریتانیا یپرداخته

 یگذشته نظرداشت در بدون اشضروری ملحقات حذف با نام این. رفت کار به رسماً 1879
 خراسان تمدن جای به خطه این در موجود کثرت و تعدد و فرهنگی و تمدنی تاریخی،
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 در تصرف و دخل هدف با نژادی هایغرض و هاداوریپیش براساس حرکت این. شد تحمیل
 ستردهگ صورت به خراسان و پرشیا ایران، آریانا، با را وبوم مرز این افتخارات و تمدنی پیوند
 در هک شد، بخشیده ایران کشور به مندانهسخاوت افتخارات این اکثر نتیجه در کرد، قطع
 را( والیتی) استانی نام هم و داد اختصاص خود به را ایران نام هم شده،سنجیده حرکت یك

 شکل قوم یك نام و هویت با کشوری طرف این. کرد ایران قلمرو بخشی خراسان نامبه
 در که کسانی همه نه است پشتون هویت یدهندهنشان افغان یکلمه شود دقت اگر. گرفت

 اهافغان که دهدمی نشان را جایی« ستان» پسوند با واژه این. کنندمی زندگی سرزمین این
 تمخ ستان یواژه با شاننام آخر در که کشورهایی نام مانند برند،می سر به آن در( هاپشتون)

 استعمار کار هانام این دقیقا...  و افغانستان ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، مانند. شوندمی
 نژادها نامبه فرهنگی و تاریخی ایپیشینه از بریده را کشورها این نام که بود روس و انگلیس
 این منظوراش هستم افغانستانی که بگوید دیگر جای در را خود کسی اگر. کردند تقسسم

 نگدربی. کنندمی زندگی آن در دیگر هایقوم و هااقلیت که است جای افغانستان که است
 این هک پندارندمی چنین هااین زیرا دارد؛ پی در را است پشتون نژاد که کسی شدیدی واکنش
 ایدب هرکس گراقوم هایپشتون نظر به. شودمی محسوب پشتونی هویت به تهدیدی حرکت

 نژادی بار هیچ سرزمین این قبلی هاینام که است درحالی این. افغانستانی نه شود خوانده افغان
 نای از یکی که احدی انورالحق. گرفتمی دربر را سرزمین این ساکنان همه کهبل نداشت،

 تأکید چنین است 2 ملت -افغان گرایقوم حزب یبرجسته عضو و متعصب 1 هایراسیست
 :کندمی

                                      
 اند. دمي نابودي عنوان غير، محکوم بهکند و نژادهاي دیگر را بهبرتري نژادي تأکيد ميآیيني است که به  ،راسيسم -1

ملت براي نخستين بار توسط غالم محمد فرهاد و مجيد زابلي که از دانش آموختگان آلمان بودند،  -حزب افغان - 2

ي حزب نازي آلمان قرار نامهشدت تحت تأثير آیينوجود آمد. این هردو در زمان تحصيل در آلمان به  در افغانستان به

رهنگ خواستند فافغانسان مي ها هنگام بازگشت بهک آشنایي داشتند. آنگرفتند و با فرهنگ نازیسم آلماني از نزدی

عنوان اصل مهم رهبري جامعه با استفاده از یک حزب سياسي مانند حزب سياسي قومي و راسيسم برتري خواه را به

ن هستند، قوم پشتو هاي نژادگراي امروزي افغانستان که متعلق بهاین ترتيب بخشي مهمي از جریان نازي مطرح کنند. به

 ریشه در افکار آنان دارد.  
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 هاتونپش حکومت تبعیض چنینهم وی است آمده وجودبه هاپشتون توسط افغانستان 

 الس تا سیاست و جامعه ارتش، در را هاپشتون یشدهنهادینه امتیازات و دیگر اقوام یعلیه را
 .  کندمی تأیید 1992

 مریکاا اندیانای ایالت دانشگاه استاد و گراییقوم اساسی منتقد شهرانی نظیف دکتر
 و اسیسی یتوسعه اساسی جوهر کشور، در دیگر اقوام بر هاپشتون تسلط: کندمی ادعا چنین
 مسلم امر عنوانبه هاپشتون تسلط: »گویدمی وی. دهدمی تشکیل را افغانستان در سازیدولت
 گراییمقو یغلبه شد گفته کنون تا که چهآن«. مناقشه و بحث مورد ایمسأله تا شودمی تلقی

 در و پیمودندمی هاهویتخرده باید که را مسیرهای. بود افغانستان ملی هویت چگونگی بر
 یمل هویت بازسازی. شدندمی ملی منش یك و روح یك گیریشکل باعث یعادالنه فرایند

 ولط در کسی کمتر متاسفانه دهد،می تشکیل را دیگر هایبازسازی زیربنای واقع در که
 ما که است این فیزیکی بازسازی از منظور. استکرده توجه بزرگ بسیار امر این به تاریخ

 تا یترق و تمدن به رسیدن برای اما کنیم پیدا دست ترقی و توسعه به دیگر جوامع همانند
 هویت انتونمی نشوند، یابیریشه و واکاوی تاریخ انبار زیر از فرهنگی هایگنجینه که زمانی
 و یابدمی امتداد تاریخ اعماق وتا وبوم مرز این دل در ریشه که هویتی .ساخت را واقعی
 بسیار کاری جدید ملی هویت ایجاد. گیردمی اشسایه زیر را مدرن عصر آفاق آن هایشاخه

 -پاره هایهویت و اندزده کاری چنین به دست کشورها از بسیاری زیرا نیست، دشواری
 ظرفیك از ترساده را سفالی ظرف یك باشید خواسته اگر شما. اندکرده جمع را پاره

 ملی هویت. دارند را بزرگی بس نقش هاملت حیات در ملی هویت. سازیدمی شدهشکسته
 نگه هم کنار در را ملت یك معنوی و مادی هایارزش همه که است بانیسایه و چتر
 شرایط در را ملت یك که دارد را نماقطب یك حیثیت حقیقت در ملی هویت. داردمی

 را ملی هویت. بخشدمی استقامت را ملت یك جمعی اهداف و بخشدمی جهت دشوار
 بازنما آن در ملت یك فرهنگی و نژادی و اجتماعی هایطیف که خواند منشوری توانمی
 برخوردهای با مواجهه در را ضعیف هایملت که است محکمی دژی ملی هویت و شودمی

 رودس و کشور نام ایفرانسه مادران شد، چیره فرانسه بر آلمان که زمانی. کندمی دفاع قومی
 و ندبود نوشته خود کودکان زیرسری بر بود شانملی هویت یدهندهنشان که را فرانسه ملی

 هاآلمانی. خوابانیدندمی و کردندمی الالیی را شانکودکان فرانسه ملی سرود و آهنگ با
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 هفرانس ملی هویت ماند باقی فرانسه در که چیزی تنها اما کردند نابود را فرانسه چیز همه
  (91-89 صص: 10 انصاری،).بود

 یمل هویت نداشتن از ناشی کندمی تهدید بیرونی خطر نوع هر را ما کشور که امروز
 بردنبین از در را سازیهویت بنیادی حلراه ما مرداندولت و سیاسیون گذشته در. است

 ناقص باورهای این. دیدندمی ترضعیف هایگروه آداب و رسوم سازییکسان دیگران، هویت
 هب اقدام برخالف ساختند،می ملی وحدت سمبُل و نماد را مشترک افتخارات کهآن جای به
  (92 ص: 10 انصاری،).کردند هاآن بردنبین از

 ایسومی قدرت یك نبود در و گریکوچی زندگی در اجتماعی قرارداد نظریه طبق
 شوندمی مجبور هاانسان نتیجه در پس آیدنمی وجودبه تمدن جامعه، یکنندهاداره

 تعامل و پیوند در را خود زندگی و کنند عمومی مشترک منافع فدای را خود هایمنافعخرده
 اشتهد وجود باننگه یك که کندمی ایجاب منافع واگذاشتن. کندد همساز دیگران با سازنده
 زندگی اساس براین پس. بودند مردم جان و مال حافظ اولیه هایدولت دلیل همین به باشد،

  (41 ص: 21 پوالدی،).است دولت گیریشکل و تمدن برای یبازدارنده عامل خود گریکوچی
 شکلم این جهان نقاط بسیاری در کهبل نیست، افغانستان یویژه تنها هویتی مشکل

 سیاسی خردورزی و بینیواقع بربنیاد قومی چند کشورهای در قومی هایهویت اما دارد وجود
 سیاریب همانند نیز مشکل این افغانستان در. است شده وفصل حل و تعیین فرهنگی عدالت و

 هویت گیریشکل در که بسترهای و هازمینه و است حل قابل سادگی به دیگر هایملت
 هک گیردمی شکل زمانی ملی هویت. اند دریافت قابل ذاتی عنصر عنوانبه دارند، نقش ملی

 عنوانبه ملی یمسأله هنوز که معنا این به یعنی است ملی یمسأله درگیر هنوز ما کشور
 انافغانست ما کشور. کنیم اقدام آن حل به ما کهاین به رسد چه است نشده طرح مشکل یك

 کسب برای داخلی قومی عوامل پافشاری و چیرگی و طرفیك از بیگانه مداخالت اثر در
 هک است روشن. شود شدیدتر بحران این که است شده باعث دیگر سوی از سیاسی قدرت

 و افزایدمی اجتماعی بیماری این ایدامنه به روز به -روز طلبیبرتری و قومی هایحساسیت
 هایهویت ظهور اساس. کندمی برجسته برابر صد خود کنار در نیز را دیگر مشکل هاده

 نجاما زمینه این در استالین که مهمی کار دارد، استالین افکار در ریشه میانه آسیای در قومی
 د،بر بین از را بخارا و سمرقند خیوه، چون ایتاریخی هاینام. بود تاریخی هاینام تغییر داد،
 نژادی هاینشنلیست به که بودند جدیدی هایجمهوریت آمدن وجودبه کار این یثمره که
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 ترمدنمت باشد داشته نسبت آن سرزمین به آن نام که ایجامعه سیاسی نظر از. شدند وابسته

 ملی دولت ملی، هویت چون هایپدیده. است خاص نژاد به وابسته هویتش که ایجامعه از
 و مرزها که سرزمینی به نژاد و خون جای به آن مردم که آیدمی وجودبه زمانی ملت و

 به لذا .کنند پیدا بستگیدل و پیوند کنند،می زندگی آن در و است مشخص آن وثغور حدود
 ها،بازسازی همه از نخست افغانستان که چرا گذشت، نادیده آن کنار از تواننمی سادگی
 تاریخ در محروم هایاقلیت آگاهی طرف یك از. است فرهنگی و هویتی بازسازی نیازمند

 الشت. است کشور در گراییمنطقه و گراییقوم ینتیجه که هویتی بحران دیگر طرف از و
 بازگشت خروشان روند دیگر یگفته به یا محلی هویت به رسیدن راه از ملی هویت برای

 و همنوا روند این زیرا است، پذیر نا مهار حرکت یك زمان عین در محلی هویت به
 هایارزش جزوی  حق این که هاانسان حق و بشرجهانی حقوق هایآموزه با هماهنگ

 سانیان مشترک هایارزش داشتن با سرنوشت تعیین حق یادامه رود،می پیش به است، انسانی
 ملت یك یآینده و حال و گذشته حذف معنای به هویت حذف است، پذیرشده نا برگشت

 ( 100-98 صص: 10 انصاری،).شودمی محسوب انسانی جماعت یك و
 کسی است باخته را خود رنگ جمعی هویت به وابستگی جهانی درفضای که چنان

 شکل خاص ملتی و خاص فرهنگ خاص، مرز خاص، هویت که ندارد خوش( انسانی افراد)
 میعمو فضای بودنمرده تعبیر فردی و شخصی هویت شیفتگی خود مورد در( نت سی. )دهد

 ندگیز در مردم.  است خودشیفتگی بودن برفراگیر منطقی برهان این که برد،می کاربه را
 شده، دریغ عمومی فضای در آن مندیارزش از که دهندمی ارزش چیزهایی به شانخصوصی

 خود فردی یگانهتك  هایارزش به دهند تن بیگانه ارزش یك به مردم  کهآن جای به
 (24 ص: 49 گیدنز،).هستند پابند

 هایخودشیفتگی مظهر افغانستان باشد درست عمومی فضای مورد در تعبیر این اگر
 ملی هایارزش نامبه قومی هایارزش از فراتر فضای یكهیچ. آیدمی حساب به قومی هویت
 یك سوی به را ما یاندیشه تواندمی چیزی چه که دهند تشخیص مردم تا نشده تعریف
 ارزش این که اندیشندمی ملی ارزش به زمانی مردم. دهد گشاید راه ملی یشدهتعریف ارزش
 جهت هرکس و. باشد شده تعریف و مشخص مسابقه پایان ینقطه چونهم هویتی ملی،

 مسابقه این برندگان برای که پاداشی و کند احساس مسوول را خود نقطه، آن به رسیدن
 حقوق شودمی داده که بهایی( واحد ساختار در ملی یشدهتعریف اهداف به نهادن ارزش)
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 حرکت شدهتعیین اهداف با و گروه ظرفیت با هماهنگ که است، هاآن انسانی و شهروندی

 هک است شدهتعریف ملی اهداف و ظرفیت این فاقد ما افغانستانِ عمومی فضای حاال. کندمی
 . کندمی  مشکل را مردم اساسی هایانگیزه سازیهویت و ملی هویت به رسیدن در امر این
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 فرهنگی ملت سازی و چندگانگی

 بخش   سوم 
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 سومبخش 

 فرهنگی چندگانگی و سازیملت

 کنادهشت اختالف منشأی اتهام با گراییملی را بشر تاریخ عمر هایسال ترینبیش
 رکشتا و خون قیمت به قومی چند کشورهای در گراییقوم. کرد سپری قومی چند جوامع در

 و ملی دولت فرایندهای تجارب. شودمی تمام هاقوم حتا ها،اقلیت محرومیت و گزاف
 کشورهای دیگرستیزیهم و داخلی بحران که دهدمی نشان اروپایی، کشورهای در سازیملت

 در ملی فاداری و آیا که آیدمی پیش پرسش این. است حل قابل خشونت بدون چندقومی
 آیا شد؟ خواهد حفظ دولت -ملت مرز درون در قدرت از محروم اقوام سرکوب صورت

 واهدخ ثابت هاآن المللیبین و داخلی سطح در ملت نامبه پذیر نا کمیت و انتزاعی یپدیده
 لیداخ سیاست به ملت مفهوم اصلِ که کرد بررسی باید فوق هایپرسش به رابطه در ماند؟
 با المللیبین یصحنه در خود دادننشان راستای در جدید هایدولت. کندمی اشاره هادولت

 هایهویت این. ملی کالن هویت دیگر و قومی گروهی، تنوع که هستند مواجه عمده اصل دو
 در حضور اصل دو این داشت نظر در بدون دارند، قرار هم رویی در -رو فراملی و فروملی
 اهکارر دوتا. کندمی گسستگی دچار را شودمی فراملی هویت از ناشی که المللیبین یصحنه

 ینظریه دوم و کارمحافظه گراییملی ینظریه یا راهکار یکی. دارد وجود مورد همین در
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 .است افراطی( گراییفرهنگی چند) 1 فرهنگی بسگانگی

 و هستند تاریخی هایگذشته میراث کنیم،می تعریف جمعی هویت ما که را چیزی
 ایدب براین بنا کنند،می تقویت را ملی دولت و ملی ارواح و حافظه تاریخی هایبازمانده این
 خارجی وجود که است صورت دراین. شوند منتقل نسلی به نسلی از ملی هایبازمانده این

 تشخیص درهنگام را فردی هایآزادی که کندمی ایجاب منصف روامدار عنوانبه دولت
. دهد قرار خود اهداف اصل را مشترک ملی هویت حفظ به نیاز و گذارد کنار ملت منافع

 .شودمی ناشی کار محافظه گراییملی از که است دستوری این
 و هاگروه میان روامدار عنوانبه را دولت افراطی، گراییچندفرهنگی مقابل، در

 هایارزشخرده و هافرهنگ باید دولت یسایه در که کندمی تعریف فرهنگی هایاقلیت
 رد دولت یوظیفه حتا. باشند داشته را نمو و رشد و زیستیهم اجازه کشور، یك در داخلی

 و هویت کردنسنگین -سبك و شناسایی که نیست، روامداری صرفاً دیگر تعبیر یك
 دنبای که است این بر تأکید فرهنگی بسگانگی در. است اجتماعی هایگروه هایارزش
 باید کهبل کنارگذاشت؛ نیست هم کارساز چندان که ملی هویت نفع به را هاتفاوت
 که جوامعی در. دانست فردگرای اصل معرف را مذهبی و نژادی فردی، جنسی، هایتفاوت

 هرگاهی و گیرندمی تعلق خاص هایهویت به همزمان جوامع این افراد است فرهنگی چند
 را اشتباه راه دارند اجتماعی وجود که کنندمی حس چندگانه هایهویت این با افراد این
 بعد در. انتخابی غیر هم بعضاً و هستند انتخابی هاهویت این بعضاً زیرا مایند؛پیمی

  (138 -135 صص: 1383 میلر،).است او هایبرداشت با فرد هر اجتماعی خود محور،انتخابی
 و تجارب و معتقدات ها،دانسته ها،ایده ایمجموعه انسان، یك اجتماعی وجود

 ابهام، و وضوح کند،می وگمان خیال خودش که است همان انسان اگر. است او هایاندوخته
 آن واجد و عامل و حامل وی که است او رأی به مربوط هم او هویت استحکام و سستی
 او نحوی به باشد داشته سالمت که لو و کند احساس بیمار را خود انسانی هرگاهی. است

                                      
هاي مشترکي را براي افراد و هاي فرهنگي و هویت نژادي، ارزشگرایي با حفظ تفاوتسياست چند فرهنگي - 1

ها بتوانند در یک سرزمين و حاکميت ملي به عنوان شهروندان زندگي کنند و کند تا این گروههاي نژادي تعریف ميگروه

گرا همه ابناي بشر از هر نژاد و قومي کان یکساني برخوردار باشند. در سياست چند فرهنگي -وق و امتيازات کمااز حق

 لحاظ بشر بودن محترم هستند.   به
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 با دباش هم مردانه آن( تجسم) آوردگیتن لو و کند فکر زن را خود کسی اگر و است، بیمار
 (159 ص: 30 سروش،).موارد دست این از...  و است زن یك او زهم

  معرفی گسترده یخانواده یك همانند را خود گروه که دارند میل قومی هایگروه
 اساسی نقش آن نژاد و تبار گروه، این هویت پیدایی در کنیم قضاوت مبنا این بر اگر کنند،

 داییپی در. کندمی نزدیك هم به تربیش را هاآن فزیکی و رفتاری هایویژگی چون دارند، را
 در افغانستان در قومی هایهویت است، مؤثر باال موارد دقیقاً افغانستان در قومی هویت

 است ایمعهجا افغانستان براین بنا. روند کارمیبه سیاسی شناسایی و تمیز برای موارد بسیاری
 یقوم و ایتیره شناسایی برای که زبانی زیرا سازد؛می زبان را آن اقوام میان فاصل خط که
 قرار هم روی در رو شودمی شناخته آن یواسطه به ملت که عمومی زبانی به رودمی کاربه
 حاظل به هم زبان شناسایی چون گرفت، کم دست را زبان کارکرد این نباید اما. گیرندمی

 و قومی هایشکاف ایجاد. دارد قومی هایگروه برای فراوانی اهمیت نمادی و ابزاری
 در. شودیم برجسته زبان پشتیبانیبه همه از ترپیش و تربیش افغانستان داخلی هایدرگیری

 امرِ انعنوبه شانمشترک هویت با متناسب قومی، هایگروه اعضای تا کرد تالش باید نهایت
 :دهدمی توضیح اِسمِت کهچنان. ببینند آموزش خصوص

 و بورزد فخر مهمی ایقومی ایپیشینه هیچ به تواندنمی آینده ملت که جایی در حتا
 برای ایفرهنگی هایسازمایه نیازمند باشد، ساختگی یا واهی قومی، پیوند هر که درجای
 اییهرج در تا است فرهنگی و تاریخی اجتماع یك برای همگُن پردازی نماد و شناسیاسطوره

 فرو آینده ملت قومیت، و تبار بدون نماید، گریجلوه ملی وحدت و بقا شرط عنوانبه
 .پاشید خواهد

 هب مؤظف یگونه به هویت این هستند، سیاسی هایسازمایه فاقد که قومی هویت حتا
. سازند هنگام به و ترهمراه شانفرهنگی هایمشخصه با را آن که هستند ملی هویت ترمیم

 هویت یك بریتانیا ملی هویت شود توجه بریتانیا اجتماعی ساختار به اگر مثال یگونه به
 یعلیه و اشدب بنا آنگلوساکسونی تعصب مبنای بر بریتانیا ملی هویت هرگاه. نیست سیاسی

 به تبرداش این به موازی اگر. شودمی سیاسی بریتانیا ملی هویت گاهآن گیرد قرار مسلمانان
 به انستانافغ هویت که شودمی این مقایسه این برایند کنیم، توجه افغانستان به نمونه یگونه
 آیدیم بر چنین قومی تبعیضات رواداشتن از چون فرهنگی، یا باشد ملی که نیست یگونه

 شیآموز و ملی مذهبی، مؤسسات نباید براین بنا. شودمی سیاسی روز به -روز ملی هویت که
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 ملی نهادهای اقتدار کار این انجام زیرا باشند؛ داشته همسانی و همسویی قومی هایگروه با

 قدرت به تبدیل را ملی مشروع اقتدار کاری چنین برایند. کشدمی پرسش زیر را افغانستان
 این. شوندمی شمرده مقدس ای،قبیله هایاسطوره آن از سپس لذا و کندمی قومی سرکشِ

 غیر انیپشتیب دیگر سخن به یا هستند پذیریآسیب به محکوم ایقبیله هایاسطوره و هاسنت
 .بردمی بین از را ملی اقتدار ایقبیله -سنتی هایارزش از خردمندانه

 تا سازندمی ساختگی چیزی: »کندمی اشاره هااسطوره اهمیت مورد در« اسکروتن» 
 از«. دهند قرار تأثیر تحت را شهروندان زندگی و شوند دولت حیات وارد نهادهای هاآن با

 قول به و هستند ملی که است هایاسطوره حفظ هادولت قانونی یوظیفه اسکروتن نظر
 ایملی یاسطوره هیچ کنون تا افغانستان در بنأ. کنندمی تقویت را جمعی یحافظه« رُنان»

 یدهد نا ملی هایاسطوره کنار از هادولت سخن دیگر به یا شود، تقویت که نگرفته شکل
 نزدیك هم به را کشور این در ساکن هایقوم و مردم که را مشترکی نقاط و اند گذشته

 .گرفتند کم دست کند،می
 از دفاع خواستار یکی که دارند وجود افراد از طیف دو موارد همین خصوص در

 ینا مورد. تفسیرها این در تغییر خواستار دیگری و هستند کارآمد نا سنتی تفسیرهای
 دارسم در شوند، رسمی باید مثالً هازبان کدام. دهدمی تشکیل زبان تربیش را وگوهاگفت
 رد پس. آید پدید اساسی قانون در تفسیر نوع چه و شوند داده آموزش تاریخی روایت کدام

 باوری چه هستیم؟ ملتی چه ما جمله از که است نهفته فراوان هایپرسش گوهاوگفت این
 انونق حتا نیستند مقدس قومی  نهادهای منظر این در کنیم؟ عمل باید چگونه آینده در داریم؟
 آن ما که طلبد،می را خاص فضای یك هاآن به دادنپاسخ و هاپرسش این آغاز اما. اساسی

 رس بر خاص قوم و هستند مسایل این درگیر که کشورهای. کنیممی قلمداد بیان آزادی را
 .سازد هاپرسش این متوجه را ذهنش که دهدنمی را حق این کسی به گاههیچ باشد قدرت

 برسر  قوم طرف از بیان آزادی هرگاهی که است کشورها دست این از افغانستان
. بپذیرند را کاذب هایاسطوره که اند مجبور کشور این  مردم و شودمی تهدید قدرت
 اندیشه آزادی خالف، بر اما کرد؟ باید چه که است شده خلق پرسش این مردم نزد کهحاالن

 ملی هویت از چندگانه تفسیرهای بیان آزادی نبود در. است نیامده وجود به هنوز بیان و
 یند،آنمی پدید سیاسی هایگروه در که هستند اجتماعی هایپدیده از بسیاری و شودمی دشوار

 ( 143-137 صص: 58 میلر،).بخشندمی شکل را مدنی ایجامعه  سرانجام و متعدد اجتماعات در که
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 اما. دارد خوانیهم لیبرالیستی سیاسی هایآرمان با ملیت اصل که شد دیده جااین تا

 واکنش چگونگی و فرهنگی هایتفاوت به توجه با( فرهنگی بسگانگی) گراییفرهنگی چند
 یك در فرهنگی بسگانگی افراطی روایت. کندمی اشاره سیاسی و فردی منظر از آن به

 هایاوتتف به که اندیشه این فرهنگی بسگانگی نظر از. گیردمی قرار ملیت اصل با چالش،
 دچن که ایجامعه لذا. است فرهنگی روامداری از بیش معنای گذاشت، احترام باید فرهنگی
 تعریف و حسابی وابستگی به توانندمی آن در قومی هایگروه که فضایی باید است فرهنگی

 شکل را خود اصیل مطالبات تا شود داده اجازه هاگروه به و سازد مساعد را یابند دست شده
 الگوی كی تطبیق برای نباید و گذارند احترام برابرانه را هاتفاوت این باید هادولت. بخشند
 را آن قدرت سر بر قومِ و گروه که چیزی شاید ببرند، بین از را دیگر الگوهای ای،سلیقه

 گیفرهن بسگانگی دیدگاه در. باشد روا نا تبعیض عین دیگران برای داندمی عدالت عین
 لذا. دهدمی پاسخ هاانسان خاص گروهِ نیازهای به که است فرهنگی خُلق نوع بازیجنسهم
 -سیاسی است موضوعی که ندارد، ناروا یا روا جنسی هویت. است جنسی هویت نوع خود این

 یاهس خواه است که هرگروهی به متعلق و اندیشدمی که هرنوع به فرد یك دید از فرهنگی
. دارد را سیاسی مشارکت حق باشد که هرچه و مذهبی بنیادگرای گرا،جنسهم خواه پوست،

 یشپ جاآن تا دیدگاه این. است هاتفاوت این گذاشتن احترام سیاسی نهادهای یوظیفه پس
 چند ایجامعه در اما. داندمی گروهی هایتفاوت تأیید را سیاست اصلی هدف که رودمی

 کهچنان. کشاندمی چالش به را بنیاد نو هایگروه همواره جامعه مسلط هایگروه قومی
 و اشخاص تنها نه که چرا است، گرانهستم همگی مردم هنجارهای: »گویدمی یونگ
 قرار آورزیان کامالً رقابت یك در منابع و مقام کمبود ترس از را همگُن نا هایگروه

 ضرورت خود حذف نمایند همگُن را شانهویت مفهوم اشخاص، است ضروری که دهد،می
 در میانه راه باید قومیت یباره در اندیشیدن در. »است شهروندی یعادالنه نا و بخردانه نا

 هایروهگ که معنا این به محض، اختیارگرایی هم نه و جبرگرایی نه یعنی شود گرفته پیش
 جربیت نگاه تواننمی اختیار و جبر تقابل از. هستند تغییر قابل غیر هویت دارندگان قومی
 زا دفاع یعنی کنند،می تغییر و آیندمی پدید زمان طول در جمعی هایهویت تمام آور، پدید

 ملی بانز کنیم نگاه ملی زبان به ما اگر. دارد آن پذیریتجربه به بستگی آن طرد یا و هویت
 و نمادها هاحوزه از بسیاری در اما. گیردمی خود چتر زیر را مردمی فرهنگ حدودی تا

 .هستند جدا گروهی خاص هنجار از ملی نهادهای
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 هانآ نیاکان و اجداد با شانتاریخ و مکان به وابستگی برندمی آرزو قومی هایگروه

 رتعبی به که کنندمی ضرورت احساس ملی هویت نوع آن به حال عین در و شود حفظ باید
 تصمیم از زمانی تا من یعنی قومی، آگاهی گزینجای نه باشد قومی آگاهی بر مازاد« والزر»

. کنید حمایت من ایعادالنه تقاضای از آینده در هم شما که کنممی حمایت شما ایعادالنه
 قاًدقی سیاسی شکل باید ملت. شودمی دشوار سازیملت و شدنملت به رسیدن راهِ آن غیر در
 چیندمی هم کنار در را نهادها این که اساسی اصول و نهادها مجموعه به فاداری و  عنوانبه و

 هویتِ و ملت یعنی است، شده تعریف مبنا همین بر ملت آمریکایی الگوی دقیقاً. شود تعریف
 توجه با افراد دهدمی نشان زیرا گیرد؛می بر در را( مهاجران) آوارَگان حتا و هاگروه همه

 دست شانوفاداری حس به چگونه شانملی هایضرورت و ملت از شانمشترک یتجربه به
 نینچ فرهنگی، الگوی نه است، سیاسی الگوی آمریکا در سازیملت الگوی. کنندمی پیدا

 صمیمت مردم یعنی. دارد پیشی سازیملت بر سازیدولت آمریکا در که گرفت توانمی نتیجه
 رکمشت هایارزش باننگه سیاسی نظام آن که آورند وجود به را سیاسیی نظام که گیرندمی
 . باشد ملی

 و مدرسه که دارد این به اشاره ملیت اصل دهیم قرار اصل را ملیت مفهوم اگر
 زاییده و بازساخت دوباره مشترک ملی هویت آن در که است جای آموزشی هایمؤسسه

 محیط یبخشنده تعادل عامل چندقومه کشورهای در مدرسه هایریزیبرنامه. شوندمی
 باهم را قومی هایگروه اعضای عمومی هایویژگی با مدارس است، خانوادگی و اجتماعی

 .کندمی ملی مشترکات پذیرش به مجبور
 احت و شود گرفته نظر در سانیك کودکان همه با مدارس در آموزشی مواد بایستی

 در و اشندب آزاد فرهنگی ایپیشینه با مطابق ،متفاوت هایسازمایه بر تأکید برای آموزگاران
 ( 157-148 صص: 58 ملیر،).شود تدریس درسی یبرنامه محل

 زا برخی دارد، عمده بسیار نقش فرهنگی یپدیده ملت گیریشکل در کهآن وجود با
 هاینظام تبلیغ هایشیوه به اگر. هستند نزدهُم قرن سازیهمگُن برایند اروپای هایملت

 .یافت گسترش مردم میان در سده همین در نوشتن و خواندن شود، توجه نزدهُم قرن سیاسی
 هب به، منجر ملی هایارزش به اتکا با و روزافزون یتوسعه با ناسیونالیستی آموزی سواد

 مکتب،/ مدرسه. شد همگُن هایملت -دولت و ملی مصطلحات و مفاهیم شدن ارزشمند
 بودند، شده جدایی دچار ثروت و  طبقه فرهنگ، قوم، نژاد، زبان، یوسیله به که را ملت
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 -ملت این در ملی هایآموزه( تکرار) نگاهِپس متضمن نوشتن و خواندن ساخت، متحد
 مالیات پرداخت کشور، از دفاع مانند هایارزش آموزاندانش فرایند این طی در بود، هادولت
 هایزبان. کردند معنا خود برای و درونی را قوانین از اطاعت و کاری وجدان ملی، عواید برای
 (20 ص: 55 ها،مردی).بود عوام مردم وگویگفت یوسیله تنها بومی

 نوع این با چندقومی کشورهای در قومی هایگروه از برخی که گذاشت نباید گفته نا
 ملی هویت کهآن جای به یعنی کنند،می مشکل اظهار اجباری سازیهمگُن و آموزشی نظام

 ان را تاریخی یگذشته با لو و قومی هویت اجباراً کند پیدا عمومیت قومی هویت طریق از
 آن از و سازند آماده را خود رسمی، ساخت در اند مجبور کودکان هرچند. کندمی پدید

 دهمانن. ندارند گیرند،می فراه اجبار راهِ از که ایملی زبان به میل چندان اما کنند، تبعیت
 و فرانسه در مشکل این حلراه است، مذهبی آموزش یحوزه در دیگر مشکل قومی مشکل
 بتنس را گراییمذهب چند آموزش بریتانیا اما بود، سکوالریسم با متناسب آموزش امریکا

 ( 159-158 صص: 58 میلر،).دهدمی ترجیح عرفی آموزش به

: گویدمی است حاضر عصر در ملت یبرجسته پردازاننظریه از که میلر دیوید

 فرهنگ این که نیست، نمادگرانه سازد،می را مشترک ملی هویت که عمومی فرهنگِ

 جامعه یك در اجتماعی هایگروه هایفرهنگ و قومی هایفرهنگخرده تأثیرات برایند

 اذبانهک و ایسلیقه گاههیچ ملی کالن فرهنگ که گرفت توانمی نتیجه چنین پس. باشدمی

 است این دارد قرار ساالریمردم توجهی کانون در که چهآن که است دلیل همین به. نیست

 این هایخواسته زیرا دارد؛ نیز را خود از دفاع حق و گفتن برای حرفی گروهی هر که

 در هک است شده فضای دموکراسی که شرایطی در. شود تعدیل باید ملی فرهنگ در هاگروه

 اصخ گروهی ینماینده کسی اگر دارند، را نماینده حیثیت سیاسی نهادهای و هاگروه تنها آن

 گفتمان در زدنچانه قدرت که کنند فهرست را تقاضاهای که است این آن، یالزمه است

 تأمل افغانستان عمومی یحوزه به اگر. باشد ایسلیقه مطالبات کهاین نه باشند داشته را ملی

 قدرت کنندمی اعالم را شانمطالبات فهرست هاگروه هاینماینده آن در که فضای کنیم

 خاص هایگروه یسلیقه حد در مطالبات این کهبل ندارد را کالن هایزنیچانه در حضور
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 را ملی منافع سیاسی هایگروه تاهنوز که است دلیل همین به. دهدمی قد خاص قوم و

 به اننمایندگ که چیزی: »گویدمی زمینه این در« ساکس. »کنند تعریف درست اندنتوانسته

 هایگروه«. است شانگروه زبان و شهروندان زبان با گفتنسخن دهند، اولویت باید آن

 ینقطه هاآن با شهروندان از زیادی ایعده که کنند تعریف چنان باید را شانمنافع اجتماعی

 مسأله نای زیرا است، خطرناک خاص قوم برای صرفاً نمایندگی براین بنا پیداکنند؛ مشترک

 هویتی سیاست دولت، که کندمی ایجاب روند این. دارد قبال در را شهروندان محدود نقش

 . کند اتخاذ را خاص
 یك چگونه» یعنی: گردید آغاز قدیم پرسش یك شکل تریندقیق از هویت سیاست

 در تواندمی واقعاً که شخصی تنها لذا «باشد؟ دیگری ینماینده سیاسی نظر از تواندمی فرد
 با همسان را او رأی که دیگری نه است فرد آن خود کند، صحبت اشفرهنگی هویت مورد
 ترمخا گروهی نمایندگی هایطرح کنیم، توجه اگر فرضپیش براین. کندمی اِعمال خود رأی

 انسانی اجتماع وجود طرح این در که است، هانارسایی از برخی حاوی و رسدمی نظر به
 وگوهایگفت. شودمی داده اولویت و...  و جنسیت پوست، رنگ، به کندمی پیدا کاهش
 با هویت سیاست برایند عمدتاً چنانهم انسان، هویت و است این از فراتر امروز سیاسی

 مشترک گروهِ اکثریت از هاشانروایت و ندارد خوانیهم گروهی یشدهانتخاب نمایندگان
 . نیست

 مورد شانتوقعات سرییك شوندمی سیاست وارد که وقتی اجتماعی هایگروه
 هاگروه این پس رود؛می باال توقعات هم سوی از و گیرد،می قرار سرزنش و تحقیر

 هیچ و اندداده دست از را داوری مجاری تمامی و سیاسی استدالل که کنندمی احساس
 زا ملیت اصل ببینیم، اگر کل در پس. نیست مرداشان وفق بر عمومی یحوزه در چیز

 اکندهپر گروهی حفظ ابتدا در که سیاست، از شکلی تا کندمی حمایت برابر شهروندی
 یهاگروه و هااقلیت برای که یباورانهملت ایاندیشه هرنوع که است معتقد میلر. است

 بین از باید هاهویتخُرده که را اندیشه این چنانهم و است مردود شود تحمیل اجتماعی
 باید این، جای به. داندمی درست نا امر یك بپذیرند، را خاص گروهی هویت و بروند

 فرهنگ در مشترک زیست فرهنگی هایگروه تا گردد تبلیغ پذیریتحمل یروحیه
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 الفع مشارکت ملت از صحیح برداشت یا و اندیشه این بر بنا کنند، تجربه را عمومی
 ( 187-184 صص: 58 میلر،).است کشور یك در موجود فرهنگی هایگروه

 خود نحوی به که جوامعی در اجتماعی هایگروه چینش و اجتماعی ساختار به اگر
 هک شودنمی یافت ایجامعه هیچ که شودمی دیده شود، درنگ دانند،می ملیتی به وابسته را
 این رغم به. باشد نیامده وجودبه قبیل این از هایویژگی و مذهب و نژادها از و هاگروه از

 ایجامعه آن از یکی. داد تمیز هم از توانمی را جامعه گونه دو عصرجدید در برداشت،
 و اند برخوردار سانییك تاریخ و مذهب زبان، جمعیت، از آن یگسترده اکثریت که است

 و هاگویش نیروها، اقوام، از نگ -رنگار موزاییك چونان با که جوامعی از عدهآن دیگر،
 .است آمده وجودبه مختلف  هایزبان

 موزاییك با ناهمگُن ایجامعه یك ینمونه شود توجه افغانستان به نمونه طور به
 شاهد که است هاسال کشور این اما. است زبانی -نژادی و ایقبیله قومی، نگ -رنگار
 به دبودن قومی منازعات درگیر که کشورهای. است دیگر اقوام بر قوم یك تاریخی یسُلطه

 وراند در یعنی اروپایی کشورهای این از پیش. دادند پایان منازعات این به اشکال از هرشکلی
 عثمانی امپراتوری چنانهم بودند،...  و مذهب یك زبان، یك تحمیل شاهد پادشاهان یسُلطه

 یهساح از سازیهمگُن اما. بودند پایینبه باال از سازیهمگُن این پی در سال هایسال صفوی و
 صرف را خود زور و قوت تمام هاصفوی مثالً. کردمی فرق دیگر امپراتوری تا امپراتوری

 مد هاقدرت  که را اینتیجه هااین یهمه. کردند خود قلمرو در زبانی و نژادی سازیهمگُن
 رایب را فرهنگی یا و مذهبی یا زبان بخواهد دولتی امروز اگر. نیاورد فراچنگ داشتند نظر

 المللی،بین مجامع جمله از. خوردمی بر موانع و مشکل هاده به کند تحمیل خواسته نا مردم
 در سازیملت کهچنان. شودمی روبه رو...  و المللبین عفو هایسازمان و جهانی بشر حقوق

 به و ماند کام نا هاگذشته در فرهنگی سازیهمگُن و اجباری ادغام از وارههم افغانستان
 هک یابندمی دست فرهنگی همگُنی به جوامعی فرجام در. افزود کشور این مشکالت تعداد

 ویژه به و اجتماعی و اقتصادی هایرفتپیش صرف را خود انرژی و توان همهاین از بعد
 اند هنیافت دست فرهنگی همگُنی به هنوز که جوامعی که حالی در. کنندمی سیاسی یتوسعه

 داخلی و نژادی هاینزاع مهار و کنترل صرف را خود توان تمام جوامع نوع این هایحکومت
. است کشور یك در توسعه و رفتپیش یبازدارنده بسیار عوامل از خود این که کنندمی

 ستانافغان اقوام به جانبهیك مشروعیت با همواره افغانستان یگذشته مرداندولت بنابراین
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 افغانستان هایحکومت. شد قومی محرومیت یبرانگیزاننده خود امر این که دادند،می پاسخ

 و قبایل نژادی، برخوردهای از جلوگیری صرفِ را خود قوت خواسته نا یا و خواسته یا
 مواجهه و طرفیك از اقلیتی تقاضاهای این برآوردن. کردند زبانی متفاوت هایگویش

 یگرد یدوره هر از تربیش را امروز افغانستان مدیریت و کنترل دیگر سوی از مدرن واژگان
 ریزیبرنامه یك که است کافی فقط افغانستان در. است کرده مواجه فرساتوان بحران به

 به توجهیبی اما. شود گیریپی آموزشی نظام در نسلیك مدت به جانبه،همه و صحیح
 چون ملهم هایسازمایه نشناختن و سویك از تاریخی ضرورت یك عنوانبه سازیملت

 وحدت و ملت به رسیدن از هاقرن را امروز افغانستان معاصر، هویت و گذشته تاریخ اسالم،
 .است کرده دور ملی

 ومیق مشکالت کنید نگاه آفریقایی کشورهای و هند کشوربه اگر مثال یگونه به 

 این هایدولت اما. شودمی دیده هاآن سیاسی ساختار در افغانستان از تربیش مراتب به

 مؤفق حدودی تا مشکالت این کاهش جهت در بلندمدت ریزیبرنامه یك روی کشورها

 ایمعن به دولت واقع در دادند، ادامه را این از غیر راهِ افغانستان در دولت برعکس است، بوده

 و دارد قرار لرزان و شکسته میز روی که است گلدانی یك همانند کشور این در اشاصلی

 هیچ که افغانستان برخالف چندقومی جوامع در. شودمی احساس آن سقوط احتمال هرلحظه

 توافق) یا کانسنسوال دموکراسی راه یگانه نهایت در باشد نداشته وجود ادغام برای راهی

 رویکرد این بارز ینمونه. کنند پیدا دست مشترک هدف به تا که است( چندگروهی

 ردیگ از. است وجودآمدهبه قومی نگ -رنگار موزاییك از که باشد سویس کشور تواندمی

 نظام نوع این اما. است کنفدرال و فدرال نظام آمدن وجودبه چندقومی کشورهای در حلراه

 سیاسی یتوسعه و دموکراسی فرهنگ جاآن که دارد پذیرش امکان جوامعیی در

 جهان در است ممکن تجربه این اما. باشند کرده تجربه را آن مردم، و باشد وجودآمدهبه

 صنعتی هک کشورهای در تربیش تجربه این زیرا باشد؛ نداشته قبال در را مناسب ینتیجه سوم

 و سومی جهان کشور یك ینمونه افغانستان. دیگر کشورهای تا رسدمی ثمر به اندشده
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 ترتیب به اجتماعی هایتفاوت هاآن در که است صنعتی کشور یك بارز ینمونه سویس

  (98-95 ص: 58 زاده،نقیب).است ساخته آشکار را خود مطلوب نا آثار

 ساالر قوم گفتمان و ساالر مردم گفتمان

 را واژه این خود نخست گام در باید شود، مفهوم قدری گفتمان یواژه کهاین برای
 :ردک تعریف گونهاین توانمی روشنفکرانه برداشت به بنا را گفتمان. کنیم تعریف

 وگو،گفت سخن، کالمی، یمراوده: معنای به 1گفتمان اصطالح ها،نامهفرهنگ در
 یانب امثالهم و فرمال وگویگفت جدل، و بحث شناختی،زبان هایپدیده تحلیل در متنی واحد
 دیگر تعاریف برخی طبق. است فرانسه زبان در اصطالح این اصلی معنای که است، شده

 از شکلمت فرایند/ شده دهیسازمان ایمنطقی بنیاد یك بر عقلی فعالیت: توانمی را گفتمان
 یك حول که« گفتارها» از ایمجموعه همچنان/ جزیی -عقلی هایفعالیت از ایمجموعه

 انایید بندیصورت» معنای به کلمه یك در گفتمان. کرد تعبیر .زنندمی دور مشخص محور
 زبان ردکارب از قلمروی گفتمان» دیگر یگفته به. است« اندیشیممی آن براساس که نظمی و

 بیان هایقاعده و هاعنوان ها،فرض پیش به بنا متن یك ساختاری اجزای آن، در که است
 کم معنای و باشدمی مرتبط هم با است، خبر با هاآن از مخاطب که یناشده بیان یا شده

 ،است فضای همان گفتمان از منظور بحث این در اما.« کندمی ارایه را روشن و دقیق وبیش
 هاهگزار گفتمان دیگر یگفته به یا. است رایج اجتماع یك در و زمانی یدوره یك در که

 این شود، رایج یسکه و سخن روزگار گذشت در و جامعه یك در که است سخنانی و
 ینا باشند، داشته هماهنگی هم، با آن بدون جامعه یك اعضای که است معنا این به برداشت

 .شودمی( تکرار) نگاهپس  آنان یروزمره سخنان در گزاره
 ودشمی پوشیده چشم انسان، از ییسلیقه هایبرداشت کنار از ساالرمردم گفتمان در 

. شودمی ناشی انسانی وجوهی از ذاتاً گفتمان این و است هاانسان وقامت قد به گفتمان یعنی
 نژاد، هب انسان تعلق از گذشته را انسانی ظرفیت و« انسانی» وجه ساالر،مردم گفتمان مبانی
 ساالر،قوم گفتمان خالف بر دارد، نظر منظور...  و مذهب و فرقه نسل، جنس، طبقه، قوم،

                                      
1 - discourse 
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 و رنگ طبقه، نژاد، مذهب، قومیت، ساالر،قوم گفتمان در. دارد قرار ساالرمردم گفتمان
 تکیه ربیشت قومی سلیقه به انسانی ظرفیت به توجه جای به و شوندمی تلقی مهم...  و پوست

 .شودمی
 قومی، هایداوریپیش را ساالرقوم گفتمان اساسی گاهتکیه که است این دیگر نکتۀ 

 و هاراهکار بر مبتنی ساالرمردم گفتمان اما. است قومی وظیفۀ آن از دفاع و کندمی تعیین
 با شودمی کوشش مدرن سیاست در اساس این بر دارد؛ خوانیهم مدرن سیاست راهبردهای

 دولت) پارلمانی دموکراسی اساسی، قانون بشر، حقوق مانند گوناگون، وکارهای ساز ایتعبیه
 به. شود دفاع او هایظرفیت رشد و انسانی وجهِ از عمومی، یعرصه و مدنی نهادهای( ملی

 ودوجبه هم را ساالرمردم گفتمان ملی هایدولت که کرد خاطرنشان توانمی دیگر یگفته
 گفتمان در که چهآن ساالرقوم گفتمان در. کنندمی دفاع چنانهم آن از و آورندمی

 اکتسابی غیر و قومی یوِجه به قومی گفتمان یریشه راند،می حاشیهبه را است ساالرمردم
 نسانا« انسانی وجهِ» یعنی گرددمی باز مذهبی و ایقبیله نژادی، زبانی، یژگی و همانند افراد،

 نسانیا اعتبار اگر ساالرمردم گفتمان در که حالی در. راندمی حاشیه به و گرفته کم دست را
 وعن به تبدیل و رودمی بین از گفتمان این ساالرمردم خاصیت همزمان شود، رانده حاشیهبه

  (291 ص: 23 پور،جالیی).شودمی قومی، گفتمان دیگری
 نگفتما شود، افغانستان در( موجود سیاست) پلتیك رئال ظرفیت به توجه اگر

 هایسال در پرستیقوم حتا است، شده رانده حاشیه به کشور این در سادگی به ساالرانهمردم
 . است کرده ساالرقوم گفتمان از متأثیر شدت به را انسانی فضای اخیر

 مسایل باشد داشته وجود اجتماعی ساخت یك در ساالرقوم گفتمان که صورتی در
 در. گیردمی قرار قومیتك نظام تهدیدات معرض در ملی دولت یك به مربوط یاولیه

 گفتمان نتیجه در که است شده تبدیل مسلط گفتمان به قومی گفتمان افغانستان سیاسی اجتماع
 هویتی، و قومی جنگ آتش معرض در را شهروندان حقوق آن دنبال به و ساالرمردم

 یك ما اگر. است شده افغانستان موجود سیاست در ناسیونالیستی و قومی هایایدئولوژی
 که یمرسمی نتیجه این به باشیم داشته شرقی اروپای و شمالی اروپای کشورهای بین مقایسه

 اروپای در. شودنمی ساالرانهمردم گفتمان شدن ضعیف باعث کشورها از بعضی در تنوع
 ساخت عنوانبه کشورها این تکوین تاریخ در اما دارند، وجود گوناگون هایقوم شمالی
. است تهداش برتری قومی برگفتمان همیشه و همواره دموکراتیك گفتمان اجتماعی، -سیاسی
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 دهندا اجازه قومی غریب هژمونی به دموکراتیك گفتمان از ناشی دموکراتیك هژمونی لذا

 و گفتمان تخریب معرض در همواره دموکراتیك هژمونی افغانستان در برخالف. است
 از پس چنانهم. چرخدمی قومی، گفتمان نفع به فضا هرلحظه دارد، قرار قومی هژمونی
 ومیق گفتمان سابق یوگوسالوی در ویژه به شرقی اروپای کشورهای در شوروی فروپاشی

 را ساالرمردم گفتمان سال ده برای مستبدانه گفتمان این گرفت، را ساالرمردم گفتمان جای
 نبود، شهروندان حقوق شدنضایع تنها قومی گفتمان یسُلطه این برایند. زد حاشیه به

 .شد هرزگوین و بوسنی در انسانی بزرگ و درپیپی فجایع  یبرانگیزاننده
 یاتمقتض مبنای بر نباید ورزند،می اهتمام سیاسی عمل و اصالح انجام برای که کسانی

 اصول، هب رابطه در امر نهایت در قومی گفتمان که دلیل این به همآن کنند عمل قومی گفتمان
 شیبخرهایی ساالرمردم گفتمان که حالی در. نیست برخوردار ساالرمردم گفتمان مزایای از
 دیزیا هایکوشش( استالین و لینین. )است شهروندان حقوق احقاق و سیاسی برابری جهت در

 ریکیتئو پشتیبانی با هاکوشش این که اند،کرده ساالرانهقوم گفتمان تسلط بر مبنی
 هایکوشش این اما. دادندمی ارایه را بخشیرهای تغییر یك قومی احساس و مارکسیستی

 (297- 295 صص: 23 پور،جالیی).شد مبدل تمام کامی نا به هفتادساله

  تحول یدوره در سازیملت -دولت

 رد که دارد اروپایی کشورهای سیاسی تاریخ در ریشه تاریخی لحاظ به سازیملت
 آن، برمبنای که هایسازمایه. ظهورکرد کشورها این مشترک احساسات از 19 قرن

 سومر و آداب مشترک، زبان مشترک، تاریخ از بودند عبارت کردندمی تعریف را هاملت
 .شدمی ملت ساختن جهت در انسانی گروهِ یك تمیز باعث که مشترک، سرنوشت و

 ایدوره هیچ در ولی داشته وجود مردم بین در دیرباز از احساسات این که هرچند
 را تمل اروپایی، ناسیونالیسم است، نشده برجسته بیستم و 19 قرن یاندازه به ایتاریخی

 و دناپسن بسیار سیاسی مشخص مرز و ملت نداشتن که کرد آمیز اغراق تعریف جاآن تا
 19 سدۀ در سیاسی تحوالت کلیه را خواهیملیت» رابرتز. ام. جی نمود،می تاریخی ننگ

  (48- 45 صص: 14 بزرگمهری،)«.داندمی
 اراستعم پسا دوران در المللبین روابط و سیاسی علوم در که است مفهومی سازیملت
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 2001 سپتامبر 11 یحادثه از پس سازیملت از منظور افغانستان در. است شدنجهانی یا

 تئوری رهیافت، آخرین برمبنای افغانستان در سازیملت هایمؤلفه. است مطرح
 ظمن نظیر پساجنگ، دولت یا سیاسی بازیگری هویت و تغییر راستای در گراییسازنده
 قتصادی،ا سیاسی، نهادسازی و ایتوسعه ظرفیت و توانایی سیاسی، توانایی و ظرفیت سیاسی،

 ینا در مطرح هایتالش یا پساجنگ دوران در بازسازی. گرددمی تبیین فرهنگی و اجتماعی
 که مندقدرت و کارآمد دولت ایجاد و سازیدولت عنوان تحت( همواره نه) اغلب را رابطه

 یدامها در ساختن از و دانندمی کند،می عمل گوییپاسخ و شفافیت قانون، حاکمیت اساس بر
 .کندمی یاد مدرن کارگزار و تعارضی نوسازی یا مدرنیزاسیون عنوان تحت خود بحث،

 مفهوم یا عبارت دو این سازی،ملت و سازیدولت مفهوم بررسی در که جایآن از

 اشاره سازیملت متعدد، هایالمعارفةدایرَ در. گیردمی قرار استفاده مورد هم جای به اکثراً

 در مردم کردن متحد آن هدف و دارد دولت قدرت توسط ملت ساختن یا ایجاد فرایند به

 دینب. نماید کمك آن شدنعملی و سیاسی ثبات به بتواند درازمدت در که بوده دولت درون

 زایشاف زیربنای عنوانبه توسعه مفهوم از استفاده شامل تواندمی سازیملت فرایند ترتیب

 مفاهیم و تعاریف از نظر صرف سازی،ملت -دولت فرایند. باشد هماهنگی و اقتصادی رشد

 دولت نهادهای ایجاد باز یا ایجاد برای هاکوشش و هاتالش به اشاره همواره شدهمطرح

 به حمله و سپتامبر 11 حوادث پسا دوران در تعارضی پسا و خوردهشکست یا ضعیف

 انژاپ چون یزدهجنگ کشورهای در تجربه این. دارد اشمتحدین و آمریکا توسط افغانستان

 طوری است، بوده همراه کارآمدی نا با هم و مؤفقیت با هم دوم جهانی ازجنگ بعد آلمان و

 رد سازیملت فرایند. گردید شکست به محکوم افغانستان در ژاپان و آلمان یتجربه که

 ایملی نهادهای ایجاد برای خارجی نیروهای یآگاهانه تالش به اشاره سپتامبر، 11 پسا دوران

 حمایت، راستای در تعارض از بعد صلح نیروهای از استفاده دیگر منظر از یا ملی دولت

 صشاخ هایمؤلفه ایجاد با گذار دوران در شدندموکراتیزه و دموکراسی استحکام و تقویت

 .دارد سازی نهاد و هنجارسازی و
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 راییگسازنده تئوری براساس افغانستان کشور در تعارض پسا و پساجنگ دوران در

 اسی،سی تحمل به گوییپاسخ شفافیت، قانون، حاکمیت یعنی هنجارسازی هایشاخص ایجاد و

...  و یهقضای یقوه دموکراتیك، ارتش رقابتی، و سالم انتخابات برگزاری یعنی سازیاعتماد

 یاتوسعه دولت یا قدرتمند دولت ایجاد و سازیدولت برپایی. است ضروری هایزمینهپیش

 که طوری به قرارداد، بررسی مورد مختلفی هایدیدگاه یا جهات از توانمی را

 هک دانندمی هایزمینهپیش با بسترسازی نیازمند را سازیدولت فرایند شناسانافغانستان

 : از عبارتند
  دولت؛ نهادهای بازسازی( 1
  قانون؛ حاکمیت نظیر انسانی هایارزش تقویت و گسترش( 2
  جانبه؛همه و بنیادی امنیت ایجاد( 3
 .مشارکتی و ساالرمردم وگوییاگفت گفتمان تقویت( 4

(2007) Brian smith   سازیدولت فرایند هایشاخص عنوانبه را موضوع چهار 
 :   از اند عبارت که کندمی مطرح

 یادیبن ضروریات از یکی سیاسی نظم ایجاد سازیدولت فرایند در که سیاسی، نظم( 1
 واردم بسیاری در شود؛می محسوس دولت سیاسی ثبات یا شدندموکراتیزه برای زیربنایی و
 پسا و گپساجن استعمار، پسا افغانستانِ ناتوانی. کنندمی یاد سازیدولت فرایند نامبه نظم از

 توانایی) هاآن کارگیریبه و منابع تجهیز اجتماعی، و سیاسی نظم حفظ ایجاد در تعارض
 دایجا و ملی منافع بنیاد بر مناسب هایگذاریسیاست و تصمیمات اتخاذ( دولت استخراج

 ونهانتینگت هایدیدگاه بربنیاد یا و خارجی و داخلی حاکمیت بودنضعیف ها،توانایی سایر
 اریبسی در سیاسی کفایت و توانایی عدم و کارآ هایسازمان وجود عدم اقتدار، فقدان( 1988)

 یتوانای عدم یا هاآن سیاسی رژیم یا حکومت نوع به توجه بدون توسعه حال در کشورهای از
 .است سیاسی نظم موضوع آن یاداره و کشورداری در دولت

 هب مدنی ایجامعه ایجاد با و داشته سازواری توانایی سیاسی، نظم عنوانبه سازیدولت
 هک درصورتی کند،می کمك گذار دوران در شدندموکراتیزه فرایند تقویت و تثبیت
 یضعیف هایدولت دارای افغانستان مانند جنگ پسا و تعارض پسا و توسعه درحال هایدولت
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 تأمین و قدرت اِعمال و سیاسی ثبات یا آن حفظ و سیاسی نظم ایجاد از معموالً که هستند
 .برندمی رنج یا و بوده ناتوان یا امنیت

 دولت ایجاد هدف، آن در که است ایتوسعه توانایی بعدی، ایزمینهپیش( 2
 است؛ اداری و اقتصادی سیاسی، فساد وجود عدم گرا،توسعه

 و ایجاد به نیاز المللیبین روابط و تطبیقی سیاست در منافع، عنوانبه دولت( 3
 ادایج برای را جدید دولت جامعه، نوسازی منظور بدین و است، سیاسی توانایی ساختنفراهم

 و اراک اجرایی و اداری سیاسی، گذاریسیاست در توانایی ایجاد منظور به مشکل حل توانایی
 و متمرکز توانایی نمودنفراهم برای نیاز گذار دوران در براین بنا. بخشدمی یاری را مؤثر

 وانات کارگزاری و کارا سیستم سیاسی، هماهنگی و گیریشکل یا تدوین برای قدرتمند
 و پساجنگ و تعارض پسا یتوسعه درحال هایدولت در ایپدیده چنین که است ضروری
 .است ضعیف سازیدولت فرایند گذراندن درحال

 هاسازمان عنوان تحت که چهآن از تربیش نهادها اساس، براین سیاسی، نهادسازی( 4
 هامانساز به وابسته بودن کارا برای است ممکن اگرچه هستند، اهمیت دارای شوند،می تلقی

 آمدهادر توسط هاآن اقدامات و نهادها توانایی به وابسته اجتماعی یتوسعه براین بنا. باشند
 صورت به و شدهدموکراتیزه نهادهای یتوسعه که طوری به است؛ هاآن حقوق از حمایت و

 صورت در تعارض، آمدهایپی تواندمی نهادسازی البته که کنندمی عمل هم مکمِل و حمایتی
 فرهنگی غییرت نیازمند نهادها، تغییر براین بنا. باشد داشته قدرت توزیع برابری نا گرفتندیده نا

  (41-34 صص: 8 احدی،).آیدمی حساب به تدریجی و آهسته فرایند که است
 ایجامعه توسط طالبان، رژیم فروپاشی از بعد شده مطرح هایحلراه ناکارآمدی در

 زخطرخی باتالق به دیگر بار پساجنگ افغانستانِ در سازیدولت -ملت منظور به جهانی
 سازیملت منظوربه جهانی ایجامعه راهبردهای خاصیتیبی. شودمی جهانی ایجامعه برای

 شانس. افزود افغانستان داخلی و قومی مشکالت به دیگر بار افغانستان در سازیدولت و
 این با اما. انجامید ناکامی به افغانستان در دموکراتیك و مدرن ملت -دولت یك ساختار

 دلیل هب متشنج افغانستان از سادگی به گذشته، همانند تواندنمی جهانی، یاجامعه بازهم وضع
 المللیبین تروریسم گاهپناه سویك از دیگر بار کشور این زیرا برگرداند؛ روی اشبودن متشنج

 دوباره برای خود افغانستان در قومی هایشکاف شدنفعال دیگر سوی از و شودمی
 انستانِافغ این بنابر. شودمی فراهم افکنیدهشت و( گراییافراطی) اکسترمسیم سرکارآمدن
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. دارد ضرورت بازساخت یمتواضعانه و واقعی هایبرنامه به پساطالبان، و جنگ از بعد

 دادمی قرار اولویت در را آن باید جهانی ایجامعه و داشت اولویت که هایبرنامه از یکی
. دبو افغانستان یشده پاره -پاره و خوردهشکست دولت و ملت ساخت باز کرد،می عملی و

 دوره آن در که بود، انگلیس استعماری هایدوره مانند امروزه افغانستان با جهان برخورد
 یوحیهر همخوانی برمبنای نه شد، تعیین بریتانیا امپراتوری مزاح به افغانستان سرحدات حتا

 ملی دولت مهم هایویژگی از یکی امروز که مهم امر این در زیرا افغانستان؛ اتنکی و قومی
 تا بود دخیل تربیش بریتانیا و هاروس یسلیقه است، شدهتعیین مرز و سرحد داشتن
 .افغانستان مرداندولت

 تهداب تنها نه او اما دانند،می مدرن دولت بنیادگذار را خانعبدالرحمان که هرچند
 فرایند عامل و قومیتك حکومت یك دارطالیه که نگذاشت، را مدرن ملی دولت یك

 تانافغانس موجود دولت که صورتی در. بود کشور در مذهبی حتا و ایقبیله و قومی هایگروه
 در قومی و گروهی تعصبات پایان شاید رسید،می مؤفقیت به تازه راهبردهای کاربستنبه با

 ذهنی و درونی ارزش یك که ملت به کشور هایقوم و مردم یهمه رسیدن و افغانستان
 و دولت تمرکز دیگر سوی از قومی ترکیب و سویك از قومی آگاهی. بودمی ترساده است،
 تنگرفکم دست و افغانستان قومی هویت به دوباره توجهی. ساخت مواجه مشکل به را ملت
 هویتیتك ملت ساختار سودای شك بدون اقوام، چیز نا سهم و سازیملت امر در دیگر اقوام

 دلیل هب طلب،زیاده قومی سران طرف از که براهینی. کندمی نیافتنیدست رویای به تبدیل را
 یستهه که بوده قوم یك امروز تا گویا و است جهان در قومی کشور یگانه افغانستان  کهاین

 .بردمی بین از را شدنملت برای امید دهند،می تشکیل را افغانستان دولت مرکزی
 نقش ایفای قابلیت فاقد و بوده پاره -پاره وسیعاً هویتیتك -قومیتك یاجامعه

 ایجامعه دیگر سوی از. است سازیملت و ملی متحد دولت یك تشکیل برای زیربنای
 و بحرانی کشورهای در سازیملت و سازیدولت ایتمرکزگرایانه راهبردهای با جهانی
 کشورها این در مدیریت بحران دچار است کشورها این یجمله از افغانستان که گذار درحال

 ادهد مثبت ینتیجه کشورها برخی در تمرکزگرایانه راهی این شاید شدند، زور اِعمال راه از
 افغانستان، داخلی بحران مورد در. بود خواهد برعکس نتیجه افغانستان برای اما باشد

 ودخ حال به داخلی بحران دچار کشورهای گذاشتن شدند، درگم سر المللیبین کارشناسان
 بلندپروازانه، هایپروژه دیگر و سکوالرگرایانه سیمای با پساجنگ هایدولت بازسازی و
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 ضرورت روزام افغانستان. شدندمی تزریق و تطبیق قالبی طور به افغانستان در نباید یك هیچ

 سکوالر سیمای بر سازیملت یپروژه نوع نه دارد،( حال) همینه و آینده و گذشتهبه نگرش
 .ندارد افغانستان ایجامعه در چندانی پذیرش

 فرد یك به را سیاسی قدرت متحد، ملل که کندنمی ایجاب افغانستان، کنونی شرایط
 هزینهکم جهانی ایجامعه برای روش این شاید براند، حاشیه به را رهبران یبقیه و واگذارد

 اهِاشتب یك به تبدیل خود برداشت این اما خواهد؛نمی را المللیبین زیادی مساعی و باشد،
 تانافغانس ساختن دوباره در را بیشتری هایهزینه باید جهانی ایجامعه که است شده بزرگی

 .برساند مصرف به افغانستان فرهنگی و سیاسی هایواقعیت نظرداشت در با
 رهبران به را نظم یوظیفه سازی،دولت و سازیملت به رابطه در جهانی ایجامعه

 این. کردمی تقویت محلی و قومی رهبران میان را ساختاری یرابطه و گذاشتمی وا محلی
 برخالف، اما دهد، پاسخ کشور مشکالت به که ندارد وجود فردی نوع هیچ که است درحالی
 جهانی ایجامعه تالش هرنوع. آیندبرمی خوبی به نظم نوع این یعهده از محلی رهبران
 .داردن دیگری راه نفوس با رهبران با مشترک کار جز افغانستان، مشکالت حل به نسبت

 مراتب به افغانستان در ملت -دولت احیای برای امروزی ارتدوکس برخوردهای
 موفق نا آن، وصف با و پرمصرف و گرانهمداخله مراتب به حال عین در ولی دموکراتیك

 سوی به شتابان گذار و خودش، حال به بحران یدهه سه در افغانستان واگذاری. است
 امروز شرایط در...  و کم مدت در آزاد بازار نظام گزینیجای و( سکوالریسم) گراییعرفی

 ایآرزوه بیان صرفاً الگوها این یمالحظه قابل بخش که است، ممکن نا تنها نه افغانستان
 زندگی غرب در عمر یك برای آنان از بسیاری که باشدمی شهری یزدهغرب افراد اقلیت
 گروه این پشتیبانی. اندداده دست از تقریباً خود ایجامعه با را خویش پیوندهای و کرده

 هایمشغله به یابیدست هم آن که ندارد دلیل یك از تربیش غربی الگوهای از( هازدهغرب)
 شورکاین افغانستان، کنونی بحران هایحلراه نادرست کاربستن به. است قدرت و پردرآمد

 نتیجه در دهد،می نشان شدهاشغال جهان، برای هم و مذهبی -افراطی تندروان نظر در هم را
 به افغانستان اجباری راندن یاندیشه از باید شدند، وارونه حدوداً شده انجام هایتالش تمام
 ممبر وظایف تشخیص برای آن جایبه و گردیده نظر صرف مدرن دموکراتیك دولت سوی

 یدنرس هایزمینه افغانستان اقوام و مردم میان در دیگرپذیریهم و آشتی فضای کردنفراهم و
 تبلیغ مرکزی حکومت سوی از هم و جهانی ایمعه جا سوی از ملهم دولت یك تشکیل به
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 که هایسنجه و هازمینه ایجاد دارد، قرار اولویت در چیز همه به نسبت که مسایلی .شود

 تا دگیر صورت تالش و بدانند مشارکت در مسوول را خود بتوانند افغانستان اقوام رهبران
 (10-3 صص: 3 لیون، و آتاوی).شود جلوگیری تزریقی و تحمیلی الگوهای از

 بن کنفرانس از پس سازیملت -دولت 

 هایبرنامه و اهداف با را غالب سیاسی گروه یك نفوذ و مهارت داستان بن کنفرانس
 و کامی نا دیگر سوی از و گذاردمی نمایش به گذار یمرحله در قومی یجویانه برتری

 و مهندسی برای نگرعینی یا« طرفانهبی» راهبرد یك اتخاذ در را جهانی ایجامعه شکست
 مرغ به افغانستان، مانند یپارچه چند ایجامعه برای کارآمد نظام و سیاسی ساختار طراحی

 تصویر به مشابه معضالت و مسایل حل در هایاندوخته و تجارب از طوالنی فهرست داشتن
 .کشدمی

 حال در یدوره افغانستان که کرد اعالم آمریکا 2001اکتبر نخست روز در 
 حدمت ملل حمایت و سرپرستی تحت بازسازی، و سیاسی مسایل با رابطه در را گذار

 هم و آمریکا هم که آمد پیش شرایطی طالبان رژیم سقوط از پس. گذاردمی اجرا به
 در جدید دولت طراحی. گردیدند جایگزین حکومت ساختن فکر به متحد یجبهه

 صورت سابق شاه هاینماینده و متحد یجبهه یکنندهمذاکره هایهیئت میان بن،
 (139-137 صص: 28 رحیمی،).گرفتمی

 از درست نا هایفرضپیش برمبنای دیگر بار افغانستان اجتماعی و سیاسی مهندسی 
 افغانستان اخیر یدهه سه یا دو از شناخت عدم شك بدون. گرفت صورت امروز، افغانستان

 سیاست به توجه. بماند ناکام خود بلندمدت اهداف به  جهانی ایجامعه که شد این به منجر
 رانرهب سربلندکردن و انقالب از پس مردم نسبی خودآگاهی افغانستان، در گریقومیتك
« نب» کنفرانس در که است مواردی جمله از هستند افغانستان در قومی هر دارداعیه که قومی

 ایایقض به توجهیکم این اند؛ نکرده توجه آن به رسان، یاری کشورهای و المللیبین ایجامعه
 و منطقه برای خطرآفرین اسباب دیگر بار افغانستان چندقومی ایجامعه اجتماعی مشکل

 ند،کرد پیدا حضور افغانستان در سازیملت و دایمی صلح کردنپیاده در که کسانی برای
 .باشدمی
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 زا پس بود، المللیبین روابط در تأمل قابل و جدید تحول یك آغاز سپتامبر« 11»
 که نای فرصت طالبان شکست باالخره و منطقه در بنیادگرایی رشد نهایت در و سرد جنگ
 بر نه جهانی ایجامعه توجهی این اما. شد فراهم کند، توجه افغانستان به جهانی ایجامعه
 صورت لمللیابین روابط عرف و سلیقه برمبنای بل افغانستان قومی و فرهنگی شناسایی مبنای

 و گرفت شکل شتاب به چیز همه سپتامبر« 11» پسا افغانستان اجتماعی مهندسی در. گرفت
 و سازیدولت صلح، برای بلندمدت یبرنامه یك نظرداشت در بدون غربی کشورهای

 حضور آمریکا متحده ایاالت ویژه به غربی کشورهای. شدند افغانستان وارد سازیملت
 روشنفکران از ایعده و« سفید کاخ» کار نومحافظه یشاخه طرفدار از وی که را زادخلیل

 هم. نکرد کم را کشور مشکالت از چیزی نتیجه در که داد نشان توجه ظاهرشاه درباری
 در گریقومییك قدرت احیای شاندغدغه تمام تبعیدی شاه درباریان هم و زادخلیل

 با روابط قطع در زمانی دیر از روشنفکران این که بود این اساسی مشکل بود، افغانستان
 سالیس در افغانستان در آمدهپیش تحوالت و تغییرات از اینان بردند،می سر به افغانستان

 نه بوده، محورقوم غرب، توسط شدهانتخاب نظام بنابراین. دانستندنمی چیزی گذشته
 مهندسان هایبرداشت سویاین از ناشی افغانستان در آمدهپیش مشکالت. محورافغانستان
 .است بوده تأسیستازه دولت اجتماعی

 تنگرفدیده نا« بُن» ینامهتوافق جدی مشکالت و معضالت که گفت توانمی کل در
 امن دیگر مشکالت و قومی اعتمادیبی افغانستان، طبیعی پارچگی ازچند توانمی جمله از

 اساسی، قانون ساختن فرایند در جمهوررییس یآزادانه تصرف و دخل دیگر سوی از. برد
 نا و مشکالت به افغانستان، در امریکا یویژه ینماینده« زادخلیل» آقای و دربار مشاوران

 نوع میقو استبداد و محرومیت دیگر یگفته به یا. شد نهاده سرپوش افغانستان هایبرابری
 اجرا« زادخلیل» و کرزی جمهور رییس سوی از که است دوباره بخشیدنمشروعیت

  (183-182 صص: 28 رحیمی،).شد
 یك هب تازه اساسی قانون خود شود، توجه اساسی قانون به اگر بینانهواقع دید یك با

 مورد چند در توانمی را اساسی قانون زاییبحران. است شده مبدل آفرینبحران عامل
 :کرد سازیشاخص
 هایدرعرصه توزیع بحران و مشارکت بحران مشروعیت، بحران هویت، بحران 
 سیاسا قانون ساختن از پس و بن کنفرانس از پس که هستند ایعمده ازموارد هااین مختلف،
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 در سازیملت و سازیدولت به  رابطه در امور اندرکاراندست. اند مواجه آن به ما ملت
 :اندنکرده خوبی توجهی عمده بسیار مورد سه به اساسی قانون پناه

 سیسیا مشروعیت و ملی منافع حاکمیت، مبنای کهاست این مسایل این ترینمهم از( 1
 وراثت برمبنای یا گیردمی شکل سرزمین یك مردم یاراده برمبنای دولت یعنی چیست؟

                                                                            فرنگ؛ و  یگانه نیروی و دارآب تیغ بر متکی و قومی
 چگونه قدرت اربابان و دارانزمام که است آن تأمل خور در یمسأله دومین( 2

 درتق تقسیم و کردنحکومت فرایند در شود؟می تقسیم چگونه قدرت و کنندمی حکومت
 و رامو به دیگر یدسته و کندمی وضع را قانون دیگر یدسته کندمی اجرا را قانون یدسته

 در رانداو و کنندگان اجرا سازان،قانون کهاین با پردازند،می اساسی قانون بر مبتنی قضایای
  دارد؛ وجود تمیز هااین بین کهاین یا و اند،شده جمع مقام یك

 به که را قدرتی توانندمی لزوم صورت در مردم آیا کهاست این مورد سومین( 3
 همه لویاتان همانند حکومت کهاین یا کنند، ایجاد محدودیت اندداده( دارانزمام) شهریاران

 چشم آن از اساسی قانون در که بودند مواردی این. بخشدمی مشروعیت زور برمبنای را چیز
 به یسازدولت و سازیملت فرایند شك بدون نشود هااین به  توجه اگر اند،گذشته پوشیده

 ( 7 ص: 9 انصاری،).شودمی کشانیده بستبن
 وجود ما مردم روی فرا عمده پرسش دو بن کنفرانس یحاشیه در مشخص طور به

 :داشت
 مردم ملت و دولت جمله از مختلف بازسازی در جهانی ایجامعه آیا نخست؛

 ظامین -سیاسی نیروهای آیا که است این پرسش دومین و گذاشت؟ نخواهند تنها را افغانستان
 اشت؟د خواهند انعطاف ملی منافع به نسبت سیاسی عقالنیت با اسالمی متحد یجبهه به مسما

 خواهدن آفرینمصیبت کلیدی هایپست و اجرایی قدرت میکانیکی تقسیم دیگر بار آیا و
 ملی افعمن پاسدار و دارندهنگه که دولتی ایجاد که گفت باید هاپرسش این با رابطه در بود؟

 ادایج فراگیر، ذاتاً دولتِ. است فرهمندانه آرمان یك از برخاسته فراگیر وسیع یباقاعده
 هک باشند داشته سهمی چنان( دولت) فراگیر سازمان این در ملی یاراده که است ساختاری

 ار ساختاری چنین که است این اساسی پرسش. آید وجود به ملی منافع به نسبت خوب حس
 به ییابدست( میکانیسمی) وکارها ساز رساند؟ عینی( تجسم) آوردگیتن به توانمی چگونه

 ایبرمبن« بن» کنفرانس از بعد دولت ساختاری هایمیکانیسم چیست؟ در ساختاری چنین
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 ملی تدول نامبه را ساختاری که است، گذشته از تلخی ایتجربه حزبی و قومی قدرت تقسیم
 اینشانه چنین از طلبانهقدرت هایجنگ که است داده نشان تجربه زیرا کند؛می ناجور
 خاستهبر که را عمیق یدلهره این. شدند تبدیل انسانی ایفاجعه به زودی به و کردند سربلند

 ردیگ ایفاجعه از نگاهِپس و مطلوب نا حرکتی دهدمی نشان که است، سیاسی عقالنیت از
 . است آبستن حال در

 جهان زا مقتدر کشورهای جستنشرکت و متحد ملل میزبانی به که« بن» کنفرانس در
 در مستقر شورای قبرس مردم شورای اسالمی، متحد یجبهه نمایندگان و طرفیك از

 دیگر ربا قدرت تقسیم در برگزارشد،( ملیتیافغان یاندیشه با گراهایپشتون) پاکستان
 بترکی اساس بر هاخانهوزارت تقسیم. کردند اعالم را خود رضایتی نا حزبی ـقومی رهبران
 و داخلی مشکالت وجود به کردمی حل را کشور مشکل از یگوشه کهاین جای به قومی،

 که متحد یجبهه رهبران تعدادی قدرت تقسیم در. افزود قومی خراب مناسبات
 دنبال قومیت برمبنای هرکس بودند، سیاسی لحاظ از پرنفوس گروهی یدهندهتشکیل
 رهبران بین گسست مؤقت یاداره و بن کنفرانس آغاز با همزمان. رفتند خواهیقدرت
 .پاشید هم از متحد یجبهه میکانیکی بافت و شد آغاز متحد یجبهه

 مشکل شد، روبرو آن به مؤقت یاداره کار آغاز از بعد افغانستان دیگری مشکل
 ارتش و اساسی قانون فاقد  منتخب، سیاسی ساختار فاقد که افغانستانی. بود سرحدی و مرزی
 مرزهای  المللیبین صلح حفظ نیروهای اساس یدوره دراین مشکالت با بود ملی منظم

 کلمش کهآن حال گذشتند،  دیده نا تاریخی مشکل این از و  نکردند تضمین را افغانستان
 .بود مرزی مشکل همین اساسی

 منظور به جهانی ایجامعه باید دیگر، ایفاجعه از جلوگیری برای کهاین آخر سخن

. شدمی متوسل کردیم یاد آن از تاکنون که یمقوله سه به افغانستان مجدد سیاسی ساختار

 این گرفتنکم دست. نداد که دادمی نشان توجه( ساالریمردم و اجتماعی عدالت اسالم،)

 در افغانستان شهروندان شهروندی حقوق گرفتندیده نا معنای به سازیملت امر در موارد

 پشتیبانی را ناکارآمدی حکومتی نباید جهانی ایجامعه زیرا است؛ جهانی ایجامعه نگاه

 ارساخت جهانی ایجامعه. شود افغانستان در قومی منازعات یدوباره تشدید باعث که کردمی
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 نایبرمب مردم یهمه که کردمی مهندسی طوری را« بن» پسا  و پساطالبان -پساجنگ سیاسی

 پیدا پساجنگ دولت ساختار از هایقسمت در را خود انسانی برابر اصول و ساالریمردم

 (  80 -78 صص: 4 آرزو،).کردندمی

  افغانستان در سازیملت و سازیدولت شناسی اولویت 

 از پروتستانیسم، ظهور و ومرج هرج با توأم سو یك  از اروپا سالهسی هایجنگ 
 پیمان به دست صلیبی هایجنگ در شده ضعیف اروپای که شد این به منجر دیگر سوی

 امت یانپا و ملی هایدولت نخستین تشکیل یدهندهنشان حرکت این. بزنند وستفالی بزرگ
 ملی، زبان چون هایسازمایه بر گام نخستین در هادولت -ملت این. بود اروپا در مسیحی

 . بودند همراه تاریخی ایپیشینه و سیاسی قلمرو
 منطقی لحاظ به که گفت توانمی دولت، -ملت ایتاریخی یتجربه به توجه با

 بر هم nation-stat) ) یواژه کهچنان. است داشته تقدم هادولت بر هاملت گیریشکل
((state-nation در که چهآن با افغانستان در سیاسی سازمان یك  یمسأله اما. دارد پیشی 

 الشت همیشه کشور این در زیرا کند،می فرق است، شده تجربه کشورها دیگر سیاسی تاریخ
 گذشته هایحکومت تاریخی یدوره هر در شود، مهار دولت برابر در ملت که است شده

 مورد دولت بعد آورده، در پا از خود مقابل در را مدنی ایجامعه تا دادند خرج به کوشش
 . کنند تأسیس شود، شناخته رسمیت به متحد ملل در که را نظر

 به پایین از را سازیملت مدرن، هایدولت -ملت که دهدمی نشان تاریخی یتجربه
 لتِدو تا گذاشتند نمایش به گام نخستین در را خود شکل هاملت خود و کردند شروع باال

 در ودش حل ما« تییلم» تاریخی بحران کهاین برای لذا. باشد مدنی ایجامعه تصمیمات برایند
 ریجلوگی نداشتند، خوبی آمدهایپی هاآن( تکرار) نگاهپس که هایفهمیکج از نخست گام

 کهچون بایشیم داخلی بحران سرگرم باید دولت و ملت از مردم فهم اصالح زمان تا شود،
 و ملت این بنابر. کندمی روشن خوب را حساس ینکته این دولت و ملت از ما فهمی کج

 لیالملبین یصحنه در حضور برای دولت وجود که هرچند. گرفت یکی هم با نباید را دولت
 سازمان در حتا. نیست دولت ملت، یك اساسی عنصر اما آید،می حساب به ضروری امر یك
 این که حالی در. است شده داده نمایندگی کرسی نداشتند دولت که هایملت برای ملل
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 (32 ص: 22 حجاریان،).نداشتند شده تعیین مرزهای هنوز هاملت

 دولت مندترینقدرت یساله 74 ناکام یتجربه از سازیملت بر سازیدولت تقدم
 و زور راه از مشترک هویت یك آوردن وجود به پی در استبداد و فشار با( سابق شوروی)

 یهعلی مقاومت شوند بسیج تا داشت وا را مردم که چیزی تنها بود، پایین به باال از فشار
 وجودبه را هایملت تا خواستند قلمرو این مردم آن از بعد لذا شوروی، فشار نه بود، هانازی

 تدول ترینقوی این از پس. دادندمی تشکیل را دولتی هم باید خود ملت از دفاع به و آورند
 ساختن در سال 70 از بیش با و گرفتمی ایدئولوژی ترینقوی از را خود مشروعیت که

 ینا. گردید فاحش شکست به محکوم دست،یك هویت تحمیل با پایین به باال از دولت
 هب بودند، رویش حال در مختلف هایهویت که نبود این از ناشی شوروی در شکننده ناکامی

 چون دیگری کشورهای و شوروی در( تصنعی) خودساختگی هایسازمایه که بود دلیل این
 . درآمدند به آب از نتیجهبی نهایت در افغانستان

 با و گرکوب سر دولت داشتندست در وجود با امروز تا افغانستان سیاسی نخبگان
 مناطق در پشتون اقوام جایبه -جا سازی،ادغام مانند دیگر تهدیدات و فشارها تمامی اِعمال
. یابند تدس خواستندمی که مطلوبی ینتیجه به نتوانستند...  و تاریخی هاینام تغییر دیگر،

 نخواهد این از بیش ینتیجه افغانستان در مدنی ایجامعه و ملت از پیش دولت ساختن لذا
 ساخته دیگر اقوام سرکوب برای تاریخ طول در قوم یك توسط دولت چون. دهدنمی و داد
 شانن شوروی فشار با توأم ناکام یتجربه. بسازد افغانی -قومی هویت با را ملت تا شدمی
 به هادولت است ممکن مانند،می دارپایه دولت از فراتر موارد بسا در هاملت که دهدمی

 است چیزی ملت. برود بین از سادگی به قوم یك که است محال اما شوند، مواجه شکست
 که دارد وجود دولت بدون هایملت کنون تا زیرا رود؛می کاربه خودشناسی معادل که

 . سی سیا جداسازی نه هستند فرهنگی جدایی خواستار
 هایایکاتالون باشد،« کاتالونیا» تواندمی هاملت نوع این از بارز ینمونه و زنده یتجربه

 و فرهنگ دارینگه خواهان حال عین در اما هستند،« اسپانیا» به مربوط سیاسی لحاظ از
 خواهیممی ما گویندمی هاکاتالونیای. باشندمی اسپانیا سیاسی ساختار داخل در خود زبان
 جدایی روی هاآن اصرار دهیم، تشکیل را خاص دولت -ملت کهاین نه باشیم، جدا ملت
 را ملی هویت اصلی یسازمایه و فقرات ستون فرهنگ و زبان زیرا است؛ فرهنگ و زبان

  (81- 58 صص: 51 زاد،لعل).دهدمی تشکیل
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 بر سازیملت تقدم یعنی دارد پیشی دولت بر ملت بسنجیم ما اگر لحاظ هر از

 هم نظری یدرعرصه که است، تشخیص قابل تاریخ و عمل یعرصه در تنها نه سازیدولت
 اولویت سازیدولت به نسبت سازیملت و مدنی ایجامعه گیریشکل که داد نشان توانمی

 مردم ت،اس قراردادی توتالیتر دولت یك که« لویاتان» که گفت توانمی نمونه عنوانبه. دارد
 مه ضد بر و کنند واگذار لویاتان به را شانقهریه یقوه که بندندمی قرارداد خودشان میان

 طتوس و آیدمی میان به مردم طریق از ساخته که است مدنی پیمان نوع این. نبندند کار به
 نینچ برایند. بودندمی دولتبی گرفتندنمی تصمیمی چنین مردم اگر گردد؛می اجرا دولت

 رأی صندوق پای که گاهی مردم است، ملت از برآمده اصالً دولت که شودمی این برداشتی
 (40 ص: 22 حجاریان،).گمارندمی کاربه را کارآ کارمند که دارند را حس این روندمی

 لتدو کدام شود دانسته که کنندمی پیدا روشنی معنای گاهی سازیملت و سازیدولت
 نیزما دولت یك که داد نشان توانمی هم تعبیر این به. است ملی دولت یدهندهشکل ملت و

 در باشد، داشته محوری اولویت فردی حقوق حتا و بشر حقوق آن قلمروِ در که است ملی
 كی در این از عالوه که یابد،نمی پایان شهروندی و برابری به تنها انسانی حقوق ملی دولت
 محل انتخاب حق مالکیت، حق زندگی، حق: مانند دیگری حقوق واجد افراد ملی دولت

 ملی دولت در. برخواردارند زندگی سبك انتخاب حق بیان، و عقیده آزادی حق زندگی،
 ینا با یعنی است، اساسی قانون برندمی کار به دولت علیه که را ابزاری یگانه شهروندان

 بر سازیدولت یا بسازد ملت دولت، اگر خالف بر. کنندمی مهار را دولت مردم، ابزار
 خودش محدودیت خاطر به که نیست حاضر دولتی هیچ باشد داشته اولویت سازیملت

 بر  مقدم سازیملت لذا کند، حمایت را قانونی چنین و کند تقویت را مدنی ایجامعه
 .است سازیدولت

. است شود،می محسوب ملت حریم که چهآن از داریپاس ملی دولت دیگری ویژگی
 ساز ایجاد سازیملت و ملی دولت در سوم ویژگی. است معنوی و مادی ملی  حریم این

 تدول و مدنی ایجامعه بین ارتباط پل عنوانبه دموکراسی یعنی است، دموکراسی وکارهای
 . شودمی انجام دولت به نسبت ملت برتری با توأم عمل و فرایند این که کندمی عمل

 سازیملت یکی. هستیم رو به -رو سازیملت نوع دو با ما مدرن دوران یتجربه در
 ملی دولت با سیاسی معنای به ملت. سیاسی ایگونهبه سازی ملت دیگر و فرهنگی لحاظ از

 نشده تشکیل قومی هایویژگی با تنهای به مدرن هایدولت که چرا بس، و دارد خوانیهم
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 اندشده تشکیل مهاجرین حتا و قومی نژادی، مختلف هایگروه از امروزی هایدولت که اند،

 افراد است ممکن فرهنگی سازیملت در. هستند برخوردار شهروندی حقوق و رأی حق از و
 و دموکراسی مزایای از برخوردارند، غالب فرهنگ چند هم یا و غالب فرهنگ به متعلق

 ،اندکرده زندگی خویش سرزمین در هاسال که کوچك هایاقلیت اما. شوند حقوقی برابری
 . شوندمی سیاسی امتیازات از  محروم

  و داشتند قرار حاشیه در دیگر اقوام سال هایسال کشور این در افغانستان، مانند
 بزرگ قوم چهار امروز اما بودند، سیاسی هاینظام در شهروندی امتیازات نوع هر از محروم
 ادیزی هایاقلیت کهحالی در. اندکرده تقسیم را قدرت بعضاً ازبك ،هزاره تاجیك، پشتون،

. است کاربرد خور در سیاسی سازیملت فضای چنین برای لذا. اندمانده محروم حق این از
 مبنای بر صرفاً که ندارد، توجه فرهنگی هایبایسته و هاوکاستی کم بر سیاسی سازیملت

 یبرخوردار با جامعه یك فرد -فرد دیدگاه این در لذا کند،می نگاه انسانی -فردی برابری
 را نظر مورد دولت خود شهروندی حقوق از استفاده با و دهندمی رأی انسانی حقوق از

 . ردگمی پیشی سازیدولت به سیاسی معنای به سازیملت هم نگاه این در. کنندمی انتخاب
 سازیلتم ولی پیشرفت به سیاسی سازیملت بر مبتنی فرانسه و آمریکا در سازیملت

 ص: 24 پور،جالیی).آورد تن هتلری نازیسم کابوس در فرهنگی و گریقومیتك اوج با آلمان در

34 ) 
 و سازیدولت بر اشبودنلیبرال دلیل به باید سیاسی سازیملت دیگر سوی از

 به لیم هایدولت چون. باشد داشته پیشی گرایی،فرهنگی و گراییقوم بر مبتنی سازیملت
 رضایا پی در که است گاهیدست دولت دیدگاه این در هستند، فردگرا و لیبرال واقعی معنای

 زیاد آن از که لیبرال جهانی دولت بنابراین. دارد قرار هاانسان خدمت در و انسانی نیازهای
 جهان سراسر در سانیك بشری حقوق هایآموزه به توجه با دولت این شود،می زده حرف
 دمعتق ایجهانی بشری حقوق چنین به کانت. شماردمی محترم را انسانی و فردی هایتفاوت

 كی بشری حقوق. ندارد فرق  شرقی بشر با غربی بشر حقوق که است معتقد کانت. بود
 ینا بنابر. شوندمی دانسته احترام مورد هااین یهمه است، سانیك افغانستانی یك با چینی
 بدمست هایدولت توسط که باشد جغرافیای کوچك مرزهای به محدود تواندنمی بشر حقوق
 به رابطه در را طرفبی نهاد یك حیثیت شدنجهانی هایپدیده امروز. اندشده ساخته

 آن هاملت که خواهدمی را آن بشر حقوق لذا. است کرده اختیار بشر حقوق هایمحدودیت
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 قلمرو هایاقلیت بر مستبد هایدولت که گردمی قرار چیزی علیه بشر حقوق خواهندمی را

 مورد عین در جهانی بشر حقوق که کرد فراموش نباید اما. است کرده تحمیل هاسال خود
 هشد جدید استعمار برای ابزار ترینخوب و است گرفته قرار بسیاری سؤی هایاستفاده

   (33 ص: 43 نژاد،غنی).است
 رایب مناسب هایسازمایه وجود با نتوانسته امروز افغانستان باال سخنان به توجه با

 بحرانی کشورهای در شده مؤفق یتجربه و المللیبین یشده مطرح هایتئوری و سازیملت
 و انصاف و عدالت مبنای بر سازیملت ملی، هویت تعریف راستای در جهان، یچندقومه و

 . بردارند را مثبتی هایگام ساالری،مردم
 در با باال در که چنانآن نخست: بیندمی را مشکل دو خصوص این در نگارنده

 مؤفق سازمان یك تعیین به دست زیادی مشرک نقاط و شده مؤفق هایتجربه نظرداشت
. دهند جلوه را ملت نامبه چیزی وسیعی اندازچشم ایجاد با مجرا این از یا بزنند( دولت)ملی
 ار مناسب هایفرصت دیگر اقوام بر قوم یك یغلبه و زور مبنای بر سازیملت کهاین دوم

 شههمی و سازیادغام نژادی، برتری یکورانه حس به پایین به باال از یعنی رباید،می مردم از
 باال، یشدهمطرح نظریات شك بدون. است بوده قومی یسلیقه برمبنای سازیدولت به توجه

 . دارد افغانستان داخلی مشکالت حل با خوانیهم

 است؟ افول حال در ملت نامبه مفهومی آیا 

 کهاین یا شوندمی زدهزمان سیاسی الگوهای دیگر همانند هاملت آیا که پرسشی این
 ریبش نسل که دارد مشترک تاریخ و نژاد مذهب، فرهنگ، به بستگی ملت نامبه یپدیده

 عصر در ملت یپدیده پیرامون را بحث نیست، هاآن بدون تاریخی یدوره از یكهیچ در
 هک است خاص فضای شدنجهانی که باوراند این به کسانی تربیش. کندمی باز شدنجهانی
 نقاط دیگر به و شوندمی پخش گونهامواج جهان ینقطه یك از لیبرال و سرآمده  هایپدیده
 و اطالعاتی منابع شدنجهانی ابزار ترینخوب جمله از. گیرندمی خود به ارزشی بار جهان
 و رنگ نظرداشت در بدون هاانسان بین مشترک سود آزاد بازار در که است آزاد بازار

 زا دیگری تعداد. گرددمی قرار بر خودکار طور به  رابطه این خاص ملیت و ونژاد پوست
 شکل مناطق در هاملت -دولت شدنجهانی عصر در که است معتقد گیدنز آنتونی جمله

 . گیردمی صورت مازاد گردآوری و ثروت انبار مناطق آن در که گیرندمی
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 : گویدمی که کنیممی آغاز تیلر یگفته این با را سخن

 اییشناس برای تالشی و ندارد شناسایی به نیاز است شده مطرح مدرن عصر با چهآن در»
 در. تاس شده مطرح بار نخستین برای اکنون هم نیاز این چرا یعنی. باشد نتیجهبی تواندمی

 ردمم که دلیل این به نه کردند،نمی شناسایی و هویت از صحبتی افراد مدرن پیشا هایدوره
 این به تربیش بلکه نداشتند، شناسایی به نیاز مفاهیم این که دلیل این به یا نداشتند هویت
 دیلتب بنیادین موضوعی به گونهاین که است نبوده سازمسأله چندان مفاهیم این که خاطر

 «.شود
 و اهملت عصر که شودمی گفته ملیت، مدافع هایاستدالل کردنرنگکم برای اغلب

 آمده سر به غربی لیبرال جوامع ساکنان میان در حداقل که جا، همه در نه  هادولت-ملت
 فروپاشی  ینتیجه در که هستند دخیل ملی هایهویت فروپاشی در گوناگون عوامل. است
 باورانهملت یاندیشه نوع هر. بپاشند فرو باید هم هاهویت الگوها، این به متکی سیاسی نظام

 با رابطه در برداشت دو به ما. است شدنکهنه حال در سرعت به لیبرال هایدموکراسی در
 . روایم به -رو باوریملت

 استبداد، آن با همزمان است، حاکم باوریملت که کشورهای در کهاین نخست
 ذاتاً هاملت برخی کهاست این دیگر برداشت. است جاری هم گریسرکوب و خودکامگی

 در را ملت که زیادی تصورات همه از. کنندمی آزادی و دموکراسی به که هایکمك بسا
 سبك بر مداوم تأثیر جهانی بازار که است این عمده تصور یك داند،می زوال به رو حال

 و بازرگانی کاالهایبه صرفاً بازار که گفت باید دارد، هاانسان مصرف ینحوه و زندگی
 آثار و  فیلم تلویزیون، مانند فرهنگی برایندهای بازار از منظور که شود،نمی محدود اقتصادی

 به شبیه جا همه در مصرف الگوهای المللی،بین بازرگانی فرهنگ گسترش با. است چاپی
 بینندمی مردم که هایبرنامه و هاکتاب حتا تفریح، ینحوه لباس، غذا، تنها نه اند؛شده هم

 که دهندمی خود به آگاهانه را حق این مردم شرایطی چنین در لذا. است شده دست یك
 در که دهدمی نشان مردم به اطالعاتی منابع بودن رسدست در زیرا کنند؛ زندگی چگونه

 دیگران با زندگی که شودمی تصور ترکم نتیجه در پس گذرد،می چه دنیا جاهای دیگر
 از هگذشت. کنندمی پیدا اهمیت بسیار زندگی سبك و محل انتخاب. باشد داشته تفاوت

 رخوردارب همانندی تأثیرات از جغرافیایی افزایش به رو تحرک بازرگانی -فرهنگی مبادالت
. شودمی جهان نقاط سایر به افراد، درپیپی هایمسافرت از ناشی جغرافیای تحرک. است
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 که است خارجیان از متفاوت چندان نه هایتجربه آوردن دست به هامسافرت این آمدپی
 . مانندنمی باقی خارجی زیاد هم خارجیان نهایت در

. است فروملی و فراملی هایانجمن و هاسازمان وجودآمدن به اثرگذار مورد سومین
 این در. باشند بیرونی یا درونی انجمن کدام عضو که گزینندمی بر شانعالقهبه توجه با افراد

 اسالم دین مانند جهانی باور به یا محل یفرقه با را هاآن مذهبی باورهای که است هاسازمان
 فرهنگ، و زبان دین، به توجه بدون فکرانهم و دانشمندان و کارشناسان. دهدمی پیوند
 اسیسی احزاب از توانندمی سیاسی فعاالن. کنندمی نظر و افکار تبادل هم با ملی مرز بدون

 . باشند داشته عضویت جهانی هایایدئولوژی حتا و المللیبین هایسازمان تا درونی
 توسط حدودی تا سیاسی گیریتصمیم کانون عنوانبه هادولت -ملت نهایت، در

 واقعی اینمونه اروپا یاتحادیه است؛ شده جایگزین حکومت فراملی و ایناحیه هایارگان
 راچ که است این نیست روشن قسمت این در که ینکته تنها. است فراملی سازمان نوع این
 نهات قسمت این در که شد آور یاد باید. باشد گذار تأثیر افراد ملیتِ مفهوم بر مسأله این

 ودخ پیرامون تحوالت بر که است صحنه بازیگر سازمانی کلیت یك معنای به کشورها
 فهومم شود،می ملی خودمختاری منفی تقویت باعث که چیزی تنها میان این در کنند،می نفوذ

 در را خود کشور یك  مردم که آوردمی را حالتی استعمار یعنی است، استعماری قدرت
 . کنندمی بسیج آن برابر

 محل نیازهای به درصدی -صد طوری به ملی هایحکومت که است این دیگر بحث
 خارجی نیروهای با دررویی -رو برای کافی قدرت هم دیگر سوی از و توانندنمی داده پاسخ
 ای باشد آلمانی که تا ملت یك افراد که است بنیاداین بر پس. ندارند را آزاد بازار مانند

 و هاباورایایی هاکاتالونیای کهاین نظرداشت در با. شودمی محسوب اروپایی باشد ایفرانسه
 . است لیبرال غربی کشورهای در باوریملیت کاهش یعمده دلیل این... 

 ودش گذاشته کنار باید ملی هویت آیا که است این داریم رو پیشِ اکنون که پرسشی

 دوباره اطراف متغیر فرهنگی و سیاسی موجود هایبندیشکل نظرداشت در با کهاین یا

 نه؟یا است توجه خور در بریتانیایی الگوی پرسش این به رابطه این در شود،می بازسازی

 یاولیه یمونهن را کشور این و ستایندمی را بریتانیا الگوی المللیبین روابط مفسران از بسیاری

 فرهنگی هایالگو از متأثیر نباید ضرورتاً فرهنگی همگرایی. کنندمی تلقی لیبرال گراییملی
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 یاسیس هویت همگرایی معنای به مصرف الگویی در همگرایی دیگر بیان به یا باشد مصرفی

 . نیست
 فرهنگ و عمومی فرهنگ میانِ هایتفاوت به جهانی یآمدهپیش شرایط به توجه با
 ماهیت مورد در هاآگاهی از ایمجموعه عمومی فرهنگ. است شده توجه کمتر خصوصی
 باورها، خصوص فرهنگ و باشدمی...  و اجتماعی هنجارهای نهادها، سیاسی، اجتماعی،

 قشر یخانواده یك خاصِ عمدتاً یا فرد یك خاصِ شاید که ترجیحاتی و هاسلیقه اندیشه،
 عمومی فرهنگ این. شودمی نامیده« بسته» زندگی سبك که است قومی گروه و اجتماعی

 ومیعم فرهنگ. باشد داشته همزیستی تواندمی خاص فرهنگی هایچندگانگی با  که است
. دکن پیدا کاهش بازدارنده، عوامل عنوانبه اجتماعی هایشکاف که شودمی مندهستی زمانی

 . کندمی کمك هاشکاف این تیرگی به و کندمی پراکنده را عمومی فرهنگ که عواملی
 اجتماعی نهادهای در ساختاری مشکالت وجود داد باید پاسخ آن به که دیگری چالش

 ملی تصمیمات که دهندمی ترجیح هادولت -ملت شهروندان. است هاملت -دولت پناه در
 از گذار موضوع این آیا که آیدمی پیش پرسش این هم باز شود، واگذاشته نهادها این به

 وجود به اروپایی دوپهلوی هایهویت که است این ما تصور. آن به توجه یا است ملی هویت
 پانیاییاس یا آلمانی یا اروپایی یك سو دیگر از و هستند ایفرانسه هم فرانسه مردم که آیندمی
 راداف مقابل، در و دهد پیوند هم به را افراد که تثبیت تمیز محیط دیگر ملیت یعنی...  و

  (179-174 صص: 58 ملیر،).کنند معرفی خارجی را دیگر

 دانندمی ناسیونالیستی کارکردهای با توأم هارادولت -ملت گیریکلش دیگر ایعده
 و درونی منظم بنای ملت یایده که چند هر. شودمی المللیبن روابط در گسست باعث که

 راگ. شودمی بسیاری خسارات بروز باعث آن از غفلت اما دهدمی تشکیل را موجود بیرونی
. ستا گراییخاص نوع ناسیونالیسم پس بشناسیم بزرگ یمعضله عنوانبه را گراییخاص ما

 خود که شود تبدیل بزرگ یعشیره یكبه که دارد را قابلیت این حاضر عصر در ملت
 گسستبه ملیمنجر همبستگی بر تأکید. است جهانی ایجامعه ساحتبه بزرگ مانعی

 ملتهب فضای یك در المللیبین رقابت یعرصه از جدی افتادنعقب. شودمی المللیبین
 جهانی هایسازمان یحاشیه در اکولوژیك بحرانِ هایکانون ایجادبه منجر ناسیونالیستی

 . گرددمی
 تکنولوژیك هاینوآوری و تغییرات با که دارد مثبت کارکرد زمانی ناسیونالیسم
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 یاقتصاد و فرهنگی  اختصاصات تکنولوژیك و ابزاری خردانگاری آن غیر در باشد همراه

 هایشیوه و هاانسان میان مشترک ابزاری خردِ یتوسعه. راندمی کناربه صحنه از کم -کم را
 ومس یهزاره یآستانه در. شودمی کالن سطح در هافرهنگ سوییهم باعث اقتصادی مشترک

 و اییلهقب و محلی یگانگی همان حکم اگر المللیبین بیگانگی و ملی یگانگی خصوصیت
 زیرگ نا آن از عبور که شود،می توسعه مانعی کند، پیدا را مدرن عصر آغاز در ملی یگانگی
  (21-19 صص: 55 ها،مردی).بود خواهد

 است هادولت -ملت آگاهی اوج ویكبیست یسده کهگفت توانمی دیگر سخن به
 دندنبو فکر این به و اندیشندنمی خود دولت -ملت یمحدوده از فراتر چیزی به هاملت افراد

. داریم المللیبین بشر حقوق و جهانی ایجامعه در مانداخلی حقوقی از فراتر حقوق ما که
 ورمنظ. است رسیده خود پایان به پرستیوطن و وطن به کور عشق ویكبیست قرن در لذا
 در هک عشقی. است خود کشور از فراتر پیرامون، به توجه عدم و پرستیمیهن کور عشق از

 قیدیب تأکیدی دیگر سوی از است، فرد او وطن آن بودکه دلیل این به بود وطن به گذشته
 را جدید ابزارهای از محرومیت یکننده منزوی خطرهای از عالوه گرایی،ملی به وشرط

 نا که نیست، قومی -داخلی مشکل تنها ضعیف هایدولت مشکل. آوردمی فراچنگ
 از یشب ناسیونالیستی حس بر تکیه بنابر. است شانجهانی روابط در کشورها این هماهنگی

 ( 32- 31 صص: 29 رحیمی، خجسته).داردمی باز توسعه از را کشورها حد،
 ارباز که است معتقد ملت مفهوم جاییبه -جا به رابطه در القلمسریع محمود دکتر

 -ملت هاگذشته در که را امتیازاتی و هافرصت. است گرفته را دولت -ملت جای دولت،
 قبیل از را امکانات این دولت -بازار روزی کردند،می فراهم خود شهروندان برای هادولت
 جهانی بازارهای به خودکار طور به کشورها یعنی. کندمی فراهم...  و ثروت انبار شغل،
 ندباش داشته داخلی یافتگیسامان که صورتی در کشورها این نتیجه در. خورندمی پیوند
 خاصتاً هادولت -ملت یوظیفه لذا. شودمی آسان کالن هایسرمایه و ثروت به شانرسیدست

 هک هرشکلی به اندیشیدن بومی. است داخلی وبافت ساخت و جهانی بازار میان فضاسازی
 دسازن نواهم را خود جهانی بازارهای با باید کشورها. شودمی تبدیل کشورها ضرر به باشد

 هم اکنون و سنگاپور جنوبی، یکره. شودمی مشکل امر این ناسیونالیستی شرایط به توجه با
 -صادیاقت یتوسعه به دلیل همین به و اندکرده درک درست خیلی را نکته این اهمیت ترکیه

 این رد را بشر حقوق هاینقض چین، المللیبین اقتصادی روابط شدت. یافتند دست فرهنگی
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 (34 ص: 37 القلم،سریع).است سپرده فراموشی به کشور

 خردگریز ایدئولوژی عنوانبه ناسیونالیسم از دیگر نظرانصاحب از یعده برداشت
 همین به و دارد قرار شدنجهانی هایآموزه با مقابله در برداشت این خود که است، مطرح

 ییعن. گیردمی شکل ناسیونالیسم بطن در امپریالسم ینطفه گویندمی که است دلیل
 حالی در. شودمی کسانی خاص مسلك یك و  ایدئولوژی یك عنوانبه همواره ناسیونالیسم

 اشد،بمی سرزمین یك به متعلق افراد عاطفی و شاعرانه احساسات در ریشه پرستیوطن که
 حالی در ورزندمی عالقه و عشق خود وطن وهوای آب به جغرافیایی یمحدوده یك افراد

  (41 ص: 40 ضمیران،).دارد دیگرستیزی و خودخواهی و نژادی برتری به تکیه ناسیونالیسم که
 -ملت سنتی اقتدار که دارند وجود متعددی عوامل شد داده تذکر باال در که طوری

 ند،هست تأثیرگذار اقتصادی عوامل تربیش عوامل این جمع در کند،می تزلزل دچار را هادولت
 هک گذاشته، تأثیر جمعی زندگی در تنها نه اقتصادی عوامل. شد اشاره آن به حدودی تا که
 آمدن وجودبه« اُمی» نظر طبق. است گذاشته جا به فراوان تأثیر نیز شخصی زندگی در

 یلتشک برای ساززمینه اخیر یدهه سه -دو در را ایمنطقه اقتصاد رشد و المللیبین بازارهای
 بازارهای با مستقل شکل به شهرها -دولت این. است آورده فراهم اقتصادی شهرهای -دولت
 ظهور شاهد ما نزدیك یآینده در گویدمی« اُمی» برندمی سربه دایمی وستد داد در فراملی
 جزوی گذشته در که هایملت از جدا شهرها -دولت این که بود خواهیم شهر -دولت صدها

 لندن و نییورک بارسلونا، کنگ،هنگ چون شهرها -دولت و آیندمی وجودبه بودند آن از
 بدون اقتصاد« اُمی» برای لذا. دانندمی جهانی بازارهای مشارکت با رابطه در را خود هویت

 . دهدمی کاهش را هادولت -ملت نقش که است جدید واقعیت یك مرز
 اندیشند،می دیگری طوری هادولت -ملت کارکردهای مورد در دیگری ایعده

 روزام داشتند گذشته در که را نقشی هادولت و هاحکومت که هستند باور این به یعنی
 خسته سیاست مسایل به پرداختن از زمان مرور به مردم گویندمی. اندداده دست از

 جذببه قادر هادولت که است این روند،می کنار خود سیاسی یصحنه از و شوندمی
 ورکش یك در مدیریتی رکود باعث زمان مرور به وضع این خود گردند،نمی نخبه افراد

 این .بپیوندند شدنجهانی ضد جنبش به که دهندمی ترجیح افراد مثال طور به. گرددمی
 فرسوده و فاسد روزگار گذشت در دموکراسی که است این ادعایشان افراد از طیف

 ومیعم یحوزه در گویندمی سخن آن از که انتخابات و گیریتصمیم این بر بنا. شودمی
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 صورت شد،می تعریف ملت چارچوب در کالسیك سیاسی ینظریه در که متعارف

 گیریسپ باز دوباره پی در افراطی راست هایجنبش که گذاشت نباید گفته نا. گیردنمی
 اختارهاس تغییر سر بر تنها بحث کنیم توجه اگر معنا این به هستند، ملت -دولت قدرت
 -دولت که داشت اذعان باید. است هم هویت پیرامون بحث آن از ترمهم که نیست،

 رواییفرمان شده تعیین قلمرو یك در که است سیاسی آرایش یك همه از پیش ملت
 التتشکی یك و قانونی گاهِدست یك نظارت آن سنتی معنایی به ملت -دولت. کندمی

 (80-78 صص: 47 گیدنز،).است داشته دست در را نظامی قدرت
 اردد قرار نابودی یآستانه در ملت -دولت گویندمی که تصوری است، معتقد گیدنز

 -ولتد بشری تاریخ در که است بار نخستین برای زیرا رسد،می نظر به درستی نا تصوری
 هاملت -دولت با زمانهم که بودند سنتی هایدولت از بسیاری. شوندمی شمولجهان هاملت

 را سودهم کشورهای که بود هایامپراتوری جمله از شوروی نمونه طور به اند داشته وجود
 هایدوره از ترقوی تازه هاملت -دولت جهان نقاط برخی در این از گذشته. دادمی تشکیل

 -دولت تشکیل به تمایل دولت بدون هایملت و هادولت -ملت دیگر سوی از. شدند دیگر
 که است مواردی جمله از دولت بدون هایملت فشار و سویك از ناسیونالیسم. دارند ملت

 برقراری به نیاز ملت -دولت چنانهم و سازند همنوا آن با را خود باید هاملت -دولت
 اقتصاد با هاملت -دولت که نقطه این در گیدنز لذا. است جهانی اقتصاد با مداوم روابط
  (89-88 صص: 47 گیدنز،).دارند مشترک وجهِ دیگران با باشند هماهنگ جهان

 هاملت -دولت که کندمی خاطرنشان چنین ملت -دولت کارکرد از دفاع در گیدنز
 از پس و بود کرده رشد داریسرمایه که بودند، گرفته خود به را سیاسی رایج شکل زمانی
 -دولت گیدنز نظر از. آمدند در سیاسی هایآرایه به هاملت -دولت که بود داریسرمایه رشد
 -دولت واقع در هستند، تعریف قابل مدنی هایسازمان سیاسی حاکمیت بر مشتمل هاملت
 هاانپس تا شد متأثر داشتند، را سیاسی رایج شکل کهآن از پیش اروپایی هاینظام از هاملت

 ( 178 ص: 48 گیدنز،).شد مبدل پارچگییك به
 به. دارد گیدنز با نزدیکی همانندی ملت -دولت یدرباره والرشتاین برداشت

 رکا تقسیم نخست گام در که است، این داریسرمایه نظام الزامات والرشتاین یعقیده
 هاملت -دولت که است المللیبین کار تقسیم این اثر در که آورد،می وجودبه را المللیبین

 هاملت -دولت ظهور واقع در. شوندمی امپراتوری و فئودالی سنتی ساختارهای جایگزین
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 -دولت شکل مورد در هامارکسیست دیگر نظرِ حتا بود داریسرمایه ظهور با همگام

 و شغلی هایموقعیت در افراد تجمع که داشتند باور هامارکسیست. بود همین هاملت
 داریسرمایه عصر در مدرن هایملت -دولت گیریشکل به منجر باهم شانمشترک سود

 (173 ص: 58 زاده،نقیب).شدند
 سیاسی رایج الگوی ترینخوب هادولت -ملت هنوز که گرفت توانمی نتیجه چنین

 آرزوی در هنوز که دولتبی هایملت بسا چه. شوندمی شمرده المللیبین نظام یصحنه در
 -دولت این عمر شدنجهانی عصر در هنوز. هستند جهان وبر دَور در دولت -ملت تشکیل

 مردمان برای هم وطنی آگاهی کهکشورهای از بسیاری در. است نرسیده پایان به هاملت
 با وطنی -جهان آگاهی معنای به بل اروپایی ناسیونالیسم معنای به نه اما است شدهخلق

 -دولت داشتن افغانستان، چون قومی چند و یافتهتوسعه کم کشورهای در هنوز. پیرامون
 از و خاص ینشانه از جهان با بلند، سکوی عنوانبه نردبان این از تا است آرزو یك ملت

 و روابط داخلی ومرج هرج شرایط در زمان این تا بگویند، سخن خاص فرهنگ و هویت
 در خودکار طور به ملی یسرمایه و بود خواهد سویهیك یافتهتوسعه جهان با دادمان

 رفتپیش باعث هرگز دولت -ملت نداشتن لذا شد، خواهند جمع ایقاره فرا انبارهای
 .شودنمی جهانی روابط و اقتصادی
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 بخش   چهارم 
 



شد
ه ن
خت

سا
که 
تی 

مل
 

78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ی
ساز

ت 
مل
نع 
موا

رم: 
چها

ش 
خ
ب

 

77 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش چهارم

 سازیملت موانع

 .برشمارم را افغانستان در سازیملت یبازدارنده بنیادی هایعلت کهآن از پیش تا
 هستند سومی جهان اکثراً که یاستعمارزده کشورهای گذار دوران شرایطی به خواهممی

 . کنیم کوتاهی یاشاره
 دست ملی آگاهی به کشورها این نگذاشت که یعمده عامل سوم جهان کشورهای در

 بطروا در شده ایجاد خیلی در کشورها این که ،بود کشورها این زدگی استعمار کنند، پیدا
 به کشورها این. شدند بحران دچار دیگر سوی از داخلی مشکل و سویك از شانجهانی
. ماندند پس اروپایی، کشورهای با همزمان شدنصنعتی فرایندهای در که بود دلیل همین

 هکآن از پیش بودند وابسته آن از پیش اکثراً که توسعه حال در کشورهای از بسیاری
 . شدند تشکیل هادولت -کشور شود، جایگزین ملت هایویژگی

 کاهش آیدمی حساب به هادولت -کشور نخستین وظایفی از چهآن کشورهااین در
 این بر بنا است، سازیملت به وطنی -ملی احساسات تبیلغ و گروهی و قومی احساسات دادن
 اقتصاد و فرهنگ رسوم، و آداب سازیملت برای شده جدا خود تازه هایدولت -کشور باید

 ( 132-131 صص: 7 ابوالحمد،).ببرند بین از را ایقبیله وپاگیر دست سیاست و
 ملت یدهندهتشکیل هایپایه وابسته، کشورهای در استعمار مداوم چیرگی دلیل به
 فرایند و موقعیت ناهمگُن هایگروه از شدهترسیم تازه مرزهای. نیافت را الزم گسترش

 یسیاس آرایش عنوانبه ملت یپدیده دیگر سوی از کشاند، دشواری به را ملت گیریشکل
 بودند، جغرافیای و معین سرزمین نیازمند قوم، چند از متشکل انسانی فرا اجتماع و جدید
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 و المللینبی روابط گرفتن کمدست. شدمی شناخته رسمیت به المللیبین سازمان توسط که
 یافتهاستقالل تازه کشورهای این مشکل به دوباره المللیبین هایسازمان توجهیکم

 (139-137 صص: 7 ابوالحمد،).افزود
 یکشورها مورد در رهیافت آخرین مبنای بر و سیاسی و اقتصادی هایبرداشت به بنا

 ام منظور. است اقتصادی عامل آن ایعمده عوامل از یکی شك بدون اند، نیافته توسعه که
 افغانستان در سازیملت و سیاسی یتوسعه با آن ایرابطه و اقتصادی عامل از بحث این در

 موردی یگانه هاملت -دولت داریسرمایه اقتصاد و جهانی روابط کاری دستور در. است
 یپروژه. شدمی بسته کار به جهان بحرانی کشورهای در طریق آن از توسعه که بودند
 ساختمان در که است این اشدلیل. شدمی شناخته فرد به منحصر دلیل چند به سازیملت
 امینظ یا سیاسی کنترول زیرا شود؛می استفاده معین جمعیت و معین سرزمین از سازیملت

 از احتمالی و ممکن خطرهای برابر در سرزمین این از دفاع به معین سرزمین بر انحصاری
 این در هایشکست. است سرزمین این درون در سیاسی مشروعیت و مادی رفاه ایجاد بیرون،
 لحظه هر که عاملیهستند خارجی روابط و داخلی بسیج در توازن ایجاد و شد یاد که موارد
 (53-52 صص: 59 هتنه،).کنندمی مواجه خطر به را سازیملت یپروژه

 رِس بر قوم  یسلطه و افراد، گروهی تعلقات و افغانستان در قومی مشکل وجود 
 اهداف و اقتصادی اهداف خاطر به هاقومیت ساختار که آورد وجودبه را وضعیتی قدرت
 قومی هایهویت شدن فعال دیگر سوی از. شدندمی کاریدست آسانی به سیاسی

. کند مواجه خطر به  را سازیملت و ملی هویتبه رسیدن تواند،می زدهسیاست
 انستانافغ در کندمی تقویت را سازیملت روند کشورها دیگر در که اقتصادی هایباشگاه

 چندان قومی هایسیاست این شاید اند؛ نیامده وجود به سطح آن در و روحیه آن به اصالً
 یهاجنبش است جدید چهآن اما دارند طوالنی ایسابقه افغانستان در کهبل نباشد جدید

 فرایند در خود هویتی هایسرچشمه از استفاده خواهان هرکس که است قومی آگاهی
 (258 ص: 59 هتنه،).است ملت ساختمان و سازیملت

 تأثیر افغانستان در سازیملت فرایند در اندازه چه اقتصادی عامل کهاین مورد در 
 در. شودمی کشور یك در موزون نا یتوسعه هایگذاری سیاست به اشاره است گذار

 این از که نیست بلندمدت و ملی اهداف به گذاریسرمایه یسویهیك توسعه گذاریسیاست
 در مهارت و توانایی مبنای بر کشور یك مختلف اقوام از اقتصادی هایکارگاه و هاباشگاه
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 قوم به حکومت توجهی کهبل شود، تأمین هاآن منافع دیگرهم همکاری از تا کنند کار آن

 . است خاص هویت و خاص
 .چرخیدمی قومیت مبنای بر شان هایگذاریسیاست گذشته هایحکومت که طوری

 حال عین در و حکومت امتیازات از محروم داشتند زیست دیگر اقوام آن در که هایاستان
 در ند،شومی صنعتی که مناطقی هم سوی از. بودند سنگین مالیات یکنندهتحویل و دهندهباج

 ندهست آن به متعلق کهقومی که دارند عالقه و گیرندمی قرار مرکزی دولت توجهی کانون
. کنندیم تحمیل را خود هویتِ دیگر یگفته به یا شود تشکیل قوم این از ملت و شود مرکزی

 و هستند مشارکت در الزم هایانگیزه فاقد ایحاشیه و محروم مناطق مردم که حالی در
 نهایت در و شودمی تعبیر مرکزی قوم جانب از قومی سرکشی همواره هاآن اعتراضات

 یهگفت به. بود خواهد قدرت سر بر  قوم حلراه ترینمحتمل و یگانه کشینسل و سرکوب
 مرکزی قوم که حالی در است خود به مربوط قوم حد در شاناعتراضات محروم اقوام دیگر
 به را کار این خانعبدالرحمان که طوری. است خویش هویت مبنای بر ملت ساختن مدعی
 همیشه گذشته هایحکومت. بودیم آن آمدهایپی شاهد پسین هایسال در که رساند انجام

 دخو این که گزیدندمی بر خاص قوم از را کارگزاران اغلب و داشتند توجه خاص مناطق به
 را کشور یك در موزون نا یتوسعه روند و شودمی دیگر اقوام احساسات برانگیختن باعث

  (259 ص: 59 هتنه،).کنندمی مختل سازیملت راهِ از
 بازارهای اب آنان یدوسویه یرابطه عدم و قومی و قبایلی اقتصادِ منفعت بر مبتنی اقتصادِ

 نامبه بزرگی چیزی به است شده طراحی امور رسماً ایجابات دنبال بر که ایشیوه به ملی
 ادیاقتص تشریفات و آداب هنوز قبایل. است خطرناک و کننده تهدید ملی اقتصاد منافعی
 بدون اقتصادِ خواهان همواره و گیرندمی کم دست آن هایومنفعت هافایده تمام با را امروز

 کهاین مجردِ به لذا. ندارد جایگاه آن در ملی اقتصاد شك بدون که هستند حساب
 خودجوش سازماندهی با اقوام شود،می شهرنشین اقوام مهریکم مورد ایقبیله هایخواسته

 خواست به و ملی دولت مرکزی دولت که لو و کنندمی اقدام مرکزی دولت براندازی به
 و ورکش سطح در شانایاسطوره -فرهنگی هویت تطبیق خواهان تنها هاقبیله این. باشد ملت

 رب مبتنی اقتصادی مبادالت رایج هایشیوه و هاروش تحقق خواهان که نیستند، ملی سطح در
 (27 ص: 27 دریورو،).هستند کشور در قبیله ارزش
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 (ایقبیله فرهنگ) فرهنگی موانع

 که دهد،می تشکیل را جوامع موجود هایواقعیت اساساً ملی نهادهای آمدن وجودبه
 ساسیا نقش اجتماعی ساختار تعیین در قبیله و قوم از فراتر اجتماعی هایگروه آن مبنای بر
 زبكا هم یا و پشتون با هزاره یا و زبانفارسی فرد با پشتون فرد یك است ممکن. دارند را
 وابطر این اما. باشد داشته وجود تاجیك و پشتون ایخانواده یك بین خانوادگی روابط یا و

 و بودنپشتون بر تأثیری هیچ و است فردی بسیار بازهم باشد دوستانه که چند هر
 مهم ملت یك ساختار جهت در فراقومی هایسازمان نقش لذا. ندارد طرف دو بودنتاجیك

 ترازوی در چیز همه ندارد، وجود ملی مرز که است این افغانستان در اساسی مشکل. است
 فراتر یکسهیچ که است قبیله فرهنگ چیرگی اثر در درواقع. شودمی سنجیده قبیله فرهنگ

 فرایند در اساسی و عمده عامل یگانه ایقبیله فرهنگ لذا اندیشد،نمی خود قبیله و قوم از
 یاسیس قدرت یا و دولت منزلت به فردی اگر گاهی شود،می شناخته افغانستان در سازیملت

 قیقاًد کند، استفاده هدف به رسیدن یمهره یا و نردبان حیث به را قومیت حتماً باید رسد،می
 را قدرت آوردن دست به راهِ در شانپیروزی هایراه تاریخ طول در افغانستان سیاسیون
 خود قوم از غیر فردی به دادنحق و اندیشدن ملی ای،قبیله یاندیشه در. دادند قرار قومیت

 داد و ازدواج چنانهم. شودمی تعبیر قومی نام و ننگ به آن از که است حرام حتا و تابو
 وسطت که قانونی نسیت، بیش ایاضافی سری درد قانون، ایقبیله فرهنگ در حتا...  و وستد

 در که است، دین قانون مواد نخستین سازیقانون هنگام شود،می پاس کشور نمایندگان
 .کنند توانندنمی تصرف و دخل افغانستان افراد از یكهیچ قانون بر مورد این شدناِعمال

 راه زا قومی منازعات است ممکن گیرد،می قرار قانون و دین از باالتر قبیله آبروی و حیثیت
 سپ یعنی است، همراه منفی آمدهایپی با قبایل نزد در قانونی هایفیصله اما گردد؛ حل قانون

 هربه قبیله اربابان و سفیدانریش اگر. شودمی آغاز دوباره جوییانتقام قانونی هایفیصله از
 را آن از سرکشی حق کسی دیگر دادند، مثبت رأی باشد حق نا ولو که چیزی
  (190-189 صص:31سجادی،).ندارد

 هم کشور رسمی و نافذه قوانین یا و مذهب و دین با مخالفت در آنان رأیِ این که ولو
 . است کشور بر حاکم قانون و رسمی اصول از باالتر آنان یفیصله. باشد

 فرهنگ نمونه یگونه به توانمی را هاگفته این ایعینی مصداق و زنده مثال
« جیکوبووچی. »است حاکم افغانستان نشینپشتون مناطق بر که دانست« پختونوالی»
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« ستا اسالمی قوانینی از باالتر که دارند قوانینی هاپتان: »گویدمی اسرایلی شناسباستان

 ستانافغان جنوبی هایوالیت از یکی در« پتان» عبدالعزیز دکتر قاضی قول از جیکوبووچی
 ما هک نیست معنا بدان این. دارد قوانینی خود از که است دین یك واقعاً پختونوالی: گویدمی
 اطاعت یعنی کنیم،نمی عمل است درست واقعاً که چیزیبه ما مگر نداریم، عقیده قرآن به
 فرهنگ هایتفاوت جای در جیکوبووچی. کشور رسمی قانون کنار در سایه قانون یك از

 برابر در چشم قبیله دادگاهِ در: گویدمی و کندمی دنبال اسالمی قانون با را افغانستان ایقبیله
 غیر شكِ ترینکوچك قبایل حکم در اما است، الزم شواهد زنا برای اسالم در است چشم

 یکس اگر. ماندنمی باقی سوال برای جای دیگر و بردمی مرگ کام به را متهم دو هر منطقی
 و نام و ننگ که است این معنای به برد پناه قبیله به که زمانی باشد، هم کارگنه هرقدر
 ینا گیرد،می حاکم قانون و قبیله از که پاداشی و است داشته پاس را خود یقبیله آبروی
 .  کندمی زندگی آزادانه و ماندمی زنده که است

 را ریزاشوره زمین حیثیت ایقبیله فرهنگ که کندمی تبیین خوبی به هانمونه این
 گفرهن ایغلبه. دواندنمی ریشه شود کشت که میعاری و وقتی هر به ولو گیاهی هر که دارد
 به رسیدست افغانستان موجود اجتماعی و فرهنگی اقتصادی، سیاسی، هایحوزه بر ایقبیله

 کل در... و مدنی ای جامعه ملی، هویت سازی،دولت و سازیملت دموکراسی، نوسازی،
( ازیسملت) نیازمندی این کهاین برای. سازدمی ناممکن حتا و مشکل را توسعه به رسیدست

 یمعظ نیاز این ساختنمرفوع شك بدون بگردیم، آن هایزمینهپیش دنبال باید شود رفع
 اشتد نظر در بدون لذا. است مُحال قبیله آهنین و بسته ساختارهای شکستن بدون اجتماعی
 ایهتجربه از الگوبرداری به صرفاً خاص توجهی و افغانستان فرهنگی موجودِ هایواقعیت

 ( 19 بووچی،).شودمی مواجه شکست به افغانستان در غربی
 بیلهق فرهنگ در گرا؛شخصیت نه است گراشخص فرهنگ ای،قبیله و سنتی فرهنگ

 و خانوادگی موقف مبنای بر که اندیشه، و کاردانی دانش، براساس نه افراد منزلت و جایگاه
 و توسعه ضد ذاتاً ایقبیله فرهنگ که است دلیل همین به. شودمی تعیین آنان ایقبیله
 . شماردمی مردود جامعه در را سازنده تغییر و نوآوری نوع هر و است رفتپیش

 یداور ای،قبیله سیاست است؛ محض گراییمطلق ایقبیله فرهنگ ویژگی دیگر از
 یاستس در اعتماد مورد افرادِ قبیله در. است مطلق کامالً قبیله در دوستی و دشمنی ای،قبیله
 ضاوتق مورد یمسأله و قضیه پرستقبیله افراد نظر در یعنی باشند، سونگریك باید حتماً
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 وانتمی نتیجه در پس. ندارد وجود خاکستری معتدلی رنگی اصالً سفید، یا و است سیاه یا

 .شودمی نوآوری و سازنده افکار نوع هر مانعی نگریمطلق این که گفت
 هاسال که است قبایل اربابان اِشراف و سلطه شدنملت راهِ سر بر موانع کل طور به

 صورت این در داشتند، دست در دیگرستیزی و سازیغیریت راه از را کشور سیاسی قدرت
 «پارسونز تالکوت. »دانندمی قبیله هویت شدنپاره -پاره باعث را سازنده تحول نوع هر

 مگر داند،می ثمربی ملت ساختن راهِ در را تالش گونه هر امریکا، گرایتعادل شناسجامعه
 راهِ« لیپیست مارتین. »آورند وجودبه را نهادها و ساختارها در تحول قدرت اصحاب کهاین

 از پس و شهرنشینی گسترش در را ملت و ملی هویت به رسیدن کل در و توسعه به رسیدن
 ههم از بیش لَلَندومَك تِرنر آلمانی، شهیر شناسجامعه وِبِر ماکس. داندمی اقتصادی رشد آن

 رتباطا توسعه به دستیابی شناسانجامعه این نظر از. بینندمی فرهنگی تغییر در را اولویت
 (202-195 صص: 31 سجادی،).دارد فرهنگ با مستقیم

 سیاسی موانع

 و گرفتنشکل از که دیگری عامل شد اشاره آن به حال تا که عواملی سلسله به
. است سیاسی عامل کند،می جلوگیری خاص هویت با افغانستان در ملت یك آمدن وجودبه

 هایمدت تا شد، جدا اشتمدنی یگذشته از درانی خاندان توسط کهآن از بعد افغانستان
 رایشآ و رسم به الطوایفیملوک رفته -رفته و شد، تیمورشاه فرزندان یبازیچه قهراً زیادی
 وگیریجل افغانستان در ملت گیریشکل از که چهآن دیگر طرف از. آمد در افغانستان سیاسی
 جاآن ات طلبیقدرت یانگیزه. است بوده فردی حتا و قومی طلبیقدرت یانگیزه است، کرده
 قسیمت قوم یك هایتیره بین هم گاهی شده، تقسیم برادران بین قدرت گاهی کهرفت پیش
 رد سازیغیریت و منطقی غیر تراشیدشمن به منجر که بوده خاص قومی ننگ گاهی و شده
 هدف هک گرفت خود به را ایدئولوژی حیثیت گراییقوم. است شده کشور سیاسی تاریخ طول
 زامرو تا و است سیاسی قدرت به ومرز قیدبی چیرگی و دیگر اقوام به ندادن حق آن نهایی
 .هستند شاهد افغانستان مردم را آن تلخ ینتیجه

 قدرت تمرکز سیاسی شناسیجامعه و سیاسی علوم دانشمندان کهاین سخن یخالصه
 یاوصاف چنین با که را کشوری و دانندمی کنندهویران خطر را فرد یك و قوم یك دست در

 تمرکز یپدیده که حالی در. دانندمی مداوم ومرج هرج و ثباتیبی به محکوم دارد، وجود
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 البانط گرایقبیله رژیم پاشی فرو از پس. است شده رنگ کم مدرن سیاسی آرایش در قدرت
 مشروعیت و چرخاندمی فرد یا و قوم یك میل به را قدرت که ساختند را ایاساسی قانون

 جدید اساسی قانون کارکرد اصل اما یافته تغییر هاسلیقه و هاچهره کهآن وجود با. دهدمی
 یسلیقه رب قدرت تمرکز مشروعیتِ حال تا. است یافته بنا سیاسی قدرت تمرکز مبنای بر نیز

 یونهگ به نمادین هایراه از و است کرده تغییر کمی ویكبیست قرن در اما بود، استوار قومی
  (18ص: 9 انصاری،).شودمی تمثیل فریبانه عوام

 .داد قبیله به تعلق حس به را خود جای دوستیمیهن حس و ملی همبستگی اصل
 راندیگ کردن زندگی حق قبایل این که گرفت قرار خاص قوم دست در قدرت بنابراین

 با یهگون به دیگران با که دانستندمی ننگ خود بر و دانستندمی حرام را کشور این در
 (17 ص: 39 صدیقی،).کنند زندگی برادر هم

 یاسیس قدرت خالف بر افغانستان؛ ایمنطقه و زبانی و فرهنگی هایسازه نا به توجه با
 و طلبیقدرت یانگیزه شك بدون. است بوده قوم یك نفع به و قوم یك دست در هموراه
 ایهاقلیت و اقوام محرومیت باعث که است هایانگیزه جمله از افغانستان در قدرت تمرکز
 هایانگیزه از یکی سیاسی قدرت در اقوام ندادن سهم که است ذکر به الزم. است شده دیگر
 . است شده افغانستان در قومی یمسلحانه هایشورش باعث اخیر هایدهه در که است

 یاجتماع موجود هایواقعیت عنوان به افغانستان« پلتیك رئال» در را موارد این ما اگر
 پیرامون مناطق با آمیز مخاصمت گیریموضع کابل در مسلط قدرت همیشه بپذیریم

 دو عنف همه از پیش افغانستان تاریخ طول در قدرت سازی متمرکز. است داشته افغانستان
 ونافراطی دوم گروه و« راسیست» و گراقوم گروهِ نخست گروهِ. است داشته پی در را گروه

 به نه چرخد،می قومی منافع روی هم مذهبی افراطیون اهداف نهایت در که است مذهبی
 وارد مذهب چاشنی با مردم قناعت برای و دهندمی ابزرای شعار آن از که اسالم معنا تمام
 ینهم درک با است هااقلیت از متشکل افغانستان. نشوند مشروعیت سلب تا شوندمی عمل

 بورمج و هااقلیت سازیرنگ یك خاطر به گذشته در دیکتاتور حاکمان که بوده تنوعات
 هاخارجی یمداخله کمك به ظالمانه سرکوب راهِ از قومی هویت از تبعیت به هاآن کردن

 ویته یك تحیمل برای صرفاً اختناق با توأم تهدیدات هاسرکوب. است نبوده مؤفق گاههیچ
 مخاصمات شدن تربیش سبب روش، همان به دوباره تالشی نوع هر و قومی فرهنگ و قومی

 (18ص: 35 سانتوز،).گرددمی افغانستان اقوام بین
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 جای به خویش کاری هایاولویت قطار در مرکزی دولت هایگذاریسیاست همیشه

 و صدمات پرتگاه به را پشتون غیر مناطق مردم پذیریانعطاف و کشور در دایمی ثبات
 دفاع آن از حکومت که چهآن. است کرده مواجه اجتماعی و سیاسی اقتصادی، هایآسیب

 کندمی حرکت خاص قوم منافع برمبنای که نیست، محورانهملت گذاریسیاست یك کندمی
 جلب نهایت در و شود داده نشان اعتباربی دیگر مناطق که شودمی تالش وارههم و

 ایجامعه روندی چنین به توجه با. باشد مرکزی قوم مناطق سوی به المللیبین هایحمایت
 . کندمی حمایت همواره قوم یك و شخص یك دست در قدرت تمرکز از چنانهم المللیبین

 برداریفرمان منظور به مرکزی حکومت سوی از قومی رهبران دادن قرار فشار تحت
 یتیاکثر کشور یك در که براین مبنی اقلیت -اکثریت سیاست اِعمال و چرا و چون بدون
 یورهمفک که تیپیکی زبان از و کنند اطاعت اکثریت از باید موجود هایاقلیت و دارد وجود

 کشور نخست زبان زبان، این و بگویند سخن زبان این به کندمی بیان زبان همین گویا را ملی
 رایندب افغانستان خاص، قوم نه است، هااقلیت کشور افغانستان شود سنجیده نیك اگر. شود

 برای تالشی نوع هر لذا است، بوده تاریخی سرحدات تقاطع در جغرافیایی موقعیت
 کام نا ملی هویت هایسازمایه داشت نظر در بدون هااقلیت این سازی جایك و سازیهمگن

 یگانگیب نهایت در و  اقوام بین در فراوان اعتمادیبی باعث متمرکزسازی منفی آمدپی. ماندمی
 . است شده سیاسی قدرت و افغانستان مرکز به نسبت آنان تربیش

 دآمپی گونههیچ و مانده کام نا افغانستان در متمرکزسازی که دهدمی نشان تاریخ
 فقدان از ناشی کامی نا این. است نداشته کشور این در« سازی -ملت» روند در را خوبی
 در با. شودیم تعبیر کردن نیزهپشتو به بعضاً آن از که متمرکزسازی است، نبوده کافی نیروی

 یهسلط دارینگه و بزرگ امرِ این در مؤفقیت به یافتندست قومی چندگانگی داشت نظر
 کمك به دشوار بسیار کارِ این که است شده احساس نیاز همواره هاپشتون غیر بر مداوم

 اخیر هایسال در( قومی تمرکزگرایی) روند این روشن بسیار ینمونه. شود انجام هاخارجی
 به همیشه افغانستان شمال در قهر و اجبار راهِ از سازیهمگُن طالبان دست به که است،

 سرکوب برای خارجی نیروهای هایکمك به جستنتوسل لذا. است بوده پاکستان کمك
 یأس به تاریخی فرایند یك در را ملت به شدنتبدیل هایامیدواری دیگر، اقوام و هااقلیت
 . است کرده مبدل

 پیدا شهرت وسطایی قرون و افراطی جریان عنوان به اخیر هایسال در طالبان جریان
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 در همیشه حساس موضوع این که است این حقیقت است، دیگر چیزی واقعیت اما. کرد
 ترپیچیده و یافتهانسجام تبارز از شکلِ بردهنام جریان که حالی در. است مانده باقی سایه

 دیگر یهگفت به یا. نبود دیگری چیزی کشور سازیهمشکل و متمرکزسازی برای قبلی تالش
 راسیست و متعصب هایگروه کام نا هایتالش از بخشی طالبان مقدسخشکه ظاهراً جریان
 تانافغانس تا کردند، سازماندهی و آرایش تجدید مذهب و دین از استفاده با که بود گذشته

 میدان وارد مذهب راهِ از قومی خواهیقدرت حس بار این واقع در. درآورند کنترل در را
. شد استفاده گراییقوم پرواز نردبان و مهره آخرین عنوان به مذهب بار این شد، کارزار

 در هاذشتهگ در که افرادی حتا ایدئولوژیك تبلیغ راهِ از توانست ایقبیله ناسیونالیسم عمیقاً
 ورط به جریان این به داشتند عضویت وطن و خلق الییك احزاب و کمونیستی هایحکومت
 از ههمیش که اند، نکرده معرفی سیاسی حزب یك را خود گاههیچ طالبان. پیوستند خودکار

 گرمقاومت اقوام طالبان. بردند نام مذهبی نهایت در و قومی و ملی حرکت عنوان به خود
 نتریبیش شك بدون. کردندمی خطاب ساالرجنگ را هاآن رهبران و کنار بر را خود یعلیه

 سرنوشت از هنوز و دادند افغانستان یهزاره مردم ایدئولوژیك سیاست این در را قربانی
 در طالبان انسانی غیر تجاوزهای جریان در شدهگم ترکمن و تاجیك ازبك، هزار هاده

 (25-18صص: 35 سانتوز،).نیست خبری کشور، کنار و گوشه
 نجیب دکتر حکومت سقوط« ملت -افغان» تبارگرای حزب رهبر« احدی انورالحق»

 و دکنمی توصیف پشتون قوم گیرچشم زوال نخستین پشتون، غیر مجاهدین دست به را
 رد نامبرده. شوندمی رانده حاشیه به آن در هاپشتون که داندمی تاریخی شکست نخستین

 مقو بختیخوش یمایه دیگر باریك طالبان ایقبیله نیروهای آمدن وجودبه گویدمی ادامه
 را یسیاس قدرت دوباره برعکس هاپشتون که بود طریق این از. شد افغانستان در پشتون

  (79 ص: 5 احدی،).گرفتند دستبه
 این از یکی است، شده استفاده سازیهمگُن خصوص در مختلف ابزارهای که طوری

 ملیت اشنام مقابل در خواسته نا افغانستان کشور به متعلق فردِ هر که است شناسنامه ابزارها
 روند این هنوز تا است، این از غیر افراد هایملیت که حالی در. شودمی نوشته« افغان» وی

 مشکالت سایر کنار در کالن بسیار مشکل هویت تحمیل و روند این یادامه دارد، ادامه
 لحظه هر سازی -ملت تحمیلی، سازیهمگُن به ندادن پایان زمانی تا شود،می شناخته موجود

 .شودمی مواجه مشکل به
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  افغانستان در قومی هایشکاف

 بیان را نکته این خواهممی دهم، ضیح تو را هاف شکا مفهوم اصل کهآن از پیش تا
. است افغانستان در سازیملت یزدارانده با عامل ترینمهم از اجتمای هایف شکا که کنم

 انششدت سطح لحاظ به عی اجتما هایشکاف مفهوم...  و تصنعی تا طبیعی از متعدد عوامل
 گون -گونا عوامل به بسته هاشکاف این از برخی. ندارند قرار سطح دریك هم با همه

 ایهشکاف شامل افغانستان اجتماعی هایشکاف تریندربیش. است بوده نوسان خوشدست
 سنت میان شکاف آخر در و پیرامون و مرکزی هایشکاف جنسی، تاریخی، قومی، مذهبی،
 و است جهان سطح در فرهنگی تقابل و معاصر دوران محصوالت از شکاف این که وتجدد

 . دهدمی انتقال خود با را غربی یمدرنیته هایویژگی بسیاری نتیجه در
 تا که شدند داخلی هایشکاف یزمینه جهت آن از افغانستان ایجامعه در تنوع این

 گذشت با. اند نشده بسته کار به سازیملت یزمینه در بخشوحدت راهکارهای کنون،
 ایومیق هایاقلیت برای نحوی به که نشده تعریف مشترک ملی هویت هنوز پیوسته سالیان

 هایهویت اساس این بر شد؛ با قبول قابل دارند، زیست افغانستان نامی به سرزمینی در که
 عواق در. است گردیده ملت اصل جایگزین قومیت، و ملی هویت جایگزین قومی یپراکنده

 زا که ایقبیله به نسبت را خودشان احساس مردم که است شده باعث قومی، ساختار همین
 رزط در اختالف. کنند همبستگی اصل جایگزین را پراکندگی و دهند تبارز هستند آن

 هب رسیدن کارهای راه گزینش کار مختلف، قومی وآداب رسم و پوشاک، رفتار، گزینش،
 . است کرده مشکل را بخشوحدت مشترک نقاط یافتن و ملی وحدت

 و یجایگزین سیاسی هایآرایه بر گراقبیله فرهنگ افکندگیسایه و موازات به بنا
 هایآرمان پناهِ در کشور سیاسی نظام اساس گیرد،می صورت قبیله درون در قدرت گردش

 . شودمی تأسیس ایقبیله
 نهایت در کند؛می جلوگیری سیاسی نظام در شهروندان تمام مشارکت از امر همین

 جرمن روند این خودِ که شوندمی سیاسی نظام در اساسی دگرگونی خواهان پشتون غیر اقوام
  (52 و 51 صص: 32 سجادی،). شودمی قدرت ایحاشیه اقوام و قدرت سر بر قومِ میان ایدایمی ستیز به

 : کنندمی تقسیم گونه دو به را اجتماعی هایشکاف شناسی،جامعه گرانپژوهش
 هایشکافبه رابطه در تاریخی؛ هایشکاف دوم و ساختاری هایشکاف نخست؛

 دیدپ ناپذیر دگرگون هایویژگی و خصایص برمبنای شکاف این که گفت باید ساختاری
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 و آن مقتضای از تاریخی یعنی دوم نوع هایشکاف. دارد وجود اجتماع در همواره و آیدمی
 ضاتتعار برایند شکاف این. کندمی فرق شد، داده توضیح که اول نوع با شرایط لحاظ از هم

 یتهگف به. باشدمی ارتباط در جامعه یك تاریخی سرنوشت با که است جامعه یك تاریخی
 و تندهس دخیل تاریخی تعارضات و تحوالت شکاف نوع این تکوین و گیریشکل در دیگر

 هایگونه. کنندمی عمل هاشکاف این بر قالبی عنوان به همواره تاریخی تأثیرات این
 باز و قومی دولت، و دین شکاف مذهبی، شکاف مانند افغانستان، در شکاف این یبرجسته

 .است...  و نی
 ودموج سیاستِ که است ممکن لذا هستند، فعال غیر و فعال هاشکاف این اوقات گاهی

 كی سیاسی زندگی بر هاشکاف این هم گاهی و گردد شرایط این از متأثیر گاهی کشور
 به بتنس یادشده ایاجتماعی هایشکاف بودن فعال غیر و بودن فعال. گذاردنمی تأثیر کشور
 اختارس بر هاشکاف این تأثیر ترینکم اما شود؛می فهمیده ترخوب سیاسی ساختار شرایط
 و النک بسیار هایخشونت بروز بودن، فعال غیر شرایط در حتا افغانستان اجتماعی و سیاسی

 دلیل هب نبوده برجسته هاشکاف این تأثیر اگر گاهی -گاه. است بوده خونین هایگیری در
 و نوع رد ریشه که چیزی نه بوده قدرت برسرِ قومِ زور بر مبتنی یپیوسته کنترل و فشار

 نظارت و سلطه و شکاف مفهوم بین متضاد یرابطه یك لذا. باشد داشته مشکالت این طبعیت
 . آیدمی وجود به اجباری

 رتکم مرکزی قدرت سوی از مختلف هایانگیزه و دالیل به بنا خشونت و زور هرگاه
 و زمان موقعیت، به بسته هاشکاف این تأثیر. شودمی برجسته شکاف مفهوم شود، اِعمال
 بودندن فعال امروز مانند تاریخی هایگذشته در هاشکاف نمونه یگونه به کند،می فرق مکان

 چارچوب در مرکزی قدرت جانب از خشونت با توأم نظارت شدت که بود این آن، دلیل و
 -قاتیطب برخورد و هویتی تقابل شرایطی چنین در بود، محسوس تربیش قومی دولت قوانین
 مرکزی حکومت جانب از خشونت نیروی امروز برعکس. نبود آسان کار چندان قومی

  هایجنگ به منجر اجتماعی نظارت بر خشونت و زور شدنوارونه روند است، ترشدهکم
 نظارت علت به اجتماعی هایشکاف دادن بروز گذشته در چون گردید؛ داخلی یمسلحانه

 هب امروز اما بود مختلف قبایل میان حد در هاشکاف این بروز از پیش تا نبود ممکن شدید
 بربرا در سیاسی، قدرت ساختار دیگر سوی از. است شده تبدیل اقوام میان  فاصل خط یك
 اشتند،د شانتقاضاهای برخالف و سالم نا برخوردهای و گیریموضیع( پشتون غیر) دیگر اقوام
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 کرده فراهم دیگر موردی هر از تربیش را اجتماعی هایشکاف هایزمینه برخورد این خود
 گیرد،می صورت قومی هویت نگهداری بر تالش همواره سیاسی قدرت ساختارهای در. است

 عملی خشونت و زور بر مبتنی که اجتماعی، معقول راهکار عنوان به نه اجتماعی نظارت
   (58 ـ57صص: 32 سجادی،).است شده

 ه؛بود محسوس ترکم شد داده توضیح کنون تا که هایشکاف جوامع برخی در هرچند
 از ناشی که است طبقاتی شکاف دهدمی ارایه جوامع این در را شکاف مفهوم که چهآن اما

  هایشکاف نامبه آن از ما که چهآن. گرددمی کشور یك در اجتماعی طبقات منافع تعارض
 اتیطبق شکاف همان اروپایی، -غربی عمدتاً و یافتهتوسعه جوامعِ در کنیم،می یاد اجتماعی

 او طبقاتی تضاد به را خود جای هویتی و ایقبیله هایخشونت گذشته خالف بر که است،
 نافعم که نگرفته، شکل اشاروپایی معنای به طبقات عمدتا شرقی جوامع در. است گذاشته
 تانافغانس. چرخدمی زبانی و ایقبیله قومی، منافع محور بر کشورها این در طبقات و گروهی

 رهیچد اجتماعی طبقات مرز که دلیل همین به. باشد تواندمی زمینه این در خوبی ینمونه یك
 (99ـ 58  صص: 95 زاده،نقیب).است نبوده شفاف اروپا یاندازه به جهان  جای

 مک سنتی جوامع با اروپایی ییافتهتوسعه جوامع هایتفاوت همین داشت درنظر با
 ی،فرهنگ هایشکاف مانند اجتماعی، هایشکاف که گفت توانمی سوم، جهان ییافتهتوسعه
 رخیب: »گویدمی بشیریه حسین دکتر. هستند تاریخی تصادفات محصول مذهبی و زبانی

«. تاس مختلف اقوام و مذاهب ها،زبان از متشکل امپراتوری ایسابقه داشتن دلیل به کشورها
 یاراده و میل از سرآمده افغانستان تاریخ در یافتهتکوین هایشکاف سخنان این به توجه با

 فرهنگ  که کردند اراده استعماری هایقدرت این یعنی است، بوده استعمارگر هایقدرت
 طور به اجتماعی هایشکاف امروز که تا کنند تقسیم چندگانه فرهنگ به را دستیك

 تربیش افغانستان قومی هایشکاف براین بنا. سازد آماده آنان برای را مداخله یزمینه مداوم
 . دارند تاریخی -بیرونی عامل

 ساختار و سیاست در است 21 یسده در سنتی ایجامعه یك ینمونه که افغانستان
 ی،سیاس و اجتماعی زندگی در بزرگ هایخانواده و قبایلمیان هایشکاف کشور این سیاسی،

 کمح همین عین زبانی و دینی مذهبی، هایشکاف چنانهم. دارد مهم و کنندهتعیین تأثیر این
 رکشو این سیاسی ساختارهای کهاست اجتماعی هایشکاف یگستره همین لحاظ به. دارد را
 تأثیر و موجود اجتماعی هایشکاف ظرفیت به متناسب باید لذا. دهدمی جلوه چندپهلو را
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 پیرامونی -یسنت جوامع شد، گفته هم باال در کهچنان. رفت پیش به سیاسی برنظام شانمستقیم
 ای،هقبیل قومی، هایشکاف داشتن وجود با. هستند هاشکاف این از تریپیچیده اشکال دارای

 همواج نسلی شکاف و تجدد و سنت هایشکاف با وبیش کم جوامع این زبانی، و فرهنگی
 که هرگاه دارند، ایعمده هایفرق اجتماعی، هایشکاف بندیصورت و نوعیت. اند

 نوع این شوند بار هم، روی بر و کنند تقویت را خود دیگرهم اجتماعی هایشکاف
 اجتماعی هایشکاف کهصورتی در گویند،می متراکم هایشکاف را هاشکاف بندیصورت

 لمشک به امور کارگزاران برای را سیاسی گیریتصمیم زمان مرور به شوند، بار هم، باالی
 ضعیف یا قطع را خود دیگرهم اجتماعی هایشکاف است ممکن اوقات گاهی. کندمی مواجه

 . گویندمی متقاطع هایشکاف ها،شکاف بندیصورت نوع این به کنند
 کندمی تبارز دوقطبی شکل به جامعه باشند متراکم اجتماعی هایشکاف کهگاهیآن

 بخشوحدت نیروی حال درعین و پیمایدمی را صعودی روند اجتماعی مکش -کش نیروی و
 شکل هب هاشکاف این اگر. رودمی بین از حتا و کندمی تقرب صفر به اجتماعی( گرییگانه)

 هایزمینه ها،بندیگروه مشترک نقاط افزایش به  توجه با کنند قطع را دیگریك وارونه
 همین وجود شك بدون. نهدمی کاهشبه رو  جامعه دایمی هایمکش-کش و  منازعه
 -سازیملت فرایند وارههم و دهدمی جلوه قطبی شکل را جامعه متراکم هایشکاف
 ( 103-102 صص: 15 بشیریه،).کندمی مواجه مشکل به را سیاسی یتوسعه و سازیدولت

 سیاسی یسلطه شوند،می اجتماعی هایتفاوت از ناشی که اجتماعی هایشکاف
 هکچهآن. گویندمی نیز داخلی استعمار تسلط، نوع این بر. آورندمی وجود به را قومیتك
 با راههم جهانی هنجارهای گسترش کند،می مواجه شکست به را تاریخی قیمومیت این

 تفاوت و گیرندمی قرار جامعه افراد همه رسدست در ابزارها این است، فرهنگی ابزارهای
. کنندمی دگرگونی دچار  را اندمتکی برآن  مسلط هنجارهای که را عمودی هایشکاف و

  فراهم اجتماعی هایگروه میان را قدرت توزیع یزمینه سیاسی درساختار اساساً تحول این
 درفتن بین از اجتماعی هایشکاف و ریختند فرو عمودی هایتفاوت کهازآن پس کنند،می

 داشت درنظر با قوم هر. رسدمی فرا اجتماعی سطحهم هایشکاف و تفاوت به نوبت
 شریك اجتماعی کالن سازمان در خود فردی، هایارزش دارینگه و فرهنگی هایسلیقه

 .دانندمی پارچهیك فرهنگ و خاص ملت به مربوط را خود نهایت در و شودمی
 منازعات یزمینه در و کنندمی ظهور متقاطع اجتماعی هایشکاف حالت این در
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 هایشکاف بروز و متراکم هایشکاف فروکشی دهد،می کاهش به رو جامعه در آفرینبحران
 و سالم رقابت دیگر سوی از و کندمی مشخص را هافرهنگ خرده طرف یك از متقاطع

 نوع در و آیدمی وجود به شکستگی اول نوع در گذارد،می نمایش به را شده بندیچارچوب
 ( 50-48 صص: 53 مطهری،).دیگرپذیریهم با توأم گسستگی دوم

 در کندمی تقویت و بخشدمی سرعت اجتماعی هایشکاف عمق و دامنه به که چهآن
 نهمی واقع در. شودمی فشرده ایمنطقه هایگرایش و زبانی و مذهبی قومی، تعصبات در کل

 و  بخشیده تداوم را داخلی تضادهای و هاواکنش و قومی هایشکاف که بوده گراییقومیت
 که جهاد دوران در حتا. بود متأثیر نگرش ازهمین خان عبدالرحمان یدوره. کندمی پیچیده

 روهایگ و احزاب برخاستند، جهاد به خویش دینی یوظیفه و تکلیف به بنا افغانستان مردم
 و  اقوام گر،مقاومت هایگروه گیریشکل در  بودند، قومیت از متأثیر هم باز دوره این

 (292 ص: 17 بختیاری،).داشت برازنده نقش قومی جغرافیایی

 مذهبی هایشکاف

 ایجاد درزهای و درروییِ رو افغانستان، در مذهبی هایشکاف کردنعنوان از منظور
 وجود با مذهب دو این پیروان که هرچند. است سنی و شیعه بزرگ مذهب دو بین شده

 آن محور بر بحث این که چهآن اما داشتند اختالفات کمتر( اسالم) هدف یك داشتن
 مذهب پیروان جانب از که هستند ایحاشیه و فرعی هایروش و اصول از برخی چرخد،می

 بستر جزوی بخشی شاید هاخواست این. دارند را آن بخشیدن رسمیت بر اصرار تشیع اهل
 جزوی اصول این تاریخ طول در که آورد شاهد تواننمی را موردی حتا و باشد اختالفات

 کشورهای برخی اختالفات این از اما باشد، شده اجتماعی -سیاسی هایخشونت باعث
 ویژه به و جهاد هایسال در را سیاسی یاستفاده بیشترین سعودی عربستان ویژه به و همسایه
 را تعصبات و تعارضات و هاشکاف یزمینه مذهبی تعارضات. بردند طالبان سیاه دوران
 هب سیاسی بوی و رنگ که شوندمی پنداشته مهم زمانی فرعی هاینگرش این کند،می فراهم
 تریشب پشتون قوم دست به یانشیعه کشینسل و قتل تاریخ طول در که طوری گیرند؛ خود

 ندکنمی پیدا معنا زمانی مذهبی هایشکاف و تعارض لذا. مذهبی تا داشته سیاسی یانگیزه
 این افراد باورهای و نگرش ینحوه در اختالف یانگیزه مذهب پیروان برای هایارزش که

 دهند تغییر را خود زندگی طرز و رفتارها است ممکن محروم هایاقلیت شود،می مذهب
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 سادگی به را خود نگاه طرز و باور مذهبی هایارزش به معتقد فرد یك که است مُحال اما
 (31 ص: 32 سجادی،).گذارد کنار جبر به یا

 گاهپیش به هاانسان برابری اسالم دین پیام که طوریهمان شود، نگرسته نیك اگر
 فرهنگ و جمعی زندگی بنیاد تنها نه اسالم دین. است پرهیزگاری و تقوا به مشروط خدا

 مجموعه عنوان به کهبل دهد،می شکل را افغانستان مردم اجتماعی آداب و روحانی
 اگر لذا. دارد بر در را جاری قوانین و ارزش نظام اندیشه،( افق) گاهتاب وحیانی، هایآموزه
 اشمقبولیت اسالم دین قطعاً دهیم، قرار را اسالم دین سیاسی مشروعیت و سیاسی نظام مبنای

 ایطاغوتی هاینظام که آیدمی بر زمان یتجربه از. کندمی برابری بر، تأکید که است آن
 االرسمردم و مردمی نظام عنوان به را خود که توانستند ترکم نداشتند، دین به اعتنای که

 یکنندهتقویت نیروی یگانه اسالم دین کنند، حفظ را خود نهایت در یا و دهند، جلوه
 .است اکنون و بود بیگانگان تجاوزات برابر در بخشروحیه و ملی گرییگانه

 ،کردمی تهدید بودی نا خطر را اسالم دین که گاهآن مذهبی شدید تعارضات وجود با
 دگوینمی که هرچند. کردند دفاع آن کلی معنای به دین از قوت آخرین تا افغانستان مردم

 تشکیل مسلمانان را آن جمعیت از %99 تقریباً که است کشوری یگانه افغانستان کشور
 برخوردار مذهبی یپارچهیك و دستیك ساختار یك از افغانستان هم آن با اما دهند؛می

 دیگر ادیان از پیروی با گوناگون مذاهب سنی و شعیه بزرگ مذهب دو کنار در. نیست
 متقسی تشیع اهل و سنت اهل یدسته دوبه افغانستان مذاهب نگاهیك در. کنندمی زیست

. شوندیم تقسیم دیگر هایفِرَق به باز سنت اهل هم و یانشعیه هم بندیتقسیم این در شوند،می
 ثیرتأ سیاسی ساخت، باالی دین که است این برسر سخن اسالم دین در موارد این از گذشته

 .کرد گذار دیده نا فراوان تأثیر این از سادگی به نباید و گذاردمی سزا به
  است، شده دولت و دین میان شکاف و  مذهبی هایشکاف باعث که چهآن

 تجدد و سنت قالب در هاشکاف این بعضاً و است، بوده مذاهب پیروان مختلف هایقرائت
 گاهن سیاسی ساختار و دولت به ایالتی مسلمان روحانی یك دیدگاه از اگر ما. کندمی بروز
 اسالم اب تضاد در کامالً سیاسی، ساخت به مربوط بایگانی و دولت مراتبسلسله وجود  کنیم
 قرار مذهب از بیرون اسالمی، ایجامعه در سیاسی کارگزاران دلیل این به گیرد،می قرار
 در دین و مذهب دخالت دارانطرف الهیون و االزهر دانشگاه اندیشانروشن اما. گیرندمی

 حالی در گیرند،می قرار نگرش این مقابل ینطقه در کامالً گرایانسنت. هستند سیاسی نظام
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 بین مذهب، از جدید تفسیر و اسالمی فرهنگ حفظ داشت نظر در با تجددگرایان که

 ( 91-90 صص: 32 سجادی،).زنندمی سازگاری و ارتباط پل جامعه عرف و شریعت
 داخ نزد به تقوا داشتن شرط به کامل برابری اسالم دین کار دستور کهآن وجود با

 اسالمی کشور یك در که جایآن تا و دانندمی اجتماعی قانون از فراتر را  اسالم دین و است
 یتاریخ تجارب. آیند کنار باید اسالم نفع به هستند، اسالم از ملهم هانگرش و قوانین همه
 هب محکوم گرایانهقوم آرزوهای برابر در افغانستان تاریخ در مسلمان اُمت شعار دادکه نشان

 ردیف هیچ شد، زده اسالم یسینه به رد دست آمد پیش قبیله نفع که هرجا. گردید شکست
 که کنندمی ردیف را حدیث و آیه هزاران منابر و مساجد در که مذهبی روحانیون حتا

 و تعصب هم هاآن خون در که شد دیده عمل در اما است، حرام مطلقاً اسالم نظر از تعصب
 زار -کار در. زندمی موج نیز دیگران حقیرشماری و خودخواهی و پرستی قوم و توزیکینه

 کنار را خود گراییقبیله حس مسلمان اُمت و اسالم شعار منبای بر که نشد دیده سیاسی
 و بسرکو یوسیله را دین موارد بسیار در حتا. کنند رفتار اسالم هایآموزه طبق و بگذارند

 تسیاس از متأثیر شدیداً دین که خان عبدالرحمان یدوره مانند دادند قرار دیگران نابودسازی
 در مدعا این بر خوب شاهد که طالبان افراطی رژیم یدوره هادوره آخرین در و بود قبایل
 که است کسی خدا به مؤمن که است این بر باور اسالمی  اُمت ینظریه در. است 21 قرن

 اسالم دین هایآموزه با توجه با و قومیت و جغرافیا زبان، نژاد، رنگ، داشت نظر در بدون
 یشدهتأسیس تازهحکومت» پهلوان چنگیز یگفتهبه. آیدمی وجود به واحد امت یك

 داده مبارزه اعالم هاآن با نخست هایگام در که شدند گیر در مسایلی با کابل در مجاهدین
 ت،اس اجتماعی عدالت ضامن اسالمی نظام که است این اسالمی اخوت کلی اعتقاد بنأً.« بودند
 را خود وقت جزوی مسایل این روی بیهوده و شویم جزییات وارد ما که نیست ضرور دیگر

 .بگذرانیم
 رب مبتنی گرییگانه اسالم؛ دین گریگانه هایآموزه شناسایی و تشخیص وجود با

 رسیدن فرا با. اندک موارد در جز نگرفت ریشه گاهیهیچ افغانستان در اسالمی هایارزش
 را قومی متعصب هیچ چشم پیش اسالمی اخوت هایآموزه اقوام، بین قدرت تقسیم دوران

 ابقهمس این در باید هرکس که شد مسابقه یك به تبدیل قومی قدرت به رسیدن نگرفت،
 که طالبان رژیم چنانهم افغانستان جهادی رهبران میان در. شدمی برنده قیمتی هر به ولو

 و تعصب جز دانستندمی اسالمی شریعت یکنندهتطبیق و اسالم دین برحق دارداعیه را خود
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 و بعیضت آستین از دست و گراییقوم و قبیله گریبان از سر. نکردند کاری نژادی تبعیض
 چیزی انسانیت، و انسان خون جز خود دشمنی و تعصب آسیاب در و کردند بیرون تعصب

 نسبت ایقبیله قداست و شد ایقبیله فرهنگ اسیر سخت دین که بود حالت این در. نریختند
 بیلهق قداست و آبرو که است آن دین که دادند نشان طالبان. گرفت پیشی دینی هایآموزه به
 ور روبه هم با نعمت خان یك بر و سازد برابر دیگران با را قبیله کهآن نه کند حفظ را

 (79-78 صص: 54 مهدی،).بناشند
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 گراییعوامل مرتبط به قوم

 بخش   پنجم 
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 پنجم بخش

 گراییقوم به مرتبط عوامل

 ویژهبه و جوامع بسیاری آور درد و انگیزغم هایپدیده از توانمی را گراییقوم
 هریش و روییده جامعه کالبد در چرکین یغده چونهم که کرد توصیف افغانستان ایجامعه
 هر. آزاردمی سو این به دور بسیار هایسال از را ما ایجامعه روح همواره و است دوانیده

 یشپ باشد، مسلمان یك و انسان یك کهآن از پیش کندمی زندگی سرزمین این در که فردی
 تنگ هایاندیشه در ریشه میراثی بیماری این. داندمی خاص قوم به متعلق را خود همه از

 و ددارمی نگه محبوس قبایل تنگ قفس در را خواهیآزادی روح که دارد افغانستان ایقبیله
 . داردمی وا برابرانه و برادرانه و آزادانه تعامل از را مردم

 را هرکسی دامن که بیماری نوع عنوانبه را گراییقوم کهآن از پیش حال هر به 
 .کنیم تعریف را آن نخست که نمایدمی الزم بگیریم تحلیل به است، گرفته

 یمختلف هایتعریف سیاسی علوم و فرهنگی شناسیانسان شناسسی،جامعه دانشمندان
 ارزیابی و قضاوت: گویدمی« هرسکویتس» کهچنان. اندداده ارایه گراییقوم ایپدیده از

 بچارچو در را اشتجربه هرفرد و است شده بنا افراد تجربیات روی بر فرهنگی موضوعات
 .کندمی بیان است یافته پرورش درآن که فرهنگی،
 گرایشی از عبارت مداریقوم: »کرد تعریف گونهاین توانمی را مداریقوم براین بنا

 در پردازد،می خود فرهنگ اساس بر دیگر هایفرهنگ هایارزش و مقایسه به که است
 عبارت مداریقوم دیگر یگفتهبه یا. است دادن قرار خود از ترپایین مراتب در دیگران نتیجه
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 بر خود ایجامعه فرهنگ گردانیدن ممتاز به گرایش و فرهنگ دادنبرتری از است

 اجتماعی، اخالقی، هایویژگی آن در که است رویکردی مداریقوم. هادیگرفرهنگ
 ایگاهِج پرستقوم فرد یك. شودمی بررسی قومی معیارهای با را دیگر اقوام دینی و  فرهنگی

 هن کندمی بررسی دارد قرار خود که موقعیتی و بستر از را را خود قوم از غیر مقابلِ طرف
 شودمی موجب هاانسان در ذاتی مداریقوم نوعی وجود. انسانی هایارزش و معیارها با

 که دارد احساس این در ریشه مداریقوم. 1نباشد دیگران از بدگفتن از تریساده کاریهیچ
 آن به متعلق را خود شخص که گروهی سازواری الگوهای و هاارزش زندگی، یا روش

 تیننخس از آکسفورد؛ انگلیسی ینامهواژه. دارد برتری دیگری هایگروه به نسبت داند،می
 یساالنه هایگزراش و اخبار در« گیمك» توسط 1900 سال در را مداریقوم یواژه کاربرد

 اییابتد اقوام هایویژگی از یکی را مداریقوم« گیمك. »کرد منتشر آمریکایی شناسیقوم
 یدهفهم ویکمبیست یسده در که ایگونهآن مداریقوم تعریفی نخستین. کندمی تعریف

 قومداری او. شد ارایه بریتانیایی شناسانسان« پریچارد اوانس» توسط 1951 سال در شود،می
 قدیرت برای که داشت اصرار و دانستمی دیگران بر گروه یك برتری به اعتقاد یا ادعاها را
 از همدارانقوم رویکرد این بایستی اجتماعی زندگی و بشر فرهنگ مندارزش گوناگونی از

    2.برود میان
 قرار داوری مقام در همیشه هاانسان اگر یادشده، هایبرداشت و تعریفات به توجه با

 هب منحصر هایویژگی و هاارزش یدهندهبازتاب که کنند، ابراز را چیزی دارند میل گیرند
 لحاظ از که دهدمی قرار هایارزش مرکز در هرکس را خود فرهنگِ است، خود فرهنگ

 هک گیرندمی نظر در را مراتبیسلسله. بچرخند او محور بر باید همه برتری، و بندیدرجه
  (138 ص: 80 وثوقی،).گیرندمی قرار آن از ترپست مقام در هافرهنگ دیگر

( یسمراس) نژادپرستی: مانند دارند، قرار ارتباط در گراییقوم با که دیگری موضوعات
 .است...  و قالبی تصورات و داوریپیش تبعیض،
 افراد هب رفتار با شخصیتی موروثی هایویژگی غلطِ دادننسبت از عبارت: نژادپرستی 

 .است خاص ظاهر با
                                      

http://fa.wikipedia.org/wiki -1 

http://fa.wikipedia.org/wiki -2 

http://fa.wikipedia.org/wiki1-
http://fa.wikipedia.org/wiki1-
http://fa.wikipedia.org/wiki2-
http://fa.wikipedia.org/wiki2-


یی
گرا
وم 
ه ق
ط ب

تب
مر
ل 
عام

م: 
ج
پن
ش 

خ
ب

 

99 

 
 در که هایفرصت از را گروه یك اعضای که شودمی اطالق واقعی رفتار به: تبعیض 

 عینی و آشکار رفتار و دشمنانه الگوی تبعیض یا سازد،می محروم است گشوده دیگران برابر
 . است

 اکثریت گروهِ اعضای ایمنفی و دشمنانه بیان یشیوه یا اندیشه احساس،: داوریپیش
 هایشنیدهپیش از برمبنای داوریپیش. باشدمی اقلیت هایگروه یا گروه اعضای به نسبت

 الگوی یك تبعیض اما است باور یك داوریپیش واقعی، و عینی مدارک نه است، نادرست
 . رفتاری

 رهنگی،ف گروه یك افراد میان در قالبی شکل به یافتهتعمیم باورهای: قالبی تصورات
 که فکری فرایندهای به عمدتاً قالبی تصورات. باشد داشته داریدامنه قومی یا نژادی

( 42 ص: 37 شکاری،. )شودمی گفته است، ناپذیر انعطاف و خشك هایمقوله یدربرگیرنده
 بار هم روی بر که هایشکاف شد؛ آورده اجتماعی متراکم هایشکاف بحث در کهچنان

 شکل همین به و شوندمی کشور دریك اجتماعی نظارت شدنضعیف باعث شوندمی
 به را زمنیه بارشده، هم روی بر نژادپرستی و تعصبات نژادی، تبعیضات مداری،قوم
 یهاگروه میان سیتزیهم. کندمی دور ازهم را اقوام و کندمی فراهم اجتماعی دیگرستیزیهم

 جودو درصورت را شانمنافع گروه، دو که گیردمی خود به بیرونی و عینی یگونه اجتماعی
 هک اجتماعی مسلط گروهِ دیگر سخنبه یا ببینند، خطر در هم، مقابل در یا و مقابل گروه
 امتیازت به رسیدن راهِ تنها قراردارد، اجتماعی امتیازات به رسیدست کانون در هاسال

 محروم هایاقلیت که حالی در جویندمی اقلیت هایگروه راندنحاشیه در را اجتماعی
 قدرت برسر گروهِ مداوم یسلطه براندازی صورت در را شانامتیازات و منافع به رسیدن

 پایگاه بردن بلند صورت در را آفرینمشکل سدی یگانه قومی هایگروه. بینندمی
 تدس به خاطر به عمومی فضای در گروه هردو پس بینند،می اکثریت گروهِ شان،اجتماعی

 گروهی -میان نفرت به زمان مرور به رقابت این پردازند،می رقابت به منافع این آوردن
 ( 348 ص: 45 کوین،).شودمی تبدیل

 محروم، گروهِ اعضای هم و قدرت صاحب گروهِ اعضای هم که است گیدنزمعتقد
 یا تخیلی تاریخ زبان، کندمی برجسته را تمایز این که چهآن دانند،می ازهم متماییز را خود

( معیار) یسنجه ترینخوب هااین واقع در. است آرایش و لباس هایشیوه و مذهب، واقعی،
 و تبعیضات قومی، اختالفات که کنیم نگاه اگر اساس این به. است هاگروه میان تمایز
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 رد گراییقوم تفاوت باعث که چهآن اما شوند،می آموخته و گرفته فرا شانهمه تعصبات

 اسیسی ساختار. است متفاوت سیاسی ساختار ایجاد شود،می پیشین جوامع و صنعتی جوامع
 در نژاد، و رسوم آداب، فرهنگ، زبان، با مختلف اقوام که است یگونه به مدرن جوامع در

 و سیاسی اجتماعی، منزلت و جایگاه دیگران با اجتماعی تعامل در آمیزصلح فضای یك
 اجتماعی اعتماد و امنیت احساس که است فضای چنین در و کنندمی پیدا را خود اقتصادی

 . آیدمی وجودبه
 : کرد ردیف زیر مورد چند در توانمی را فرهنگی هایاقلیت

 برسر قوم ازطرف شده داشته روا تبعیضِ در هااقلیت مشترک ینقطه نخستین( 1
 گردند؛می محروم و توانندنمی آورده دست به را مناسب هایفرصت که است قدرت

 شود؛می آنان یعلیه مشترک یتجربه از ناشی که نزدیك، بسیار همبستگی( 2
 متفاوت هاقوم دیگر با روابط و  ازدواج از(  جسمی) تنی  لحاظ از هااقلیت( 3

 (279 -278 صص: 1384 گیدنز،).هستند
 یپدیده صرفاً نژادپرستی مختلف، موارد در مشترک نقاط داشتن از عالوه
 انسانی -زیستی هایویژگی به ایگونهبه  نژادپرستانه فرهنگ شود،می شناخته ایدئولوژیك

 چهآن بسازد، را ایشده متفاوت اجتماعی هایمجموعه بتواند که دهدمی اهمیت جاه آن تا
 و ستا دیگران هاینشانه و فرهنگی عقاید به رسیدست کند،می برجسته را نژادپرستی که
. کندمی ویتتق را نژادپرستانه ایدئولوژِی نژادی، تعصبات تبلیغ برای نمادین نظم یك عنوانبه
 آورد،می پدید خاص یچهتاریخ با ایدئولوژیك ساختار یك گراییقوم« اسمت» نظر به

 واقعی هایاسطوره به متوسل دیگران با تمایز و تفاوت دادن نشان خاطر به قومی واحدهای
 ریختا با گاه که زنندمی دست چیزهای کشف به هم یا و شوندمی خود نیاکان  واقعی غیر یا

 (151-148 صص: 13 مور، بلینگتون).ندارند واقعی ارتباطی هیچ گاه و است ارتباط در هاآن

 زندگی کنیم، معنا یافتهسازمان زندگی به رابطه در را گراییقوم امروز اگر
 اجتماعی الگوهای یتوسعه و اجتماعی روی رودر هایکنش متضمین و نیازمند یافتهسازمان

 دهند،می نشان کشش آن به و کنندمی احساس اجتماعی سازمان از جزوی را خود افراد است،
 ساختار کل به نسبت را تعهدات و همیشگی اجتماعی سازمان به وفاداری احساس این

 در کنش به اجتماعی گروهِ یك و سازمان یك افراد که هرقدر. کندمی تقویت مند،هدف
. دهندمی دست از را دیگران با ارتباط برقراری مجال اندازه همان به بپردازند، خود بین
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 دهد،می اختصاص خود گروهِ به را زمان بشترین خودی گروهِ میان در نزدیك بسیار ایرابطه

 گرانکنش این شود،می ضعیف بسیار دیگران با ارتباطی هایفرصت مقابل در
 وجودبه را قومی فرد به منحصر زبان و کنندمی درونی را خود قراردادی رفتارهایمجموعه

 رفته -رفته هاتفاوت هستند متقابل کنش از خارج که کسانی با گرانکنش بین. آورندمی
 دوعقای اندیشه در شدنسهیم شود،می برقرار منظم ارتباط کهاین جای به شود،می برجسته
 .کندمی دشوار تربیش هرچه را گروهی

 فکر قوم یك به متعلق افراد که آوردمی وجودبه را احساسی تربیش مداریقوم
 ینچ گفتندمی که چینیان مانند قراردارد، جهان فرهنگ کانون در شانفرهنگ که کنندمی

 درونی را قومی -گروهی هایارزش که فردی برای نتیجه در پس. است جهان یهمه مرکز
 یتصورات و هاگرایش شامل گراییقوم است، برحق دیگران بگویند که است محال کردند
 تدرس نا باید تعریفی به بنا دیگران هایفرهنگ و است درست خودمان فرهنگ» که است
 به یاجتماع متقابل کنش طریق از قومی -اجتماعی ساخت که است این بر باور زیرا ؛«باشند
 (201-200 صص: 38 شارون،).است درست و حقیقی است، آمده دست

 تقریباً ایجنبه که است رفتارها و هانگرش از ایمجموعه یدهندهنشان گراییقوم
 همکاری عدم و خودی گروهِ با همکاری شامل گراییقوم با مرتبط رفتارهای دارد، همگانی

 را خود  هایارزش و هاسنجه که شودمی باعث گراییقوم دیدگاهِ. است بیگانه گروهِ با
 هدد تشخیص خود به نسبت را دیگری فرد شباهت تراز فرد هرگاه کنند، تلقی همگانی

 د،دارن شباهت او با که بود خواهد افرادی با همکاری کند،می انتخاب که مناسبی همکاری
. تاس دیگر گروهِ با دشمنی و( خودی گروهِ از حد از بیش حمایت) پدیده این دیگر بیان به

 از خود قوم رفاهِ نفع به اششخصی آسایش و رفاه از گروه یك به متعلق افرادِ اوقات گاهی
 باشد خودی قوم و قبیله ننگ از ناشی که یانگیزه ترینساده و تریناهمیتبی گذرد،می خود

 شودیم انتخاب اهداف قبیله و قوم بین در و کندمی حفظ را قوم همبستگی خاص شرایطی در
 .باشد داشته فداکاری یانگیزه و احساس آن، شدنبرآورده در هرفردی که

 یدشمن به منتهی الزماً خودی، گروهِ از حمایت» که است معتقید« ویلیس» این وجود با
 هدد نشان که« ندارد وجود منطقی ایرابطه گونههیچ وی نظر به شود،نمی دیگر هایگروه با

 (19-14 صص: 1 آکسلراد،).شودمی اجتماعی هایگروه میان دشمنی باعث گراییگروه
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  نژادی خواهیبرتری و گراییقوم

 عوامل به وابسته را افغانستان ماندگیعقب/ ماندگیپس سیاسیون و دانشمندان
 از کیی کند،می عمل آن تابع و عوامل این به وابسته متغییر عنوانبه که دانندمی گوناگون

 و گوناگون اقوام وجود و جغرافیایی حساس موقعیت دیگر و سیاسی– اقتصادی عامل، این
 تانافغانس تاریخی مشکالت عامل تریناساسی از را ایقبیله فرهنگ و بدوی حالت هایبرخی

 خوبی نماد به تبدیل قومی موزون نا یتوسعه شرایط در افغانستان شك بدون. دانندمی
 که یبازدارنده عوامل میان در فرهنگی یتوسعه عدم و بدویت است، شده بدوی ایجامعه

 .دارد تأثیر لحاظ از را اول نقش شد، ذکر باال در
 دهش سوادبی از پیش ایجامعه یك بارز اینمونه گوناگون، دالیل به امروز افغانستان

 گیپیچیده دلیل به است هم زبانی اگر و ندارد وجود ملی یشده تدوین زبان کنون تا است،
 را غانساناف اقوام میان ارتباط پل هنوز شود، ملی زبان به تبدیل که نتوانسته ایقبیله زبان

 ساختار عمل این که دهد،می شکل... و خویشاوندان و قوم ای،قبیله هایارزش و نمادها
 گیرمچش قابل رواج قبایل اقتصادی هایفعالیت هنوز. است کرده بیمار سخت را ملی -سیاسی

 این برمردم را اشکثیف یسایه ایقبیله خشن فرهنگ هنوز و دارد معیشتی زندگی بر
 پیدا جریان سازسرنوشت مسایل در شرایط ترینعادی در حتا و است کرده حفظ سرزمین

 . کندمی
 طرحم را ملی یمسأله ایقبیله فرهنگ برمبنای سیاسی قدرت گردانندگان کنون تا

 رتحقی با مبتنی اجتماعی نظارت است، بوده ایقبیله محك ها،سنجیارزش محك و کردند
 را افغانستان ملت که است گراییبدوی همین و بوده راههم ایقبیله خشونت و قومی وتوهین
 مختلف هایدرعرصه مردم شدن( خودکفا) وخودبسی سازنده نوآوری هر، از محروم

   (81 ص: 20 پالمر،).کندمی جلوگیری اجتماعی
 و سوی از قومی کنش کند،می تقویت را گرایانهقوم فرهنگ افغانستان در کهچه آن

 یازهردوره تر،شده دهیسازمان مداریقوم که شود،می باعث دیگر ازسوی مردم آگاهی
 هک شودمی باعث اجتماعی وتضاد ستم و سلطه شدن،اجتماعی دیگر بیان به دیگرشود،

 . پیداکند تداوم قومی روابط آرایش عنوان به مداری،قوم
 فاشکو مداریقوم کنند،می تأکید وفاداری بر نژادی راسیسم دارانطرف که جاآن تا 
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 حیطرا ایگونه به سواین به طوالنی هایسال از افغانستان پرورش و آموزش ساختار. شودمی

 کند؛می ترویج رسمی آموزش راهِ از مدارس در را قوم یك فرهنگِ و زبان که است شده
 باعث ستم و سلطه دیگر طرف از. رسدمی خود اوج به مداریقوم نگرش نوع این در

 ایدئولوژی یك شد، اشاره این از پیش کهچنان مداریقوم شود،می مداریقوم بخشیدنسرعت
 ردمیم و کنند،می توجیه را خود ستم و جبر طریقآن از افراد که است تفکر یشیوه یك و
 معنوی و مادی مواهب از و دهندمی قرار تحقیر مورد تربیش نیستند، خودشان مانند که را

 شتهدا وجود استبداد و ستم که جای در گفت، توانمی نتیجه در پس.  کنندمی محروم جامعه
 هک ماندنمی باقی پرسشی دیگر اساس براین. شودمی تشویق مداریقوم اندازه همان به باشد

 ردهک باال به رو رشد تاریخ طول در جهان نقاط دیگر از تربیش مداریقوم چرا افغانستان در
 جمله از دارند، وجود شد آورده مداریقوم به رابطه در که براهینی انواع افغانستان در. است
 رجاب سیاسی ساختار بر قومی استبداد و پرورش و آموزش در استبداد را تأثیر ترینبیش

 که است، اجتماعی تضاد پوشید چشم آن از سادگی به تواننمی که دیگری دلیلی. گذاشت
 نستانافغا در اجتماعی تضاد کند،می تشویق مداوم و پیوسته ایگونه به را مداریقوم یپدیده
 طبقات محور بر اروپا در برعکس اما چرخد،می قومی هویت و قومیت یپدیده محور حول

 ( 208 -203 صص: 38 شارون،).چرخدمی اجتماعی
 ترشبی هویتی مسایل قومیت در که است این قومی تضاد و طبقاتی تضاد در مهم فرق

 در مبارزه که حالی در. دارد ارثی و خونی تعقلت و احساسات در ریشه که است مطرح
 ایگاهِپ و موقعیت لحاظ از که افرادی شاید است، مهم طبقه منافع دلیل به صرفاً طبقات داخل

 مختلف هایتیره و نژادها به متعلق کنند،می پیدا طبقه یك در را خود جایگاهِ اجتماعی
 نندک نمایندگی مختلف هایقوم و هاجنسیت از و کنند صحبت مختلف هایزبان با و باشند

 در است نژادی و قومی هویت از غیر طبقاتی هویت. اجتماعی ایطبقه یك چتر زیر در اما
 اب را خود هویت گراهاقوم. کندمی دیگران هویتی بودی نا بر حکم قومی هویت که حالی
 کنندمی تحمیل قومی هایاقلیت بر قانون مجری و گذارقانون مراجع ملیو نهادهای در غلبه

 طبقاتی هویت در. دهند ادامه خود زندگی به طبیعی هایهویت با هااقلیت که گذارندنمی و
 و کند تبدیل حاکم یطبقه با را خود جایگاهِ محروم یطبقه که است این مسأله ترینمهم
 .                                                                                             دهد اختصاص خود به طبقاتی یمبارزه با را آن جای

 هب توسل با هستند، نژاد چند و قوم چند از متشکل افغانستان مانند که کشورهای
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 الفاخت درز که گریقومیتك خواهیبرتری پایان و نژادها برابری و طبیعی حقوق ینظریه

 حل اشکال از شکلی هر به را خود هویتی مشکالت کند،می باز را نژادی هایخوشنت و
 نشان روند این. شدند اقتصادی -سیاسی و اجتماعی زندگی دیگری یصفحه وارد و کردند

 یدولت امکانات طریق از کردن وارد وستم دولتی گاهِدست بر قوم یك یسلطه که دهدمی
 رد با شرایط ترینحساس در و بوده افغانستان در قومی هایرضایتی نا یسرچشمه یگانه

 و شورش سرقدرت بر قوم امروز که چهآن. است کرده پیدا جریان قومی منافع نظرداشت
 مجال وناکن و بوده تاریخ طول در نژادی تعصبات و هاتعبیض برایند کندمی دادقلم سرکشی

 .است کرده پیدا بروز
 تقویت موجب که نوین، ناسیونالیسم پیدایش به گرددبرمی گراییقوم مشکل

 زیمرک قوم فشار تراز به بسته امروز اقلیتی -قومی بیداری. است شده قومی همبستگی
 در مرکزی قوم که گیرندمی تصمیم آگاهانه و دانندمی هااقلیت یعنی شود؛می سازماندهی

 است داده اخیرنشان هایدهه یتجربه است، داشته روا تبعیض آنان به نسبت چیزهای چه
 خاص سیاسی و جغرافیایی جدایی یا جدا دولت -ملت خواهان که شده دیده قومی ترکم که

 سرزمین و سیاسی ساختار در خود فرهنگی هایارزش دارینگه خواهان اقوام بلکه شوند،
 دست جداسازی خود به ملت یك که شودمی باعث مختلف عوامل هستند، موجود

 (281 -279 صص: 15 بشیریه،).بزند
 علولم کنیم،می یاد افغانستان اقوام بین در مناسبات بُحران نام به آن از ما که را چیزی

 از یشب گراقبیله سیاسیون این و بوده تاریخ طول در افغانستان حکمرانان غلط هایسیاست
 استفاده تاریخی هویت و سیاسی قدرت به رسیدن نردبان عنوانبه گراییقوم از قرن، دو

 ترینطمنح کنیم، بررسی افغانستان، سیاسی یدیرینه در را سیاست این محتوای اگر کردند،
 فرمول این مانند گراقوم مدارانِسیاست این که طوری. است بوده زمان گذر در  سیاست

 از که قومی سیاست به است=  ترضعیف اقوام استثمار=  قوم+  حکومت کردند، حکومت
 .است دشوار گردانی رو آن

 در را قومیت عَلَم نژادپرستانه، سیاست یشیوه و دولت نهاد بر تکیه با گراقوم افراد 
 مذهب تنها دین، و مذهب کشور این در گویا  که کردند بلند پرافتخار چنان مذهب برابرعَلَم

 بر آن لاص که است گرایانهقوم و نژادپرستانه سیاستِ سیاست، بهترین و است قبیله دینِ و
 که است این یدهندهنشان روند این. است شده بنا قبیله از غیر ساختن حقیر و خارشمردن
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 تصوربه که تصادفی، و طبیعی صورت به نه افغانستان در قومی موجود بُحران و مشکل

 ( 183 ص: 8 ابواحسان،).است شده تحمیل گرایانقوم سوی از ،قومی هژمونی
 ین،د هستند؛ ما کشور در قریش صنادید خوارانمیراث که قبیله متولیان دیگر سوی از
 سازنده حرکت هرگونه که اندگرفته چنگ در چنان را جامعه کل در و سیاست فرهنگ،

 کیم،ن ارتقا ملت سطح به قبیله تنگ چهاردیواری از ما که زمانی تا اند،ساخته ممکن غیر را
 سازیامت و اسالمی امت از وقتی طالبان. است یاوه و معنابی مسلمه اُمتِ از گفتنسخن

 دادند،می جوشش را شانایقبیله یپوسیده افکار که بود اسالم دین با تنها  که زدندمی حرف
 ساختتد دین دوش بار را قبیله میراث حد این تا زدنند،می حرف اسالمی اُمت از که کسانی

 احساس مردم که کردند دینی گونهآن دیگر تعبیر به را قبیله و کردند ایقبیله هم را دین و
 و است ایقبیله سخت ما ایجامعه.  است قبایل عرف و اصول از جزوی اسالم دین کنندمی
 در شهرنشینی فرهنگ هنوز. دارد دیرینه یریشه کشور مختلف نقاط در خصوصیت این

 کار کنش چراغ حیث به مردم ذهن در ایقبیله هایویژگی هنوز و نیامده وجودبه افغانسات
 ذهنی ایهقبیل هایبت گرفتار قبیله، بت جای به اند کرده گذر قبیله از که مناطقی. کندمی

  (8 ص: 10 انصاری،).شدند دیگر
 کانون در است، قبایل آرمان و فرهنگ که ودیگرستیزی خودخواهی که صورتی در

 باورهای و هافعالیت زیرا خورد؛می برهم جامعه تعادل قطعاً گیرد، قرار حکومت توجهی
 این رد. کندمی پیدا تقَدم افغانستان ایدیرینه و جمعی ایملی پیوندهای بر ایقبیله و قومی

 به آن از که چیزی اما رودمی بین از یا و اندک رفته -رفته گرییگانه تراز وضیعت
 افرادِ مهه شدنسهیم و ملی قرارداد بر مبتنی شود،می تعبیر مردمی دیگرپذیری و پذیریتحمل
 هاحکومت یروحیه و برداشت این در. است انسانی مختلف هایفعالیت در کشور یك

 پشتیبانی آن از باشد ملت نفع به که حرکتی هر از و دارد را روامدار حیثیتِ
  (148 ص: 44کیویستو،).کنندمی

 که داشت، را دَم دو شمشیر حیثیت چیز دو گذشته محورِقوم هایحکومت برای
 نحاکما. قبیله دوم اسالم؛ دین نخست. کردندمی استفاده هاآن از هریك ضرورت به نسبت

 مونمض یك عنوانبه اسالم زیرا داشتند؛ قرار دوراهی سر بر  اسالم دین نقش مورد در گذشته
 استفا آن از نمادیك و( هنری یمجسمه) هنری آوردگیتن عنوانبه واقعا بود  توسعه حال در
 با که دینی سیال اینظریه یك نه بود قانون یکنندهنهی خود این که حالی در. شدمی ده
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 کنار در. کند تقویت را یگانگری دیگر سوی از باشد، داشته سازگاری جدید زندگی
 ره یعنی است گرفته خود به را دین حیثیت که چنانهم ایقبیله هایارزش دینی هایارزش
 رهایی را خود مذهب و دین شعار با خواهندمی ماند،می گیر باتالق در قبیله پای کهجایی
 (180ص: 38 شهرانی،).دهند

 هک وراثت نخست: بود چیز سه افغانستان در داریحکومت هایسازمایه اساس این بر
 آن که شریعت حمایت دوم گردانید؛ منسوخ ظاهرشاه یعلیه کودتا با« داوود سردار» ا ر آن
 الدینبرهان استاد را آن که قومیت سوم کرد؛ اعتباربی 1357 ثور 7 کمونیستی کودتای را

 در اما. دز هم بر را تاریخی یسلسله یك و کرد باطل پشتون قوم به اشانتساب عدم با ربانی
 التیام دوباره شده یاد یدیدهصدمه هایمؤلفه زیادی یاندازه به طالبان از پس هایکوشش

 ( 188 ص: 38 شهرانی،).یافت
 هایاقلیت و اقوام بودی نا رفته،دست از ننگ را قومیت خود، شعار را دین طالبان

 جزوی را خود طالبان کهآن وجود با. کردند انتخاب خود نهایی هدف را پشتون غیر قومی
 اسالمی خالفت احیای برای ظاهرا و دانستندمی اسالمی شدت به تندروی هایگروه از

« خلق» بدنام حزب بقایای سوی از طالبان هویتی و تاریخی مسایل بسیاری ما ا، رزمیدندمی
 حزب دوران هایترانه از یکی طالبان حتا. شدمی رهبری ملت -افغان نژادگرای حزب و

 هاخلقی فرمایش به که« وطن ننگیالو د دا خاوری آزادی د دادی» نام زیر را خلق دمکراتیك
. بودند برگزیده خود حماسی و میهنی یترانه بود، شده اجرا و طرح« مقری عبداهلل» توسط

 در شانعصبیت خون و گرفتندمی تازه نَفَس جنگ هایمیدان در( ترانه) آن شنیدن با
 کسیهیچ برای. تاختندمی هرکی و چه هر به پروا وبی مست و آمدمی جوش به هاشانرگ

 ایهرابط چه افراطی داردین طالبان و افراطی دینبی هایخلقی میان که بود نشده خلق سوالی
 متفاوت کامال و متضاد جریان دو برای متفاوت هایزمان در ترانه یك که داشت وجود

 فرمایش به و داشت را دمکراتیك حزب عضویت مقری عبداهلل یترانه بود؟ شده انتخاب
 . سرودمی حماسی هایترانه آنان

 گراییقوم و اسالم 

 أَکْرَمَکُمْ إِنَّ لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاکُمْ وَأُنثَى ذَکَرٍ مِّن خَلَقْنَاکُم إِنَّا النَّاسُ أَیُّهَا یَا »
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 تأکید نکته این روی گذشته مباحث در که چنان«. ﴾13﴿ خَبِیرٌ عَلِیمٌ اللَّهَ إِنَّ أَتْقَاکُمْ اللَّهِ عِندَ
 اشاره نخست؛. است بشری قوانین و ساختهدست هایارزش از باالتر مرجعی اسالم که شد
 به پاداشی و امتیاز گونههیچ و شدند آفریده زن و مرد یك از که زنان و مردان به شودمی

 خلق شما گویدمی خداوند کهاین دوم؛. برابراند هم با همه یعنی نیست، خاصی قوم و نژاد
 رستد اشسیاسی و امروزی معنای به ملت تعبیر رسدمی نظر به قوم، و شعبه و قبیله ایدشده
 هایقبیله و قوم میان در زیستن دهد،می نسبت خود به را انسان خلقت که چنان. باشد

 نسانا تقواترین با خدا نزد انسان ترینگرامی که این سوم. است اختیاری امر یك گوناگون
 . اکراه و اجبار در نه است هاانسان اختیارات در امتیاز پس است،

 بحران یك عنوانبه آن به و نکوهیده اسالم دین همواره را گراییقوم اساس این بر
 به را خطرناکی بسیار هایآسیب گراییقوم  اسالم نظر از کند،می مواجه برانداز هستی

 پس. کندمی وارد اسالم جهان و پیامبر اُمت به هم و جامعه به هم و انسانی افراد و جوامع
 جلوی که آمده چنان اسالم تعلیمات و است حساس بسیار حالت این به نسبت اسالم دین

. ستا مردود اسالم دین در افکنتفرقه عامل هرگونه که چون بگیرد؛ را هابحران این پیدایش
 پنداردمی اصل را نژاد و قومیت قومی معیارهای اما است، تقوا اسالم در برتری معیارهای

 ( 87- 88 صص: 18 بلخی،).سازدنمی الهی عبادیت و ربوبیت با خود این که
 هایارزش حفظ به را تقوا است، اسالم دین هایآموزه از برخاسته که فوق یآیه در

 نسیج نژادی، برتری بر مبنی قومی هایارزش به زدن دامن لذا. کندمی تعبیر فردی و انسانی
 قالب در چه قرآن نظر از جنسی تبعیض. گیردمی قرار قرآن با شدید مخالفت در زبانی و

 محرومیت به. شودمی شمرده مردود قرآنی نظر از زن و مرد چه و نژاد فرد، و منطقه قوم،
 یا است فرهنگ کدام به یا و است نژاد کدام به مربوط که این جرم به انسانی، هر کشاندن

  (449 ص: 25 جوادی،).است قرآن از آمیزشرک تعبیر یك هست، زن او که این
 ناحق صورت در خود، نیاکان و اجداد به موردبی ورزیدن افتخار قرآن نظر از

 و بدهد دست از را هرچیز بدوی. دارد گریبدوی بوی و رنگ که است چیزی بودن،
 در. کند فراموش را گریبدوی خاصیت که است مُحال آورد، دست به که را چیزی هر

 داده هشدار جدی خطر یك عنوانبه گراییقوم و بدویت از پیامبر احادیث و قرآن آیات
 ضعیف ایمانِ صاحبان را آنان زنند،می دامن گراییقوم به که را کسانی قرآن. است شده

 هابدوی: »گویدمی خود( القران االحکامالجامع) در قرطبی امام کندمی خطاب ابتدایی و
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 سنت و قرآن معرفت از دور و تراش نا سرشت و خشك سخنان و سخت قلب دارای

  (52-50 صص: 9 انصاری،)«.پیامبرند
 قانون. است هااقلیت با اجتماعی مناسبات و خورد بر اسالم، منظر از دیگر بحث

 هایاقلیت سایر. باشد نباید که است هایکاستی به آلوده اسالم منظر از افغانستان اساسی
 از چون نیستند؛ اسالم دیدگاهِ از هااقلیت قانون مشمول( مذهبی و زبانی نژادی،)  محروم

 از ملت یك عنوانبه مذهبی هر و زبان هر با نژاد هر از ملت یك افراد همه اسالم نظر
 اهاقلیت بر ناظر افغانستان موجود هایمحدودیت. خورداراند بر سانیك تکالیف و حقوق
 (344 ص: 33 سلیمی،).هستند شهروندی حقوق از حقذی قرآن مطابق اساسی قانون در که است

 گراییقوم آمدهایپی

 نآ یسرچشمه که دیکتاتوری قومی، استبداد که کنندمی تصور مردم از بسیاری
 به مردم امروز کهچنان. دانندمی منفور را اجتماعی خطرناک یپدیده  این است، قومیت

 ار شانقومی هایارزش قبایل و اقوام کنند،می ستایش را اسالم دین شان،بودن مسلمان دلیل
 دنشملت شدن،اُمت از است توانسته تنهایی به که گراییقوم. شمارندمی محترم دین همانند

 نشان مردود جامعه در را مدنی ارزش هرنوع و کند جلوگیری تمام قوت به ملی هویت و
 این با تواننمی را شوم ایپدیده هیچ دارد ما تاریخ عمر یاندازه به ایریشه گراییقوم  دهد،

 سواین به دور هایگذشته از خطرناک یه پدید این چون. کرد سرکوب روز مُد شعارهای
 (1ص: 81 انصاری،) .است یافته انتقال

 از و شدهشناخته جوامع دیگر در حساس، بسیار مشکل یك عنوانبه گراییقوم
 نازعاتم بسیار هند کشور در گراییقوم مثالٌ کردند، جلوگیری ملی یاندیشه بر آن چیرگی
 یلیهع و نکرده ابزاری یاستفاده شوم یپدیده از کشور این رهبران اما داشت، درپی را خونین

 جواهر نهرو،لعل موتی بانرجی، سوراندرانات، گاندی، چون مردانِ. برخاستند مبارزه به آن
 و بیلهق قوم، از فراتر وسیع بسیار هایدیدگاه داشتن با... و آینگارو سیریینواسی نهرو،لعل

 یهمه حقوق اسقرار به رهبران این. گذاشتند پایان ینقطه فرساینده بحران این به مذهب
 در که بود  آنان فراملی هایتالش همین و داشتند موافقت قومی هایاقلیت و مذاهب اقوام،

 جاآن تا گاندی حتا آورد، وجودبه را هندووان و مسلمانان میان وحدت گاندی گام نخستین
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 رییس او تا کرد حمایت انتخابات در مذهبی مسلمان فرد یك از که اندیشیدمی ملی

 (237 ص: 57 مشیرالحسن،).جمهورشد
 روزب زیر اشکال به دهد، تشکیل قومی گفتمان را ملی گفتمان هایپایه کهزمانی 

 وشیدهپ چشم را مذهبی -اقلیتی و قومی هایتفاوت تمامی مسلط قوم گام نخستین در کند،می
 .کندمی ادغام خود درهویت و

 فرایند؛ این نخست شکل
 سرزمین؛ وغصب اخراج کشتار،( 1 
 مطلوب؛ نا و خاص مناطق در اقوام جداسازی معنای به سرزمین یتجزیه( 2 
 در است، رایج تربیش اروپا سیاسی هاینظام در روش گونهاین: فرهنگی جذب( 3 

 این به باید شوند،می کشور همان یشدهتعریف و قوی فرهنگ جذب مهاجرین اکثر اروپا
 زا برخاسته که نبوده، ملی یاندیشه گسترش جهت در اقدام هرنوع که داشت باور نکته

  (28ص: 12 جویان،).است بوده ویژه قومی هایظرفیت
 منفی و مثبت آمدهایپی به توانمی افغانستان در قومی گفتمان چیرگی به توجه با

 تربیش افغانستان در مداریقوم که برد یاد از نباید اما کرد، اشاره کشور این در مداریقوم
 .مثبت آمدپی تا داشته منفی آمدهایپی

 :کرد اشاره نکات این به توانمی مداریقوم مثبت آمدهایپی از
 همبستگی؛ تقویت( 1
 وفاداری؛(  2
 ملی؛ روح گسترش( 3
 .پرستی میهن( 4
 

 :منفی کارکردهای
 نوآوری؛ ضد(  1
 سودمند؛ هایارزش کردنتلقیبیگانه( 2
 ( 137ص: 80 وثوقی،).دیگران خوب فرهنگی غنای از جلوگیری( 3

 یك افراد که داندمی هایارزش به  وابسته را مداریقوم مثبت آثار شارون جویل
 و کندمی کمك را اجتماعی همبستگی مداریقوم وی نظر از. کردند نهادینه را هاآن گروه
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 ترآسان قانون از پیروی مداریقوم فرهنگ در. آوردمی وجودبه را تعهد احساس مردم نزد

 دیگر سوی از. است درست شانقانون که کنندمی حس مرکزی قوم اعضای که چون است
 وسو سمت شانهویت به نسبت را مردم باورهای و داشتهنگه زنده را افراد هویت مداریقوم
 نخستین. شودمی شناخته اجتماعی بیماری یك مداریقوم هاخوبی همه این وجود با. هدمی

 هتج در سیاسیون طلبیفرصت و رحمیبی تشویق گذارد،می جا به مداریقوم که تأثیری
 هاستفاد دیگران برای داریبرده و دزدی خاطر به مداریقوم از گاهی. است دیگران سرکوب

 ایدب نیستند، خودشان همانند که کسانی که است براین اعتقاد مداریقوم فرهنگ در. شودمی
 یفضع است، دیگر گروهِ پذیرش مبنای بر که را مدنی ایجامعه هایویژگی و بروند بین از

 نوآوری هرگونه زیرا است؛ پُرهزینه نوآوری است، حاکم مداریقوم که کشوری در. کندمی
 یلمسا نگرقومی فرهنگ در. شودمی تلقی شانهویت یعلیه براندازنده تهدید یك مردم نزد

 وارههم مداریقوم. دارد قرار اولویت در قبیله مسایل زیرا شود؛می گرفته نادیده اجتماعی
. هستند قومی هایظرفیت مخالف چون کندمی سرکوب را ظرفیت پر و خالق راهکارهای

 یك. کندمی انسان عنوانبه دیگران درک مانع و مهم هایارزش شناخت مانع مداریقوم
 یکسان را او هایبدی و هاخوبی و کندمی داوری زدهشتاب دیگران یباره در مدارقوم فرد

  (218ـ 217 صص: 38 شارون،).کندمی حساب
 متحد را قوم یك که باشد، پذیرتوجیه صورت در تواندمی مداری،قوم دیگر نظر از

 یك توسط کشور یك اشغال و یورش هنگام که دارد را ویژگی این مداریقوم سازد،می
 یرز افراد تجمع نفس هرحالبه کنند، دفاع شانحقوق از تا ساخته متحد را قوم دیگر کشور

 چند یشستا گراییقوم مثبت آثار مقابل ینقطه در. رساندمی افراد به را ثمراتی قوم، یك نام
 دیگران و دهد،می اختصاص خود قوم به را تاریخی امتیازات و افراطی حد به خود از برابر

 رد فکر پیروزی از انسان برای قوم یك یافتن محوریت. شمارندمی کوچك و هویتبی را
 (99-95 ص: 52 معصومی،).کندمی جلوگیری تروسیع و باالتر افق

 انیآس با است برتر اشزندگی یشیوه که دارد باور مدارقوم گروهی یك که هنگامی
 که دهدینم اجازه اغلب پرستیقوم لذا. بپذیرند را دیگران گروهی و طبیعی تفاوت تواندنمی

 داشته آمیز مسالمت همزیستی دیگریك با و برسند تفاهم به اقلیت و مسلط گروهی
 ( 358 ص: 45 ن،ئکو).باشند
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 کارهاراه

 تعامل مناسب بسترهای یهموارکننده فرهنگی چندگانگی جهانبسیاری نقاط  در
 و تنوع رود،می شمار به جامعه معنوی و مادی رفتپیش و توسعه برای اقتصادی و اجتماعی

 گراناصالح و مدیران اختیار در را گرسازش هایگزینه اجتماعی، و فرهنگی هایچندگانگی
 و سازماندهی راستای در فرهنگی مختلف هایتوانایی و بینش از تا دهدمی قرار اجتماعی
 ،هویت خاصیت که است صورت این در. کنند گیریبهره ملی مشترک روح و منش پرورش
 ملی هویت دومدرجه هایسازمایه به و داده دست از را خود اولویت نژادی، اصالت قومیت،

 هب را ملی هویت احیایی و سازیملت سدهای شاخص، یگونه به اگر کل در. شوندمی تبدیل
 تهساخ ملت تا بگذاریم سر پشت را موارد این باید کنیم شاخص سومی فرایند یك عنوان

 : شود
 ها؛حلراه نهایت در و آن شکافی کالبد سپس و موجود بحران شناسایی(  1
 شناسایی تبلیغ و ملی هویت یتقویه نظرداشت در با پرورش و آموزش یتوسعه( 2 
 ارزش عنوان به که زبان و میهن دین، مانند افغانستان قومی مشترک فرهنگ هایسازمایه

 شوند؛می شناخته قومی اول درجه های

 شنیداری و دیداری هایرسانه یتوسعه جامعه سواد کم اکثریت درنظرداشت با( 3
. دکن تبلیغ زودتر و بهتر مردم میان در را ملی هویت مهم هایارزش و ملی منش تواندمی ملی
 کند؛ معرفی خودشان به پیش از پیش را مردم تواندمی هارسانه نتیجه در

 باعث...  و شهرها ها،فرودگاه ها،راهبزرگ قبیل از کشوری ارتباطات یتوسعه( 4
 گردد؛می اقتصادی و فرهنگی عادی تعامالت رواج و اقوام میان نزدیکی

 ؛نژادی و جنسی مذهبی، خشونت و تبعیض به دادنپایان آمیز،تبعیض قانون لغو( 5

 -سیاسی مشارکت برای محروم هایاقلیت برای مساعد شرایط آوردنفراهم( 8
 شان؛سرنوشت تعیین در اجتماعی

 ... ملی و مصطلحات ملی، سرود پرچم، مانند مشترک جمعی نمادهای از استفاده( 7

 کارسیاسیراه
 اجزای از انسان بدن ساخت همانند جامعه ساخت که بگیریم این بر را فرض اگر

 مرسیمی نتیجه این به اند، آمده وجودبه  هدف یك برای اما مختلف کارکردهای با مختلف
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 کنندمی فعالیت پارهاساخت این یهمه اشسازنده و مهم اهداف به انسان رسیدن راه در که
 به ترمک افغانستان یچندگانه ساختار به توجه با. آورند فراچنگ را شدهبینیپیش هدف تا

 ایجامعه که انگیزه این سال هایسال. است شده توجه مختلف دالیل به گونی -گونه این
 سیاسی ساختار مدیران کار محور کرد، اداره توانمی زور به اتکا با فقط را چندپارچه

 و ترینعمده از. است شده مبدل سیاسی و تاریخی المثلضرب به و است بوده افغانستان
 پسس و قوم یك دست در نخست قدرت تمرکز یانگیزه ما کشور در بحران عامل تریندقیق

 در کنیم توجه افغانستان موجود هایواقعیت به اگر. است بوده جغرافیایی یمنطقه یك در
 قمناط بر مداوم آمیزخشونت رفتار به کابل در شده متمرکز حکومت که یافت، خواهیم
 سیاسی درتق بازتولید و افزایش دلیل به طبیعتاً و داشته تأکید پشتون غیر ویژه به و پیرامون

 شك بدون. دارد نگه مداوم اطراف بر را خود مشروع خشونت و قهر که دراد ضرورت
 افزاید،می افغانستان بحران قدرت و نیرو بر قدرت یتمرکزگرایانه هایگذاریسیاست اتخاذ
 فرمان خاص یمنطقه یك در مستبدانه و آمرانه قدرت که کندنمی ایجاب زمان ظرف دیگر
 آن غیر در. شوند شناسی باز روشن طور به کشور موجود هایواقعیت کهاین مگر براند،
 مبنای بر و کنند قضاوت خود که دهدمی را فُرصت این اقوام، و مردم حد از بیش تأکید

 . بگیرند تصمیم خود مصلحت
 استسی اتخاذ است، افغانستان در قدرت تمرکز در که سیاهی یزمینهپس به توجه با

 آسیب خوش دست را قومی مناسبات قدرت تمرکز که اندازه همان به قدرت، تمرکز عدم
 قومیانمی مناسبات و کندمی ترمیم را افغانستان اجتماعی روابط  نیز قدرت تقسیم کند،می
 همواره. کندمی تبدیل همگرایانه تعامل حالت به مداوم خصومت و خشونت حالت از را

 شود،می شورک در ثباتیبی باعث باآلخره و بیرون پشتیبانی با توأم کابل در قدرت تمرکز
 ثباتییب به منجر افغانستان بحران حل جای به افغانستان در مرکزی حکومت از پشتیبانی

 افغانستان موجود هایواقعیت. است شده فضا این از ایمنطقه روابط شدن متأثر و داخلی
 پایان کارراه ترینارزنده که کندمی حکم( مذهبی زبانی، جغرافیایی، فرهنگی، چندگانگی)

 قدرت یمتقس که چنان. چوکی تقسیم نه. است سیاسی قدرت تقیسم افغانستان بحران به دادن
 خون با را هادشمنی آسیاب و گذاشت جا به تاریخ طول در ناگوار آمدپی چوکی اساس به

 زا پشتیبانی نهایت در و طلبانهقدرت هایسیاست اِعمال. چرخاند قوم هر از افغانستان مردم
 در قدرت تمرکز سازد،نمی افغانستان زمانی هایچارچوبه با قطعاً جهانی ایجامعه طرف
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 دیگر بار بلندمدت برای اما باشد، خوب زودگذر زمانِ برای شاید فرمان صدور و مرکز
 و کشورداری نظام موجود هایآرایه اساس بر قدرت تقسیم. کشاندمی اُمیدی نا به را مردم

 همیس به توجه با افغانستان ملی مشکل حل در تا داردمی وا را ایمنطقه رهبران المللی،بین
. کنند فراهم را شدنملت هایزمینه مرکزی حکومت با همگام دارند قدرت در که

 دیگر تاریخی یدوره هر از حد از بیش فراوانِ تأثیر افغانستان موجود مسلماً هایواقعیت
 اجتماعی هایواقعیت این به توجه با باید ما مرداندولت هم و جهانی ایجامعه هم که دارد

 مانعی هیگان افغانستان در قومی آگاهی انفجار برعکس. کنند تقسیم افغانستان در را قدرت
 حل راستای در سیاسی یعرصه در کارراه یگانه لذا بود، خواهد سازیدولت و سازیملت

های و نه هم توزیع نمادین کرسی قدرت تمرکز نه است، قدرت تقسیم افغانستان ملی مشکل
  .که مد سیاسی شده است نهادها

 اقتصادی کارراه

 و سیاست در نوین چرخش باعث آزاد بازار پناهِ در دموکراسیلیبرال تکامل عصر
 زبان، مبنای بر اروپا در ملی هایدولت آغاز از پس. است شده سیاسی داریدولت الگوهای
 هنوز و اندنشده جهانی صورت آن به ملی هایدولت کنون تا جغرافیایی ایمنطقه و فرهنگ

 هایظامن دلبستگی. اند نیافته دست ملی هایدولت به ملی منافع مبنای بر جهان بحرانی مناطق
 ساالریمردم نامبه ایپدیده که کندنمی ایجاب قومی استبداد و مذهبی دیکتاتوران خانوادگی،

 با موازی موجود هایواقعیت اما. آید وجود به باشد که نامی هر به مردمی مشروعیت و
 را خاص مرز دیگر و است کاسته هاملت -دولت دایمی مسوولیت از اقتصادی هایانگیزه

 کمح. نیست خبری وطنی ناسیونالیسم از دیگر شناسند،نمی فرهنگی باورهای مبنای بر
 -ملت جای به دولت -بازار ایجاد جهان موجود هایدموکراسیلیبرال در جهانی بازارهای

 خاص ملت به مربوط کهآن از بیش که دارند مسوولیت ملی هایدولت یعنی است، هادولت
 جهانی بازارهای با توانست که هرکشوری. شوند جهانی بازارهای اقتصادی شریك باشند
 در خود ایملی هویت حفظ با بقا برای تریبیش شانس کند، حفظ را خود یسویه دو تعامل
 لیداخ موجود هایواقعیت تنها نه افغانستان سیاسی ساختار براین بنا. دارد یلالملبین یصحنه

 نظارت و کنترول را جهانی بازار که کشورهای با روابط برقراری از که تابد،نمی بر را
 نگر موجود، المللیبین نظام در قومیت برمبنای مستقالنه زندگی لذا. است عاجز کنندمی
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 هشج ظرفیت سمت هر که است شده تقسیم چندگانه هایسمت به افغانستان. است باخته

 یحوزه یا بازرگانی مرکز پنچ الی چهار نهایت در افغانستان باید دارد، را خود اقتصادی
 آن از و افغانستان مرکزی دولت با مداوم ارتباط در که باشد داشته اقتصادی هایفعالیت
 را قومی تعصبات آتش هایشعله اقتصادی رشد. باشند جهانی بازارهای با ارتباط در طریق

 جهان با را خود روابط شوند، سرگرم هاخشونت به مردم که این جای به و کندمی فروکش
 -دولت ایجاد رسدست در و هزینهکم حل راه اقتصادی یدرعصه لذا. کنندمی برقرار

 را خود اهداف تا است مسوول شهر -دولت هر که است کشور داخل در اقتصادی شهرهای
 .کند دنبال مرکزی دولت با هماهنگ اما خویش منافع راستای در
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 سرآمد

 کارراه ترینخوب سازیملت یتجربه که یافت موضوعیت بنیاد این بر نوشته این
 پس -جنگ از پس کشورهای ویژه به چندقومه کشورهای سیاسی مشکالت حل در سیاسی،

 چندقومه کشورهای در سازیملت یتجربه. است اروپا در 19 و 18 هایقرن در بحران از
 هایشکاف و باال از سازیدولت مذهبی، قومی، منازعات ویژهبه گون، -گونا دالیل به

                                            .شد مواجه شکست به بعضاً اجتماعی

 رانرهب و امور متولیان برای تاریخی -سیاسی ضرورت یك را سازیملت نوشته این   
 ملی، هویت ملت، چون موارد تحقیق این در .داندمی جنگ پسا دوران در افغانستان سیاسی

 مرتبط مسایل و افغانستان در سازیملت موانع جنگ، پسا دوران در سازیدولت و سازیملت
 .اندشده بحث سازیملت با

 واقعی عناصر که آورد وجود به توانمی زمانی را ملت که شد معلوم نخست بخش در
 دهش بررسی ملت با تنگ -تنگا ارتباط در ملی هویت دیگر سوی از باشد داشته وجود آن
 دارد، وجود آن مهم عناصر سایر و ملی هویت و ملت بین منطقی یرابطه که شد داده نشان و

 یکی هم با ملت نفع به هاهویتخرده و هاارزشخرده که آیدمی وجودبه زمانی ملت لذا
 اماقو همه فرهنگی هایخاصیت داشتن با ملی هویت نامبه ایپدیده آن، ترکیب از تا شوند

 هایشکست و مشترک هایشادی و هاغم مشترک، هایپیروزی مشترک، تاریخ حفظ با
 ملی هویت هنوز کهچون نگرفته شکل افغانستان در هنوز ملت. آید وجود به مشترک
 در که شد این نتیجه علمی هایدیدگاه و هاآرایه شدنسنگین -سبك از. است نشده تعریف

 تمرکز برای قومی اجبارآمیز نظارت و خشونت با توأم سازیملت کشور این تاریخ طول
 ار منفی و وارونه روند اکنون که گرفته صورت خاص فرد حتا و قوم یك دست در قدرت
 ایجامعه یگسترده حضور و طالبان از پس گذارِ یدوره به اشاره چهچنان. است پیموده
 یبرنده افغانستان در جهانی ایجامعه که شد داده نشان شد، ملی دولت ساختن در جهانی
 یگذشته حاکمان هم که شد گرفته نتیجه حاضر تحقیق در. است صلح یبازنده و جنگ

 راستای در کشور موجود هایواقعیت داشت نظر در بدون جهانی ایجامعه هم و افغانستان
 .اندشده مواجه یأس به سازیدولت و سازیملت

 ومیق مناسبات و روابط شدنضعیف و قدرت تمرکز و گراییقوم بین اثرگذار یرابطه
 ازیسملت روند بر منفی تأثیر اندازه همان به گراییقوم به زدن دامن و تشدید لذا. دارد وجود
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 به قومی منازعات کاهش بر ساالرانهمردم هایآرایه با سازیملت که است، گذاشته جابه
 جودو که رسیممی نتیجه این به گراییقوم و سازیملت یپدیده میان نسبت از. گذاردمی جا

 خیتاری مفهوم این از ابزاری یاستفاده که شود،نمی مردم دوری باعث تربیش مختلف اقوام
 طبیعی و منطقی امر کشور یك در  هاقومیت وجود. شودمی کشور اوضاع شدنبُحرانی به

 . است
 در سازیملت راهِ سرِ بر برانگیز،چالش و عمده موانع که داد نشان حاضر یمطالعه

 گفتمان هک زمانی تا لذا. است ساالرمردم گفتمان به نسبت ساالرقوم گفتمان یسُلطه کشور،
 و شودمی متراکم اجتماعی هایشکاف اندازه همان به باشد جامعه مسلط گفتمان ساالر،قوم

 در شوند متقاطع اجتماعی هایشکاف اگر. شودمی تربحرانی روزروز به  جامعه مدیریت
 بنایم بر ساالرقوم گفتمان. شوندمی ضعیف اجتماعی هایشکاف بین فاصل خط صورت این

 فرد زا که است فضای ساالرمردم گفتمان که حالی در. است بدوی و گراییقبیله مشروعیت
. شوندآن سهیم می در مختلف هایقوم حتا و هاهویتخرده و هاارزش ها،فرهنگ تا گرفته

 لعام یگانه اجتماعی هایشکاف شدن متراکم و است همگن نا ایجامعه یك نماد افغانستان
 . سازدمی خراب را قومی موزاییك که است پُرقدرت
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