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اهداء
کتاب را به نسل نِو دانشجویان و پژوهشگرانی اهداء  می کنم که با کوله باری از تجربه های 
تلخ از تاریخ و گذشته، اما با چشم انداز روشن برای تغییر، آزادی، رهایی، تأمین عدالت 
اجتماعی و آیندۀ درخشان برای خود و نسل های آیندۀ این سرزمین تالش و مبارزه 

می کنند.
گاهی و رهایی از »تصویرهای اسارتگر« می توانیم در این سرزمین طور  با رسیدن به آ

دیگری از بهترزیستن و بهتربودن را به تجربه بنشینیم.
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سپاس گزاری

بایسته می دانم از شماری از دوستان به خاطر حمایت همه جانبه و همکاری برای 
تکمیل  این کتاب سپاس گزاری کنم. قبل از همه الزم  می دانم از استادان راهنمایم 
کتر جیسن گلینوس3 تشکر و  کتر دیوید هورت،1 پروفیسور الیته نورل2 و دا دا
سپاس گزاری کنم. تدریس، فراهم سازی مبناهای نظری، تشویق و راهنمایی  آنان 
ساختار، محتوا و ارزش های نهفته در این متن را شکل  داد. در نوشتن این متن بیش تر 
از همه مدیون حمایت فکری-نظری،  تدریس، مباحثات، نظریات و مهربانی های 
کتر نتاشه ایزرو4 نیز به خاطر راهنمایی بخش های  کتر دیوید هورت هستم. از دا دا
کتر تاد لندمن5 به خاطر  از کتاب و نظریات سازنده و ارزش مند سپاس گزارم. از دا

راهنمایی و سهم ارزنده اش در غنی سازی طرح دکتورایم ممنونم. 
از حمایت و همکاری ماموران و کارمندان قبلی و فعلی بخش های علمی و 
اداری دانشکدۀ حکومت دانشگاه ایسکس6 در مرحلۀ ماستری و دکتورایم، به 

1. David Howarth
2. Aletta Norval
3. Jason Glynos
4. Natasha Ezrow
5. Todd Landman
6. Department of Government, University of Essex
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ویژه از خانم لینده دی،1 جکی پیلز2 و الیکس ویست3  قدردانی می کنم.
از همه دانشجویان مرحلۀ دکتورا در شعبۀ تحلیل ایدیولوژی و گفتمان در 
دانشکدۀ حکومت به خاطر ایجاد فضای علمی و سرشار از بحث و قضایای جدید 

علمی تشکر و قدردانی می نمایم.
الزم  می دانم از تعدادی از دانشمندان بیرون از دانشگاه که در دوران تحصیل مرا 
همکاری و تشویق کرده اند نیز تشکر و قدردانی کنم: پروفیسور چنگیز پهلوان، 
کتر شایق به خاطر  کتر احمدشایق قاسم. از دا پروفیسور نظیف شهرانی و دا

حمایت های همه جانبه اش در دوران سال های دشوار پژوهش قلبًا سپاس گزارم.
کتر کاؤه جبران به خاطر ویرایش متن فارسی، از دوستان  از دوست بزرگوارم دا
فرهیخته ام جمشید یما امیری و عبدالملک مبارز به خاطر بازخوانی متن و از 
دوست ارجمندم عصمت الله احراری به خاطر برگ آرایی و زحمت های شباروزی 

و توصیف ناپذیر سپاس گزاری و تشکر می کنم.
از همسرم حسنی رحیمی، والدینم، خواهرانم و برادرم لطف  الرحمان رحیمی 
دوران  در  من  از  پشتیبانی   و  حمایت  خاطر  به  نیز  خانواده ام  اعضای  تمام  و 
پژوهش سپاس گزارم. از لطف الرحمان رحیمی به خاطر همکاری، سهم فکری 
و حوصله مندی در جریان پژوهش به صورت ویژه تشکر می کنم و برایش در 

تکمیل دورۀ دکتورا در دانشگاه ایکسیتر4 آرزوی موفقیت دارم.
در پایان از فرزندانم سمیه،  اسماء، یاسر و مهسا رحیمی به خاطر صبر و حوصلۀ 
آنان  در دورۀ پژوهشم سپاس گزارم، و برای شان آرزوی موفقیت و سعادت دارم.

از همه عزیزان و فرهیخته گانی که مرا در این راه با حرف و کلمه یی یا با ارسال 

1. Linda Day
2. Jackie Pells
3. Alex West
4. University of Exeter
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کتاب و منبعی همکاری و تشویق کرده اند تشکر می کنم.  باید اذعان کنم که 
مسؤولیت تمام کاستی ها و اشتباهات در این متن به عهدۀ من است.





مقدمه

دولت های پیشامدرن یا قدرت  در سیمای نظام های خانواده گی، امپراتوری ها و 
پادشاهی ها از قرن ها به  این سو در فالت ایران وجود داشته است. این حوزۀ تمدنی 
مشترک با ویژه گی های مشخصی در امتداد زمان شکل گرفته،  توسعه یافته و متحول 
گردیده است. در طول تاریخ مرکز سکونت و زنده گی اقوام،  جوامع، زبان ها،  ادیان 
و فرهنگ های بزرگ بوده است. اما بعد از فرارسیدن استعمار نظم سیاسی و 
موزاییک فرهنگی این حوزۀ تمدنی مشترک با معرفی و تحمیل نظام دولت های 
ملی اروپامحور و ایدیولوژی ناسیونالیسم،  دچار تغییر و تحول بنیادین گردید. نقشۀ 
منطقه توسط استعمار از نو ترسیم شد،  و دولت های ملی نوتأسیس پسااستعماری با 
استفاده از دین و تاریخ در صدد برساخت گفتمان انحصارگرای خود برای استقرار 
دال های شناور در محور برنامه های سیاسی خود شدند. این تحول، حوزۀ تمدنی را 
در دو قرن گذشته ضعیف ساخت و جوامع موجود در این حوزه  را به بخش های 

مختلف تقسیم کرد.
کننده و رقابت میان قدرت های  افغانستان به عنوان پیامد این تحوالت بی جا
امپریالیستی اروپایی که به »بازی بزرگ« مشهور است،  در سیمای کنونی و با 
مرزهای فعلی اش، وقتی شکل گرفت که روسیه و بریتانیا از سوی آسیای میانه 
و شبه قارۀ هند دست به پیش روی زدند. بعد از دو جنگ افغانستان-انگلیس، 
افغانستان بعد از ادغام اجباری به نظام دولت های ملی اروپامحور،  به عنوان دولت 
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حایل تحت قیمومیت بریتانیا رسمًا وارد نظم  جهانی  گردید. 
به خاطر تقویت این دولت برساختۀ پسااستعماری، بریتانیا تالش کرد تا بنیاد 
یک دولت ملی مدرن پسااستعماری را به رهبری امیر عبدالرحمان خان )1880 تا 
1901( بگذارد. قدرت های استعماری نه تنها نخبه گان پشتون تبار را در افغانستان 
به قدرت رساندند،  بل که برای آنان ابزار الزم ایدیولوژیک، سازمانی، مالی و 
تسلیحاتی را برای حکومت کردن بر یک جامعٔه چندقومی متکثر و ناهمگون 
فراهم ساختند. حکومت تحت سلطه و نفوذ نخبه گان افغان  )پشتون (، چنان که 
در فصل ها و بخش های مختلف کتاب توضیح خواهم داد، بدون در نظرداشت 
کثرت و ناهمگونی جامعه با استفاده از تاریخ و دین در صدد برساخت گفتمان 

رسمی افغان محور شکل گیری دولت برآمد. 
این روایت رسمی، در پهلوی دیگر قضایا و فرضیه ها، مدعی است که افغانستان 
به عنوان یک دولت  ملی مستقل و افغان ها به عنوان یک ملت تا پنج  الی ده  هزار 
سال قبل از میالد وجود داشتند. روایت مدعی است که افغانستان و افغان ها از 
عمق ویژه و متفاوت تمدنی برخورداراند، که آنان را از سایر دولت های ملی همسایه 
کستان متمایز می سازد. برای تبیین  چون ایران،  جمهوریت های آسیای مرکزی و پا
این دیدگاه، گفتمان از افغانستان باستانی یا تاریخی و افغانستان معاصر یا مدرن 
حرف می زند. افغانستان تاریخی در این گفتمان به نوبۀ خود به دو بخش تقسیم 
می گردد: افغانستان قبل از اسالم و افغانستان بعد از اسالم. آریانا معرف هویت 
قبل از اسالم افغانستان است و خراسان هویت بعد از اسالم آن. افغانستان معاصر 
یا مدرن در این گفتمان توسط احمدشاه ابدالی در سال 1747 بعد از این که مورد 
تجاوز قرار گرفته و تقسیم گردیده بود، دوباره احیا و تأسیس می گردد. افغانستان و 
دولت ملی آن، در گفتمان رسمی،  در امتداد زمان و در طول تاریخ، به عنوان یک 
هویت سیاسی مردم ساالر معرفی شده، که از طریق جرگه ها و به اساس مشارکت 
عمومی،  رأی زنی، اقناع و اجماع اداره می گردد. افغانستان و دولت مستقل ملی 
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آن در این گفتمان، مرتب در معرض تجاوز اشغال گران خارجی یا دشمنان کشور 
قرار دارد، که گاهی باعث سقوط دولت می گردد. اما مردم شجاع و آزاد افغانستان 
یا افغان ها همیشه برای دفاع از کشور خود می جنگند، دشمن را شکست می دهند،  
استقالل خود را به دست می آورند و دولت ملی خود را دوباره تشکیل می دهند.

روایت به صورت گنگ و مبهم از افغانستان و افغان ها حرف می زند و فهرست 
ارایه می کند.  تاریخ  افغان را در طول  از فرمانروایان و دودمان های  طوالنی یی 
گفتمان رسمی وقتی از افغانستان مدرن یا معاصر حرف می زند، تالش می کند آن 
را تا می تواند مردم ساالر )دموکراتیک( به تصویر بکشد و مؤسس آن را به عنوان 

نماد وحدت و آزادی احترام می گذارد.
گفتمان رسمی نقش استعمار را در ایجاد یا ساختن کشور انکار می نماید و 
کنان بومی و مالکان اصلی این سرزمین معرفی می کند. عالوه  افغان ها را سا
براین، گفتمان رسمی از نام بردن اقوام دیگر در کشور به نام ها و هویت های آنان 

و به رسمیت شناختن آنان در نمادهای دولتی ابا می ورزد.
این تحقیق به صورت عموم به ارزیابی این گزاره ها می پردازد و تالش می کند 
دریابد که آیا گفتمان رسمی آن طوری که دولت افغانستان ادعا می کند معتبر است 
گر نیست، ما چه گونه افغانستان را باید از نو بشناسیم، چه  وقت و چه گونه  یا خیر، ا
افغانستان ظهور کرد، افغان ها کیستند، و چه وقت و چه گونه دولت در افغانستان ظهور 
گر گفتمان رسمی یک اقدام سیاسی انحصارگرایانۀ معطوف  کرد و توسعه یافت، ا
گونیسم اجتماعی است،  در این صورت ابرنشانه و گره گاه های این  به قدرت و انتا
گر  روایت کدام ها هستند، چه  وقت و چه گونه این ها تکه تکه کنارهم چیده شدند، ا
گفتمان رسمی یک روایت انحصارگرایانه است، هویت کی را حذف کرده است یا 
کی  را از هویتش محروم ساخته است، عکس العمل آنانی که از هویت خود محروم 
شده  و سرکوب گردیده اند چیست، اقدامات و گام های عملی آنانی که حذف شده یا 
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سرکوب گردیده اند برای به چالش کشاندن گفتمان رسمی کدام هااند، خواست های 
گر روایت رسمی در اثر حوادث بی جا کننده یا مبارزۀ آنانی که  آنان چیست، ا
حذف شده یا به حاشیه رانده شده اند،  مختل گردیده است،  در این حالت وضعیت 
گفتمان رسمی و گفتمان طرف مقابل را چه گونه ارزیابی می کنیم، راه های حل 
ممکن برای بحران هژمونیک چیست، و چه گونه می توان تنش را مهار ساخت؟ 

در محور این پرسش های پژوهشی، کتاب شکل گرفته است. 
فرضیۀ من در این بحث این است که افغانستان و دولت ملی آن، برخالف 
ادعای گفتمان رسمی، آن قدر باستانی و تاریخی نیست. عالوه براین،  به این باورم 
که دولت ملی در افغانستان تولید و فرآوردۀ اجتماعی-اقتصادی یا فرهنگی-

فکری این جامعه نیست. استدالل من این است که افغانستان و دولت ملی آن 
برساختۀ استعماری یی است که در پی رقابت های استراتژیک امپراتوری بریتانیا 
و روسیه در قرن نوزدهم در منطقه شکل  گرفت. استداللم این است که افغان ها 
بعد از استحکام سلطۀ خود، یک روایت انحصارگرایانه یی از خود با اتکا به دانش 
کن این کشور را عماًل سرکوب  استعماری برساختند و هویت غیر افغان های سا

کردند یا به حاشیه راندند. 
من هم چنان مدعی هستم که بعد از بی جایی های بنیادین پس از 1970 در 
افغانستان، روایت رسمی،  نظم نمادین آن و تسلط افغان ها مختل گردیده و افغانستان 
در مرحلۀ بحران هژمونیک قرار دارد. در پی این تحوالت، گروه های سرکوب شده یی 
غیر افغان، دوباره ظهور کردند و برنامۀ سیاسی خود را برای هویت یابی و متصف 
شدن به آن  شکل دادند. این جریان ها نه تنها گفتمان رسمی را به چالش می کشند،  
بل که خواهان استعمارزدایی و بازنویسی مجدد کالن روایت این سرزمین اند تا زمینه 
گیر بدیل فراهم گردد. من هم چنان مدعی  هستم  برای شکل گیری یک روایت فرا
که بحران هژمونیک در مرحلۀ پسابی جایی باعث جدال های شدید میان گروه های 

متخاصم گردیده است.
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با الهام از نظریۀ گفتمان لکالو و موف، این پژوهش تالش می کند به پرسش های 
فوق پاسخ ارایه نماید،  ادعاهایم را به صورت مفصل مطرح سازد و گفتمان رسمی 
کاوی کند و گزینه های  را به هدف خنثی ساختن تنش در مرحلۀ پسابی جایی وا
بدیلی ارایه دهد. به عوض توسعه یا به کارگیری نظریۀ هنجاری برای حل یک 
مشکل سیاسی، این پژوهش که به مشکل  ویژه یی در علوم اجتماعی می پردازد،  
از یک موضوع سیاسی مشخص در یک بستر تاریخی مشخص آغاز می گردد و 

کاوی و مسأله دار سازد. تالش می کند این موضوع را وا
 پژوهش به مثابۀ تالش انتقادی استوار بر تحقیق »ساختار شکنانۀ تبارشناسانه«1 
تالش می کند شرایط ممکن را برای سوژه ها فراهم سازد تا خود را از اسارت یک 
چشم انداز2 یا در اسارت تصویری بودن3  که توان آنان را برای خودگردانی، خود آیینی، 

استقالل و خود فهمی محدود می سازد، رها سازند.4
 برای دست یافتن به این مأمول، فصل اول کتاب به پایه ها و ابزار نظری اختصاص 
یافته است. فصل دوم به خوانش اول،  بازسازی و محدودیت ها و تنگناهای گفتمان 
رسمی در دانش دولتی می پردازد. فصل سوم به ارزیابی و بازسازی روایت رسمی در 
دانش استعماری و زبان انگلیسی اختصاص دارد. فصل چهارم نخستین حرکت 
ساختارشکن و تبارشناسانه برای مسأله دارساختن گفتمان رسمی با استفاده از منابع 
دست اول است. فصل پنجم کتاب به مسأله دارساختن گفتمان رسمی با استفاده 
از منابع انتقادی، از مرحله یی که آن را »بی جایی، کثرتگرایی و استعمارزدایی« 
نامیده ام،  به برجسته سازی داعیه ها و خواست های گفتمان های نو می پردازد. فصل 
ششم کتاب به این اختصاص دارد که جدال های آشتی ناپذیر خصومت  آمیز استوار 
1. Deconstructive geneological
2. Aspectival captivity
3. Being captive of a picture
4. Owen, D. (2003) ‘Genealogy as Perspicuous Representation’ in C. J. Heyes 
(ed.), The Grammar of Politics: Wittgenstein and Political Philosophy, New 
York, Cornell University Press, p. 85.
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بر قاعدۀ »دوست/دشمن« در مرحلۀ بحران هژمونیک در افغانستان میان گروه های 
متخاصم، کشور را بی ثبات و روند سیاسی را تهدید می کند. برای خنثی ساختن این 
تنش در سطح داخلی و پایه گذاری سنگ بنیاد همکاری های منطقه یی، کتاب نظریۀ 
حوزۀ مشترک تمدنی را به عنوان دال  تهی و گزینۀ مناسب و معقول برای عبور 
گونیسم یا جدال های  گونیسم یا جدال های آشتی ناپذیر خصومت آمیز به آ از انتا

رقابتی کثرتگرا پیشنهاد می کند.
به این بـاورم که حکـومت افغانستان برای برساخت گفتمان دولت همیش از 
دین اسالم بـرای کسب مشروعیت استفاده کـرده است. به دلیل این که پژوهش 
گانه یی را بـه استفادۀ ابـزاری از دین در افغانستان بـرای کسب مشروعیت  جدا
اختصاص داده ام، این کتاب بـه تفصیل بـه قضیۀ استفاده از دین بـه عنوان یک 
گره گاه یا ابـرنشانه در برسـاخت روایت رسمی شکل گیـری دولت در افغانستان 
نمی پردازد. نویسنده به این باور است که دین اسالم، به ویژه مذهب حنفی، یکی 
از گره گاه های مهم شکل گیری دولت و بحث مشروعیت در افغانستان است، 
که به مراتب و تکرار، به ویژه در مراحل بحرانی، مورد استفاده قرار گرفته است. 
گانه برای جبران این نقص  امیدوارم بتوانم این بخش از پژوهشم را به صورت جدا

و کوتاهی در این تحقیق به زودی به نشر برسانم.

مسأله دارساختن منابع گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان
منابع و ادبیات1 در مورد شکل گیری یا ظهور دولت در افغانستان را می توان به 
صورت عموم به چهار بخش و با زیرمجموعه های متفاوت، تقسیم کرد: گفتمان 
پشتونیست های تمامیت خواه، گفتمان استعماری و غربی، گفتمان اعتراضی 
تاجیک هـا، هــزاره ها و اوزبیـک ها و گفتمان انتقادی مرحلـۀ پسابی جــایی که 

گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان را به چالش می کشد.
1. Literature 
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گفتمان قوم گرای انحصارطلب پشتونیست ها
منابع و ادبیات رسمی شکل گیری دولت در افغانستان پشتون محور و انحصارطلب 
است. این منابع را می توان به دو مرحله تقسیم کرد: مرحلۀ قبل از شکل گیری 
ناسیونالیسم قوم گرای پشتون محور، که شامل مرحلۀ نطفه گذاری و اساس گذاری 
پساشکل گیری  مرحلۀ  و  می شود،   )1919 تا   1901 و   1901 تا   1880( گفتمان 
ناسیونالیسم قوم گرای افغان محور، که شامل مرحلۀ غنی سازی و تکامل گفتمان 
)1919 تا 1928 و 1930 تا 1978( می گردد. این گفتمان انحصارگرا در محور 
ابرنشانۀ افغانستان و افغان و گره گاه های اسطورۀ ظهور دولت، حکومت داری 

توسط جرگه ها و اصل تجاوز و مقاومت مفصل بندی شده است.
گفتمان قوم گرای افغان محور،  که در بخش های مختلف کتاب، به ویژه در 
»خوانش اول« گفتمان رسمی در فصل های اول، دوم و پنجم به تفصیل به آن 
پرداخته می شود، به مثابه یک رویکرد انحصارگرای ذات باور و فرافگن با استفاده 
از منطق تفاوت1 تالش می کند سیطرۀ خود و نظم  نمادینی را که برساخته و بر 

جامعه بدون در نظرداشت تنوع و کثرت آن تحمیل کرده است، حفظ کند.2

گفتمان استعماری و پسااستعماری
منابع و ادبیات استعماری دربارۀ شکل گیری دولت در افغانستان را به عنوان 
کم  دانش معطـوف بـه قـدرت، جـانب دار، مسألـه دار، روایت امپـریالیستی و تـرا
1. Logic of Difference

2. برای فهم تفصیل و عمق ناسیونالیسم پشتون محور یا قوم گرا، ر.ک. به:
Anthony, H., (2002), Nationalism in Afghanistan, International Journal of 
Middle East Studies, Vol. 34, pp. 299 – 315, Ahady, A. (1991), Conflict in 
Post–Soviet–Occupation Afghanistan, Journal of Contemporary Asia, Vol. 
21: 4, p. 513–528, and Ahady, A. (1995), The Decline of the Pashtuns in Af-
ghanistan, Asian Survey, Vol. 35, No. 7, July, p. 621–634. 

فهرست مکمل منابع دربارۀ گفتمان ناسیونالیسم پشتون محور در بخش های بعدی کتاب،  به ویژه در 
بخش های بازسازی گفتمان رسمی،  ارایه می گردد.
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تقسیم کرد: گفتمان  به دو بخش  جلدهای قطور و ضخیم معلومات می توان 
الفنستونی )1809 تا 1920( که مرحلۀ شکل گیری دانش استعماری و توسعۀ آن 
را در برمی گیرد، و گفتمان پساالفنستونی )1920 تا 1978( که مرحلۀ اختالط/

تالقی1  گفتمان افغان محور و ناسیونالیسم مورد حمایت حکومت را با گفتمان 
که  گفتمان،   این  می کند.  احتوا  تا 1978(   1920( پسااستعماری  و  استعماری 
در فصل های سوم و پنجم، با یک رویکرد انتقادی به آن می پردازم، بنیاد یک 
برداشت و نماینده گی گمرا ه کننده و سردرگم را از منطقه، هویت و تاریخ آن 
می گذارد. برداشت و روایت استعماری و پسااستعماری از این منطقه به قول 
بومی- کن  سا تنها  چون  است،  سوم  دست  حتی  یا  دوم  دست  روایت  گیرتز 

برای غیربومی ها  کند.  ارایه  منطقه  از  اول  برداشت دست  منطقه یی می تواند 
کنان بومی منطقه  فهم و درک تصورات و رمزهای اخالقی یی که در زبان سا
گفتمان استعماری از یک سو روایت و برداشت  نهفته است ناممکن می باشد.2 
نادرست از تاریخ و هویت منطقه برای جهان غرب ارایه می کند، و از طرف دیگر 
در مراحل بعدی، این روایت از سوی حکومت افغانستان و نخبه گان پشتون 

بازتولید و درونی می گردد. 

گفتمان اعتراضی فراگیر تاجیک ها، هزاره ها و اوزبیک ها
گفتمان اعتراضی کثرتگرای فراگیر، که گفتمان های نو ظهور تاجیک ها، هزاره ها، 
اوزبیک ها و جوامع دیگر را دربرمی گیرد در مرحلۀ پسابی جایی شکل گرفته  است. 
گیر یا مردم ساالر )دموکراتیک(، چنان که در فصل پنجم و ششم  این گفتمان فرا
کتاب توضیح داده شده، گفتمان رسمی را به چالش می کشد و چشم انداز تازه یی 
ارایه می کند. مسأله دارساختن تحمیل یک هویت  قوم گرای انحصارطلب، تبعیض 

1. Convergence
2. Geertz, C., (1973), The Interpretation of Cultures: Selected Essays, New 
York: Basic Books Inc, p. 9-13.
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برخی از نخبه گان یک قوم علیه اقوام دیگر و فراهم ساختن زمینۀ شکل گیری 
یک روایت و برداشت مردم ساالر،  استوار بر حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی 
گیر را تشکیل می دهد. اما پیکربندی این  و مساوات، درون مایۀ این روایت فرا
گونیسم یا مخاصمت و جدال آشتی ناپذیر رادیکال با »دیگری«  گفتمان به اساس انتا
که در این معادله افغان یا پشتون است، شکل گرفته است. بنابراین،  این گفتمان در 

تقابل تنگاتنگ و مخاصمت شدید با گفتمان پشتون محور قرار دارد.1

گفتمان انتقادی پسا بی  جایی
منابع و ادبیات انتقادی بیش تر در مرحلۀ بحران هژمونیک در کشور شکل گرفته 
کنون( دوران »بی جایی، کثرتگرایی و  ا تا  )از 1978  را  این مرحله  است. من 
استعمارزدایی« می نامم. این مرحله اساس و بنیاد تالش هایم را برای ارایۀ گفتمان 
گونیست  تمدنی به عنوان گزینۀ عقالنی برای خنثی ساختن تنش میان گفتمان های انتا
یا متخاصم شکل می دهد. این منابع، چنان که در فصل های پنجم و ششم کتاب 
توضیح داده شده است، گفتمان رسمی را به چالش می کشند، مرحلۀ بی جایی را 

گیرتری ارایه می کنند. بازتاب می دهند و گزینۀ مردم ساالرتر و فرا
با استفاده از نظریۀ گفتمان پساساختارگرا، شاید برای نخستین بار درحوزۀ 
مطالعۀ دولت و حکومت در افغانستان، و با اتکا به این منابع انتقادی، پژوهش 
کاوی و مسأله دار  سازد.2 در مرحلۀ پیشابی جایی  تالش می کند گفتمان رسمی را وا

1. M. N. Shahrani, ‘State – Building and Social Fragmentation in Afghanistan,’ 
in Ali Banuazizi and Myron Weiner, (eds.), The State, Religion, and Ethnic 
Politics in Afghanistan, Iran, and Pakistan, (New York, Syracuse Universi-
ty Press1986), Amin Saikal, Modern Afghanistan: A History of Struggle and 
Survival (London, New York: I.B. Tauris, 2004), and Sayed Askar Mousavi, 
The Hazaras of Afghanistan: An Historical, Cultural, Economic and Political 
Study (London: Curzon Press, 1998).

2. تا جایی که من می دانم کسی تاهنوز با استفاده از نظریۀ گفتمان موضوع دولت را در افغانستان مورد 
مطالعه قرار نداده است. به این اساس می توانم بگویم که این پژوهش در نوع خود نخستین تالش برای 
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)1880 تا 1970( گفتمان رقیبی در برابر گفتمان مسلط قوم گرای پشتون محور 
وجود نداشت،  اما در دوران پسابی  جایی ما شاهد شکل گیری و ظهور گفتمان های 

متعدد در حوزۀ گفتمانی مبارزه هستیم.
کننده، که باعث مختل شدن نظم نمادین رسمی گردید،   در پی برخی ازحوادث بی جا
افغانستان درگیر بحران هژمونیک است. در غیاب یک ابرنشانه یا گره گـاه هایی کـه 
بتواند جـریان های در حـال جدال را باهم وصل کند، جدال  آشتی ناپذیر افراطی به 
اساس قاعدۀ »دوست/دشمن« میان گروه ها و جریان های رقیب ادامه می یابد. به 
عنوان حاضر غایب تا تنش را مهار و خنثی  سازد و زمینه را برای برساخت یک 
پیکربندی معنی دار در حوزۀ گفتمانی فراهم سازد، گفتمان حوزۀ تمدنی مشترک 
گـزین مطرح می کنم تـا به عنوان »ابرنشانه یـا دال  را به عنـوان بدیل و گـزینۀ جا
تهی«1 عمل کند و جـدال خصمانۀ افـراطی را به جـدال رقابتی کثرتگـرای مدارا 

محور تغییر دهد. 

تنظیم فصل ها
فصل اول کتاب به ابزارهای نظری اختصاص داده شده تا با استفاده از آن ها 
کاوی،   گفتمان رسمی شکل گیری یا برساخت روایت دولت در افغانستان را وا
شالوده شکنی و مسأله دار سازم. در این فصل تالش می کنم ترکیبی از چهار بخش 
را به عنوان مبنای نظری پژوهش در نظر بگیرم: نظریۀ گفتمان، جدال رقابتی،2 
گفتمان استعماری و پسااستعماری و بحث دولت. تمرکز اصلی در این فصل بر 

نظریۀ گفتمان لکالو و موف3 و تکنیک های دریدا4 و فوکو5 است.

مطالعۀ شکل گیری دولت در افغانستان با استفاده از نظریۀ گفتمان است. 
1. Empty Signifier 
2. Agonism
3. Laclau and Mouffe 
4. Derrida 
5. Foucault 
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فصل دوم کتاب به پیکربندی گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان 
اختصاص دارد. در این فصل تالش می کنم »خوانش اول« گفتمان رسمی را به 
عنوان برساخت سیاسی، ممکن، محتمل و تاریخ مند ارایه کنم. برای انجام این 
مأمول، از منابع دولتی یی  که میان سال های 1880 تا 2010 تولید شده اند، استفاده 
می کنم. این فصل به صورت عمده به بازسازی روایت رسمی برمحور ابرنشانۀ 
افغانستان و افغان، و سه گره گاه روایت؛ اسطورۀ ظهور، حکومت داری توسط 
جرگه ها و مقولۀ تجاوز و مقاومت می پردازد،  که به عنوان دال های ممتاز برای با 
هم پیوند دادن نظام معنایی جدید عمل می کنند. به تدریج، اما به صورت نظام مند، 
در این فصل، گفتمان رسمی را در پنج مرحلٔه متفاوت و مشخص بازسازی می کنم.
1. مرحلۀ نطفه گذاری و اساس گذاری گفتمان )1880 تا 1901 و 1901 تا 1919(؛

2. مرحلۀ غنی سازی گفتمان )1919 تا 1928(؛
3. مرحلۀ پیچیده گی و توسعٔه گفتمان )1930 تا 1978(؛
گونی گفتمان )1978 تا 2001(؛ 4. مرحلۀ بی جایی و گونا

به هدف  افتاده  اتفاق  ُرفوی آن چه  یا  پوشاندن  برای  مبارزه و کشمکش  و   .5
برگشت به گذشته و تحمیل نظم قدیم )2001 تا 2010(.

این مراحل روند برساخت، شکل گیری، بی جایی و هم چنان تالش برای ُرفو و 
تحمیل گفتمان رسمی از هم گسسته و بی جاشده را بازتاب می دهد. عالوه براین،  
مطالعه و ارزیابی دقیق این مراحل روند نظام مند طرد، استفاده از زور، تنش و 

پارادوکس نهفته در شکل گیری گفتمان رسمی را به نمایش می گذارد.
فصل سوم کتاب به »خوانش اول« گفتمان شکل گیری دولت در دانش استعماری 
و منابع و ادبیاتی که به زبان انگلیسی از سوی دانشمندان،  پژوهشگران و دولت 
افغانستان تولید گردیده اختصاص یافته است. همانند فصل قبلی، در این فصل نیز 
تالش می کنم تا گفتمان را در زبان انگلیسی بر محور همان ابرنشانه و سه گره گاه 
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درهم تنیده و مرتبط گفتمان رسمی بازسازی کنم. برای انجام این هـدف،  گفتمان 
را در سـه مرحلـه بازسازی می کنم: مرحلـۀ شکل گیـری دانش استعماری، اختالط 
و امتزاج دانش یا گفتمان استعماری با گفتمان قوم گرا یا ناسیونالیسم افغانی و 

گونی و استعمارزدایی. باآلخره آغاز بی جایی،  گونا
فصل چهارم کتاب به نخستین حرکت »شالوده شکنانۀ تبارشناسانه« اختصاص 
دارد. در این مرحـله،  این فصل بـا استناد بـه منابع دست اول، گفتمان رسمی را 
مسأله دار1 می سازد. برای انجام این کـار، یک استراتژی سه مرحله یی را دنبال 
می کنم: نخست برای فهم پیکربندی وضعیت فعلی، و فهم دیدگاه پیشینیان 
دربارۀ ابرنشانه و گره گاه های گفتمان رسمی، به تاریخ نگاری و تاریخ نویسی منطقه 
بر می گردم. این رویکرد گذشته نگر، پژوهشگر را قادر می سازد تا اعتبار ادعاهای 
رسمی را که افغانستان به عنوان یک دولت مستقل در طول تاریخ وجود داشته به 
گاه شود و  آزمایش بگیرد،  از کم و کیف گفتمان های پیشااستعماری در منطقه آ
احتمال مندی گفتمان رسمی را به نمایش بگذارد. در قدم دوم، به ارزیابی مجموعۀ 
معاهدات، حضور و اسناد بریتانیا در منطقه می پردازم، تا دریابیم که مفهوم افغانستان 
به عنوان یک برساخت استعماری و پسااستعماری چه گونه در گفتمان استعماری 
ظهور کرد، و توسعه یافت. در قدم سوم،  برای ارزیابی و تقویم واقعی بودن و معتبر 
بودن گفتمان رسمی،  به بازنگری و ارزیابی نقشه های باستانی و معاصر، اطلس ها 
و جغرافیای تاریخی جهان و آسیا می پردازم، تا دریابیم که دولت ملی مستقلی به 
نام آریانا در عهدباستان،  خراسان در مرحلۀ پسااسالم و افغانستان در 1747 در 

نقشۀ جهان وجود داشته است یاخیر.
در فصل پنجم کتاب، به عنوان دومین حرکت »شالوده شکنانۀ تبارشناسانه« یا 
»دومین خوانش«، از منابع دست دوم مرحلۀ »بی جایی، تنوع و استعمارزدایی« از 
سال 1970 تا 2012 برای مسأله دار ساختن گفتمان رسمی استفاده می کنم. در این 
1. Problematize
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فصل به این موضوع پرداخته می شود که در مرحلۀ پسا-1970 حوادث و واقعات 
کنندۀ جدی یی در افغانستان به وقوع پیوسته است. درپی این حوادث و واقعات  بی جا
کننده، در کنار دیگر تحوالت،  ساختار یا نظم سنتی قدرت برهم می خورد،   بی جا
گفتمان رسمی به عنوان یگانه حقیقت مطلق به چالش کشیده می شود، متزلزل 
و بی ثبات می گردد و زمینه  و شرایط ممکن برای ظهور گفتمان های  نو فراهم 
می شود. در این مرحله،  تعدادی از دانشمندان و پژوهشگران از داخل و بیرون 
کشور،  گام های بی سابقه یی برای تولید کارهای علمی-انتقادی در راستای به چالش 
گیرتر برداشته اند.  کشاندن روایت رسمی و ارایۀ یک گزینۀ دموکراتیک تر و فرا
این فصل به صورت نظام مند به ادبیات و منابع انتقادی یی که در این مرحله تولید 
گردیده اند می پردازد،  و دیدگاه های انتقادی، برداشت ها و تفسیرهای آنان را از 
ابرنشانۀ گفتمان رسمی و گره گاه های آن ارایه می کند. عالوه براین،  این فصل 
کید می نماید که در بحران هژمونیک مرحلۀ پسابی جایی در افغانستان،  براین تأ
جریان پشتون محور تالش می کند تا نظم نمادین درزبرداشته  و به شدت بی جاشدٔه 
خود را بخیه و ُرفو کرده،  به گذشته برگردد، و یگانه حقیقت مطلق دوران پیش 
از بی جایی را بار دیگر تحمیل کند. در این میان جریان های به شدت بی جاشد ه  
و متخاصم تاجیک، هزاره و اوزبیک مدعی اند که آنان از دست یافتن به هویت 
کامل خود توسط پشتون ها باز داشته شده اند،  و بنابراین پشتون ها را مانع و مسؤول 
دست نیافتن به هویت کامل خود تلقی می کنند. برای دست یافتن به هژمونی و 
پایان بخشیدن به این رابطۀ مخاصمت آمیز و متناقض و به هدف دست یافتن به 
تثبیت موقت و جزوی معنی، پشتون ها به دلیل جایگاه برتر خود در نظم سیاسی 
بعد از معاهدۀ بن، با به کارگیری »منطق تفاوت« تالش می نمایند مخالفان خود 
گنده یا تطمیع کنند، و جریان های مقابل نیز تالش می نمایند،  البته گاهی  را پرا
ناموفقانه، تا با به کارگیری »منطق هم ارزی« گفتمان رسمی را به چالش بکشند 

و نظم نوینی به وجود آورند.
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فصل ششم کتاب به این باور است که در افغانستان پسابی جایی انسداد هویت 
برای دوجریان متخاصم؛ جریان پشتون محور و جریان اعتراضی تاجیک ها، هزاره ها 
و اوزبیک ها، یک تجربۀ متقابل است. این بحران هژمونیک، به نوبۀ خود زمینه را 
برای جدال و ستیز افراطی به اساس رابطۀ »دوست/دشمن« فراهم ساخته است. 
در این فصل هم چنان توضیح می دهم که ویژه گی سیاست مردم ساالر این نیست تا 
بر جدال و ستیز ما و آنان یا ما و دیگران، که ریشه کن ساختن آن ناممکن است، 
چیره  شود،  بل که وظیفۀ آن این است تا جدال و مخالفت »ما و آنان« را طوری بنیاد 
نهد و شکل  دهد که با مردم ساالری کثرتگرا هم خوانی و سازگاری داشته باشد. 
بنابراین،  برای ایجاد اتحاد و وحـدت در بستر و فضای جـدال، کشمکش،  تضاد 
و چنـدگانه گی، و برای خنثی سازی و مهارساختن این بحران هژمونیک، و برای 
وضع بنیاد نظری برای »ما و آنان« به عنوان رقیبان و مخالفان به عوض »دشمنان«، 
گونیسم رقابتی کثرتگرا«، گفتمان حوزۀ تمدنی مشترک را  با به کارگیری نظریۀ  »آ
به عنوان دال تهی و گزینه یی برای عبور از جدال خصومت آمیز به جدال رقابتی 
کثرتگرا در افغانستان پیشنهاد می کنم. برای دست یافتن به این مأمول،  در قدم 
نخست نکات و مالحظاتی را مطرح می سازم، دو گفتمان غالب را برای فهم 
چه گونه گی برخورد با گفتمان رسمی به بحث می گیرم و آن گاه گفتمان تمدنی را 

به عنوان گزینۀ بایسته و مناسب مطرح می کنم.

دربارۀ منابع و اسناد
در این بخش به اختصار اسناد و منابعی را که در نوشتن این کتاب مورد استفاده 

قرار گرفته اند، به معرفی می گیرم.

فصل اول
در بخش مبانی نظری، از منابع و آثار دانشمندان معتبر و مختلف در حوزۀ گفتمان، 



29/مقدمه

جدال رقابتی کثرتگرا، دولت، ملت، ناسیونالیسم، دانش استعماری و پسااستعماری 
بهره  جسته ام. در حوزۀ گفتمان به رغم استفاده از آثار دانشمندانی چون دریدا 
کتر دیوید هورت،  و فوکو به صورت عمده از کارهای راهنمای دکتورایم آقای دا

لکالو و موف در باب نظریۀ گفتمان یا مکتب ایسکس1 استفاده کرده ام.  

 فصل دوم
در بحث بازسازی گفتمان رسمی شکل گیری دولت در فصل دوم کتاب )1880 تا 
2010(، از منابعی استفاده کرده ام که در افغانستان به فارسی و پشتو تولید گردیده اند. 

به هدف نظام مندی و انسجام بحث،  این منابع به دوبخش تقسیم شده اند. 
اول، منابع رسمی: دانشی که به صورت مستقیم توسط دولت یا حکومت تولید 
گردیده است،  چون نصاب درسی رسمی، مضمون تاریخ، جغرافیا و ادبیات برای 
مکتب های دولتی، و کتاب های تاریخ  رسمی که تحت نظارت مستقیم دولت 
کننده در کشور،  به نشر رسیده اند. با درنظرداشت تغییر رژیم و حوادث بی جا
در تفصیل و جزئیات روایت تاریخی، اولویت بندی ها و جنبه هایی از گفتمان 
رسمی شکل گیری دولت در افغانستان از 1880 تا 2010 تفاوت ها و تغییراتی به 
چشم می خورند. برای درنظرداشت این تغییرات، خالها، تناقض ها، تفاوت ها و 
اولویت بندی ها، و برای برمالساختن اصل برساخت و توسعۀ گفتمان،  به منابع 

دست  اول در هر مرحله مراجعه شده است. 
برای جمع آوری این منابع در جریان پژوهشم میان سال های 2008 تا 2012 
چهار بار به افغانستان سفر کردم و توانستم بیش ترین این منابع را از کتاب خانۀ  عامۀ 
کابل، کتابخانه و آرشیف وزارت معارف، کتاب خانه های شخصی، کتاب فروشی ها 

و مجموعه های شخصی به دست بیاورم.
دوم، منابع نیمه رسمی: در این بخش از کتاب های تاریخ، جغرافیا و ادبیاتی 
1. School of Essex
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استفاده کرده ام که در افغانستان از سال 1880 تا 1978 از سوی شخصیت ها، افراد 
و نهادها اما زیر نظر و یا هراس از دولت به چاپ رسیده اند. به این منابع دربارٔه 
افغانستان، به کتاب خانۀ مدرسۀ مطالعات آسیایی و افریقایی لندن،1 کتاب خانۀ 
بریتانیا،2 مجموعۀ اندیا آفیس دربارۀ افغانستان3 و کتاب خانۀ شخصی ام مراجعه 
کرده ام. به عالوه، به فهرست طوالنی دیگری از منابع به زبان فارسی و پشتو 
در این زمینه، مانند سال نامۀ افغانستان، دایرةالمعارف آریانا، مجالت، روزنامه ها،  

معاهدات و اسناد و منابع رسمی نیز مراجعه نموده ام.
منبع دیگر برای جمع آوری معلومات در این فصل، کتاب خانۀ دیجیتالی افغانستان 
دانشگاه نیویارک4 می باشد، که تمام منابع چاپ شده در افغانستان را از سال 1870 

تا 1930 به صورت پی دی اف و دیجیتال در خود دارد.

فصل سوم
بازسازی گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان به زبان انگلیسی  در بحث 
در فصل سوم کتاب، از سه منبع در مراحل مختلف استفاده کرده ام. یک، دانش 
استعماری یا گفتمان الفنستونی، دو، گفتمان پساالفنستونی و تالقی5 گفتمان 

استعماری با گفتمان ناسیونالیسم افغانی، و سوم، مرحلۀ بی جایی و تنوع .
باور عمومی این است کـه بیش ترین فـرآوردۀ معلوماتی دربارۀ افغانستان به 
زبـان انگلیسی بـا پیش روی امپراتوری بـریتانیا به سوی هند و تأسیس کمپنی 
هند شرقی در قرن هفدهم شکل می گیرد. امپراتوری بریتانیا تالش کرد به خاطر 
اهداف استعماری به مطالعۀ منطقه بپردازد، و رقابت میان قدرت های اروپایی، به 

1. School of Oriental and African Studies (SOAS)
2. British Library
3. India Office Collection on Afghanistan
4. Afghanistan Digital Library of New York University, at: http://afghani-
standl.nyu.edu
5. Convergance
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شمول  روسیه، در مرحله یی که از آن به نام بازی بزرگ نام می بریم، و باآلخره 
کم جلدهای قطوری از کتاب  مداخلۀ نظامی بریتانیا در افغانستان،  به تولید و ترا
و گزارش های استخباراتی دربارۀ افغانستان و منطقه انجامید. من از این مرحله 
به نام »شکل گیری دانش استعماری« یا »گفتمان الفنستونی« نام می برم. در این 
بحث به عنوان نمونه یی از گفتمان استعماری و بازنمایی استعماری، از کتاب 
گزارش سلطنت کابل1 )1809( و درخور تحسین الفنستون2 و کارهای موثر و 
ماندگار همکاران وی دربارۀ افغانستان و افغان ها،  و هم چنان از سفرنامه فورستر3 

به افغانستان در سال 1783 استفاده کرده ام.
وقتی افغانستان قهرًا وارد نظم نوین بین المللی گردید، روند تغییرات در کشور 
به آرامی شکل گرفت. مدرنیزاسیون مدیریت شده4 و بازشدن تدریجی و آرام 
جامعه در دوران زمام داری حبیب الله خان )1901 تا 1919(، زمینه را برای حرکت 
جدید چاپ کتاب های نو، نشر یک روزنامه،  ترجمه از زبان های دیگر به شمول 
انگلیسی و تولید دانش فراهم ساخت. دولت برای نخستین بار مکتب های مدرن 
را تأسیس کرد، و معلمان و استادانی را از هند بریتانیایی و ترکیه به استخدام درآورد 
تا مضمون های جدید را تدریس کنند. نیاز به مواد درسی برای مضامین تازه معرفی 
شده چون تاریخ، جغرافیا و علوم طبیعی )ساینس(، ضرورت به ترجمه را تشدید 
بخشید. این حرکت با جدیت و حدت بیش تر در دوران مدرنیزاسیون افراطی و 
رادیکالی که افغانستان تحت زعامت شاه امان الله خان )1919 تا 1928( و خاندان 
مصاحبان )1929 تا 1978( تجربه کرد، دنبال گردید. در این مرحله روند بازنویسی 
تاریخ و برساخت تصویر تازه یی از افغانستان تحت نظارت مستقیم و راهنمایی 
دولت نهادینه شد. در این مرحله از یک سو نویسنده گان افغان دانش استعماری 

1. An Account of the Kingdom of Cabaul
2. Elphinstone
3. Forster
4. Controlled modernization
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را درونی و با رنگ و بویی افغانی بازتولید کردند، و از سوی  دیگر، حکومت 
زمینه را برای پژوهشگران انگلیسی  زبان دربارۀ افغانستان فراهم ساخت تا به 
مطالعٔه افغانستان بپردازند، و گفتمان ناسیونالیستی رسمی برساختۀ حکومتی را 
در پژوهش و نوشته های خود بگنجانند و بازتاب دهند. این مرحله را من »تالقی 
ناسیونالیسم افغان محور دولتی با گفتمان پسااستعماری یا گفتمان پساالفنستونی« 
گفتمان پساالفنستونی پیش از 1980 روی دو  می نامم. به عنوان نمونه و بازنمایی1 
کاربزرگ پژوهشی، ظهور افغانستان مدرن2 )1969( از گریگوریان،3 و افغانستان 

)1973(  از دوپری،4 تمرکز کرده ام.
کنندۀ بنیادین در کشور،  زمینه برای  بعد از 1980 به دلیل حوادث بی جا
ظهور گفتمان های به حاشیه رانده شده و مطرود فراهم گردید تا گفتمان غالب 
الفنستونی،   گفتمان  پایان  معنای  به  الزامًا  بی جایی  اما  بکشند.  به چالش  را 
پساالفنستونی و گفتمان رسمی نیست، بل که دور جدیدی از جدال و درگیری را 
در مرحلۀ بحران هژمونیک رقم زد. کارهایی را  که در این مرحله تولید شده اند 
می توان به صورت عموم چنین دسته بندی کرد: بازتولید گفتمان الفنستونی، 
گفتمان پساالفنستونی، گفتمان رسمی و گفتمان انتقادی که مرحلۀ بی جایی 
را بازتاب می دهد و گفتمان استعماری و رسمی را به چالش می کشد. به عنوان 
نمونه و بازنمایی از بخش نخست، که در این مرحله تولید شده  است، کتاب 
فروپاشی افغانستان5 )2002(، از روبین،6 فهم انقالب: افغانستان از 1979 تا 

1. Representation
2. The Emergence of Modern Afghanistan
3. Gregorian
4. Dupree
5. Fragmentation of Afghanistan
6. Rubin
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افغانستان3  تاریخ مختصر مردم و سیاست  از دارونسور2 و  کنون1 )2000(،  ا
)2002( از ایوانس4 را برگزیده ام. 

به عالوۀ کارهایی که در  دوران استعماری و پسااستعماری تولید شده اند، به 
مجموعه یی از کارهایی که از سوی حکومت افغانستان یا به حمایت این حکومت، 
یا توسط نویسنده گان افغان، که من آنان را »جیره خواران حکومت«5 می نامم، به 
زبان انگلیسی تولید شده اند نیز مراجعه کرده ام. این مجموعه یا روایت رسمی 
را تقویت می کنند، با آن هم دردی و هم نوایی دارند یا تحت تأثیر آن قرار دارند. 
از این جمع می توانم از کتاب های ذیل نام ببرم: افغانستان در یک نگاه کوتاه6 
)1934(، توسط احمد و عزیز،  احمدشاه درانی پدر افغانستان مدرن7 )1959(، 
توسط ِسینگ،8 حکومت و جامعه در افغانستان: دوران امیر عبدالرحمان خان9 
کر،  تولید و غلبه در افغانستان از 1747 تا 101901 )1982(  )1979(،  توسط کا
رسالۀ دکتورای غنی و شکننده گی سیاسی افغانستان و مداخله بیرونی11 )2006(، 

از مصداق. 
می خواهم اذعان کنم که ارزیابی و بررسی کلیت متن موجود دربارۀ افغانستان 
در اشکال مختلف آن مانند کتاب ها،  گزارش های استخباراتی، نقشه ها، بازنمایی 
گر ناممکن نباشد به یقین دشوار  تصویری، مجله ها و مقاله ها در این مراحل ا

1. Revolution Understanding; Afghanistan 1979 to the Present
2. Dorronsoro
3. Afghanistan: A Short History of its People and Politics
4. Ewans
5. State beneficiaries 
6. Afghanistan a Brief Survey
7. Ahmad Shah Durrani Father of Modern Afghanistan
8. Singh
9. Government and Society in Afghanistan; The Reign of Amir Abd al-Rah-
man Khan
10. Production and Domination: Afghanistan 1747- 1901
11. Afghanistan Political Frailty and External Interference
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است، بنابراین کارم را به منابعی محدود ساختم که فکر کردم به پژوهشم پیوند و 
رابطه دارند.1 این نکته را نیز این جا قابل تذکر می دانم که بیش ترین کارهای علمی 
دربارۀ افغانستان به زبان  انگلیسی در حوزۀ تاریخ،  انسان شناسی و باستان شناسی 
صورت گرفته است،  و در حوزۀ سیاست یا با استفاده از چشم انداز علوم سیاسی 

کادمیک یا علمی محدودی، آن هم در این اواخر، انجام شده اند. کارهای ا

فصل چهارم
در فصل چهارم کتاب که تالش شالوده شکنانه برای مسأله دارساختن گفتمان 
رسمی شکل گیری دولت در افغانستان از 1880 تا 2010 است، به سه منبع دست 
اول مراجعه کرده ام: یک، ارزیابی و بررسی تاریخ نگاری و تاریخ های رسمی و 
غیر رسمی این حوزه از 1321 تا 1907 به زبان فارسی. در این بخش فصل،  برای 
آزمایش و ارزیابی اعتبار، صحت و سقم گفتمان رسمی، از تاریخ رسمی و غیر 
رسمی یی که در این حوزه در این مرحله نوشته شده  است، استفاده نموده ام. در 
این منطقه به عنوان حوزۀ مشترک تمدنی،  قبل از رسیدن استعمار،  ایجاد اجباری 
دولت های ملی پسااستعماری و تحمیل نظم نوین بین المللی اروپامحور، چنـدین 
امپراتوری و دودمان حکم رانی کرده اند. ساخت گفتمانی این حوزه و گفتمان هایی 
کم بودند، از آن چه منطقه در دوران استعمار و پسااستعماری تحت  که برمنطقه حا
تأثیر ناسیونالیسم تجربه کرد، متفاوت است. کتاب های مهمی در حوزۀ تاریخ 
در این مرحلـه )1321 تا 1907( نوشته شـده اند کـه توسعه و تغییرات تاریخی 
منطقه را به تصویر می کشند. با درنظرداشت محدودیت زمان و کلمات،2 تنها 

انتخاب منابع برای احتراز از  در  نماینده گی منصفانه  تالش کرده ام در جریان پژوهش به اصل   .1
جانب داری در روند گزینش پابند بمانم.

باید  با دو محدویت روبه رو است. یک، محدودیت زمانی و  2. در نوشتن رسالۀ دکتورا پژوهشگر 
پژوهش در همان محدودۀ زمانی از قبل تعیین شده پایان یابد. دو، محدودیت کلمات که از دانشگاه تا 

دانشگاهی فرق می کند و معمواًل میان هشتاد هزار تا یکصدوبیست هزار کلمه است. 
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به تعدادی از کارهای عمده در این مرحله مراجعه کرده ام. منابع دست اولی را 
که در این بخش مورد استفاده قرار داده ام، می توان به دوبخش پیشااستعماری و 
پسااستعماری تقسیم کرد. چنان که در بخش های بعدی اشاره خواهم کرد، تأثیر 
گفتمان الفنستونی به صورت گسترده حتی در منابعی که قبل از 1880 در منطقه 
تولید شده اند به وضوح قابل مشاهده است. یکی از عمده ترین منابع در فهرست 
طویل کتاب ها و منابعی که استفاده می کنم، تاریخ احمدشاهی است که به هدایت 
و زیر نظر مستقیم شخص احمدشاه درانی نوشته شده است. به عالوۀ کتاب های 
تاریخ، به نامه یی از احمدشاه درانی به خلیفۀ عثمانی نیز می پردازم تا دیده شود 
که وی خود و پادشاهی اش را در این نامه چه گونه معرفی می کند. این هم فهرست 

منابعی که در هردو بخش استفاده شده اند:
مرحلۀ پیشا استعماری )۱3۲۱ تا ۱76۰(

1. تاریخ نامۀ هرات )1321(، از سیف بن محمدبن یعقوب هروی؛
2. توزک تیموری )1404(، از تیمور گورگانی؛
3. بابرنامه )1505(، از ظهیرالدین محمدبابر؛

4. تاریخ فرشته )1606(،  از محمدقاسم شاه فرشته؛
5. تاریخ احمدشاهی )1773(، از محمود الحسینی ابن ابراهیم جامی؛

6. و نامۀ احمدشاه درانی به سلطان مراد سوم خلیفۀ عثمانی )1757 تا 1774( 
در اوایل 1760.

منابع پسااستعماری )۱۸5۰  تا ۱۹۰7(
1.تاریخ احمد )1850( از منشی محمد عبدالکریم؛

2. تاریخ سلطانی )1864(، از سلطان محمد خان فرزند موسی خان درانی؛
3. گلشن امارت )1870(، از نورمحمد نوری؛
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4. تاریخ احمدشاه درانی یا تاریخ درانیان )1885(، تألیف و ترجمه از سیدحسین 
شیرازی؛

5. عین الوقایع )1905(، از محمدیوسف ریاضی هروی؛
6. و تاریخ پادشاهان متأخر افغانستان )1907(،  از میرزا یعقوب خوافی.

از  بعد  تا 1930(.   1809( بریتانیا  معاهدات، حضور و اسناد  دو، مجموعۀ 
این که کمپنی هند شرقی در شبه قاره در قرن هفدهم اساس گذاری گردید،  و نفوذ 
امپریالیستی امپراتوری بریتانیا در منطقه توسعه یافت،  با دودمان ها، شهزاده ها، 
کمان کابل که بعدها به افغانستان تبدیل  کمان منطقه، به شمول حا پادشاهان و حا
نام یافت، معاهدات و توافق نامه هایی به امضا رساند. روابط و تعامل رسمی هند 
بریتانیایی با پادشاهی کابل و افغان ها با سفر و مأموریت الفنستون به کابل آغاز 
می گردد و تا عقب نشینی بریتانیا از شبه قاره ادامه می یابد. برای فهم و دریافت 
تبارشناسانۀ این که بریتانیایی ها از ابرنشانۀ گفتمان، افغانستان و افغان، چه برداشتی 
داشتند و به آن در نخستین معاهدۀ 1809 و آخرین معاهدۀ 1930 چه گونه اشاره 
کرده اند، از مجموعه یی معاهدات،  حضور رسمی و اسناد بریتانیا در فارس و 
افغانستان1 در بخش هند کتاب خانۀ بریتانیا که در سال 1933 در کلکته به چاپ 

رسیده است، استفاده کرده ام.
سه،  برای ارزیابی منتقدانۀ اعتبار و جایگاه گفتمان رسمی، به صورت هدفمند 
و دقیق نقشه های قدیم، مدرن، اطلس ها و جغرافیای تاریخی جهان و آسیا را 
مرور کرده ام. تالش شده تا دریابیم که آیا دولت ملی مستقلی به نام آریانا در عهد 
باستان، خراسان در دوران پسااسالمی و افغانستان بعد از 1747 که توسط احمدشاه 
ابدالی تأسیس گردیده،  وجود خارجی دارد یا خیر؟ برای انجام این کار، از منابع 

1. Aitchison C. U, B.C.S, A Collection of Treaties, Engagements and Sanads: 
Vol-XIII Relating to Persia and Afghanistan’, Calcutta: Government of India 
Central Publication Branch (1933), India Office, the British Library.
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زیر استفاده کرده ام.
و  آسیایی  مطالعات  مدرسٔه  مجموعۀ  زیر  باستان،  ایران  مطالعات  1.مجموعۀ 

افریقایی لندن؛
2. نقشه های موجود در کتاب خانۀ دانشگاه تکزاس دربارۀ افغانستان؛

3. کتاب خانۀ دیجیتالی جنوب آسیا؛
4. وب سایت رسمی دانشگاه کلمبیا؛

5. اطلس تاریخی جنوب آسیا توسط شارتزبرگ؛
6. نقشۀ جان ملکم دربارۀ فارس و مناطق همجوار آن در کتاب تاریخ فارس؛

7. نقشۀ الفنستون در کتاب گزارش سلطنت کابل؛
8. و نقشۀ فارس در قرن هژدهم توسط لورانس لکهارت در کتاب سقوط دودمان 

صفوی و اشغال فارس توسط افغان ها.

فصل پنجم  
کننده جدی یی در کشور شکل  گرفت. از این میان  از آغاز 1970 حوادث بی جا
می توان از کودتای کمونیستی 1978، تجاوز اتحاد شوروی به افغانستان در 1979، 
جهاد و مقاومت سراسری علیه اشغال، حمایت و پشتیبانی جهانی از مقاومت، 
عقب نشینی روس ها، سقوط رژیم کمونیستی و پیروزی مجاهدین در 1992، ظهور 
طالبان،  حوادث 11 سبتمبر 2001، مداخلۀ ایاالت متحدۀ امریکا و باآلخره روند 
کننده،   بعد از امضای معاهدۀ بن در سال 2001، نام برد. در پی این حوادث بی جا
نه تنهـا دیـوارهای آهنین، استبداد تحـمیلی حکـومت،  طـرد و انـزوای اقـوام و 
جریان های دیگر، گروه های سیاسی و گفتمان های رقیب درهم شکست و پایان 
یافت،  که در پی این برهم خوردن ساختاری، زمینه  برای ظهور گفتمان هایی تازه  
برای به چالش کشیدن گفتمان  استعماری و گفتمان رسمی فراهم گردید. در این 
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مرحله )1980 تا 2010( در کنار منابع و ادبیاتی که به بازتولید گفتمان الفنستونی 
و گفتمان پساالفنستونی پرداختند، منابع و ادبیات پسابی جایی و انتقادی نیز پا به 
عرصۀ وجود گذاشتند. این منابع و ادبیات جدید از یک سو دوران پسابی جایی را 
بازتاب می دهند و از سوی دیگر گفتمان غالب1 را به چالش می کشند. در نوشتن 
این فصل به طور عمده از منابع انتقادی  دست دوم دوران پسابی جایی دربارۀ 

افغانستان استفاده کرده ام که تاریخ، سیاست،  جامعه و جغرافیا را در برمی گیرد.
برای فهم بایستۀ برداشت ها و چشم اندازهایی منابع پسابی جایی، این منابع به دو 
بخش عمده تقسیم شده اند: منابع انگلیسی و منابع داخلی پسابی جایی به فارسی و 
پشتو. منابع انگلیسی به نوبۀ خود به کارهای دانشمندان و پژوهشگران غربی و 
افغان  و افغانستانی هایی که در بیرون فعالیت می کنند تقسیم گردیده است،  تا از این 
طریق بتوانم تفاوت دیدگاه ها و چشم اندازهای آنان را بازتاب دهم. در زبان انگلیسی 
بیش تر از این منابع، که روایت رسمی شکل گیری دولت در افغانستان را به چالش 
می کشند یا چشم انداز تازه یی ارایه می کنند، استفاده کرده ام: استیالی باستان: بخارا، 
افغانستان و نبرد برای بلخ )1731 تا 1901(، )1996(، از جاناتان لی،2 شکل گیری 
افغانستان مـدرن، )2008(، از بنیامین هاپکینز،3 دولت و قبیله در افغانستان قرن 
نوزدهم، )1997(، از کریستین نیول-کریمی،4 افغانستان: کشوری بدون دولت، 
)2002(، کارمشترک نیول-کریمی، کونارد شتیر و رینهارد شول گینت ویت5 و 
1. در نظریۀ گفتمان میان به غلبه و تسلط دست یافتن و به هژمونی رسیدن فرق وجود دارد. تسلط 
می تواند بدون هژمونی به دست  آید یا برقرار گردد. اما مهم در نظریۀ گفتمان دست یافتن به هژمونی 

است تا تسلط. 
2. The ‘Ancient Supremacy’; Bukhara, Afghanistan and the Battle for Balkh, 
(1731-1901), by Jonathan L. Lee.
3. The Making of Modern Afghanistan (2008), by Benjamin D. Hopkins
4. State and Tribe in Nineteenth-Century Afghanistan (1997), by Christine No-
elle-Karimi.
5. Afghanistan: A country without a State? (2002), and Afghanistan: A cultur-
al and Political History (2010), by C. Noelle-Karimi, Conrad Schetter, and 
Reinhard Schlagintweit.
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تاریخ فرهنگی و سیاسی افغانستان، )2010(، از توماس بارفیلد.1
از کارهایی که به زبان انگلیسی توسط نویسنده گان افغان یا افغانستانی نوشته 
شده اند، از نوشته ها و پژوهش های پروفیسور نظیف شهرانی، از کتاب هزاره های 
کتر سیدعسکر موسوی،2  افغانستان: تاریخ، فرهنگ و سیاست،  )1998(، از دا
بازنگری گذشته: تولید هژمونی استعماری توسط لویه جرگه در افغانستان، )2009(، 
از جمیل حنیفی،3 وصل کردن تاریخ ها در افغانستان: روابط بازار و دولت سازی در 
مرزهای استعماری، )2008( و مقاله هایی از شاه محمود حنیفی استفاده کرده ام.4

در زبان فارسی از منابع زیر که ادبیات و منابع دوران پسابی جایی را بازنمایی 
می نمایند و چالش انتقادی یی را در برابر روایت رسمی مطرح می کنند، به رغم 

مشکل نظری و ساختاری موجود در این منابع، استفاده کرده ام:
کتر محیی الدین  نظریه هـای ثبـات و مشکل قـومی در افغانستان، )2001(، از دا
مهدی، مقاالت و پژوهش های پروفیسور عبدالخالق لعلزاد در بحث ایجاد افغانستان، 
نام های تاریخی کشور، کار تازه یی از عزیز آریانفر دربارۀ بازنویسی تاریخ افغانستان 
و کاری از صدیق رهپو  طرزی در باب به چالش کشیدن تاریخ کشور. در این فصل 
کتر چنگیز پهلوان دانشمند ایرانی در حوزٔه  به بخش هایی از دیدگاه انتقادی دا
افغانستان و منطقه در بحث مسأله دار ساختن روایت انحصاری رسمی نیز پرداخته ام.

1. Afghanistan: A cultural and Political History (2010), by Thomas Barfield.
شاید کارها و منابع دیگری نیز موجود باشند که روایت رسمی شکل گیری دولت در افغانستان را به 
چالش بکشند،  که من از آن ها مطلع نباشم. اما تا جایی که من می دانم این ها فهرست برخی از کارهای 

عمدۀ انتقادی در این عرصه به شمار می روند.
2. The Hazaras of Afghanistan: An Historical, Cultural, Economic and Polit-
ical Study (1998), by Sayed Askar Mousavi.
3. Editing the Past: Colonial Production of Hegemony Through the “Loya 
Jerga” in Afghanistan (2009), by M. Jamil Hanifi.
4. Connecting Histories in Afghanistan: Market Relations and State Forma-
tion on a Colonial Frontier (2008), by Shah Mahmoud Hanifi.
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فصل ششم
 این فصل به صورت عمده به بازتاب و ارایۀ دیدگاه های نویسنده اختصاص دارد و 
در مجموع به ارایه  و عرضۀ گفتمان تمدنی به عنوان گزینه یی عقالنی و خردمحور 
کتر  می پردازد. در تدوین این فصل و مفصل بندی دیدگاه هایم  از این کارهای دا
تجدد  افغانستان عصر مجاهدین و برآمدن طالبان، )1998(،  چنگیز پهلوان: 
 )2009( تمدن،  و  فرهنگ  فرهنگ شناسی، )2003(،   ،)2011( و روشنفکری، 
و مقالۀ محمد بهمن قاجار، نظریۀ حوزۀ تمدنی ایرانی و بازتاب منطقه یی آن، 

)2007( استفاده کرده ام.
این کتـاب برگردان یـا محتـوای پایان نامٔه دکتورایم است که در سال 2014 
به دانشکدٔه حکـومت دانشگاه ایسکس1 بریتانیا تقدیم گردید و در سال 2017 
از سوی انتشارات آی. بی. تیوریس2 در لندن به چاپ رسید. در متن و محتوای 

کتاب در برگردان به فارسی تصرفی صورت نگرفته است. 
به رغم عالقه مندی عده یی  از دوستان و فرهیخته گـان بـرای برگردان کتاب به 
فارسی، به دالیل و انگیز ه های مختلف کار برگردان متن را خودم به عهده گرفتم. 
یکی از دشواری های کار، برگردان مفاهیم و ترمینولوژی  نظریٔه گفتمان به فارسی 
یا نوشتن به فارسی با استفاده از ادبیات گفتمان لکالو و موف بود، چون من با 
گفتمان و ادبیات پساساختارگرا به زبان انگلیسی آشنا بودم. سالیانی را دربرگرفت 
کنون  گرفتم. در این حوزه تا ا تا به فارسی گفتمان فهمیدن و گفتمان نوشتن فرا
کارهای اندکی در ایـران و افغانستان به زبان فارسی نشر گـردیده و در ترجمٔه مفاهیم 
و اصطالحات نظریۀ گفتمان دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. مشکل دوم طبیعت 
وظیفه و کارهای رسمی ام در افغانستان بود. میزان مصروفیت و کار در وظیفه یی 
که من انجام می دادم سنگین و زمان گیر بـود. از مشکلی رهایی نمی یـافتیم که 

1. Department of Government, University of Essex, UK
2. I.B Tauris Co. & Ltd, London & New York
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کردنی   تکرار می گردید  معضلهٔ  دیگری سربرمی آورد و این داستان به صورت باورنا
و امتداد می یافت. کارهای علمی-پژوهشی، ترجمه یا تولید متن های علمی-فلسفی 
گر ناممکن نباشد به حق دشوار است. به رغم این دشواری کار  در چنین فضایی ا
ترجمٔه کتاب را از فصل نظری و بحث گفتمان آغاز کردم. کار بدون تسلسل و 
اختصاص زمان ادامه یافت. در منزل، در مسیر حرکت به سوی دفتر، در جریان  
سفرهایم در فضا و در زمین کار نهایی ساختن متن را دنبال نمودم. شاید بیش ترین 
گیر ویروس کرونا طی دوماه و چند روز  کار را در جریان قرنطین به اثر شیوع فرا
در لندن انجام دادم. عالوه بر این ، کار برگردان، پیرایش و ویرایش متن با توجه به 

دقت و امانت داری یی که در نظر بود، وقت طوالنی یی را در برگرفت. 
یکی از دشواری های دیگری که در جریان برگردان متن با آن روبه روشدم 
بحث نقل قول های فارسی در متن انگلیسی بود. در جریان پژوهش در لندن 
منابع فارسی را گرد آوری نمودم و در جاهایی که نقل قول مستقیم الزم بود متن 
را به انگلیسی ترجمه کردم. حاال برای برگردان این نقل قول های مستقیم باید 
دوباره به منابع فارسی برمی گشتم تا امانت داری رعایت می گردید. این کار به دلیل 
دوری از منابع و حرکت و سفرهای پیهم دشوار و زمان گیر بود. از همکار خوبم 
آقای حمید فرهادی که مرا در یافتن نقل قول های فارسی همکاری کرد تشکر 

و قدردانی می  نمایم.
کتر کاؤه جبران که مسؤولیت ویرایش و بازنگری  در نهایی ساختن متن از دا
متن را با جبین گشاده به عهده گرفت و با سبک، روش و سنت امالیی کابل آن 
را ویرایش و پیرایش کـرد، از دوست و همـکار خـوبم آقـای جمشید یما امیری 
کـه مرا برای برگردان متن تشویق و متن را بازخوانی نمود و از دوست و همکار 
فرهیخته ام آقای عبدالمک مبارز که با عالقه مندی متن را خواند و دیدگاه ها و 

مالحظات خود را برای بهبود کار ارایه کرد تشکر و سپاس گزاری می کنم.
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از آقـای عصمت الله احـراری ماننـد همیش بـه خاطـر بـرگ آرایی کتـاب و 
حوصله مندی در وارد نمودن اصالحات و از همکار خوبم آقای زلمی کمال به 
خاطر حضور و همکاری های همیشه گی  در این راستا تشکر و قدردانی می نمایم. 
انتشارات  امتیاز  از برادر فرهیخته و گرانقدرم آقای وسیم امیری، صاحب 
امیری، به خاطر چاپ کتاب تشکر و سپاس گزاری می کنم و برای او و انتشارات 
امیـری در امـر نشر و پخش کتاب و کـارهای علمی-پژوهشی آرزوی موفقیت 

دارم. 
در پایان، از همسرم حسنی رحیمی بـه خاطـر حوصـله مندی و بــردباری، 
زمینه سازی برای کارهای علمی-پژوهشی و تشویق و حمایت های همیشه گی  
گر او این زمینه را فراهم نمی ساخت این کار هرگز به سر نمی رسید.  سپاس گزارم. ا

10 سرطان 1400
شهرک آریا-کابل



فصل اول

مبنای نظری

مقدمه
کاوی1  گفتمان رسمی شکل گیـری دولت در افغانستان، مجموعه یی از  برای وا
ابزارها و چارچوب های نظری کنارهم چیده  شده اند تا پژوهش به بهترین وجه 
ممکن انجام شود. بنابراین،  هدف این فصل، چیدمان،  تنظیم و تبیین ابزارهای 
نظری،  مفاهیم، تکنیک ها و برداشت هایی است که در جریان پژوهش مورد استفاده 
قرار می گیرند. با الهام از کارهای پساساختارگرایانی چون ژاک  دریدا، میشل فوکو 
و نظریـۀ گفتمان ارنستو  لکالو2 و شنتل موف3 و با استفاده از رویکرد و روش 
گذشته نگر،4به عوض استفاده از یک نظریۀ هنجاری برای حل یک مشکل سیاسی،  
تالش صورت گرفته که مجموعه یی از ابزارهای نظری و مقوله ها کنار هم چیده  
کاوی و مسأله مند گردد.  شوند، تا گفتمان رسمی مطالعه،  تبیین،  تفسیر،  بازسازی،  وا

1. برای ترجمه و معادل فارسی )Deconstruction( از اصطالحات و ترم های ذیل به صورت یکسان 
کاوی، شالوده شکنی و شرحه شرحه کردن. در متن استفاده می کنم: وا

2. Ernesto Laclau
3. Chantal Mouffe
4. Retrospective approach
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گونیسم1  چارچوب نظری در چهار بخش تنظیم گردیده است: نظریۀ گفتمان، آ
با معرفی  استعماری و بحث دولت. نخست، فصل  رقابتی(، گفتمان  )جدال 
کوتاه نظریۀ گفتمان، مفروضات کلیدی و تفاوت آن با روش های ذات باورانه و 
تقلیل گرایانٔه پژوهش آغاز می گردد. دوم،  مفهوم دریدایی گفتمان به مثابۀ متن 
کاوی یا دوبار خواندن وی توضیح داده می شود. سوم،  یا نوشتار و تکنیک وا
تبارشناسی و ترکیب  برداشت فوکویی گفتمان و تکنیک های دیرینه شناسی،  
هردو در مفهوم مسأله مندسازی2 به صورت مختصر تبیین می گردد. چهارم،  این 
فصل با اندک تفصیل مفروضات کلیدی و ابزارهای نظریۀ گفتمان لکالو و موف 

را که بنیاد نظری این پژوهش را شکل می دهند،  بیان می کند. 
گونیسم و مفهوم کثرتگرایی  در بخش بعدی این فصل،  مفهوم و نظریۀ آ
گونیستی3 موف به عنوان بنیاد پیشکش می شود تا طرح بدیل گفتمان حوزۀ  آ
گونیسم رادیکال در مرحلۀ بحران  مشترک تمدنی برای خنثی کردن و مهار انتا

هژمونیک در افغانستان، به اساس آن ارایه گردد. 
سپس به تبیین و بحث پیرامون گفتمان استعماری، گفتمان پسااستعماری،  
گفتمان شرق شناسی و دانش استعماری، و این که این مفاهیم چه گونه ما را در فهم 
تأثیر و اعتبار گفتمان استعماری در شکل دادن،  برساختن و پیکربندی افغانستان 
کمک می کنند، پرداخته می شود. در بخش اخیر فصل،  به بحث دولت،  مفهوم 
دولت پیشامدرن،  دولت مدرن،  دولت های ملی، ریشه های اروپایی دولت ملی،  
ناسیونالیسم، چه گونه گی راه یابی و تأثیرگذاری این  مفاهیم به دیگر گوشه های 
افغانستان  در  دولت  بحث  باآلخره  و  پسااستعماری  دولت های  مفهوم  جهان،  

تمرکز می  گردد. 

1. Agonism
2. Problematization
3. Agonistic pluralism



نظریۀ گفتمان

نظریۀ گفتمان از منظر هستی شناسی بر ممکن بودن1 معنی ها و کردارهای2 اجتماعی 
کید می کند. بنابراین نظریه های ذات باور و تقلیل گرای تولید دانش را رد می نماید و  تأ
در مقابل رویکردهایی در علوم اجتماعی قرار دارد که ُمدل های دانش و روش های3 
خود را از علوم طبیعی اقتباس می کنند،  و به این باوراند که هدف و وظیفۀ علوم 
اجتماعی این است تا پدیده ها و حوادث را به صورت عینی و جهان شمول توضیح 
دهد. سخن پایه یی و کلیدی این جریان ها دست یافتن به پژوهش و دانش فارغ 
از ارزش4 از طریق فهم قانون علیت در پدیده هایی  است که می توانند به صورت 
تجربی مورد آزمایش و تأیید قرار گیرند. هدف نهایی پژوهش در این نحله ها، تولید 
قوانین و نظریه های جهان شمولی است که با آزمایش های مستقل ابطال پذیراند. این 
قوانین جهان شمول و نظریه ها به عنوان اساس، برای پیش بینی حوادث و روندهای 
مشابه آینده عمل می کنند. این ُمدل های نسخه  برداری شده از علوم طبیعی،  به 
دلیل موفقیت علوم طبیعی در توضیح و تبیین جهان مادی، تأثیر قابل مالحظه یی بر 

Contingency .1، برای ترجمۀ این اصطالح از ممکن ، امکان، محتمل  و احتمال مندی به صورت 
یکسان در متن استفاده کرده ام.

2. Practices
3. Methods
4. Value free
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علوم اجتماعی در مکتب هایی چون پوزیتویسم منطقی،1  رفتارگرایی، 2  بخش هایی 
از کارکردگرایی ساختاری،3  ریالیسم انتقادی4  و مارکسیسم دارند.

در دهه های اخیر این هژمونی اثبات گرا5 توسط مکتب های تحلیلی تفسیر گرا  
شالوده شکنی، فلسفۀ پساتحلیلی و  انتقادی چون قوم نگاری،6 روانکاوی،7  و 
گرا به چالش کشیده است. در حالی که وظیفۀ اثبات گرایان توضیح  عینی  پساساختا
یک واقعیت مستقل موجود است، هدف رویکردهای تفسیرگرای انتقادی، به 
جای نظارت عینی و بی طرفانۀ اشیاء، فهم و تفسیر کنش های معنی دار اجتماعی 

از درون است.8
و  از رخدادها  تازه یی  و  بدیع  بکر،   تفسیرهای  نظریۀ گفتمان تالش می کند 
کردارها9 با تبیین و توضیح معانی آنان ارایه کند. این کار را با تحلیل شیوه هایی 
انجام می دهد که نیروهای سیاسی و کنشگران اجتماعی معنای را در یک نظم 
و ساختار اجتماعی ناتمام و تصمیم ناپذیر برمی سازند. این عمل با توضیح و 
تبیین ساختارهای ویژ ه یی صورت می گیرد که بازیگران اجتماعی در قالب 
آن ها تصمیم می گیرند و طرح های هژمونیک و صورت بندی های گفتمانی 

خود را مفصل بندی می کنند.10 

بنابراین، برخالف مکتب ها و روش های پژوهشی ذات باور یا تقلیل گرا، نظریۀ 
گفتمان نه تنها با اصل منطق پیشینی11 که اساس و بنیاد هویت های سیاسی 
1. Logical positivism
2. Behaviouralism
3. Structural functionalism
4. Critical realism
5. Positivist
6. Ethnography
7. Psychoanalysis
8. Glynos, J., and Howarth, D., (2007), Logics of Critical Explanation in So-
cial and Political Theory, London: Routledge, and Howarth, D., (2000), Dis-
course, Open University Press, p. 129.
9. Practices
10. Howarth, D., (2000), Discourse, Open University Press, p. 129.
11. A priori logic
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و اجتماعی را شکل بدهد مخالف است،  بل که هواداران نظریۀ گفتمان مدعی 
نیستند که پژوهشی فارغ از ارزش یا عینیت انجام می دهند، چون آنان خود به 
عنوان سوژه در موقعیت گفتمانی ویژه  یا در مکتب  فکری خاصی قرار دارند که 
ساختار فکری-ذهنی آنان را چون دیگر سوژه ها شکل می دهد. نظریۀ گفتمان 
پساساختارگرا که با نظریه های ذات باور و تقلیل گرای تولید دانش مخالف است، 

اساس و بنیاد این پژوهش را شکل می دهد.

مفهوم دریدایی و فوکویی گفتمان
در انجام این پژوهش تکنیک ها و روش های پژوهشی دریدا و فوکو به کثرت 
مورد استفاده قرار می گیرند. از مفهوم دریدایی گفتمان به مثابۀ متن یا نوشتار و 
منطق تأخیر1  در مطالعۀ شکل گیری گفتمان رسمی دولت در افغانستان به مثابۀ 
یک عمل سیاسی انحصارگرا استفاده می کنم. دریدا مفهوم گفتمان را به عنوان 
متن یا نوشتار مطرح می سازد، که در این عمل انسان ها و تجربه های اجتماعی 

به اساس منطق تأخیر شکل می گیرند.2 
مفهوم »به تأخیر انداختن«3 دریدا از نظر َهُوْرت »روش تولید معنی  را از 
طریق تعامل نشانه های مختلف و از طریق به تأخیر افگندن الزامی برخی از 
احتماالتی که تحقق نیافته اند یا توسط بازی نشانه هایی که مشخص شده اند، به 
کید  نمایش می گذارد.«4 بنابراین،  بر تاریخ مندی و ممکن بودن هویت سازی تأ
می شود،  چون پذیرش و تأیید هر هویتی به معنای به تأخیرانداختن فعاالنۀ برخی از 
احتماالت دیگر است. به طور نمونه، تولید هویت الف به معنای به تعویق افگندن 
هویت ج،  د یا ع است که از هویت های احتمالی دیگر نماینده گی می کنند که 

1. Logic of différance
2. Ibid., p. 4.
3. Différance
4. Ibid., p. 40.
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توسط برنامه های معین یا مفصل بندی گفتمانی به واقعیت تبدیل نشده اند. هویت 
الف نه تنها فاقد درونمایه است،  چون »ناتمام« است و می توانست متفاوت یا 
طور دیگری باشد، بل که معنای آن وابسته به »بازی پیچیدۀ تفاوت ها« میان خود 

و هویت هایی است که از آن ها متفاوت  می باشد.1
در فصل دوم و سوم کتاب، نشان داده شده است که چه گونه گفتمان رسمی 
در فرایند شکل گیری خود، محقق شدن احتماالت دیگر را به تعویق  افگنده و 
میان »ما« و »آنان« مرزهای اجتماعی کشیده است: »ما« افغان ها و افغانستان، 
به عنوان »اصل و جوهر« یا »درونی«، در تقابل با »آنان«، به عنوان »بیرونی ها« یا 
»عرض و دیگری«، و این که این گفتمان چه گونه ناتمام باقی مانده و در معرض 

آسیب گفتمان های طرد شده قرار دارد.
قرائت شالوده شکنانۀ دریدا از »تقابل های  دوگانه«2 در زبان شناسی ساختاری 
)گفتار/نوشتار و دال/مدلول(، مستلزم این است که این رویارویی ها و مخالفت ها 
یک گوهر و اصل ممتاز )درونی( دارند و یک اصطالح طردشده  یا درجه دو و 

ثانوی )بیرونی(؛ که عرضی و تصادفی است. 
کی و اصالت »درونی« را تهدید می کند یا  برخالف این نظریه که بیرونی پا
آلوده می سازد، آن گونه  که در فصل ششم نشان  داده شده، دریدا استدالل می کند 
بیرونی دارد، پس موجودیت »بیرونی«  به  نیاز  گر درونی برای تعریف خود  ا
چون خود »درونی« ضروری و الزامی است.3 برای در نظر گرفتن این اصل،  
دریدا مفهوم تازۀ »زیرساختارها«4 را صورت بندی می کند که درونی و بیرونی را 
در یک همنهاد5 جدید جمع می آورد،  و رابطه میان اصل، »گوهر و داخلی«، و 

1. Ibid., p. 41.
2. Binary oppositions
3. Ibid., p. 37.
4. Infrastructures
5. Syntheses
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متمم، »عرض، دیگری و بیرونی«، در این ترکیب جدید تصمیم ناپذیری1 است.
کاوی دریدا را  در این پژوهش هم چنان تکنیک یا روش شالوده شکنی/وا
به کثرت به کار می برم. روش شالوده شکنانۀ دریدا برای »دوبارخواندن« متون 
فلسفی و گفتمان ها به کار رفته است. در این روش در گام نخست تالش می شود با 
امانت داری  کامل از یک نگاه درونی منطق و هدف گفتمان یا متن غالب بازسازی 
شود تا سخاوتمندانه ترین قرائت و تفسیر ممکن از گفتمان یا متن غالب ارایه 
گردد. از سـوی دیگر، شـالوده شکنی تالش می کند از یک نگـاه بیـرونی خـالها، 
شکاف ها، تنش ها، تناقض ها، محدودیت ها و نقاط تصمیم ناپذیر در گفتمان ها 
یا متن ها را برجسته  سازد. این روش، گفتما ن ها و متن ها را در عین این که قادر 
می سازد خود را انسجام و نظم بیش تر بخشند، انسجام و وحدت آنان را مسأله دار 
می گرداند و زمینه  را برای یک قرائت  نو یا فهم جدید مساعد می سازد.2 در فصل 
دوم و سوم کتاب با استفاده از این روش تالش شده در »خوانش اول« گفتمان 
رسمی با امانت داری  کامل و به بهتر ین وجه ممکن بازسازی گردد. فصل چهارم و 
پنجم به شالوده شکنی یا »خوانش دوم« گفتمان رسمی اختصاص داده شده است. 
عالوه  براین، در خوانش اول و هم چنان در خوانش دوم یا حرکت شالوده شکنانه، 
برای بی ثبات ساختن روایت رسمی، خالها، تنش ها و تناقض ها در گفتمان رسمی 

برجسته شده اند. 
کاوی گفتمان رسمی دولت سازی در افغانستان از مفهوم  برای شالوده شکنی و وا
فوکویی گفتمان و تکنیک های دیرینه شناسی، تبارشناسی و مسأله مندسازی3 نیز 
1. Undecidability
2. Howarth, D., (2000), Discourse, Open University Press, p. 41 and 135, 
Gutting, G., (2001), French Philosophy in the Twentieth Century, Cambridge 
University Press, p. 289-317, Deutscher, P., (2005), How to Read Derrida, 
London: Granta Publications, Hill, L., (2007), The Cambridge Introduction to 
Jacques Derrida, Cambridge University Press, and Norris, C., (1982), Decon-
struction: Theory and Practice, London: Methuen & Co.
3. Archaeology, Genealogy and Problematization.
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استفاده شده است. فوکو به این باور است که گفتمان ها جسم های مادی را شکل و 
صورت می دهند و انسان ها را سوژه  می سازند. »با گفتمان ها... نباید تنها به عنوان 
مجموعه یی از نشانه ها )عناصر معنی  داری که به محتوا یا بازنمایی اشاره می کنند( 
برخورد شود، بل که به گفتمان ها به عنوان ممارست هایی )کنش های معنی داری( 
نگریسته شود که به صورت نظام مند ُابژه هایی را که دربارۀ آن ها صحبت می کنند، 

به وجود می آورند و شکل می دهند.«1
در بخش های مختلف کتاب به صورت نظام مند نشان  داده شده که چه گونه 
گفتمان رسمی با استفاده از موقعیت برتر و  ممتاز خود توانسته سوژه های خود را 
در افغانستان تولید کند. گفتمان ها از نظر فوکو قدرت را  منتقل، تولید و تقویت 
می کنند، و در عین زمان قدرت را تضعیف، شکننده و در معرض آسیب قرار 

می دهند و حتی زمینۀ خنثی سازی  آن را ممکن می گردانند.2 
کتیکی یا انسدادهایی اند که در حوزۀ روابط قدرت و زور  گفتمان ها عناصر تا
عمل می کنند. ممکن است گفتمان های متعدد و گاهی متعارض در دایرۀ 
یک استراتژی وجود داشته باشند. این  گفتمان ها می توانند، برخالف معمول،  
بدون تغییر شکل و ماهیت خود از یک استراتژی به استراتژی مخالف دیگر، 

به دوران ادامه دهند.3  

از این چشم انداز استراتژیک، گفتمان ها ابزاری برای قدرت های مختلف برای 
پیش برد منافع و برنامه های آنان به شمار می روند،  و در عین حال،  زمینه و مجال 

مقاومت برای شکل گیری استراتژی های جدید را فراهم می سازند. 
فوکو هم چنان به این باور است که در هر جامعه یی تولید گفتمان مدیریت،  
سازمان دهی و بازبخش می شود، و برخی از گفتمان ها عماًل ممنوع یا سرکوب 
1. Foucault, M., (2004), The Archeology of Knowledge, London: Routledge, 
p. 54.
2. Howarth, D., (2000), Discourse, Open University Press, p. 77-78.
3. Foucault, M., (2004), The History of Sexuality, Vol. 1: An Introduction, 
New York: Pantheon Books, p. 101-2.
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می گردند.1 فوکو عالوه می کند: قدرت و دانش بدون واسطه یکی بر  دیگری 
داللت می کنند و نمی توان یکی را بدون دیگری تصور کرد. بنابراین، از نظر 
فوکو،  گفتمان ها تولید روابط قدرت و نیروهایی اند که آن ها را شکل می دهند. »در 

گفتمان است که قدرت و دانش همبستۀ یک دیگر می شوند.«2
با الهام از این گفته های فوکو توضیح داده شده که چه گونه حکومت افغان ها 
قدرت خود را توسط گفتمان رسمی القا کرده و گسترده  است،  و چه گونه از دانش 
استعماری برای تقویت تصویری که به عنوان یگانه حقیقت مطلق با مدیریت 
و ممنوع ساختن و سرکوب گفتمان های رقیب  همراه بوده، استفاده کرده است. 
هم چنان نشان داده شده که چه گونه نیروهای طردشده منافع و برنامه های خود را 
با استفاده از گفتمان به عنوان استراتژی مخالف برای به چالش  کشاندن روایت 

رسمی به پیش برده اند.  
برای مطالعۀ انتقادی گفتمان ها در افغانستان، به صورت وسیع از این ِشِگردها3 
و روش های4 ویژۀ فوکو استفاده شده است: دیرینه شناسی، تبارشناسی و ترکیب 
آن ها در مقولۀ مسأله دارساختن.5 از نظر فوکو دیرینه شناسی قواعد شکل گیری یی 
را بیان می کند که ساختار گفتمان ها را تعیین می کنند،  و تبارشناسی به ارزیابی 
ظهور تاریخی و شکل گیری حوزه های گفتمانی دیگر با توجه به احتماالتی که با 

استفاده از قدرت و ساختارهای سلطه حذف و طرد شده اند، می پردازد.6
هورت در بیـان تفاوت به کـارگیری این دو روش و ِشِگـرد می گوید: یک، 
گر را به رخ می کشد و تنها گفتمان  را توضیح می دهد،  دیرینه شناس نقاب تماشا

1. Howarth, D., (2000), Discourse, Open University Press, p. 56.
2. Foucault, M., (2004), The History of Sexuality, Vol. 1: An Introduction, 
New York: Pantheon Books, p. 100.
3. Techniques
4. Methods
5. Archaeology, Genealogy and Problematization.
6. Howarth, D., (2000), Discourse, Open University Press, p. 49.
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در حالی که تبارشناس تشخیص می دهد و برای مشکالت جوامع معاصر با ارزیابی 
ظهور تاریخی و شکل گیری آنان، راه  حل و عالج پیشنهاد می کند. دو، دیرینه شناس 
ارزش هایی چون حقیقت، دانش و معنی  را در ارزیابی خود معطل قرار می دهد،  
این پرسش ها را  به  پرداختن  بودن اجتناب  از  ناممکن  تبارشناس  در حالی که 
می داند. سه،  دیرینه شناس گفتمان ها را به عنوان ممارست های مستقل با قوانین 
ویژه مطالعه می کند،  اما تبارشناس نوعی از تاریخ را تولید می کند که شکل گیری 
دانش، گفتمان ها و جایگاه ابژه  ها را با تعامل پیچیدۀ ممارست های گفتمانی و 

غیرگفتمانی در بر می گیرد.
کید می کند که تبارشناسی آشکارا به نقش مرکزی و محوری قدرت و  هورت تأ
سلطه در شکل دهی گفتمان ها، هویت ها و نهادها توجه دارد و با رویکرد انتقادی 
به آن ها می پردازد. بنابراین، تبارشناس تالش می کند از »ریشه ها« و »بازی سلطه و 
استیال« که پدیده یی را به وجود    آورده است، پرده  بردارد، و هم چنان احتماالتی را که 
کم حذف شده اند برمال سازد. با این کار، تبارشناس احتماالت  توسط قدرت های حا
جدیدی را مطرح می کند که توسط تفسیرهای موجود کنار زده شده اند.1 از این رو،  
تحلیل تبارشناسانه یک عمل شالوده شکنانه است، چون این رویکرد آن چه را واحد 
و یک پارچه تلقی می گردد، تکه تکه می کند و نظریه ها را به عناصر تشکیل دهندۀ 
آن ها به مثابۀ پدیده های تاریخ بنیاد،  ممکن و احتمالی از جمع احتماالت فراوان 
تجزیه می کند. در مراحل بعدی فوکو تالش می کند هردو روش  را در یک رویکرد 
نو که از آن به نام »مسأله دارساختن« نام  می برد،  مفصل بندی کند.2 استراتژی 
مسأله دارساختن ذاتًا جنبۀ اخالقی دارد،  چون تالش می کند نشا ن دهد که حوزه های 
برساختۀ گفتمانی  مسلط ممکن و برساخته های سیاسی اند تا ضروری و الزامی.3

1. Howarth, D., (2000), Discourse, Open University Press, p. 49/71-73, Gut-
ting, G., (2001), French Philosophy in the Twentieth Century, Cambridge 
University Press, p. 258-88, and Rabinow, P., (1991), The Foucault Reader: 
An Introduction to Foucault’s Thought, Penguin Books.
2. Howarth, D., (2000), Discourse, Open University Press, p. 67.
3. Ibid., p. 135.



نظریۀ گفتمان ارنستو لکالو و شنتل  موف

در این بخش نظریٔه گفتمان یا مکتب ایسکس،1 مفاهیم اساسی و ابزارهای پژوهشی-
انتقادی آن را که توسط ارنستو لکالو و شنتل موف اساس گذاری شده، و اساس 
نظری این پژوهش را شکل می دهند، به بحث می گیرم. هورت می نویسد که لکالو 
و موف با رویکرد انتقادی به مکتب های فکری ساختارگرایی، پساساختارگرایی و 
مارکسیسم تالش می کنند قلمرو گفتمان را طوری توسعه دهند تا تمام ممارست ها 
و روابط اجتماعی را در برگیرد. از چارچوب اساسی نظریۀ گفتمان که منطق و 
بافت این پژوهش را تشکیل می دهد شروع می کنیم. این تالش ما را قادر می سازد 
تا اصطالحات متعلق به گفتمان و داللت های ضمنی آن ها را که به کثرت در 

متن کتاب به  کار می روند، بفهمیم.
مفهوم گفتمان در نظریۀ لکالو و موف به این معنی  است که تمام اشیاء و 
عمل کردها معنی داراند، و معنای آن ها توسط نظام ویژ ه یی از تفاوت های عمده 
شکل گرفته است. برای توضیح و بیان این قضیه هورت از نمونه و مثال جنگلی 
که در مسیر احداث یک بزرگ راه قراردارد استفاده می کند. هورت می گوید: 
1( این جنگل شاید برای عده یی مانعی در راه تطبیق سریع طرح ایجاد بزرگ راه  
تازه تلقی گردد، 2( یا شاید محل عالقه مندی دانشمندان و طرف داران طبیعت 
پنداشته شود، 3( و یا نمادی از میراث طبیعی مورد تهدید ملی  قلمداد گردد. 

1. School of Essex
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معنی  یا »بودن« جنگل در این جا بسته گی به نظام ویژه یی تفاوت  یا گفتمان هایی 
دارد که هویت آن را شکل می دهند. این ساختارهای گفتمانی برساخت های 
اجتماعی و سیاسی یی اند که نظامی از روابط میان اشیاء و ممارست های مختلف 
را به وجود می آورند و موقعیت های سوژه گی یی را فراهم می سازند که کنشگران 

اجتماعی می توانند خود را با آن ها شناسایی و تعریف   کنند.
عالوه براین،  در یک مقیاس کالن اجتماعی و سیاسی »طرح های هژمونیک« 
تالش می کنند رشته ها و الیه هـای مختلف گفتمان هـا را بـاهم پیوند دهند تا به 
سلطه و غلبه دست یابند یـا حـوزۀ معنی  را طوری سامان بخشند تـا هویت سوژه ها 
و ممارست ها را به طریق معینی تعیین کنند. هورت می گوید نظریۀ گفتمان با 
این فرضیه آغاز می گردد که تمام اشیاء و عمل ها با معنی  هستند، و معنای آنان 
نتیجه و پیامد نظام ها و قواعد مشخص تاریخی است. بنابراین، نظریۀ گفتمان 
به مطالعۀ راه هایی می پردازد که کردارهای اجتماعی گفتمان هایی را برمی سازند 
و با گفتمان هایی که واقعیت های اجتماعی را برساخته اند به رقابت می پردازند. 
این ممارست ها به دلیلی ممکن اند که نظام های معنایی ممکن و محتمل اند و 
نمی توانند حوزۀ اجتماعی معنی  را به صورت کامل پر کنند.1 برای فهم تفصیل 
و پردازش بیش تر این موضوع،  هورت فهم تعریف کاربردی سه بخش اساسی 
نظریۀ گفتمان لکالو و موف را مطرح می سازد: گفتمانی،  گفتمان و تحلیل 

گفتمان.2 
گفتمانی را هورت چنین به تصویر می کشد: »تمام اشیاء موضوع گفتمان اند«،  
و معنای آن ها بسته گی به نظامی از قواعد و تفاوت های عمدۀ برساختۀ اجتماعی 
دارد. بنابراین گفتمانی »افقی از ممارست ها و تفاوت های عمدۀ معنی  دار«، یا 

»جهانی از گفتمان ها و ممارست های معنی  دار است«. 

1. Ibid., p. 8.
2. Discursive, Discourse and Discourse Analysis. 
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اما گفتمان از نظر هورت به »نظام های معنایی مشخص تاریخ مندی اطالق 
می گردد که هویت سوژه ها و اشیاء را شکل می دهد«. بنابراین »گفتمان ها نظام های 
محکمی از روابط اجتماعی و ممارست هایی  هستند که ذاتًا سیاسی اند،  چون 
شکل گیری آنان زادۀ یک عمل رادیکال است که در پی برساخت جدال های 
آشتی ناپذیر اجتماعی و مرزکشی  سیاسی میان »داخلی ها« و »بیرونی ها« به میان 
می آید. به این اساس، برساخت گفتمان ها نیازمند استفاده از قدرت و نظم بخشیدن 
روابط میان کنشگران مختلف اجتماعی است. هورت هم چنان عالوه می کند که 
»گفتمان ها ممکن1 و برسـاخته های تاریخی اند، که همیشه از سـوی نیروهایی 
سـیاسـی یی کـه در جـریان تولیـد آنان حـذف شـده اند و در برابر تأثیرات حـوادث 

کنندۀ بیرون از ادارۀ  آنان، آسیب پذیراند.«2 بی جا
در فصل دوم و سوم کتاب، یا در خوانش اول روایت رسمی، به تفصیل توضیح 
داده شده  است که چه گونه حکومت  افغان ها  روایت رسمی را به عنوان یک عمل 
سیاسی برای به هژمونی رساندن طرح خود برساخت. در فصل چهارم و پنجم 
کتاب، یا در خوانش دوم،  به صورت نظام مند مختل شدن گفتمان رسمی را در پی 
کننده و برگشت گفتمان های حذف  شده و طرد شده نشان می دهم. حوادث بی جا

مولفۀ کلیدی دیگر نظریه در این پژوهش، تحلیل گفتمان و ِشِگردهای ویژه یی 
است که برای مطالعه و ارزیابی انتقادی گفتمان رسمی دولت سازی و گفتمان های 
رقیب در افغانستان فراهم می کند. هورت می نویسد »تحلیـل گفتمان به روند تحلیل 
ممارست ها یا کنش های معنی  دار به مثابۀ اشکال گفتمانی اطالق می گردد.« این 
رویکرد تحلیل گر گفتمان را قادر می سازد تا مواد زبانی و غیر زبانی گسترده یی 
را به مثابۀ »متن« یا »نوشتار«، که به سوژه ها اجازه می دهند جهان اشیاء، کلمات 
و ممارست ها را تجربه نمایند، مطالعه کند. برای انجام این کار،  هورت می گوید 

1. Contingent
2. Ibid., p. 9.
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تحلیل گر گفتمان می تواند از »روش« شالوده شکنی دریدا و از رویکرد دیرینه شناسی 
و تبارشناسی فوکو استفاده نماید.1

نظریۀ گفتمان »به ارزیابی راه هایی می پردازد که ممارست های اجتماعی به 
صورت نظام مند هویت سوژه ها و اشیاء را با مفصل بندی مجموعه یی از عناصر 
معنی  دار موجود در حوزٔه گفتمانی شکل می دهند.« در عین این که نظریۀ گفتمان 
کید دارد، به تثبیت  بر ممکن بودن و محتمل بودن تمام هویت های اجتماعی تأ

جزیی یا موقت معنی 2 نیز اعتراف می کند. 
مفهوم کلیدی دیگر که در روند برساخت گفتمان ها در افغانستان، به صورت 
مرتب از آن در این کتاب استفاده می کنم مفصل بندی است. لکالو و موف به این 
باوراند که تمام هویت ها از طریق مفصل بندی یا بازمفصل بندی عناصر معنی  دار 
به وجود می آیند. آنان مفصل بندی را چنین تعریف می کنند: »هر عملی که میان 
عناصر رابطه یی برقرار کند که هویت آن ها در پی این عمل مفصل بندی تغییر 
نماید.« بنابراین، از نظر آنان گفتمان »کلیت ساختاریافته یی است که از عمل 

مفصل بندی به دست می آید.«
گر گفتمان را به مثابۀ تثبیت نسبی یا موقت معنی  در یک حوزۀ  معین بدانیم،  ا
پس »مواضع متفاوت بنیاد« یا »نشانه هایی« را که »به صورت مفصل بندی شده در 
درون یک گفتمان ظهور می کنند« ابعاد3 می نامیم و تفاوت هایی را که »به شکل 
گفتمانی مفصل بندی نشده اند« و در زمان بحران اجتماعی وبی جایی ها خصلت 

شناور می یابند عناصر4 می خوانیم.5

1. Ibid., p. 9.
2. Partial fixation of meaning
3. Moments
4. Elements
5. Howarth, D., (2000), Discourse, Open University Press, p. 105, and How-
arth, D., and Stavrakakis, Y., (2000), “Introducing Discourse Theory and 
Political Analysis”, in Howarth, D., Norval, A. J. and Stavrakakis, Y. (eds.), 
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»ما هر عملی را که میان عناصر رابطه یی برقرارکند که هویت آنان در نتیجۀ 
این عمل مفصل بندی دست خوش تعدیل گردد، مفصل بندی می خوانیم. کلیت 
ساختاریافته یی ناشی از عمل مفصل بندی را گفتمان می نامیم. مواضع متفاوتی را 
که در قالب گفتمانی مفصل بندی شده اند، ابعاد می خوانیم. در مقابل، هر تفاوتی 

را که به شکل گفتمانی مفصل بندی نشده است ،  عنصر می نامیم.«1
این روند مفصل بندی، چنان که در فصل دوم و سوم کتاب توضیح داده شده، 
مرا قادر می سازد تا توضیح دهم که چه گونه حکومت و نخبه گان پشتون تبار به 
تدریج و قطعه قطعه2 گفتمان رسمی را در چندین مرحله با افزودن ابعاد جدید 
استراتژی  مفصل بنـدی  از بحـث  استفاده  با  برساختند. هم چنـان  به گفتمان، 
مفصل بندی جریان های مخالف را بیان  می نمایم که می خواهند گفتمان رسمی 

را به چالش بکشند. 
عالوه براین، از مفهـوم  دال های مرکزی3 و دال  تهی4 در پژوهش به کثـرت 
استفاده شده است تـا نقاط مرجـع و ممتاز گفتمان ها در افغانستان در مبارزه و 
تالش  آن ها برای ایجاد هژمونی و تثبیت موقت معنی  در جامعه شناسایی و برجسته  
گردد. لکالو و موف برای حل تناقض یا پارادوکس احتمال و تثبیت نسبی معنی ، 
که انتقال از »عنصر« به »ُبعد« در آن به دلیل »گشوده گی امر اجتماعی« و این که 
هر گفتمان با خطر مدام مازاد معنی در میدان گفتمانه گی روبه رو است،  مفهوم  
دال مرکزی را معرفی می کنند تا عناصر را به نظام معنی  داری از ابعاد در یک 
گفتمان تبدیل نماید.  بنابراین، دال مرکزی نشانه  یا دال  ممتاز یا نقطۀ مرکزی در 

Discourse Theory and Political Analysis: Identities, Hegemonies, and Social 
Change, Manchester: Manchester University Press, p. 7.
1. Laclau E., and Mouffe C., (1985), Hegemony and Social Strategy: Toward 
a Radical Democratic Politics, London: Verso, p. 105.
2. Piecemeale
3. Nodal points
4. Empty signifier



واکاوی گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان/58

گفتمان است که نظام معنایی ویژه یا »زنجیره های معنایی« را برای تثبیت نسبی 
معنی  باهم پیوند می زند.1

لکالو در کارهای تازه اش مفهوم »دال تهی«2 را مطرح کرده است تا به مثابۀ 
نشانۀ ممتاز چونان دال مرکزی عمل کند. نظریۀ گفتمان از منظر هستی شناختی 
به اصل »ناممکن بودن انسداد«3 یا »ناممکن بودن جامعه«4 باورمند است. از 
این منظر عرصۀ اجتماعی هرگز بسته نمی شود. بنابراین، مبارزات سیاسی یا 

طرح های هژمونیک تالش می کنند این خال را پر کنند. 
گر چه تکمیل  و تثبیت جامعه غیرممکن است،  اما نیاز به آن  از نظر لکالو ا
از بین نمی رود، چنین جامعه یی خود را همواره از راه حضور غیبت خویش نشان 
می دهد.5 بنابراین، به رغم این که فروبسته گی و اشباع کامل جامعه غیرممکن 
است، فکر و اندیشۀ بسته شدن و تثبیت کامل جامعه در این معادله به مثابه یک 
آرمان ناممکن6 عمل می کند. به این اساس،  جوامع در محور و به اساس همین 
آرمان های ناممکن شکل  می گیرند وسازمان داده می شوند، و به دال های تهی 
برای ظهور و عملکرد این آرمان ها یا ایده  آل ها نیاز است. برای بیان این موضوع 

1. Laclau E., and Mouffe C., (1985), Hegemony and Social Strategy: Toward 
a Radical Democratic Politics, London: Verso, p. 112-13, and Howarth, D., 
and Stavrakakis, Y., (2000), “Introducing Discourse Theory and Political 
Analysis”, in Howarth, D., Norval, A. J. and Stavrakakis, Y. (eds.), Discourse 
Theory and Political Analysis: Identities, Hegemonies, and Social Change, 
Manchester: Manchester University Press, p. 8. 

گر دولت، آزادی و دموکراسی در محور دال  »کمونیسم« مفصل بندی شده باشند، در این  به طور نمونه  ا
حالت کمونیسم گره گاه اصلی به شمار می رود. به دلیل مداخله  و حضور بالقوۀ این گره گاه، این عناصر 

به ابعاد داخلی گفتمان کمونیسم تبدیل می شوند.
2. Empty signifier
3. Impossibility of closure
4. Impossibility of society
5. Laclau, E., (2007), Emancipation (s), London: Verso, p. 53.
6. Impossible ideal
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لکالو از مثال هابز در حالت طبیعی1 استفاده می کند. 
مردم نیازمند نظم هستند، در چنین حالتی محتوای این نظم به یک امر ثانوی 
مبدل می گردد. »نظم« در چنین وضعیتی محتوایی ندارد،  چون نظم تنها در 
شکل های مختلفی که به واقعیت مبدل می شود قابل دید است. در صورت 
بی نظمی رادیکال و کامل،  »نظم« به مثابۀ آن چه غایب است ارایه می گردد. در 
چنین حالتی نظم به دال  تهی مبدل می شود؛ به مثابۀ نشانه یی از این غیبت. 
در این وضع، نیروهای مختلف سیاسی می توانند در تالش های خود برای ارایۀ 
اهداف معین به عنوان طرح هایی که این خالی گاه را پر نماید، به رقابت بپردازند. 

دست یافتن به هژمونی در حوزه یی دقیقًا به معنای پرکردن این  خال است.2

بنابـراین،  مفصل بندی گفتمان ها تنها در محـور یک دال  تهی کـه به عنوان دال 
مرکـزی عمل کند می تـواند شکل گیرد، و تهی بوده گی3 به مثابـۀ عمده ترین ویـژه گی 
و کیفیت دال مرکـزی و به عنـوان مهم تـرین شـرط امکـان پیروزی هژمونیک 

گره گاهی، مطرح می گردد.4 
در بازسـازی گفتمان رسمی، آن گـونه  کـه در سراسر کتاب به آن اشاره رفته، 
استدالل شده که گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان در محور ابرنشانۀ 
افغـانستان و افغـان و سـه گـره گاه درهم تنیده یی: اسطورۀ ظهور،  حکومت تـوسط 
جرگه ها و اصل تجاوز و مقاومت مفصل بندی گردیده است. عالوه براین، از 
منطق مشابهی برای ارزیابی گره گاه های گفتمان های مخالف جدید پسابی جایی 

در فصل ششم کتاب نیز استفاده شده است.
برای خنثی ساختن جدال آشتی ناپذیر و نزاع رادیکال در مرحلۀ پسابی جایی 

1. State of nature
2. Ibid., p. 44.
3. Emptiness
4. Howarth, D., and Stavrakakis, Y., (2000), “Introducing Discourse Theo-
ry and Political Analysis”, in Howarth, D., Norval, A. J. and Stavrakakis, Y. 
(eds.), Discourse Theory and Political Analysis: Identities, Hegemonies, and 
Social Change, Manchester: Manchester University Press, p. 9.
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در افغانستان،  گفتمان حوزۀ مشترک تمدنی به مثابۀ دال  تهی پیشنهاد گردیده،  تا 
به عنوان یک آرمان و ایده آل، به مثابۀ موجودیت یک غایب و  وحدت در بستر 
تعدد و کثرت عمل کند،  و ستیز و کشمکش را به جدال رقابتی کثرتگرا تبدیل 

نماید. 
گفتمان از نظر لکالو و موف با برساخت دال های مرکزی و گره گاه ها تالش 
می کند معنی  را به صورت نسبی تثبیت کند، اما ممکن بودن و احتمالی بودن 

معنی ، از عینیت یافتن و تحقق چنین آرمانی جلوگیری می کند. 
گفتمان های معین برای تثبیت نسبی معنای اجتماعی عمل می کنند، اما حوزۀ 
گفتمانی با »مازاد معنی«1 برجسته می گردد، که با هیچ گفتمان مشخصی به 
صورت کامل از صحنه حذف نمی شود. در حالی که گفتمان ها تالش می کنند 
نظم و الزامی را در حوزۀ معنی  تحمیل نمایند، اما ممکن بودن معنی  از احتمال 
به واقعیت پیوستن این امکان یا احتمال جلوگیری می کند. عالوه براین، به دلیل 
این که گفتمان ها پدیده های مرتبط با یکدیگراند،  و هویت   آن ها بسته گی به تفاوت 
آن ها از دیگر گفتمان ها دارد، وابسته اند و در معرض تهدید معنی  هایی قراردارند 
که در جریان مفصل بندی گفتمانی طرد شده اند. این همان چیزی است که لکالو 
و موف )11-1985:110( از آن به عنوان »بیرون گفتمانی« نام می برند. این به این 

معنی  است که احتمال و امکان حتی در  ابعاد الزمی نیز راه دارد.2

عالوه براین، مفهوم پردازی گره گاه ها و دال  تهی نیازمند ارایۀ پاسخ بایسته به بحث 
ظهور و شکل گیری تثبیت نسبی یا بسته شدن و کامل شدن هویت و جامعه است. 
برای پاسخ به تناقض بازبودن طبیعت و تثبیت نسبی یا بسته شدن و کامل شدن 
هویت و جامعه، لکالو و موف در هستی شناسی اجتماعی خود به اولویت سیاست3 
باور دارند. آنان به این باوراند که گفتمان ها و هویت ها در پی اعمال مفصل بندی 
و جدال های آشتی ناپذیر که استفاده از قدرت را با خود همراه دارند تولید می شوند. 

1. Surplus of meaning
2. Howarth, D., (2000), Discourse, Open University Press, p. 103.
3. Primacy of Politics
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به این موضوع در بازسازی گفتمان رسمی در فصل دوم و در بخش های مختلف 
کتاب به تفصیل پرداخته شده  است.

به دلیل این که نظام های اجتماعی خاصیت سیاسی دارند، همیشه در معرض 
نیروهایی  قرار دارند که در روند شکل گیری سیاسی گفتمان ها طرد و  تهدید 
رانده شده اند. به قول هورت در محور این روندها است که لکالو و موف تالش 
می کنند نظریۀ سیاسی گفتمان را پی ریزی کنند. برای انجام این کار، آنان سه 

مفهوم کلیدی را به معرفی می گیرند:
گونیسم، 2. سوژه گی سیاسی، و 3. هژمونی. 1 1. انتا

انتاگونیسم اجتماعی
گونیسم اجتماعی )جدال های آشتی ناپذیر اجتماعی(2 در نظریۀ گفتمان  مفهوم انتا
و در این پژوهش از جایگاه کلیدی و مرکزی برخوردار است. این مفهوم در برابر 
عینیت باوری در حوزۀ نزاع اجتماعی به کار می رود که به جدال و کشمکش میان 
کنشگران اجتماعی از یک منظر متفاوت نگاه می کند.3 جدال اجتماعی یک 
سلبیت آشتی ناپذیر را در روابط اجتماعی نشان می دهد،  چون محدودیت هایی را 
در جامعه آشکار می سازد که معنای اجتماعی در آن مورد نزاع و مناقشه است و 
نمی تواند به ثبات و عینیت برسد. بنابراین،  جدال آشتی ناپذیر اجتماعی نشانه یی از 

1. Antagonism, Political Subjectivity, and Hegemony. Howarth, D., (2000), 
Discourse, Open University Press, p. 104, and Howarth, D., and Stavraka-
kis, Y., (2000), “Introducing Discourse Theory and Political Analysis”, in 
Howarth, D., Norval, A. J. and Stavrakakis, Y. (eds.), Discourse Theory and 
Political Analysis: Identities, Hegemonies, and Social Change, Manchester: 
Manchester University Press, p. 9.
2. Social Antagonism
3. Howarth, D. (2006), “Hegemony, Political Subjectivity, and Radical De-
mocracy”, in Critchley, S., and Marchart, O. (eds.), Laclau: A Critical Reader, 
London: Routledge, p. 259.
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مرزهای سیاسی یک تشکیل یا تکوین اجتماعی است یا به اصطالح لکان جدال 
فقدان1 را در قلب تمام هویت های اجتماعی و عینیت ها به نمایش می گذارد. 

لکالو و موف هم چنان استدالل می کنند که جدال اجتماعی به این دلیل اتفاق 
می افتد که کنشگران اجتماعی نمی توانند به هویت کامل یا منافع کامل خود 
دست یابند یا از دست یافتن به هویت کامل یا منافع خود توسط یک »دشمن«2 
کامی آنان تلقی می گردد، بازداشته می شوند. بنابراین،  یا »مخالف«3 که مسؤول نا
جدال و نزاع4 وقتی اتفاق می افتد که موجودیت دیگری مرا از بودن خودم به 
صورت کامل باز  دارد، و من »انسداد هویت«5 را تجربه  کنم. به این اساس، روابط 
از ُپربوده گی6 به وجود نمی آید، بل که از ناممکن بودن شکل گیری آن پدید می آید. 
آنان هم چنان مدعی اند که انسداد هویت یک تجربۀ دوجانبه برای هر دو طرف 

مخاصمت است.
تا وقتی جدال آشتی ناپذیر وجود دارد،  من نمی توانم حضور کامل خودم باشم. 
هم چنان نیرویی که با من به جدال می پردازد چنین حضوری ندارد. حضور عینی 
طرف نشانۀ عدم حضور من است،  به این صورت جدال و ستیز لبریز از معانی 
متعدد و متکثری است که از عینیت یافتن و تثبیت کامل آن جلوگیری می کند.7

کامی یا مانع رسیدن به هر هویتی برای  استدالل شده است که آن چه باعث نا
گونیسم می  گردد، تنها دشمن بیرونی یی که  دست  یافتن به کمال8 در معادلۀ انتا
مانع دست یافتن کسی به هویتش می گردد نیست،  بل  واقعیت این است که هر 

1. Lack
2. Enemy
3. Foe
4. Antagonism
5. Blockage of identity
6. Fullness
7. Laclau E., and Mouffe C., (1985), Hegemony and Social Strategy: Toward 
a Radical Democratic Politics, London: Verso, p. 125.
8. Fullness
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هویتی در ذات خود مسدود و با ناممکن بودن1 خودش برجسته است و دشمن 
بیرونی تنها بخش کوچکی از این معادله را شکل می دهد که با استناد به آن فرد یا 

عده یی این ناممکن بودن را توجیه، بیرونی سازی یا  فرافگنی2 می کنند. 
بنابراین، میان جدال به صورت رادیکال و افراطی آن، به مثابۀ محدودیت امر 
اجتماعی و به مثابۀ امر ناممکنی که حوزۀ اجتماعی در محور آن شکل یافته،  و 
جدال به مثابۀ روابط میان موقعیت های جدال کننده گان، باید فرق گذاشت. به 
گونیسم به عنوان یک عینیت، و واقعیت اجتماعی  عبارت دیگر باید میان انتا
گونیستی فرق گذاشت.3 در بحث های کتاب با استفاده از  کشمکش های انتا
همین چشم انداز به روند شکل گیری هویت و مرزهای  سیاسی در افغانستان نگاه 
می کنم. در کتاب به صورت نظام مند نشان داده شده که چه گونه هویت افغانستان، 
افغان ها، گفتمان رسمی و هم چنان گفتمان های نو، در سطوح داخلی و بیرونی، به 

اساس همین روابط استوار بر جدل برساخته شده اند. 
عالوه بر این،  این اصل، ممکن بودن و بی ثبات بودن تمام هویت ها و عینیت های 
اجتماعی را به نمایش می گذارد، چون هر هویتی با پدیده یی بیرون از خـود در 
معرض تهدید و آسیب  قرار دارد.4 بـرای در نظـر گرفتن این عمل  سیاسی و 
1. Impossibility
2. Externalize
3. Zizek, (2010), “Beyond Discourse-Analysis”, in Interrogating the Real, 
London: Continuum International Publishing Group, Laclau, E., (1990), New 
Reflections on the Revolution of Our Time, London: Verso, p. 251-53, and 
Zizek, S., Laclau, E., Butler, J., (2000), Contingency, Hegemony, Universali-
ty: Contemporary Dialogues on the Left, London: Verso.
4. Howarth, D., (2000), Discourse, Open University Press, p. 105, Howarth, 
D., and Stavrakakis, Y., (2000), “Introducing Discourse Theory and Political 
Analysis”, in Howarth, D., Norval, A. J. and Stavrakakis, Y. (eds.), Discourse 
Theory and Political Analysis: Identities, Hegemonies, and Social Change, 
Manchester: Manchester University Press, p. 9-10, and Howarth, D. (2006), 
“Hegemony, Political Subjectivity, and Radical Democracy”, in Critchley, S., 
and Marchart, O. (eds.), Laclau: A Critical Reader, London: Routledge, p. 
259-60.
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برساخت جدال آشتی ناپذیر اجتماعی  لکالو و موف منطق هم ارزی1 و منطق 
تفاوت2 را معرفی می کنند.

منطق هم ارزی با ایجاد هویت های هم سان و هم ارز به نفی یک حوزۀ گفتمانی 
گر الف،  می پردازد.3 هورت در توضیح این موضوع می نویسد: در منطق هم ارزی ا
ب و ج )الف=ب=ج( در مقابل )د( هم ارز شوند، در این صورت د باید به صورت 
کامل به نفی الف، ب و ج بپردازد )د=-الف، ب و ج(،  و بنیاد نظام را برهم  زند. 
هورت عالوه می کند، هویت آنانی  که با گفتمانی شکل  گرفته و در موقعیت خاصی 
قرار گرفته اند همواره میان مجموعه یی از تفاوت های مشخص که با نظام گفتمانی 
موجود )الف، ب و ج( اعمال شده،  تقسیم می گردد، و تهدید بیش تر و جدی تر 

در این معادله توسط امر بیرون  گفتمانی4 )د( مطرح است. 
با استفاده از این منطق استدالل گردیده که تاجیک ها، اوزبیک ها و هزاره ها در 
مبارزۀ خود برای به چالش کشاندن سیطرۀ پشتون ها تالش می کنند از منطق هم ارزی 
استفاده کنند، و در فصل پنجم و ششم به زنجیرۀ هم ارزی میان غیرپشتون ها توجه 
بیش تر صورت گرفته است. منطق هم ارزی با برهم زدن نظام تفاوت ها و شکل دهی 
مرز سیاسی میان جریان های مخالف، تالش می کند اتحاد و همبسته گی به وجود 
بیاورد، اما منطق تفاوت دقیقًا خالف این را انجام می دهد. منطق تفاوت زمینۀ فهم 
نظم گفتمانی درحال توسعه یی را فراهم می کند که با درهم شکستن زنجیره های 
هم ارزی و ضمیمه ساختن عناصر سیال در راستای توسعۀ این نظم گام برمی دارد.

درحالی که یک طرح اصواًل با استفاده از منطق هم ارزی تالش می کند فضای 

1. Logic of equivalence 
2. Logic of difference
3. Howarth Howarth, D., and Stavrakakis, Y., (2000), “Introducing Discourse 
Theory and Political Analysis”, in Howarth, D., Norval, A. J. and Stavrakakis, 
Y. (eds.), Discourse Theory and Political Analysis: Identities, Hegemonies, 
and Social Change, Manchester: Manchester University Press, p. 11.
4. Discursive exterior
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کم ساختن معنی  در محور دو گروه متخاصم تقسیم نماید،   اجتماعی را با مترا
طرح دیگر با استفاده از منطق تفاوت تالش می کند تا جدال و مخاصمت را 

بی خانمان و تضعیف سازد و اختالف را به حاشیه یی در جامعه براند.1

با استفاده از این منطق در کتاب استدالل گردیده که حکومت افغانستان و افغان های  
قوم گرا یا نخبه گان قوم گرا از همان آغاز تالش کرده اند با استفاده از منطق تفاوت، 
با توسل به سرکوب، یارگیری2 یا اتحاد با یکی از گروه های قومی به قیمت قوم  
دیگر یا اقوام دیگر،  طرح سیاسی خود را به هژمونی برسانند. هم چنان، در مرحلۀ 
بی جایی بعد از سال 1970 استدالل گردیده که نخبه گان قوم گرای پشتون با استفاده 
از همین منطق تالش می کنند با برگشت به دوران پیشابی جایی گسست و اختالل 

ساختاری به میان آمده را بخیه بزنند. 

موقعیت های سوژه گی و سوژه گی سیاسی
لکالو و موف در پی افگندن نظریۀ گفتمان خود به »سوژه گی«3 و »کنشگری«4 
اهمیت فراوان قایل اند. آنان به نحوه  و شیوه یی که کنشگران یا عامالن اجتماعی 
هویت خود را کسب می کنند، هویت خود را زنده گی می نمایند و عمل، توجه 
جدی دارند و به نقش کنشگری در به چالش  کشاندن و تحول ساختارهای 

کید می کنند. اجتماعی تأ
آنان براین باوراند که هویت های  سوژه ها به صورت گفتمانی برساخته شده اند، 
اما در عین زمان خود آیینی کارگزار را نیز به رسمیت می شناسند. در این راستا، 
آنان میان موقعیت مندی سوژه و سوژه گی سیاسی برای بیان موقعیت یابی سوژه 

1. Howarth, D., (2000), Discourse, Open University Press, p. 107, and Laclau 
E., and Mouffe C., (1985), Hegemony and Social Strategy: Toward a Radical 
Democratic Politics, London: Verso, p. 127-34.
2. Cooption
3. Subjectivity
4. Agency
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در یک ساختار گفتمانی و برای مراعات کنشگری سوژه فرق قایل می شوند.
موقعیت سوژه در درون ساختار گفتمانی این را می رساند که سوژۀ همگون و 
با منافع ویژ ه یی وجود ندارد، بل که هر »فرد انضمامی«1 می تواند چندین موقعیت  
مختلف سوژه گی چون سیاه، طبقۀ متوسط، مسلمان و زن داشته باشد. بنابراین، اصل 
موقعیت های سوژه گی به بیان اشکال مختلفی می پردازد که کنشگران توسط آن ها 
به مثابۀ بازیگران اجتماعی مطرح می شوند. از طرف دیگر اصل سوژه گی سیاسی 
به بیان شیوه یی می پردازد که بازیگران اجتماعی دست به کنش و عمل می زنند.2

سوژۀ سیاسی نه توسط ساختار تعُین می یابد و تثبیت می گردد و نه ساختار را 
می سازد. بل  وادار می گردد هنگامی که هویت های اجتماعی در بحران اند و 
ساختار نیازمند بازآفرینی است، در دایرۀ طرح های سیاسی معین یا گفتمان هایی 
و  آن ها شناسایی  با  را  یا خود  بگیرد  تصمیم هایی  که مفصل بندی می گردد؛ 
معرفی کند. به بیان  لکان، ظهور سوژه گی سیاسی حاصل فقدانی در ساختار 
است. این همان فقدانی در ساختار است که سوژه ها را وا می دارد تا با آن دسته 
از برساخته های اجتماعی یی هویت یابی کنند که ظرفیت بخیه زدن شکاف ها در 
نظم نمادین را دارند. به اختصار، در این روند هویت یابی3 است که سوژه گی های 
سیاسی خلق می شوند و شکل می گیرند. وقتی شکل گرفتند و به ثبات رسیدند، 
به همان موقعیت های سوژه گی یی دست می یابند که افراد را با ویژه گی ها و 

صفات معینی تولید می کنند.4

1. Concrete individual
2. Howarth, D., (2000), Discourse, Open University Press, p. 108, and Howarth, 
D., and Stavrakakis, Y., (2000), “Introducing Discourse Theory and Political 
Analysis”, in Howarth, D., Norval, A. J. and Stavrakakis, Y. (eds.), Discourse 
Theory and Political Analysis: Identities, Hegemonies, and Social Change, 
Manchester: Manchester University Press, p. 12-13.
3. Identification
4. Howarth, D., and Stavrakakis, Y., (2000), “Introducing Discourse Theory 
and Political Analysis”, in Howarth, D., Norval, A. J. and Stavrakakis, Y. (eds.), 
Discourse Theory and Political Analysis: Identities, Hegemonies, and Social 
Change, Manchester: Manchester University Press, p. 14.
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این مقوله ما را قادر می سازد تا قدرت گفتمان ها را در افغانستان پیشا بی جایی 
و هم چنان افغانستان پسابی جایی  در خلق سوژه های خود خوب تر و بهتر درک 
کنیم و بدانیم. چنان که در بخش های مختلف کتاب توضیح داده می شود، گفتمان 
رسمی، به دلیل موقعیت ممتاز خود و به دلیل ته نشین شدن مفاهیمی که در طول 
زمان برساخته، نوع ویژه یی از سوژه گی و هویت را خلق کرده است. اما به دلیل 
بی جایی بنیادین مرحلۀ پسا -1970 سوژه های سیاسی توانستند تصمیم های تازه یی 
اتخاذ کنند و خود را با گفتمان های نوی که در این مرحله مفصل بندی شده اند 

شناسایی و معرفی نمایند.
عالوه براین، از مقوله های ایدیولوژی1 و منطق فانتزی )خیال پردازی( 2 نیز 
استفاده شده تا دالیل و انگیزه های کشش و چنگ زدن سوژه ها به گفتمان رسمی 
و گفتمان های نو در کشور تبیین گردد. ایدیولوژی از نظر هورت سوژه را در فهم 
احتمالی  و ممکن بودن روابط اجتماعی، به دلیل قرارگرفتن در یک گفتمان معین، 
دچار توهم و سرخورده گی می کند. بنابراین، وضعیت واقعی موجودیت خود را 

به درستی نمی شناسد.
هورت به این باور است که این »درست  نشناختن« سوژه را از بی جایی غیرمترقبۀ 
 ساختاری که همیشه در معرض تهدید مختل شدن قرار دارد غافل می سازد یا 
بـرای او عایقی و حـایلی در فهم این موضوع ایجاد می کند. در »چنگال گرفتن« 
به  افـراد  ایدیولوژی شـامل  پرکتیس های3 بی شمـاری است کـه توسـط آن ها 
سوژه های با هویت مشخص تبدیل می شوند، و توسط آن ها این نوع هویت ها 
پایدار نگه داشته می شوند و بازتولید می گردند. این کارکرد ایدیولوژیک می تواند 

1. Ideology
2. Fantasmatic logics
3. Practices

برای ترجمۀ این کلمه عده یی »کارکردها« و »ممارست ها« را پیشنهاد کرده اند و تعدادی از مترجمان 
به دلیل نارسایی معادل های فوق »پرکتیس« را به کار برده اند. من از این معادل ها به صورت یکسان 

استفاده کرده ام.
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»به فراموشی سپردن مبدأهای امر سیاسی« را به میان بیاورد و تسهیل کند، و 
می تواند سوژه ها را قادر سازد تا طوری زنده گی نمایند که انگار پرکتیس های 

آنان طبیعی اند.1 

از نظر هورت منطق فانتزی )خیال پردازی( برای ما ابزاری را فراهم می سازد تا 
بدانیم چرا برخی از پرکتیس ها و تشکل ها برای سوژه دلچسپ و گیرا هستند یا 
سوژه را می توانند در چنگال خود گیرند. هورت هم چنان عالوه می کند که منطق 
فانتزی به مطالعه و فهم قدرت و نیروی پرجذبه و پرکششی می پردازد که در عقب 
این پرکتیس ها قرار دارد. در پرکتیس های سیاسی فانتزی برای این ممارست ها و 
عملکـردها جهت و انرژی فـراهم می کند، چـون فانتزی وجود احتمال و امکان 
بنیادین را با روایت خیالی یا منطق خیال پردازانه که وعدۀ کامل شدن را بعد از 

برطرف گردیدن مانعی می دهد، می پوشاند یا بسته می کند.
این مقوله ما را در این پژوهش در فهم دالیل، فانتزی، کشش ها و جاذبه هایی 
که در گره گاه های گفتمان رسمی: اسطورۀ ظهور، حکومت توسط جرگه ها و 
اصل تجاوز و مقاومت، دمیده شده کمک می کند. گفتمان رسمی در کلیت خود 
اصل انسداد هویت توسط یک بیرونی را تقویت می کند و پرشدن، کامل شدن 
و دست یافتن به هویت کامل را وقتی دشمن، دشمن مرموز و موهوم بیرونی 

شکست خورد یا خنثی  گردد، نوید می دهد. 
یکی از مفاهیم کلیدی دیگر که در این پژوهش و در بخش های مختلف کتاب 
به کثرت به کار می رود،  مقولٔه بی جایی2 است. در نظریۀ گفتمان بی جایی از یک سو 
به مختل شدن نظم های نمادین3 و هویت های وابسته به  آن می پردازد و از طرف 
1. Glynos, J., and Howarth, D. (2007), Logics of Critical Explanation in So-
cial and Political Theory, London: Routledge, p. 117.
2. Dislocation 

عده یی این اصطالح را بی قراری، تزلزل و آشفته گی نیز ترجمه کرده اند. در عین این که کاربرد این 
اصطالحات را نیز صواب می دانم، در این نوشته بیش  تر از معادل بی جایی استفاده می کنم. 

3. Symbolic order
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دیگر به بازشدن فضایی  که در داخل آن سوژه های سیاسی خالق ظهور می کنند تا 
خود را با گفتمان های نو شناسایی و معرفی کنند. بی جایی را به این اساس می توان 
حوادث یا بحران هایی به شمار آورد که در نظم گفتمانی موجود قابل بازنمایی و 
نماینده گی نیستند، و وظیفۀ  بی جایی مختل کردن و بی ثبات ساختن نظم نمادین 
است.1 این »غیرمتمرکزکردن« یک ساختار توسط روندهای سیاسی هویت های 
موجود را درهم می شکند و باعث خلق بحران هویت برای سوژه می گردد، و 

مختل شدن نظم  های نمادین را توضیح می دهد. 
اما بی جایی ها تنها حوادث تروماتیک )روان زخمانه( نیستند،  چون بی  جایی ها 
از یک سو نظم تثبیت شدۀ نسبی را مختل می کنند و از طرف دیگر فضا را برای 
گیرتر باشد، فراهم می سازند.  شکل گیری یک نظم  نو، که می تواند بازتر و فرا
از یک سو بی جایی ها هویت ها را تهدید می کنند و از طرف دیگر بستری برای 

شکل گیری هویت های تازه اند.2
هورت هم چنان استدالل می کند که بی جایی در عین این که هویت ها و گفتمان ها 
را مختل می سازد و برهم  می زند،  در سطح معنی  خال و فقدان3 خلق می کند که 
باعث تسریع شکل گیری و برساخت یک حوزٔه گفتمانی جدید می گردد، و این 
حوزۀ گفتمانی تالش می کند ساختار بی  جاشده و درهم شکسته را َبخیه و ُرفو 
کند.4 در فصل دوم و سوم کتاب،  همان طور که تذکر رفت،  به توضیح برساخت 

1. Howarth, D. (2006), “Hegemony, Political Subjectivity, and Radical De-
mocracy”, in Critchley, S., and Marchart, O. (eds.), Laclau: A Critical Reader. 
London: Routledge, p. 261.
2. Laclau E., (1990), New Reflections on the Revolution of Our time, London: 
Verso, p. 39.
3. Lack
4. Howarth, D., and Stavrakakis, Y., (2000), “Introducing Discourse Theo-
ry and Political Analysis”, in Howarth, D., Norval, A. J. and Stavrakakis, Y. 
(eds.), Discourse Theory and Political Analysis: Identities, Hegemonies, and 
Social Change, Manchester: Manchester University Press, p. 13, and Glynos, 
J., and Howarth, D. (2007), Logics of Critical Explanation in Social and Po-
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و غلبۀ گفتمان رسمی  پرداخته می شود. بعد از آن، چنان که در فصل پنجم کتاب 
کننده در کشور شکل می گیرند و به وقوع  بیان گردیده،  حوادث رادیکال بی جا
می پیوندند، که نه تنها ساختار غالب را مختل می سازند و برهم می زنند، که فضا 

را برای ظهور نظم های نوین باز می کنند.
مفهوم هژمونی1  که به مثابٔه فعالیت  ایده آل سیاسی در کتاب به کار رفته،  یکی 
از مفاهیم کلیدی در نظریۀ گفتمان است. در کتاب توضیح داده شده که چه گونه 
گروه های متنازع تالش می کنند طرح های سیاسی خود را مفصل بندی کنند تا 
در فضای بی جاشدۀ سیاسی به هژمونی دست یابند. پرکتیس های هژمونیک در 
نظریۀ گفتمان سرمشق و الگویی برای فعالیت های سیاسی به شمار می روند، که 
در برگیرندۀ مفصل بندی هویت ها و سوژه گی های مختلف در یک طرح واحداند  
و سازمان یافته گی های هژمونیک نتیجۀ این نوع طرح ها به شمار می روند،  که 

تالش می کنند نظم  نوین اجتماعی یی از عناصر مختلف بی جاشده ایجاد کنند.
هژمونی به مفهومی که گرامشی به کار می برد به معنای تشکیل جبهٔه تاریخی و 
سازماندهی اقناع از طریق کسب رضایت اعضای جریان بدون توسل به خشونت 

و اجبار است.
مهم ترین وظیفۀ طرح هـای استراتژیک این است تـا ساختـارهـای معنایی یا 
»آرایش های هژمونیک« را که در سطح اجتماعی در محور گره گاه ها یا دال های 
مرکزی مفصل بندی می شوند برسازند و ثبات بخشند. گره گاه ها یا دال های مرکزی 
کم اند که هویت مجموعه یی از نشانه ها را به  نشانه های ممتاز معنی های مترا

صورت نسبی تثبیت  می کنند.2

مفهوم هژمونی از نظر لکالو و موف ممکن مندی،  گشوده گی روابط اجتماعی و 
litical Theory, London: Routledge, p. 14.
1. Hegemony
2. Howarth, D. (2006), “Hegemony, Political Subjectivity, and Radical De-
mocracy”, in Critchley, S., and Marchart, O. (eds.), Laclau: A Critical Reader. 
London: Routledge, p. 259.
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گونیست( را مسلم می داند. بنابراین،  بی ثباتی  موجودیت نیروهای متخاصم )انتا
یا »دال های شناور« زمینه یی  مرزهای سیاسی و موجودیت عناصر بی جاشده 
گونیست( فراهم می سازد تا با ارایۀ طرح های  را برای گروه های متخاصم )انتا

سیاسی تالش کنند به هژمونی دست یابند.
لکالو و موف ممکن بودن عنـاصر را بـه سوژه های طرح هـای هژمونیک و 
ساختارهای اجتماعی نیز تسری می دهند، که از آن به نام نهادهای تصمیم ناپذیر1 
یاد می کنند. این مقوله موجودیت »بیرون گفتمانی«2 را نیز مفروض می داند،  که 
زمینه ساز شکل گیری هژمونی و تهدیدی برای موجودیت آن به شمار می رود. به 
رغم این که برنامه های هژمونیک تالش می کنند نظام هایی معنایی را برسازند و 
ثبات بخشند،  اما هیچ گفتمانی قادر به دست یافتن به هژمونی کامل در میدان 

گفتمانی با حذف تجربۀ بی جایی و جدال های آشتی ناپذیر اجتماعی نیست.3
به صورت عموم میدان ظهور هژمونی کردارهایی برای مفصل بندی کردن است. 
این میدانی است که »عناصر«4 در آن بلورینه5  نشده و به »ُبعد«6 تبدیل نگردیده اند... 
هژمونی به پیش فرض نامکمل بودن و بازبودن امر اجتماعی باور دارد، و این 
امر تنها در میدانی شکل  می گیرد که با پرکتیس های مفصل بندانه احاطه شده 
گونیست  باشد. ...دو پیش شرط مفصل بندی هژمونیک موجودیت نیروهای انتا

1. Undecidable
2. Discursive exterior
3. Howarth, D., (2000), Discourse, Open University Press, p. 110-11, How-
arth, D., and Stavrakakis, Y., (2000), “Introducing Discourse Theory and 
Political Analysis”, in Howarth, D., Norval, A. J. and Stavrakakis, Y. (eds.), 
Discourse Theory and Political Analysis: Identities, Hegemonies, and Social 
Change, Manchester: Manchester University Press, p. 14-15, Laclau E., and 
Mouffe C., (1985), Hegemony and Social Strategy: Toward a Radical Dem-
ocratic Politics, London: Verso, p. 134-45, and Howarth, D. (2006), “Hege-
mony, Political Subjectivity, and Radical Democracy”, in Critchley, S., and 
Marchart, O. (eds.), Laclau: A Critical Reader. London: Routledge, p. 256-71.
4. Elements
5. Crystallised
6. Moment
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)متخاصم( و بی ثباتی مرزهایی است که آنان را از هم جدا می سازند. تنها موجودیت 
ساحۀ وسیعی از عناصر شناور و احتمال مفصل بندی آنان در جریان مخالف 
است )این به معنای بازتعریف مرتب و دایم این جریان می باشد( که زمینه را 
برای تعریف یک پرکتیس به عنوان هژمونیک فراهم می سازد. بدون هم ارزی 

و بدون مرزها، اصاًل صحبت  کردن از هژمونی ناممکن است.1

از یک چشم انداز کاماًل انتزاعی نمی توان نتیجه گرفت که تمام گفتمان ها به 
صورت برابر در موقعیتی قرار دارند که به هژمونی دست یابند. بنابراین،  برای 
در نظرگرفتن اشکال جدید هویت یابی در نتیجۀ بی  جایی های سریع،  که برای 
سـوژه  هـای سیاسی اجـازه می دهند تـا نظم  هـای  بی جاشده را بازسـازی کنند و 
ُمدل های متفاوتی از هژمونی بنا نهند، لکالو مفاهیم اسطوره ها، 2 انگاره ها3 و 

افق4 را ارایه می کند.
اسطوره  از نظر لکالو فضاهای جدیدی بـرای بازنمایی و نماینده گی فـراهم 
گر در َبخیه  می سازد و تالش می کند تا فضای بی جاشده را َبخیه و پنهان سازد. ا
اجتماعی موفق گردید،  بی جایی ها و ضمیمه ساختن خواست های وسیع  زدن 
یافته است. مجموع تصورات  ارتقا  اسطوره به انگاره ها  می توان مدعی شد که 
اجتماعی را می توان »افق« یا »نهایت مطلق«5 نامید، که فضای عمومی را نظم 
و ساختار می بخشد و قابل فهم می سازد،  چون هزارۀ مسیحی و روشنگری.6 با 

1. Laclau E., and Mouffe C., (1985), Hegemony and Social Strategy: Toward 
a Radical Democratic Politics, London: Verso, p. 134-5/6.
2. Myths
3. Imaginaries
4. Horizon
5. Absolute limit
6. Howarth, D., (2000), Discourse, Open University Press, p. 111, Howarth, 
D., and Stavrakakis, Y., (2000), “Introducing Discourse Theory and Political 
Analysis”, in Howarth, D., Norval, A. J. and Stavrakakis, Y. (eds.), Discourse 
Theory and Political Analysis: Identities, Hegemonies, and Social Change, 
Manchester: Manchester University Press, p. 15-16, and Howarth, D. (2006), 
“Hegemony, Political Subjectivity, and Radical Democracy”, in Critchley, S., 
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استفاده از این مقوله ها استدالل شده که در افغانستان هیچ یک از گفتمان ها تا 
کنون به مرحلۀ اسطوره،  انگاره ها و افق نرسیده اند. ا

and Marchart, O. (eds.), Laclau: A Critical Reader. London: Routledge, p. 261.





گونیسم  گذار از انتاگونیسم به آ
)گذار از جدال آشتی ناپذیر به جدال رقابتی(

ُمدل های دریدایی رابطه میان خود و دیگری در سنت پساساختارگرایی توسعه 
داده شده است، که از این میان می توان از جدال رقابتی مبتنی بر احترام متقابل 
کانولی،1 رشد بینافرهنگی استوار بر قانون اساسی تلی2 و جدال رقابتی کثرتگرای3 
موف نام برد. به عنوان مبنای نظری ارایۀ »گفتمان تمدنی« در فصل ششم کتاب تا 
لبه های تیز جدال  مخاصمت آمیز افراطی استوار بر قاعدۀ »دوست- دشمن« در 
افغانستان را نرم سازد و آن را به رقابت سالم استوار بر قاعدۀ »ما و دیگری« ارتقا 

دهد، از ُمدل دموکراسی جدال رقابتی کثرتگرای موف بهره می گیرم. 
موف بعد از ارزیابی انتقادی خالها و نواقص جریان های ذات باور و تقلیل گرای 
ُمدل های کلی گرا و مشورتی گفتمان لیبرال دموکراسی، که در میان چیزهای دیگر، 
گونیسم اجتماعی و رابطۀ معطوف به قدرت را انکار می کنند،   موجودیت انتا
گونیسم کثرتگرا را به عنوان ُمدل بدیل برای دست یافتن به رادیکال دموکراسی4  آ

1. Agonistic Respect. Chambers, S. A., and Carver, T., (ed.), (2008) William 
E. Connolly: Democracy, Pluralism and Political Theory, Routledge.
2. Intercultural and Constitutional Development. Tully, J., (2006), Strange Mul-
tiplicity: Constitutionalism in an Age of Diversity, Cambridge University Press.
3. Agonistic Pluralism
4. Radical Democracy
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مطرح می کند.1
برای انجام چنین کاری، موف ُمدلی از دموکراسی را بسط می دهد که قدرت و 
گونیسم اجتماعی در مرکز آن قرار دارد. موف توضیح می دهد که مبنای نظری  انتا
چنین رویکردی در کتاب هژمونی و استراتژی اجتماعی اساس گذاشته شده بود. 
موف مدعی است وقتی »امر سیاسی« را تصدیق می کنیم، و از نوع »سیاستی«2 که 
گونیسم  گاهیم، در این صورت می توانیم نظریۀ آ گونیسم شکل می گیرد آ در سایۀ انتا
پلورال را خوب تر درک کنیم. موف می گوید هدف »سیاست« ایجاد وحدت در 
گونی است. بنابراین، سیاست همیشه در صدد  یک بستر کشمکش، نزاع و گونا
ایجاد »ما« و »دیگران« است و به این قضیه توجه جدی دارد. بنابراین، روابط 
میان گروه های رقیب می تواند به شیوۀ »دوست- دشمن« شکل گیرد، که »ما« در 
این معادله »داخلی و خودی«، و »دیگران«، »بیگانه و بیرونی« اند. هنر سیاست 
دموکراتیک، به قول موف،  این نیست تا بر اختالف یا تعارض ما و دیگری فایق   

1. برای فهم ُمدل های مختلف مردم ساالری و این که این  ُمدل ها چه گونه از یکدیگر فرق می کنند،  
ر.ک. به:

Gabardi, W., ‘Contemporary Models of Democracy’, Polity, (Summer, 
2001),Vol. 33, No. 4, pp. 547-568, and Laclau E., and Mouffe C., (1985), 
Hegemony and Social Strategy: Toward a Radical Democratic Politics, 
London: Verso, p. 149-93.

2. مهم است تا هدف موف را از کاربرد دو اصطالح »امرسیاسی« و »سیاست« بدانیم. سیاست در 
به  پیوند دارد،  در حالی که »امر سیاسی« هستی شناسانه است. موف  واژه گان موف به سطح موجود 
گونیسم نگاه می کند. موف می نویسد: »هدفم از  »امر سیاسی« به مثابۀ فضای قدرت، رویارویی و انتا
»امر سیاسی« حوزۀ جدال،  ستیز و کشمکش است، که به باورم جوامع سیاسی را می سازد،  و هدفم 
از »سیاست« مجموعه یی از ممارست ها و نهادهایی است که توسط آنان نظمی برای سامان بخشی 

هم زیستانۀ انسان ها در بستر  متنازعی که توسط »امر سیاسی« ایجاد می گردد، فراهم می شود.«
Muuffe, C., (2005), On Political, UK: Routledge, p. 8-9

هم چنان در کتاب پارادوکس دموکراتیک موف از »امر سیاسی« به مثابۀ »حوزۀ جدال یاد می کند که 
ذاتًا در روابط انسانی نهفته است؛ جدال های آشتی ناپذیری که می توانند اشکال مختلفی بگیرند و در 

قالب روابط اجتماعی مختلف تبلور یابند.« 
Mouffe, C. (2000), The Democratic Paradox, London: Verso, p. 101.
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آید،  کاری که از نظر وی اصاًل ممکن نیست، بل هنرش این است تا این تعارض و 
اختالف را طوری تنظیم کند که با دموکراسی کثرتگرا همنوا باشد. برای این که این 
تعارض خنثی  و مهار گردد، و فضا برای روابط متنوع و تقسیم بندی های  اجتماعی 
بر اساس قاعده  و معادله یی غیر از »دوست و دشمن« فراهم شود، موف پیشنهاد 
می کند تا میان »دشمن« و »مخالف« فرق قایل شویم. به این اساس، با استفاده از 
چشم انداز »جدال  رقابتی کثرتگرا« موف مدعی است که  وظیفٔه سیاست دموکراتیک 

این است تا »آنان« را طوری برسازد که نه »دشمن« بل که »مخالف« تلقی شوند.
از منظر »جدال  رقابتی کثرتگرا« هدف سیاست دموکراتیک این است تا »آنان« 
را طوری برسازد تا دشمنی که باید از بین برده شوند تلقی نگردند، بل  به آنان 
به عنوان رقیب و مخالف نگاه شود؛ رقیب و مخالفی که ما با دیدگاه های وی 
در نبردیم ولی حقوق وی را در دفاع از این دیدگاه ها هرگز مورد سوال قرار 

نمی دهیم.1

گونیسم )جدال(  حضور »رقیب یا مخالف« در این معادله  از نظر موف اصل انتا
در جامعه را منتفی نمی سازد، بل که لبه های تیز آن را ُکند و تعدیل می کند. رقیب 
در این معادله دشمن است اما دشمن مشروع و با وی زمینه های مشترکی داریم 
چون هر دو به اصول سیاسی مشترک یا به اتحادیۀ سیاسی واحد تعلق داریم و در 
فضای مشترک نمادینی به سر می بریم که کشمکش و نزاع در دایرۀ آن شکل 

می گیرد.
موف هم چنان به این باور است که معرفی و عرضۀ اصل رقیب در این معادله 
نیازمند تفکیک میان دو قالب و دو معادله یی است که رقیب در آن عرض 
اندام می کند: جدال  خصومت آمیز و جدال  رقابتی. جدال خصومت آمیز،  مبارزه 
میان دشمنان است،  درحالی که جدال  رقابتی مبارزه میان رقیبان مشروع به هدف 
بر  دموکراتیک  تقابل مشروع  و  نزاع  می باشد؛  اختالف2  برای  فضا  باز کردن 
1. Mouffe, C. (2000), The Democratic Paradox, UK: Verso, p. 101-2. 
2. Dissent
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موضع گیری های سیاسی و روی گزینه ها.
در غیبت روابط استوار بر جدال  رقابتی،  تهدید  بالقوه یی موجود است که »تقابل 
و نزاع میان هویت های ذات باور یا ارزش های اخالقی غیرقابل گفت وگو جای گزین  
تقابل و نزاع دموکراتیک گردد. وقتی مرزهای سیاسی کدر و تیره    گردند، نارضایتی 
گیر می شود، و جامعه شاهد ظهور و رشد انواع دیگری از  از احزاب سیاسی فرا
هویت های جمعی استوار بر ناسیونالیسم، دین یا اشکال هویت یابی های قومی 

می گردد«.1 
موف در پایـان استدالل خـود نتیجه گیری می کند کـه »از منظر جدال رقابتی 
کثرتگرا« هدف سیاست دموکراتیک این است تـا جدال  خصومت آمیـز را به 
جدال رقابتی ارتقا دهد.2 با الهام از دیدگاه ها و برداشت های موف در آخرین فصل 
کتاب چنین استدالل شده که برهم خوردن و اختالل گفتمان رسمی در نتیجۀ 
کنندۀ بعد از 1970 زمینه را برای جدال  خصومت آمیز رادیکال و  حوادث بی جا
افراطی به اساس معادلۀ »دوست- دشمن« فراهم کرده است. برای مهارکردن و 
خنثی سازی این جدال رادیکال و افراطی و برای تغییر نزاع و تقابل از دشمنی به 
رقابت، گفتمان تمدنی به عنوان راه  حل برای یک مشکل سیاسی در افغانستان 

ارایه گردیده است. 

1. Mouffe, C., (2005), On Political, London: Routledge, p. 30
2. Mouffe, C. (2000), The Democratic Paradox, London: Verso, p. 99-103, 
Mouffe, C. (2005), On the Political, UK: Rutledge, p. 1-20, Mouffe, C. (1993), 
The Return of the Political, London: Verso, Norval, A. J., (2000), “Trajectories 
of Future Research in Discourse Theory”, in Howarth, D., Norval, A. J. and 
Stavrakakis, Y. (eds.), Discourse Theory and Political Analysis: Identities, 
Hegemonies, and Social Change, Manchester: Manchester University Press, 
p. 220-30, and Norval, J. Aletta, (20070, Aversive Democracy: Inheritance 
and Originality in the Democratic Tradition, Cambridge University Press.



گفتمان استعماری و پسااستعماری

در تالش برای بازسازی ومسأله دارساختن گفتمان رسمی شکل گیری دولت در 
افغانستان، نقش استعمار،  نقش امپراتوری بریتانیا و امپراتوری روسیه،  و این که 
آنان چه گونه نقشۀ سیاسی منطقه را تغییر دادند، ُمدل سیاسی اروپامحور را در 
منطقه تحمیل، و در کنار کارهای دیگر، افغانستان را به عنوان کشور حایل در 
تأثیرات  این بخش هم چنان  قرار می گیرد.  ارزیابی  مورد  ایجاد کردند،  منطقه 
متقابل و اختالط گفتمان استعماری را با روایت دولتی،  بازتولید و درونی سازی 

روایت استعماری توسط دولت افغانستان را به بحث می گیرد.  
برخی از دانشمندان و پژوهشگرانی که از آنان در این کتاب نام می برم یا از 
کمیت  کارهای پژوهشی آنان استفاده می کنم،  به ویژه در فصل پنجم، به کثرت از حا
استعمار، معرفت شناسی استعماری،  دانش استعماری و استعمارزدایی از گفتمان 
رسمی دولت سازی در افغانستان سخن می گویند. گفتمان استعماری در این کتاب، 
یا آن طوری که من به کار می برم، به مطالعات انتقادی دانش دوران استعمار بریتانیا 
و روسیه، شامل تاریخ، قوم نگاری، جغرافیه، دین، مذهب، ادبیات، فرهنگ و... در 
افغانستان، شبه قارۀ هند و مناطق همجوار د اللت می کند، و گفتمان پسااستعماری 
به مطالعات انتقادی  تأثیر استعمار، دانش و متون استعماری بر شکل گیری و 

شکل دهی تاریخ و هویت افغانستان فعلی اشاره دارد. 
برای فهم یا درک گفتمان استعماری،  به صورت مختصر دربارۀ رویکرد یا 
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این راستا مفهوم  گفتمان استعماری و پسااستعماری سخن خواهم گفت. در 
استعمار و مفاهیم مرتبط را توضیح می دهم،  بعد از آن گفتمان پسااستعماری را 
به عنوان چالش در مقابل گفتمان استعماری مطرح  می نمایم، و در آخر نظریه یا 
رویکرد پسااستعماری فوکویی و سعید را به مثابۀ اساس نگاه انتقادی به گفتمان 
استعماری در افغانستان و منطقه ارایه می کنم. قابل تذکر می دانم که در مبحث 
پرداختن به گفتمان های استعماری و پسااستعماری،  بیش تر به موضوعاتی تمرکز 

شده که به پژوهش پیوند نزدیک دارند. 
برداشت عمومی از استعمار فتح،  تسخیر، سکونت، ایجاد شهرک های اشغالی 
و ادارۀ عملی حکومت و اقتصاد یک کشور و مطیع کردن و مقهور ساختن مردم 
آن است.1 به این اساس،  استعمار کردن به روند تجاوز و به دست گرفتن عملی 
ادارۀ کشوری با پشتوانۀ برتری فرهنگی اطالق می گردد. از همین رو استعمار 
یک طرح مشخص سیاسی و اقتصادی و گفتمان بزرگتر تسلط و برتری یا ترویج 
یک فرهنگ ایدیولوژیک است که حضور استعمارگر را به اساس دانش، علم و 
تمدن برترش توجیه می کند.2 استعمار از این منظر تسخیر و فتح را افاده می کند، 
و امپریالیسم که با استعمار پیوند نزدیک دارد و گاهی به جای  یکدیگر به کار 
گیرتر اطالق می گردد. امپریالیسم به مثابۀ ساختار  می روند،  به قدرت و تسلط فرا

1. استعمار به اساس تعریف دایرةالمعارف بریتانیا »یک پدیدۀ سیاسی-اقتصادی است که کشورهای 
مختلف اروپایی با استفاده از آن دست به کشف، تسخیر،  سکونت و استثمار بخش های بزرگی از 
جهان زدند. دوران استعمار ُمدرن از حدود سال های 1500 بعد از کشف راه های دریایی توسط اروپایی ها 
در سواحل جنوب افریقا )1488( و در امریکا )1492(،  آغازمی گردد. با این تحوالت قدرت بحری 
از مدیترانه به طرف اتالنتیک تغییر خورد و دولت های ملی پرتگال، اسپانیا،  جمهوری هالند، فرانسه 
و انگلستان ظهور کردند. با کشف، تسخیر و سکونت، این ملت ها گسترش یافتند، در بخش های 

مختلف جهان به ایجاد مستعمره  پرداختند و نهادها و فرهنگ اروپایی را ترویج کردند. 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/126237/colonialism-Western. 
(Accessed on 23/12/2012)
2. Hiddleston, J., (2009), Understanding Postcolonialism, UK: Acumen, p. 2, 
and Loomba, A., (2005), Colonialism/Postcolonialism, London: Routledge, p. 8.



81/فصل اول؛ مبنای نظری

بزرگی از تسلط اقتصادی و سیاسی الزامًا شامل تسلط مستقیم یا تسخیر کشور 
دیگری نمی شود.1 از این منظر،  امپریالیسم شاید بعد از پایان تسلط استعمار نیز 
ادامه یابد. استعمار به عنوان حرکتی برای اشغال،  تسخیر و اسکان،  یکی از راه هایی 
به شمار می رفت که امپراتوری ها تسلط و حوزۀ نفوذ خود را بسط می دادند. اما 
امپریالیسم به معنای بزرگ تر، اعمال نفوذ و سلطه با کاربرد قدرت یا از طریق 
تسخیر و اشغال مستقیم یا از طریق اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی است که معادل 
اعمال سلطۀ مستقیم می باشد. بنابراین، استعمار و امپریالیسم هردو دربرگیرندۀ 
نوعی از مطیع  ساختن، مقهور گردانیدن و اعمال سلطه  از سوی مردمی برمردم 

دیگر با به کارگیری قدرت با استفاده از نهادها و ایدیولوژی است.2
حرکت پسااستعماری یک جریان وسیع و همیشه در حال تغییر می باشد که 
باعث جلب توجه و جنجال و اختالف فراوان گردیده است. حرکت  پسااستعماری 
در جریان، و بعد از جنگ های استقالل در مستعمره های بریتانیایی و فرانسه یی 
آغاز گردید، و به صورت سریع به یک جریان روشنگری و فکری خالق و 
بحث بر انگیز تبدیل شد. از این منظر می توان پسااستعماری را »پاسخ چندین الیۀ 

سیاسی،  اقتصادی، فرهنگی و فلسفی در مقابل استعمار تلقی کرد.«3
به صورت عموم حرکت ها و رویکردهای پسااستعماری را می توان در دو بخش 
مورد مطالعه قرار داد: یک، تاریخ استعمارزدایی، حرکت های ضداستعماری، 
کمیت استعمار  حرکت های روشنفکری، فکری و فعاالنی که علیه سلطه و حا

1. Hiddleston, J., (2009), Understanding Postcolonialism, UK: Acumen, p. 2.
2. Young, J. C., (2001), Postcolonialism: An Historical Introduction, Oxford: 
Blackwell, p. 1-69. 

برای درک تفصیل تعریف و اختالفاتی که در زمینۀ توسعه و ابعاد اصطالحات استعمار، امپریالیسم، 
استعمار نو و پسا استعماری وجود دارد، ر.ک. به:

Hiddleston, J., (2009), Understanding Postcolonialism, UK: Acumen, p. 2-3, 
and Loomba, A., (2005), Colonialism/Postcolonialism, London: Routledge, p. 8.    
3. Hiddleston, J., (2009), Understanding Postcolonialism, UK: Acumen, p. 1.
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مبارزه کردند و جانشینان آنان که با میراث استعماری برخوردند و مفاهیم مسلط 
تعریف شده از سوی استعمار را به چالش  کشیدند یا بازنگری کردند، که از این 
جمع می توان از مفاهیمی چون فرهنگ، نژاد و تاریخ نام برد. دو، انقالبی در 
سنت روشنفکری و فکری غرب دربارۀ نقش زبان، قدرت، ایدیولوژی و این که 

سوژه های انسانی چه گونه شکل می گیرند و ساخته می شوند.1 
بحثم را با نگاه  گذرا از حرکت ها و مقاومت هایی که علیه استعمار جنگیده اند، و 
انواع و اقسام این حرکت ها آغاز می کنم،  و سپس بر ابعاد فلسفی و فکری گفتمان 
پسااستعماری، که درون مایه  و بنیاد گفتمان استعماری را به چالش می کشد، تمرکز 
کاوی دانش استعماری که راه را برای مسأله دار ساختن گفتمان  می کنم. برای نقد و وا
رسمی شکل گیری دولت در افغانستان هموار می سازد، در کنار دیگران بیش تر از 
گفتمان فوکو، شرق شناسی سعید و رویکرد شالوده شکنی دریدا استفاده می شود.  
حرکت پسااستعماری شامل جریان ها، استراتژی ها و ُمدل های متعدد و مختلف 
است، اما فرانتس فانون2 و  ژان پل  سارتر3 بدون تردید از برجسته ترین و مؤثرترین 
متفکران انقالبی  و سیاسی حرکت های ضداستعماری به شمار می روند. کارهای این 
دو دانشمند به کتاب راهنما یا دستورالعمل اقدامات انقالبی علیه استعمار تبدیل 
گردید. جریان مؤثر دوم در عرصۀ بحث های پسااستعماری تجربۀ استعمارزدایی 
هند علیه سلطۀ بریتانیا است که در مبارزات عدم خشونت و صلح آمیز مهاتما 

گاندی و کارهـای فکری گروه مطالعات بی نوایان هند تبلور یافته است.4  

1. Loomba, A., (2005), Colonialism/Postcolonialism, London: Routledge, p. 
22-23, and Gilbert, M. M., (1997) Postcolonial Theory: Contexts, Practices, 
Politics, London: Verso.
2. Fanon, F., (1967), The Wretched of the Earth, UK: Penguin, Fanon, F., 
(1968), Black Skin, White Masks, London: Paladin, Fanon, F., (1980), A Dying 
Colonialism, London: Writers and Readers Cooperative.
3. Sartre, J., (2001), Colonialism and Neocolonialism, London: Routledge, 
Sartre, J., (1948), Black Orphans, Paris: Présence Africaine.
4. Guha, R., (1997), Dominance without Hegemony: History and Power  in 
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گروه مطالعات بی نوایان1 شامل جمعی از تاریخ دانان هندی می شود که با الهام 
کاوی چه گونه گی تدوین و نوشتن تاریخ هند توسط  از آنتونیو گرامشی2 به نقد و وا
استعمارگران و ناسیونالیست ها می پردازند، و تالش می کنند تاریخ سیاسی هند 
استعماری را بازنگری، و از منظر بی نوایان، تهی دستان و عام مردم این کشور از 
نو بازنویسی کنند. این جریان مدعی است که تاریخ نگاری هند نماد و نمایشی از 
بازی و تعامل قدرت و دانش است که توسط بریتانیا از یک چشم انداز اروپامحور 
تدوین گردیده، و تالش کرده است تا قدرت خود را با استفاده از ابراز آموزش و 

پرورش به عوض بازتاب تاریخ مردم، بسط و گسترش دهد.3 

گفتمان، شرق شناسی و شالوده شکنی
نظریۀ دانش معطوف به قدرت فوکو و ادعای این که تولید و نشر دانش با کارکرد 
و گسترش ساختار قدرت رابطه و پیوند تنگاتنگ دارد،  ابزار نظری فوق العاده 
مهم در خدمت فلسفۀ پسااستعماری قرارداد تا به نقد استعمار و دانش استعماری 
بپردازد. از این منظر، ایجاد و به کارگیری دانش یک عمل سیاسی برای ترویج 
و تقویت یک گفتمان مشخص و سرکوب آنانی  است که از هنجارها و قواعد 

گفتمان مسلط سرپیچی می کنند.  
طبعًا فوکو به صورت مستقیم در مطالعات استعماری نقش ندارد، اما نظریۀ 
دانش معطوف به قدرت او در  دیرینه شناسی دانش  و نظریۀ زیست-قدرت4 در 

Colonial India, US: Harvard University Press, Chatterjee, P., (2010), The Par-
tha Chatterjee Omnibus: Nationalist Thought and the Colonial World, The 
Nations and Its Fragments, and A Possible India, Oxford University Press, 
and Chakrabarty, D., (2000), Provincializing Europe: Postcolonial Thought 
and Historical Difference, Princeton University Press.  
1. Subaltern Studies Group
2. Antonio Francesco Gramsci
3. Hiddleston, J., (2009), Understanding Postcolonialism, UK: Acumen, p. 71.
4. Biopower.
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کارهای دیگر فوکو  و این که چه گونه دانش توسط قدرت با استفاده از گفتمان 
تولید و شکل  می گیرد، بر مطالعات پسااستعماری تأثیر قابل مالحظه یی دارد و 
راه را برای مطالعۀ انتقادی گفتمان استعماری باز کرده و نقش دانش معطوف به 
قدرت را در شکل گیری آن برجسته می سازد. برخالف مارکسیسم سنتی که به 
گاهی کاذب تمرکز دارد، فوکو مفهوم گفتمان را به  موضوع ایدیولوژی به عنوان آ
عنوان پدیده یی که بر شکل گیری و برساخت سوژه، و قرار دادن سوژه در داخل 
یا بیرون گفتمان، نقش بنیادین دارد،  مطرح می سازد.1 به باور وی وقتی گفتمان 
سوژۀ  خود را می سازد، آن گاه سوژ ه یی که از درون این تشکل گفتمانی عمل 
می کند،  نه تنها روایت را درونی می سازد که اثرات آن را نیز در جامعه بازتولید 

می کند.  
این فوکو بود که راه را برای سعید،  گروه  مطالعات فرودستان2 و تعداد زیادی 
گشود تا گفتمان استعماری و دانش استعماری را نقد کنند و تأثیر کلی گفتمان 
استعماری و بازنمـایی استعـماری را مطالعـه نمـایند و از چه گـونه گی استفادۀ 
این دانش پرده  بردارند. سعید آشکارا با الهام از گفتمان فوکو به تیوریزه کردن 
شیوه هایی می پردازد که شرق3 در حوزۀ گفتمانی به عنوان موضوع دانش برساخته 
می شود، و نشان می دهد که چه گونه این روند »برساختن و دسته بندی« در خدمت 
تقویت برنامه  های جهان گشایی و مقهورساختن دیگر ملت ها توسط استعمار قرار 

دارد.
از نظر سعید،  شرق شناسی،4 یک، به معنای مطالعۀ شرق در رشته های مختلف 
در غرب است. دو، شیوه و سبکی از اندیشه و تفکر است که به اساس تفاوت 
تفاوت  به  و  میان شرق و غرب شکل گرفته،  و معرفت شناسی  هستی شناسی 

1. Hiddleston, J., (2009), Understanding Postcolonialism, UK: Acumen, p. 77-80.
2. Subalterns Studies Group
3. Orient
4. Orientalism
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دوتایی1 میان شرق و غرب متکی می باشد؛ نوعی از دوگانه گی یی گمراه کننده و 
ویرانگری که شرق در آن نماد تمام آن چه برای غرب دیگری و تهدیدآمیز است 
بازنمایی و معرفی گردیده است. سه، شیوه یی  از سلطه،  بازسازی و اعمال قدرت 
غرب بر شرق است. بنابراین،  شرق شناسی یک گفتمان است؛ شبکۀ وسیعی 
از متن ها،  تصویرها، پیش فرض ها و برداشت هایی که موقعیت غرب را به عنوان 

مرکز قدرت تقویت می کند.2  
کم تصویرها و قالب هایی است که غیراروپایی را  شرق شناسی برای سعید ترا
نشاندهی  می کند، و استعمارگر موقعیت  آقایی و تسلط خود بر دیگران را با 

ادعای تعریف، دسته بندی و فهم تفاوت دیگران از خود خلق می کند.3

دریدا در گام شالوده شکنانۀ معطوف به متن خود ساختار معرفت  یا دانش استعماری4 
را که سوژۀ اروپایی را در مرکز قرار می دهد و دیگر فرهنگ ها را زیردست و فروتر 
می نشاند، هدف قرار می دهد. دریدا با زیرسوال  بردن این سلطۀ اروپایی در شیوۀ 
شالوده شکنانه اش،  طوری که در این فصل توضیح داده شد،  ما را به اندیشیدن دوباره 
و به بازنگری در خصوص رابطه میان خود و دیگری یا طرح ریزی اخالق  جدید 

پسااستعماری فرا می خواند.5 

دانش استعماری و مسألۀ میزان اعتبار
استدالل بر این است که استعمار اروپایی ساختار و نظم دانش موجود بشری را دگـرگـون 
1. Binary
2. Hiddleston, J., (2009), Understanding Postcolonialism, UK: Acumen, p. 
85, Gilbert, M. M., (1997) Postcolonial Theory: Contexts, Practices, Politics, 
London: Verso, 34-40, Young, J. C., (2001), Postcolonialism: An Historical 
Introduction, Oxford: Blackwell, p. 383-394, and Stanford Encyclopaedia of 
Philosophy available at: http://plato.stanford.edu/entries/colonialism/ (Accessed 
on 24/12/2012).
3. Hiddleston, J., (2009), Understanding Postcolonialism, UK: Acumen, p. 77.
4. Colonial Episteme

5. تأثیر روش وی بر گفتمان پسااستعماری، به ویژه در کارهای هومی بابا،  روشن و برجسته است.
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سـاخته است. چـون در تجـربۀ استعماری بـه تمـام شـاخه ها و زیرمجموعه های 
دانش پرداخته شده است. مهم ترین بخش این روند جمع آوری و نظام مندسازی یا 
مرتب کردن معلومات در بارۀ سرزمین ها و مردمی است که قدرت های استعماری به 
آن جا رفته اند یا مردم این سرزمین ها در مرحله یی اتباع کشورهای استعماری شده اند.   
لشکر کشی ها و سفرهای اروپایی ها به آسیا، افریقا و امریکا شیوۀ جدیدی از 
اندیشه و برساخت »دیگری« را اساس گذاشت: دو گروه و دو طبقه یی متفاوت و 
در تقابل با یک دیگر؛ برداشتی از خود به عنوان اروپایی یا غربی در تقابل با تمام 
ک و منزه نیست، بل که به صورت بنیادی  جهان.1 دانش در سنت پساساختارگرایی پا
با قدرت رابطه و پیوند دارد. این بصیرت فوکویی بود که راهگشای شرق شناسی 
سعید گردید. سعید به نوبت خود مدعی است دانشی که دربارۀ شرق در اروپا تولید 
و به جریان انداخته شد یک حرکت ایدیولوژیک و ضمیمۀ قدرت بود و به همین 

اساس از اعتبار الزم برخوردار نیست. 
باآلخره یک تفاوت بنیادین میان اراده    به دانستن به هدف هم زیستی و توسعه یی 
افق های دید انسان مدارانه و ارادۀ به دانستن به هدف تسلط و تحمیل ارادۀ بیرونی 

وجود دارد.2

این جا توجه ما بر دانش استعماری،  و این مدعا متمرکز است که این دانش در 
شکل گیری یا برساخت گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان نقش 
تعیین کننده داشته است. هدف این است تا از یک سو اعتبار، قابل  قبول  بودن 
و جایگاه دانش استعماری را زیرسوال ببریم، و از طرف دیگر درونی ساختن این 
گفتمان استعماری آلوده، مکدر و تحریف شده توسط دولت افغانستان را برمال 

سازیم. 
آشکار است که در تاریخ طوالنی گسترش فرامرزی و بیرونی امپریالیسم و 
1. Loomba, A., (2005), Colonialism/Postcolonialism, London: Routledge, 
p. 53-4.
2. Said, E. W., (2003), Orientalism, UK: Penguin Books, p. Xiv.
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استعمار اروپایی مجموعه های عظیمی از متن ها،  تصویرها، و نقشه ها تولید شدند،  
کنون در آرشیف ها و کتاب خانه ها در سراسر جهان موجود و محفوظ اند.  که تا ا
این بازنمایی و نماینده گی  استعماری از فرهنگ، تاریخ، جغرافیا و ممارست های 
دیگران، به عنوان علم پذیرفته شد. با اتکا به تاریخ نگاری مرسوم استوار بر پارادایم 
حقوقی )حقایق مبتنی بر شواهد(، ادعای علمی بودن یا نتیجۀ تجـربۀ عملی یافته هـای 
استعماری پذیـرفته شد، و این یافته هـا بـه مثابۀ »منبع تاریخی« یا بازنمایی معتبر و 
شواهدی از گذشته به رسمیت شناخته شدند. بعد از ظهور گفتمان پسااستعماری، 
به ویژه نظریۀ گفتمان و نظریۀ دانش معطوف به قدرت بود که این روش مرسوم 
تاریخ نگاری به صورت بنیادین به چالش کشیده شد،  و ارزش معرف شناختی 
و منظومۀ دانش استعماری و اعتبار این دانش زیرسوال رفت و مسأله دار شد.   

دانش استعماری زمینۀ جهان گشایی و فتوحات استعماری را فراهم ساخت و 
خود نیز توسط آن تولید گردید. از برخی جهات،  دانش خود به معنای استعمار 
بود. توضیحات فوکو دربارۀ دانش معطوف به قدرت، ارزیابی های کوهن دربارۀ 
از  سعید  نقد  تسلط، 1  فرهنگی  طرح های  عنوان  به  استعمار  طبقه بندی های 
کادمیک یا علمی غرب از شرق، بازنگری دریدایی درمیان-بوده گی  بازنمایی ا
پیوندخوردۀ2 بابا از کلیشه های استعماری و توجه گروه مطالعات فرودستان به 
دسترسی به حضور و نماینده گی فرودستان در روایت استعماری، به ویژه حرکت 
رادیکال شالوده شکنانۀ اسپیوک دربارۀ غیبت »صدای« فرودستان در محاسبات 
و سندهای استعماری، کارها و تالش های بنیادین جریان گفتمان محور انتقادی 

مطالعات پسااستعماری به شمار می روند.3

به عالوۀ آن چه گفته  آمد، طبیعت دانش استعماری دربارۀ افغانستان، چنان که 

1. Cultural project of control
2. Hybrid ‘in-betweenness’
3. Roque, R., and Wagner K. A., (2012), “Introduction: Engaging Colonial 
Knowledge”, in Roque, R., and Wagner K. A., (eds.), Engaging Colonial 
Knowledge: Reading European Archives in World History (Cambridge Im-
perial and Post-Colonial Studies Series), UK: Palgrave and Macmillan, p. 7.
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توسط هاپکینز، 1 حنیفی، نیول-کریمی2 و لی3 به بحث گرفته شده،  در کنار دیگر 
ُدشواری ها، بیش تر متشکل از گزارش های استخباراتی است،  که این خود طبیعت 

مسأله داربودن این دانش را برمال می سازد.

1. Hopkins
2. Noel-Karimi
3. Lee



بحث دولت

گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان، چنان که در بخش های مختلف 
کنون  کتاب به بحث گرفته شده، مدعی است که »ملت افغان« از عهد باستان تا ا
وجود دارد و این ملت در طول تاریخ خود از دولت های مستقل بهره مند بوده 
است. باوجود این، اعتراف می کند که این ملت هر از گاهی و در دوره هایی، ولی 
همواره و پیوسته، مورد تجاوز بیرونی ها قرار گرفته، و این باعث شکست و سقوط 
موقت دولت ملی و اشغال کشور گردیده است. ولی افغان ها توانسته اند با مقاومت 
و قربانی مردم یا توسط رهبران ملی همیشه کشور را آزاد سازند، استقالل آن را 
به دست آورند و دولت ملی را دوباره مستقر سازند یا در مراحلی آن را بعد از 
این که توسط اشغالگران و متجاوزان تقسیم و چندپارچه گردیده بود دوباره متحد 

و یک پارچه سازند. 
در تـالش برای مطالـعه و شـالوده شکنی گفـتمان رسمی شـکل گیری دولت 
در افغانستان همیشه مفاهیمی چون دولت،  دولت ملی، دولت پسااستعماری، 
ملت و ناسیونالیسم را به کارمی برم. در این بخش به هدف ایضاح و مشخص 
ساختن این که هدف از کاربرد این مفاهیم چیست،  در دوبخش، کوتاه اما با نگاه 
تبارشناسانه، ظهور و توسعۀ این مفاهیم را در اروپا به بحث می گیرم،  و سپس 
تاریخ یا پس منظر این مفاهیم را در زمینه یا بستر غیراروپایی آن؛ تاریخی که در 
خارج از بستر خود توسط استعمار یا شبیه سازی به وقوع پیوست و شکل گرفت، 



واکاوی گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان/90

مطرح می سازم. برخالف ادعای گفتمان رسمی، نشان می دهم که این مفاهیم، 
حتی در همان بستر اروپایی خود، ُمدرن، نو و از نگاه سیاسی جدل برانگیزاند.

دولت های پیشامدرن و مدرن
کمیت« به معنای وسیع تر به عنوان یک سازمان منسجم  گر به »دولت« یا به »حا ا
و متفاوت قدرت نگاه کنیم که عده یی از مردم با داشتن نهادهای ساختارمند 
قوانینی را وضع می کنند که اعضای جامعه مکلف  اند از آن پیروی کنند،1 در 
این صورت می توانیم مدعی شویم که نوعی از قدرت همیشه در جهان وجود 
کس  وبر2 )1864 - 1920( در بحث تیوریزه کردن دولت میان  داشته است.  اما ما
کمیت این دولت ها  دولت های مدرن و پیشامدرن با تعیین مبنای مشروعیت حا

به اساس سنت،  فرهمندی3 و قانون فرق قایل می شود.
وبر مدعی است دولت ها و جوامع سیاسی سنتی به اساس سنت یا فرهمندی 
کمیت ها در کنار  کمیت پدرمیراثی را تجربه می کردند. در این حا اشکالی از حا
کم وجود  کمیت و شخص حا دیگر ویژه گی ها و صفات، تفاوتی میان نهاد حا

نداشت. 
کمیت های پیشین  اما دولت های ُمدرن از نظر وبر از جوامع  سیاسی و حا
با قانون مندبودن یا مطابق قانون بودن و عقالنیت فرق می کنند. در کنار دیگر 
کمیت  ملی،  انحصار  خصوصیات و صفات، موجودیت نهادهای عمومی، حا
بر ابزار خشونت و دیوان ساالری بی طرف از عمده ترین ویژه گی های دولت های 

ُمدرن به شمار می روند.4  
1. Kaviraj, S., (2010), The Trajectories of the Indian State: Politics and Ideas, 
UK: Permanent Black, p. 43-4.
2. Max Weber
3. Charisma
4. Leftwich, A., (2005), “Theorizing the State”, in Burnell P., and Randall V., 

(ed.), Politics in the Developing World, Oxford University Press, p.140-44.
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جامعۀ سیاسی جدید که از آن به نام دولت  ملی1 یا دولت ُمدرن نام می بریم در 
پی یک روند تدریجی و درازمدت در اروپا شکل  گرفت. جوامع سیاسی پیش از 
ظهور دولت های  ملی،  چه در قالب دولت  شهر، شهزاده نشین ها،  امپراتوری ها یا 

کمیت های مطلق، به نام دولت های پیشامدرن شناخته می شوند.2 حا

دولت ملی
دولت  ملی در بحث های معاصر به عنوان یک پدیده یا یک مفهوم، به رغم تفاوت 
دیدگاه و گاهی تعارض دیدگاه  میان نظریه پردازان حوزۀ سیاست، وکالی حقوق 
اساسی و مکتب های فکری مختلف،  از نظر جغرافیایی و تاریخی یک اختراع یا 
برساخت اروپایی است. استدالل بر این است که مفهوم دولت ُمدرن را، طوری که 
ما می دانیم،  نمی توان از تحوالت ناسیونالیستی و پیشرفت های سازمانی در اروپا 
از قرن 16 تا قرن 20 مجزا کرد.3 میگدل یکی از دانشمندان علوم سیاسی در 
بحث دولت ملی می گوید، دولت  ملی از دو عنصر تشکیل شده است: تصویر و 
عمل. مگدل می افزاید تصویر دولت ُمدرن را می توان از زادگاه آن در شمال اروپا 
میان قرن های 15 تا 17 دریافت. این تصویر، از نظر میگدل، در نیمۀ دوم قرن 

بیستم جهان شمول می گردد.4  
دو صد سال قبل در سطح جهان کم تر از 20 دولت با مواصفات و ویژه گی هایی 
وجود داشت که بتوان از آن ها به نام دولت  ملی نام  برد. دیگر بخش های جهان 
میان امیرنشین ها، دولت  شهرها،  چند امپراتوری غیرمنظم و مناطق وسیعی 

1. Nation state
2. Leftwich, A., (2005), “Theorizing the State”, in Burnell P., and Randall V., 
(ed.), Politics in the Developing World, Oxford University Press, p.140-1, and 
Tilly, C., and Blockmans, W. P., (ed.) (1994), Cities and the Rise of States in 
Europe, A. D. 1000 to 1800, US:
3. Ayubi, N. N., (1995), Over-stating the Arab State: Politics and Society in 
the Middle East, New York: I.B. Tauris and Co Ltd, p.10-11.
4. Migdal, J. S., (2004), State in Society: Studying how states and societies 
transform and constitute one another, UK: Cambridge University Press, p.16.
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که محل سکونت قبایل و جوامعی که بدون قلمرو و مرزهای معین زنده گی 
می کردند، تقسیم شده بود. در سال 1945 در سطح جهان 51 دولت  ملی وجود 
داشت و این رقم در سال 2000 بعد از پایان امپراتوری های استعماری به 192 
دولت رسید. امروز تنها آثار باقی مانده از امپراتوری های قدیم چند سرزمین 
کلند،  مارتینکیو و گودی لوپ1 می باشد. این  کوچک چون جبرالتا، جزایر فا
تحول و دگرگونی عمدتًا به دلیل پیروزی دکترین ناسیونالیسم در اروپا و صدور 

آن به دیگر نقاط جهان شکل  گرفت.2 

کیاولی و تعریف تأثیرگذار وبر که می گوید:  بعد از کتاب معروف شهریار ما
»دولت عبارت از یک جامعۀ انسانی یی است که توانسته انحصار مشروع استفادۀ 
فزیکی از قدرت را در یک قلمرو مشخص به دست آورد«،3 به صورت معمول 
از دولت به عنوان حوز ۀ قدرت صحبت می گردد. به طور شگفت انگیزی،  تقریبًا 
مجموع تعریف های دولت ُمدرن،  به نحوی از تعریف وبر و نظریۀ مشروعیت 
وی متأثراند. این جا، به هدف روشن شدن بحث،  و توضیح مفهوم دولت  ملی در 

کادمیک، چند تعریف مشهور و عام دولت  ملی ارایه می گردد. مباحث ا
لیفتویچ دولت ُمدرن را چنین تعریف می کند: 

کمیت  با حا کم و مردم،  از حا از دستگاه های سیاسی، متفاوت  مجموعه یی 
مطلق بر قلمرو مشخص،  با پشتوانۀ انحصار بر قدرت اجبار و زور، بهره مندی 

از مشروعیت در نتیجۀ حداقل حمایت یا طرفداری شهروندان.4

میگدل دولت ُمدرن را چنین تعریف می نماید: »حوزه یی از قدرت که با استفاده 
یا تهدید استفاده از خشونت مشخص می گردد، و )1( از تصویر یک پارچه و 

1. Gibraltar, the Falkland Isles, Martinique and Guadeloupe.
2. Birch, A. H., (2007), The Concepts and Theories of Modern Democracy, 
3rd edition, UK: Routledge, p. 13
3. Gerth, H.M and C. Wright Mills, (eds.), (1970), From Max Weber: Essays 
in Sociology, London: Routledge and Kegan Paul, P. 77-9
4. Leftwich, A., (2005), “Theorizing the State”, in Burnell P., and Randall V., 
(ed.), Politics in the Developing World, Oxford University Press, p.141.
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تسلط سازمان یافته بر یک سرزمین برخوردار است، که بازنمای پیوند مردم با 
یا قلمرو می باشد،  و )2( کارکرد  بخش های مختلف و متعدد آن در  سرزمین 

عمل«.1
     ِبرچ یکی دیگر از دانشمندان علوم سیاسی دولت را چنین تعریف می کند:

و  قید  بدون  کمیت  حا دارای  مستقل،  کمیت  حا دارای  حقوقی  نهاد  یک   
شرط بر سرزمین و قلمرو خود که قوانین شهروندانش را خود تعریف می کند 
و در حقوق بین الملل با دیگر دولت ها برابر است. از نگاه داخلی دولت در 
مجموعه یی از نهادهای عمومی؛ قانون گذار، اجرایی، اداری و قضایی با قدرت 

کنان تبلور می یابد.2 حکومت کردن بر قلمرو و تمام سا

برای گرامشی تسلط و سیطره به عنوان یکی از مولفه های دولت با »هژمونی« 
پیوند می خورد. مفهوم هژمونی جامع تر از مفهوم مشروعیت است، و با مفهوم 
جامعۀ مدنی نیز در تضاد و تقابل قرار ندارد. »مجموع تالش های پیچیدۀ عملی 
کم نه تنها تسلط خود را با استفاده از آن ها حفظ و توجیه  و نظری یی که طبقۀ حا
می کنند، که اقناع عملی و فعال آنانی را که بر آن ها حکومت می کنند نیز به 

دست می آورند.«3 
بـه عنوان معلـول ساختاری یی نگـاه می کند کـه از  به دولت  تمتی میچل 
تکنیک های مدرن متمایز سازی وظایف،  کنترل سازمانی و نظارت اجتماعی 

توسط نهادهای دولتی پدید می آید.4 

1. Migdal, J. S., (2004), State in Society: Studying how states and societies 
transform and constitute one another, UK: Cambridge University Press, p.16.
2. Birch, A. H., (2007), The Concepts and Theories of Modern Democracy, 
3rd edition, UK: Routledge, p. 13.
3. Gramsci, A., (1971), Selections from the Prison Notebooks, trans., London: 
Lawrence and Wishart. p. 244.
4. Mitchell, T., (1991), The Limits of the State: Beyond Statist Approaches 
and their Critics, American Political Science Review, Vo. 85, no. 1, March, 
pp. 78-98.
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ِبرچ در باب دشواری ارایۀ یک تعریف ساده و قابل قبول برای همه از دولت 
ملی می گوید: واقعیت این است که در جهان ُمدرن دولت به عنوان یک مفهوم 
انتزاعی مستقل از افراد و نهادهایی که قدرت دولتی را اعمال می کنند وجود دارد،  
و این ارایۀ یک تعریف کامل از دولت را دشوار می سازد. وی هم چنان می افزاید 
کسی دولت را به عنوان یک موجود واقعی یا یک واقعیت عینی نمی تواند ببیند،  
بل که تبلور موجودیت دولت که به نوبۀ خود به دوبخش خارجی و داخلی تقسیم 

می گردد، از موجودیت این نهاد خبر می دهد. 



ملت و ناسیونالیسم  )ملت باوری(

دولت  ملی همان طوری که از نامش پیدا است،  از دو اصطالح تشکیل شده است: 
ملت و دولت. شاید تعریف ملت دشوارتر از تعریف دولت باشد،  چون ملت 
برخالف دولت به جوامعی از مردم اطالق می گردد تا به مجموعه یی از نهادها. 
بنابراین،  تعریف و مشخص ساختن این که کی ملت را تشکیل می دهد مشکل و 

ذاتًا جدل برانگیز است.
خیدوری1 به این باور است که انسان ها یا بشر به ملت ها تقسیم شده اند،  و 
ملت ها با مجموعه یی از صفات و ویژگی ها شناخته می شوند، که قابل تشخیص 
و شناخت است،  و یگانه حکومت مشروع حکومت های ملی است.2  در پی 
مطرح ساختن این سه گزاره،  برچ می گوید: تمام زمین های کرۀ زمین به استثنای 
انترکتیکا )قطب جنوب( به اثر تحوالت جدید در تاریخ بشر به قلمروهایی تقسیم 

شده اند که به نام دولت های ملی یاد می شوند.3
تاریخ و  هنوز دربـارۀ این که ملت یک هویت فرهنگی است که از زبان،  
سنت هـای مشترک برخـوردار است، یـا یک هـویت سـیاسی کـه اعضای آن 
خود را اعضای یک جامعۀ سیاسی می بینند،  یا یک هویت روانی که با هم به 

1 یا ِکدوری.
2. Kedourie, E., (1961), Nationalism, 2nd edition, London: Hutchinson, p. 9.
3. Birch, A. H., (2007), The Concepts and Theories of Modern Democracy, 
3rd edition, UK: Routledge, p. 13.
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اساس وابسته گی های مشترک پیوندخورده اند یا یک هویت فرهنگی-سیاسی، 
دیدگاه های متفاوت وجود دارد. به هرحال،  برچ ملت را چنین توصیف می کند: 
»جامعه یی که از فرهنگ متمایز و متفاوت برخوردار است و دولت خود را دارد«1،  
یا »جامعه یی با تمدن متمایز و دولت مستقل«،2 یا »یک جامعه یی که امروز برخود 
حکومت می کند، یا در گذشته چنین کرده است و یا ادعا و داعیۀ معتبری دارد 

که در آینده یی نه چندان دور چنین خواهدکرد.«3
اما در عمل و جهان واقعیت ملت باید در یک روند سیاسی برساخته شود. 
تاریخ  نژاد مشترک،  هویت و  معیارهایی چون سرزمین مشترک، زبان، دین، 
مشترک یا ترکیبی از تمام این ها یا برخی از این ها برای ایجاد یا برساخت ملت 
تاریخ در نمونۀ  از فرهنگ و  این راستا می توان  تیوریزه شده اند. در  یا  توصیه 
کستان و اسراییل نام برد. به   فرانسه،  زبان در آلمان، نژاد در جاپان و دین در پا
هرحال تعریف ملت بودن تنها با یکی از معیارهای اجتماعی یا فرهنگی ممکن 
نیست، به طور نمونه ارنست رنان نظریه پرداز فرانسه یی با یک رویکرد انتزاعی 
ملت را چنین تعـریف می کند: ملت گـروهی از مـردم اند کـه باور دارند یک 

ملت  اند.«4

ناسیونالیسم )ملت باوری(
ناسیونالیسم، به رغم نداشتن مؤسس، شبیه دولت  ملی،  ریشه در اروپا و متفکران 
روشنگری دارد.5 ناسیونالیسم یک دکترین اروپایی است6 که در دوران انقالب 

1. Birch, A. H., (2007), The Concepts and Theories of Modern Democracy, 
3rd edition, UK: Routledge, p. 17.
2. Birch, A. H., (1989) Nationalism and National Integration, London: Unwin 
Hyman, p. 5.
3. Ibid., P. 6.
4. Ibid., P. 6.
5. Ibid., P. 13.
6. Kedourie, E., (1961), Nationalism, 2nd edition, London: Hutchinson, p. 9.
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فرانسه ظهـور کـرد و از آن زمـان بـه بعد به بخش هـای دیگر جهان صادر شده یا 
نسخه برداری گردیده است. تجربۀ برساخت ناسیونالیسم در غرب متفاوت است،  
اما در مجموع می توان نقاط و خطوط مشترکی در این تجربه دریافت،  به ویژه در 
بخش جامعه شناختی این روایت،  که نظریۀ ملت قبل از، یا در زمان تأسیس دولت 
 ملی، شبیه قصۀ دولت، تیوریزه شده است. اما در ملت های پسااستعماری تجربۀ 
ناسیونالیسم و ملت شدن را می توان بهتر از دولت فهمید تا از ُبعد جامعه شناختی 
کمیت استعمار  کمیت استعمار یا پایان حا معادله. دولت های  نو در نتیجۀ حا
با مرزهای  نو تحمیلی و در نمونه های با تقسیم جوامع جا افتاده، ظهور کردند. 
وفاداری و وابسته گی ها در این دولت های  نو پسااستعماری، به استثنای یک جمع 
 اندک تحصیل کرده ها و رهبران غرب زده، که وظیفۀ ایجاد و برساخت هویت  ملی، 
وابسته گی  ملی و وفاداری  ملی در این جوامع سیاسی تازه ایجادشده را به عهده 

داشتند، بیش تر بر قبیله و قوم یا دین استوار بود.1
درونمایۀ ناسیونالیسم ایمان و باور به بنیاد اجتماعی قدرت سیاسی است.2 با 
مطرح شدن نظریۀ »ملت« بعد از انقالب فرانسه،  اروپا شاهد رشد ناسیونالیسم 
گردید. نخبه گان ناسیونالیست برای اساس گذاری یک هویت  ملی جدید،  تالش 
کردند تا اسطورۀ ملی جدیدی برسازند. بی کرافت به این باور است که برای کسب 
برسازد و یک  از خود  تا تصویری  نیاز دارد  کثریت مردم،  هرملت  ا حمایت 
پیوند عاطفی با ملت ایجاد کند.3 به هرحال،  اصطالح ناسیونالیسم به صورت 
گمراه کننده یی و با شیوه های مختلف به کار رفته تا وابسته گی و وفاداری به دولت 

1. Birch, A. H., (2007), The Concepts and Theories of Modern Democracy, 
3rd edition, UK: Routledge, and Baycroft, T., (2007), Nationalism in Europe, 
1789-1945, Cambridge University Press.
2. Birch, A. H., (2007), The Concepts and Theories of Modern Democracy, 
3rd edition, UK: Routledge, p. 15-16.
3. Baycroft, T., (2007), Nationalism in Europe, 1789-1945, Cambridge Uni-
versity Press.
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را نشان  دهد، که اصطالح درست برای این امر میهن پرستی1 است،  تا برتری و 
تفوق فرهنگی و تمدنی بر دیگران را به تصویر بکشد،  که اصطالح درست برای 

آن شوونیسم2 است و یا افتخار به هویت  ملی را به نمایش بگذارد. 
اما ناسیونالیسم، آن طور که برج توضیح می دهد، به معنای دقیق تر »دکترین 
سیاسی یی برای سازماندهی قدرت و سلطۀ سیاسی است«3 و »به معنای رابطۀ 
ناسیونالیسم معمواًل دو شکل به خود  مناسب میان جامعه و رژیم سیاسی«.4 
کمیت حکومت واحد، و، دو، آزادی از تسلط  می گیرد: یک،  وحدت تحت حا
یک  کرد:  تعریف  چنین  می توان  را  ناسیونالیسم  اسمیت  دیدگاه  از  خارجی. 
جنبش ایدیولوژیک برای به دست آوردن قدرت و پاس داری از استقالل، وحدت 
و هویت به نماینده گی از مردمی که تعدادی از اعضای آن فکر می کنند آنان 

ملت واقعی را تشکیل می دهند. 
اندرسن از سوی دیگر می گوید که شهروندی و ناسیونالیسم از موضوعات 
مطرح زمان اند،  اما ارایۀ تعریف کامل از آنان دشوار است.5 از نظر وی ملت 
»یک جامعۀ سیاسی خیالی«6 است. جامعۀ خیالی به این دلیل است که اعضای 
ملت خود  اعضای  کثر  ا نمی توانند  هرگز  ملت ها،  کوچک ترین  در  حتی  آن 
را بشناسند،  با آنان مالقات کنند یا حتی از آنان بشنوند، به رغم این، در ذهن 
هریک از آنان تصویر هم دلی و هم ملتی زنده است.7 به این اساس ناسیونالیسم یا 

ملت بودن نوع ویژه یی از برساخته های فرهنگی است.8

1. Patriotism
2. Chauvinism
3. Birch, A. H., (1989) Nationalism and National Integration, London: Unwin 
Hyman, p. 7.
4. Ibid., P. 7.
5. Anderson, B., (2006), Imagined Communities, London: Verso, p. 3.
6. Imagined Political Community.
7. Ibid., p. 6.
8. Ibid., p. 6. 
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گاهی نیست،  اما از نظر گیلنر »ناسیونالیسم عامل بیدارگر ملت ها برای خود آ
بل که ناسیونالیسم ملت ها را در جایی که وجود ندارند اختراع می کند«.1 از دیدگاه 
هیرن ناسیونالیسم می تواند در آن  واحد همۀ این ها باشد: احساس، هویت،  ایده، 
جنبش و روند.«2 از دید اسپینسر ناسیونالیسم یک ایدیولوژی است که جامعه را 
به شکل  ویژه یی به صورت ملت به تصویر می کشد،  اولویت این هویت جمعی را 
بر دیگران مسجل می سازد و قدرت سیاسی را به نام آن،  در خوب ترین صورت، 
گیر و در همه جا، در شکل دولت یا یک دولت  ملی برای  شاید نه به صورت فرا
ملت، به دست می آورد. بنابراین، ناسیونالیسم برای شکل دادن ریشه ها و بازتولید 

هویت  ملی نیز نقش کلیدی و حیاتی دارد.3 
ناسیونالیسم در  از یک چشم انداز پساساختارگرایانه،   البته  از نظر کالهون،  
کلیت خود یعنی احساسات و ایجاد یک پیوند عاطفی میان حکومت و رعایای 
حکومت، یا به اصطالح فوکو ناسیونالیسم یعنی »صورت بندی گفتمانییی« 4 که 
چه گونه بودن سوژه ها را شکل می دهد و برای آنان هویتی فراهم می سازد تا خود 
را با آن شناسایی و به دیگران معرفی کنند؛ مسیری برای حرف زدن و شکل دهی 
گاهی و طریقه یی برای استفاده از زبان و شناخت خود و دیگران در این جهان. اما  آ
در عین زمان ناسیونالیسم مسأله دار است،  چون یک عمل و حرکت انحصارگرایانه 
و طردکننده است و در نمونه هایی به سرکوب و ستم رادیکال و افراطی داخلی 
می انجامد و در سطح بین المللی به جدال های خصومت آمیز رادیکال و افراطی یی 
استوار بر قاعدۀ »دوست و دشمن« منتهی می گردد. بنابراین،  ناسیونالیسم از نظر 

1. Gellner, E., (1964), Thought and Change, London: Weidenfeld and Nicol-
son, p. 169.
2. Hearn, J., (2006) Rethinking Nationalism: A Critical Introduction, UK: Pal-
grave Macmillan, p. 7.
3. Spencer, P., and Wollman, H., (2002), Nationalism: A critical Introduction, 
UK: Sage Publications, p. 2-3.
4. Discursive formation
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کالهون، طریقه و راهی برای فکرکردن و عمل کردن است؛ یک گفتمان. کالهون 
هم چنان توضیح می دهد که در داستان شکل گیری دولت های پسااستعماری این 
گفتمان وجود داشت،  و نیازی برای شروع از صفر دیده نمی شد. از این رو، دولت های 
پسااستعماری گفتمان های مسلط استعماری را نسخه برداری کرده و در کشورهای 

خود اجرا کردند.1
دربارۀ  روایت  یا کالن  پارادایم  نظری چهار  نگاه  از  که  می نویسد  اسمیت 
ناسیونالیسم وجود دارد: یک، ازلی باوری یا سرمدی:2 این مکتب به این باور 
است که ملت از مقوله های ازلی و سرمدی می باشد و بر بنیادهای ازلی شکل  
گرفته است. دو، جاودانه باوری: این مکتب به این باور است که ملت ها ماندگار و 
جاودانه اند. از این چشم انداز، ناسیونالیسم یک ایدیولوژی و حرکت برای ملتی که 
از قبل وجود دارد به شمار می رود. سه، ُمدرنیسم و چهار، نمادگرایی قومی: مدرنیسم 
از نظر وی در چندین شکل ظاهر می گردد: اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، 
ایدیولوژیک و برساخت گرایی. از نظر وی تمام جریان ها و رویکردهای مدرن گرا 

روی نکات ذیل توافق نظر دارند.
و  است،   ُمدرن  حرکت  و  ایدیولوژی  یک  واضح  صورت  به  ناسیونالیسم   .1
می توان مدعی شد که بدیع و نو می باشد و از قرن هژدهم به این سو وارد عرصه 
گردیده است. 2. به مثابۀ ساختار اجتماعی و فرهنگی،  پدیدۀ ملت نیز مانند 
ناسیونالیسم بدیع و تازه است و از قرن هژدهم و شاید کمی  پیش تر از آن آغاز 
می گردد. 3. به مثابۀ یک ساختار،  نظم  بین المللی استوار بر دولت های ملی،  
نیز نو است و به قرن نوزدهم بر می گردد،  به رغم این که تاریخ آن به معاهدۀ 
وستفالی 1648 ارجاع می شود. 4. هرسه، ناسیونالیسم،  ملت و نظم بین المللی 
استوار بر دولت های ملی تولید شرایط ویژۀ ُمدرن می باشند که عبارت اند از: 

1. Calhoun, C., (1997), Nationalism, UK: Open University Press, p. 3-4, and  
Ozkirimli, U., (2010), Theories of Nationalism: A Critical Introduction, Sec-
ond Edition, UK: Palgrave Macmillan, p. 187-190.
2. Primordialism
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و  سکوالریسم  شهرنشینی،   صنعتی شدن،   بوروکراسی،   سرمایه داری،1  نظام 
تحوالت شبیه این ها.«2

نمادگرایی قومی، یا آن چه اسمیت ترجیح می دهد »نمادگرایی قومی تاریخی« 
بنامد،  یک آغاز دو مرحله یی برای تحلیل شکل گیری ملت پیشنهاد می کند: یک، 
مهم بودن شاخه های تاریخی یا میراث های چون اسطوره ها،  خاطرات،  ارزش ها و 
نمادهای فرهنگی شکل گیری اجتماعی و، دو، نقش بنیادین پیوندهای قومی 
و جوامع  قومی یا اقوام در فراهم ساختن اساس و زمینۀ ظهور و ادامۀ حیات 
ملت ها.3 اسمیت جریان پسامدرن را امتداد ُمدرنیسم تلقی می کند تا یک جریان 
مستقل و یک پارادایم  نو، و استدالل می کند که بدون تردید جریان غالب در 
این دوران ُمدرنیسم است. از سوی دیگر اوزکریم لی، به طور نمونه، گفتمان های 
 .3 ُمدرنیسم،   .2 سرمدی،  و  ازلی   .1 می کند:  تقسیم  چنین  را  ناسیونالیستی 

نمادگرایی قومی و 4. پساُمدرن.4  
روند جمع کردن همه گان که به نام ادغام یا یک پارچه سازی ملی یا ملت سازی 
یاد می گردد، یک عمل سیاسی است و هدف از آن برساخت یک گفتمان واحد 
وابسته گی و وفاداری می باشد. برای انجام این کار،  از دیدگاه ِبرچ،  حکومت ها 
به صورت عمده دست به اقدامات ذیل زده اند: 1. نمادهای هویت ملی ایجاد 
کرده اند، چون: رییس دولت،  بیرق و سرود ملی. 2. نهادهای ملی سیاسی تشکیل 
نموده اند. 3. نظام درسی یی ایجاد کرده اند که برای اطفال حس هویت  ملی تلقین 

1. Capitalism
2. Smith, A. D., (2000), “Theories of Nationalism: Alternative Models of Nation 
Formation” in Leifer, M., (eds.) Asian Nationalism, UK: Routledge, p. 3-4.
3. Smith, A. D., (2000), “Theories of Nationalism: Alternative Models of Na-
tion Formation” in Leifer, M., (eds.) Asian Nationalism, UK: Routledge, p.12, 
and Smith, A. D., (1998) Nationalism and Modernism: A critical survey of 
recent theories of nations and nationalism, UK: Routledge.
4. Ozkirimli, U., (2010), Theories of Nationalism: A Critical Introduction, 
Second Edition, UK: Palgrave Macmillan.
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می کند ، و برای آنان دربارۀ تاریخ مشترک جهت تزریق حس وطن پرستی درس 
داده می شود.  3. افتخارات ملی برساخته  و آن ها را به مرحلۀ بالنده گی رسانده اند. 
4. زبان رسمی واحدی برای نظام سیاسی،  قضایی، تجارتی و نظامی اتخاذ کرده اند. 
تلویزیون و روزنامه ها تأسیس، گردش و چرخش  5. رسانه هایی چون رادیو، 
کثریت این دولت های ملی، نه همۀ آنان،  معلومات را مدیریت نموده اند. 6. ا
روایت تاریخی یی از حوادث متعدد گذشته برساخته اند تا اسطورۀ ملی یی را شکل 

دهند که در راستای تحقق برنامۀ ادغام و یک پارچه سازی عمل کند.1
با در نظرداشت تجربۀ اروپایی برساخت این تصویر یا ناسیونالیسم )ملت باوری( 
و با توجه به تعدد و تفاوت ها، بی کرفت مشابهت هایی را در برساخت،  گزینش و 
تحمیل الگوهای ذیل مشاهده می کند. بی کرفت این الگوها را، که مشابه گام هایی 
است که برچ توضیح داد، به تاریخی و فرهنگی تقسیم می کند. از یک چشم انداز 
تاریخی وی استدالل می کند که ناسیونالیست ها گام های ذیل را برداشتند: 1. 
ملی  نمادهای  کردند. 3.  ایجاد  2. یک جامعۀ خیالی2  برساختند.  ملی  تاریخ 
برساختند. 4. چهر ه های تاریخی ایجاد نمودند. 5. حوادث و روزهای ملی اختراع 
کردند. 6. نمادهایی برساخته شده را تبلیغ کردند. 7. بر ارادۀ مردم اتکا نمودند.

از نگاه فرهنگی بی کرفت مدعی است که ناسیونالیست ها دست به اقدامات 
ذیل زدند: 1. زبان ملی ساختند و آن را تقویت نمودند. 2. تصویر برساخته شده 
الزامی  را  تقویت کردند. 3. خدمت سربازی  را توسط مکتب های حکومتی 
کردند یا به وجود آوردند. 4. ادغام سیاسی راه انداختند. 5. نهادهای سیاسی ایجاد 
کردند. 6. تبار و نژاد مشترک برساختند. اما در این میان تاریخ ملی در برساخت 
ناسیونالیسم نقش بنیادی و موثر ایفا کرده است. بی کرفت به تاریخ ملی به مثابۀ 

عنصر کلیدی در ناسیونالیسم اروپایی اشاره می کند. 
1. Birch, A. H., (2007), The Concepts and Theories of Modern Democracy, 
3rd edition, UK: Routledge, p. 19-21.
2. Imagined community
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هر ملت یا ملتی که باید شکل  گیرد با گذشته پیوند عمیق دارد. این گذشته 
یـا پیروزهای  می تواند گـذشته یی پرافتخار بـاشد، که حیثیت ملت، فرهنگ 
نظامی اش در آن برجسته شده اند، یا می تواند یک گذشتۀ مظلومانه باشد که 
در آن از شکل گیری ملت واقعی توسط استبداد یا سرکوب دیگراِن بیرون از 
ملت جلوگیری به عمل آمده است. ...احساسات ملی و ناسیونالیسم به صورت 
خودجوش شکل نمی گیرند، این ها باید ِکشت شوند و تشویق گردند تا مورد 
قبول همه گانی قرارگیرند... اسطوره های تاریخی ملی و تصویر مورد نیاز... باید 

برساخته شوند. 
این روند نیازمند زمان طوالنی است و استادانه و ماهرانه از نسخۀ ویرایش شدۀ 
را برجسته  از حوادث کلیدی  استفاده می کند، که در آن برخی  تاریخ ملت 
می سازد و برخی را نادیده می گیرد. برساخت چنین تصویر ملی نیازمند گزینش 
و تفسیر و تأویل واقعیت های تاریخی است،  و گاهی شاید نیازمند تحریف این 
واقعیت ها. ارنست رنان نیازهای ملی برای پروردن احساسات ملی را چنین 

توضیح می دهد.
...برای بقای ملتی نه تنها باید تاریخ آن گزینشی باشد، بل که فراموش کردن 
و حتی اشتباه کـردن تاریخی بـرای شکل دهـی اسطـورۀ ملی الزم و ضـروری 
است. ...ویژه گی ها و صفات معرف یک ملت،  فرهنگی،  قومی یا تاریخی،  
باید گزینشی باشد و اولویت بندی گردد. ...ویژه گی ها و صفاتی که به عنوان 
ویژه گی های کلیدی و بنیادین ملتی انتخاب می گردند،  طبیعت آن ملت را از 

دیگر ملت ها متمایز می سازد.1

بی کرفت هم چنان استدالل می کند که این »تصویر« برساخته به آموزۀ2 رسمی 
تنها  نه  ملی  دولت های  گردید. حکومت های  تبدیل  اروپا  در  ملی  دولت های 
روایت  نو را به عنوان سیاست رسمی دولت  روی دست گرفتند که مجدانه آن را 

در میان مردم تبلیغ کردند.

1. Baycroft, T., (2007), Nationalism in Europe, 1789-1945, Cambridge Uni-
versity Press, p. 24-25.
2. Doctrine
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هال با الهام از کارهای بابا1 استراتژی های گفتمانی متعددی را که برای طرح 
ناسیونالیسم بنیادی به شمار می روند به معرفی گرفته است. این داستان از نظر وی 
با قصه های ملت چنان که در کتاب های تاریخ، کتاب های داستانی،  نمادها، آداب 
و رسوم و دیگر عناصر فرهنگی عمومی بیان گردیده، آغاز می گردد. از طریق 
روایت  پیروزی ها یا فاجعه های ملی افراد کمک می شوند یا فراخوانده می شوند 
تا خود را با گذشته یا آیندۀ سرنوشت ملی هم پیوند و یک جا احساس کنند و 
کید می کند که در این روایت ها دربارۀ اصالت،  تداوم،  سنت  ببینند. دو، وی تأ
کید جدی صورت می گیرد، تا شخصیت و سرشت ملت طوری  و جاودانه گی تأ
تلقی گردد که در طول تاریخ طوالنی خود تغییری نکرده و تغییر نمی کند.2 سه، 
در این روند معمواًل از اختراع سنت3 استفاده می شود تا تداوم تاریخی، نمادها 
و رسوم و عادات ملت مسجل گردد. چهار، در این روایت یک اسطورۀ بنیادین 
وجود دارد؛ یک قصه یا داستانی که مبدأ و خاستگاه ملت را به گذشتۀ خیلی دور 
در تاریخ ارجاع می دهد که در امتداد زمان ناپدید می گردد. پنج،  به صورت منظم 
تالش می شود تا هویت ملی را بر اساس نظریۀ اصالت خالص قومی یا گروه 

معین بنا نهند.4 
بابا به این باور است که ناسیونالیسم از تنش و ابهام رنج می برد. فضاهایی 
مهمی را گفتمان ناسیونالیسم در تالش برای برساخت وحدت ناممکن ملت 
به عنوان نماد قدرت، مغشوش می سازد، از بین می برد و سرکوب می کند. بابا 
به صورت عمده نگران آنانی  است که در حاشیه  قرار دارند، چون ملت تالش 
می کند خود را در پیوند و رابطه با چیزی  که بیرون است یا فراتر از مرزهایش قرار 

1. Bhabha
2 Hall, S., (1992), ‘The Question of Cultural Identity’, in Hall, S. Held, D. and 
McGrew, T. (eds), Modernity and its Futures, Cambridge: Polity Press, p. 294.
3. Invention of tradition
4. Spencer, P., and Wollman, H., (2002), Nationalism: A critical Introduction, 
UK: Sage Publications, p. 49-51.
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دارد تعریف نماید. مشکل این جا است که این مرزها هیچ گاه مشخص نیستند. 
مرز و فاصله همیش فریبنده است،  و مشکل بیرونی/درونی در ذات خود باید 
یک روند مرکب یا پیوندخورده باشد، که افراد تازه یی را وارد عرصۀ سیاسی سازد 
گزیر در روند سیاسی باعث ایجاد مخاصمت  و معناهایی تازه یی خلق کند که نا
و جدال سیاسی گردد و زمینه را برای بازنمایی و نماینده گی سیاسی نیروهای 

غیرقابل پیش بینی فراهم سازد.1 

1. Bhabha, Homi, K., (1990), Nation and Narration, London: Routledge, p.3-4.





دولت های ملی پسااستعماری

یا اروپا، محور بحث های  یا دولت ملی در تجربۀ غرب  گفتمان دولت ُمدرن 
نظری فراوانی است. در اروپا ظهور دولت ُمدرن در بستر بحث های نظری عمدۀ 
دانشمندانی چون ُبودین )1530 تا 1596(،  هابز )1588 تا 1679(، الک )1632  
تا 1704( و مانتسکیو )1689 تا 1755( شکل گرفت،  که از یک سو براهمیت و 
کید داشت  ضرورت دولت ُمدرن و به رسمیت شناختن جایگاه اخالقی آن تأ
و از سوی دیگر بر وضع محدویت هایی بر قدرت ویرانگر آن ، و از گسترش 
و نفوذ بیش از حد آن به حوزۀ جامعۀ مدنی ابراز نگرانی می کرد. نظریه پردازان 
غربی در بحث های فلسفی در مورد حکومت،  طبیعت مسؤولیت  سیاسی و 
نظریۀ جمهوریت، از سنت باستانی یونان و روم و نظریه های سیاسی جمهوریت 

ایتالیایی بهره  جستند.1
برخالف این تجربه،  فرارسیدن ُمدل دولت ملی اروپایی از طریق استعمار به آسیا 
و افغانستان داستان متفاوتی دارد؛  تاریخی که در بیرون از بستر و زمینۀ طبیعی 
خود اتفاق افتاده و شکل گرفته است. این تجربه نه تنها از فقدان بنیان های نظری 
رنج می برد که در گسست بنیادین با تجربۀ ُمدل قدرت پیشااستعماری منطقه نیز 
قـرار دارد. عالوه بـراین،  مستعمره ها در اتخـاذ ُمدل  استعماری دولت هـای ملی،  

1. Kaviraj, S., (2010), The Trajectories of the Indian State: Politics and Ideas, 
UK: Permanent Black, p. 52.
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ملت سازی و ناسیونالیسم نتوانستند از مفاهیم و نظریه های موجود برای فهم ُمدل 
اروپایی در نهادینه شدن قدرت سیاسی استفاده کنند. ُمدل اروپامحور دولت  ملی،  
در قدم نخست به عنوان ابزار ضروری تسلط توسط قدرت های استعماری تحمیل 
گردید. در قدم ثانی، حرکت های موفق ناسیونالیستی،  حتی بعد از استعمارزدایی،  با 
اشتیاق ُمدل استعماری دولت  ملی را به رغم این که با ُمدل سنتی قدرت تفاوت داشت 
و آنان علیه آن مبارزه کرده بودند،  پذیرفتند. به طور شگفت انگیزی حرکت های 
ناسیونالیستی ضد استعماری دولت های مدرن را به مثابۀ میراث استعماری رد 
نکردند. تنها دلیل مخالفت آنان با دولت های مدرن در مرحلۀ استعمار این  بود که 
این دولت ها در اختیار قدرت های استعماری قرار داشتند. بعد از کسب استقالل، 
آنان نه تنها دولت های پسااستعماری را لغو نکردند، که از آن ها برای اهداف و 
برنامه های خود نیز استفاده بردند. از سوی دیگر اتخاذ این ُمدل به انتشار وسیع 
کارانه  از کشورهای غربی نسبت داده شده است.1 بنابراین،  فرهنگ یا تقلید رضا
دولت های ملی در کشورهای پسااستعماری، به شمول افغانستان،  پیامد طبیعی 
توسعه، رشد اجتماعی-اقتصادی و تاریخی یا فرهنگی و فکری این جوامع، شبیه 
تجربۀ اروپایی نیست که نظریه های دموکراتیک، حکومت های مستبد و مطلقه را 
دموکراتیک ساختند و دولت های ملی به اساس ناسیونالیسم برساخته شکل گرفتند.

دولت های پسااستعماری هم چنان فاقد شرایط و قابلیت های دولت های ملی 
غربی اند. نهادها و سیاست های دولت های ملی پسااستعماری بـه صورت عمده 
از عوامل ذیل متأثرانــد و این عوامـل در شکل دهی آنـان نقش دارند: یک،  شکل 

1. Kazancigil, Ali, (ed.), (1981), ‘Paradigms of Modern State Formation in the 
Periphery’, in Ali Kazancigil, (ed.), The State in Global Perspective, London: 
Gower/UNESCO. P. 119-25, Kaviraj, S., (2010), Imaginary Institution of In-
dia: Politics and Idea, Columbia University Press, and Kavirag, S., (2009), 
The Post-colonial State: The Special Case of India, available at:
http://criticalencounters.wordpress.com/2009/01/19/the-post-colo-
nial-state-sudipta-kaviraj/, (Accessed on 24/12/2012).
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سیاست ها و نهادهای پیشااستعماری. دو،  اهداف اقتصادی دوران استعمار. سه،  
ویژه گی های نهادهای استعماری. چهار،  ویژه گی  اجتماعی-سیاسی گروه یا گروه هایی که 
بر ساختار دولت مسلط بودند. پنج، نحوۀ ادغام نهادهای پیشااستعماری در نظام 
استعماری. شش،  به قدرت رساندن گروه خاصی توسط قدرت  های استعماری 
درپی بی جایی های بنیادین در حکومت های تازه ایجادشده.به همین دلیل است 
که کاویراج می گوید وقتی قدرت بریتانیا استحکام یافت،  نوع دولت برخاسته از 
حضور بریتانیا ترکیبی از یک امپراتوری-دولت بود؛ امپراتوری پیشین در شبه قاره 
کمیت ملی از نوع اروپایی. از نظر کاویراج داستان مدرنیته در منطقه،   و دولتی با حا
و در دیگر مستعمره های اروپایی، بیش تر سیاسی است، و به همین دلیل دولت 
به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین مجموعۀ حکم رانی در مدرنیته های غیرغربی 
از اهمیت ویژه یی برخوردار می باشد، و نقش استعمار در داستان دولت کلیدی 
است. مشغلۀ اولی قدرت های امپریالیستی یا شرکت های امپریالیستی در مراحل 
نخستین استعمار و استثمار اقتصادی مستعمره ها بود، اما در فرایند این جریان، 
برخی از مستعمره های این قدرت ها چون هند و افغانستان به مناطق استراتژیک 

تبدیل شدند که به دالیل نظامی، اقتصادی و امنیتی نیازمند حمایت بودند.
تالش کشورهـای امپریالیست بـرای قاعده مندساختن رقـابت های آنـان در 
مواردی منجر به به رسمیت شناختن مرزهای یکدیگر،  حوزه های نفوذ و ایجاد 
قهر آمیز دولت های حایل برای جلوگیری از درگیری مستقیم گردید. هویت این 
نوع دولت ها بازتاب رابطۀ قدرت و نیازهای استراتژیک قدرت های امپریالیستی 

است تا ساختار و نظم سیاسی و اجتماعی این جوامع.1

1. Turmanidze, T., (2009), Buffer States: Power Policies, Foreign Policies and 
Concepts, New York: Nova Science Publishers Inc, Rubin, R., (1995), The 
Search for Peace in Afghanistan: From Buffer State to Failed State, USA: Yale 
University Press, p. 16, Ross, T.,  Maila, J., Ingalls, G.,  Jenkins, D., Chay, J., 
(eds.), (1986), Buffer States In World Politics, US: Westview Press, and David 
McLean, D., (1979), Britain and Her Buffer-state: Collapse of the Persian 
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پرسشی که مطرح می گردد این است: آیا دولت های پسااستعماری،  به دلیل 
این که فاقد بنیادهای فلسفی، نظری و فرهنگی اند »دولت های واقعی« به شمار 
می روند؟ یا به قول وبر1 آیا این دولت ها پیامد »اخالق پروتستانتی«2 هستند؟ یا 
به قول  دومونت3 آیا این دولت ها پیوندی میان توسعه و رشد فردگرایی به مثابۀ 
یک سنت فرهنگی و ظهور دولت ُ مدرن به شمار می روند؟4 برخی ها تا جایی 
به پیش می روند و ادعا می کنند که مفهوم دولت با مجموعه یی از ارزش های 
معین فرهنگی و دینی اروپایی پیوند دارد که به قوانین دوران روم، دوران رنسانس 
)تجددگرایی( و به مفهوم سکوالریسم بر می گردد. این ارزش ها، از نظر آنان، با 
جوامعی که تحت سلطۀ ادیان ارگانیک قرار دارند، ناسازگاراند. از این چشم انداز 
صادرکردن، تحمیل یا واردکردن این ُمدل ها برای چنین جوامعی، منجر به ظهور 

و شکل گیری رژیم های استبدادی در عرصۀ سیاسی می گردد.5
برخی ها مدعی اند که دولت های پسااستعماری دولت های واقعی نیستند و در 
کید می کنند که باید میان  بهترین حالت می توان آنان را  شبه -دولت 6 نامید. آنان تأ

مفهوم قانونی و حقوقی دولت و مفهوم جامعه  شناختی آن فرق قایل شد.   
دولت شمرده  نگاه حقوقی-قانونی  از  پسااستعماری  دولت های  بیش ترین 
برخالف  دقیقًا  کشورها  این  در  دولت  توسعۀ  و  تکامل  روند  چون  می شوند،  
الگوهای تجربۀ اروپایی است. در بستر اروپایی، دولت به مثابۀ نهاد سیاسی، 
نظامی و اجتماعی رشد نمود و بعد با رقابت و جنگ تالش کرد شناخت حقوقی 

Empire, 1890-1914, UK: Royal Historical Society Studies.
1. Weber
2. Protestant ethic
3. Dumont
4. Dumont, Louis (1986), Essays on Individualism: Modern Ideology in An-
thropological Perspective, Chicago and London: Chicago University Press.
5. Badie, Bertrand and Pierre Birnbaum (1983), The Sociology of the State, 
Chicago: Chicago University Press, p. 97-101 and 135-6.
6. Quasi-states
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به دست آورد. اما در کشورهای پسااستعماری، اول دولت در قالب حقوقی-
قانونی، به مثابۀ بخشی از تحمیل های استعماری یا میراث استعماری، قبل از رشد 
و تکامل پیش شرط های اجتماعی-فلسفی و درونی ساختن و توسعۀ این مفهوم نو، 

ظهور کرد و شکل گرفت. 
عالوه بر این، »قانونی بودن« دولت  استعماری آن را از تحول به دولت هم پیوند 
با جامعه باز می دارد،  چون نفس قانونی بودن برای این دولت حس کاذب کامل 
گیر و همه شمول  بودن القا می کند،  و نیاز حرکت به سوی ساختن یک دولت فرا

را منتفی می سازد.1
هم چنان ادعا شده که دولت های پسااستعماری از یک سرشت نامتعادل و 
نامتوازن رنج می برند. در برخی از حوزه ها عقب مانده اند و در برخی از حوزه ها 
پیش رفته اند. تورم بیش از حد ساختار بوروکراتیک، به ویژه بخش نظامی این کشورها، 
تا برای برآورده شدن اهداف قدرت های استعماری و بعدتر برای تسلط نخبه گان 
برسراقتدار نقش بازی کند، از نمونه های خوب این رشد نامتعادل است.2  از نگاه 
معرفت شناختی نیز استدالل شده که کلمۀ دولت در زبان های التین و انگلیسی 
و زبان های عربی و فارسی دو معنای متفاوت را افاده می کند. اصطالح دولت3 در 
زبان های اروپایی به معنای ثبات و تداوم یک موقعیت به کار می رود، در حالی که 
در زبان های عربی و فارسی دولت به معنای گردش و واژگونی قدرت و ثروت 

1. Jackson, Robert H. and Carl G. Rosenberg (1985), ‘Juridical Statehood 
in the Crisis of Tropical African States’, Paper presented at the International 
Political Science Association’s 13th World Congress, Paris, 1985 and Jackson 
Robert H. (1993), Quasi-States: Sovereignty, International Relations and the 
Third World, Cambridge: Cambridge University Press.
2. Alavi, H., (1979), “The State in Post-Colonial Societies: Pakistan and Ban-
gladesh”, in Harry Goulbourne, (ed.), Politics and the Third World, London: 
Macmillan.
3. State
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به کار می رود. از نظر برنارد لویس1 کاربرد اصطالح دولت برای نخستین بار به 
معنای دولت ُمدرن، خالف دودمان ها و حکومت های خاندانی، در جهان اسالم 

به سال های 1930 بر می گردد.2 
هم چنان قابل تذکر است که مفهوم امت در کاربرد دینی-فرهنگی آن،  در 
سنت سیاسی اسالم از هر مفهوم ُمدرن دیگر چون دولت یا نظام معین سیاسی با 

اهمیت تر،  مسلط  تر و هژمونیک است.3 
برخی از گفتمان های رادیکال، شبیه گفتمانی که حامد ربیع یکی از دانشمندان 
علوم سیاسی مصر با یک رویکرد اسالمی و ضد روشنگری و تا اندازه یی شبیه 
گفتمان القاعده، حزب التحریر، طالبان و دیگر جریان های اسالمی از آن به دفاع 
برمی خیزد، با قاطعیت استدالل می کنند که پیکرۀ  سیاسی اسالمی با مفهوم اروپایی 
کمیت ملی  دولت که از نگاه سرزمینی بامرزهای معین مشخص می گردد و با حا

حکومت و مردم آن سرزمین اداره می گردد، فرق دارد.
آقای ربیع مدعی است که پیکرۀ سیاسی اسالم4 در محور یک جامعۀ سیاسی-

دینی زیر نام امت سازمان می یابد. هدف امت تبلیغ و رساندن دعوت است  و 
وظیفۀ سلطه یا قدرت اجرای چنین مأموریتی. دولت اسالمی، بنابراین، یک 
دولت اعتقادی5 با وظایف ارتباطی معین استوار بر ترکیبی از اصول اخالقی 
و آرمان هایی سیاسی است،  و بر جدایی  ناپذیربودن حوزۀ عمومی و خصوصی 
کید دارد. از این منظر، دولت اسالمی با یک فرهنگ و یا تمدن پیکارگر و  تأ

1. Bernard Lewis
2. Lewis, B., (1988), The Political Language of Islam, Chicago and London: 
University of Chicago Press.
3. Ayubi, N. N., (1991), Political Islam: Religion and Politics in the Arab 
World, London and New York: Routledge. 

همچنان ر.ک. به: ایوبی، نزیه نصیف، )1992(، العرب و مشکلة الدولة، لندن: الساقی. 
4. Islamic polity
5. Doctrinal state
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ستیزه جو پیوند دارد. از نگاه داخلی بر وفاداری جماعت و از نگاه بیرونی بر 
رویارویی تمدنی استوار است؛ همان دوگانه گی یا دوپاره گی یی1 استوار بر اصل 
خود و دیگری. وظیفۀ فرهنگی و تمدنی دولت اسالمی به سر رساندن و انجام 
دعوت است و هدف بنیادین سیاست فراهم سازی محیط سالم و امن تا افراد 
را قادر به انجام آرمان های اسالمی آنان سازد. این دولت ذاتًا یک ُبعد یا جنبۀ 
قلمرو  بر اصل  که  آن  اروپایی  معنای  به  مفهوم دولت  با  که  دارد،  بین المللی 

مشخص استوار می باشد، در تضاد است.2 
دیدگاه ها و نظریات سید جمال الدین افغانی )1839 تا 1897( و محمد عبده 
)1849-1905(،  دوتن از متفکران عمدۀ جهان اسالم در اوایل قرن نوزدهم، در 
عکس العمل یا رویارویی با دیدگاه ها و نظریات اروپایی، که بیش تر متمایل به 
مفهوم »حیـات باوری«3 و »اندامه یی یـا ارگانیسمی«4 پیکـرۀ  سیـاسی5 هستند، 
وی  فرهنگ8  یا  تربیت  نظریۀ  و  هردر7  رمانتیسم6  به  را  آن ها  می توان  و 
مقایسه کرد، در میان دولت های پسااستعماری مسلمان، به شمول افغانستان، و 
حرکت های اسالمی در مقایسه با مفاهیم سیاسی غربی مشهورتر و مقبول تراند. 
قابل تذکر است که نظریۀ عروة الوثقای9 آنان که در فحوا و محتوای خود ضد 
روشنگری است، به طور ضمنی یا آشکار از طرف تمام جریان ها و حرکت های 
1. Dichotomy
2. Ayubi, N. N., (1995), Over-stating the Arab State: Politics and Society in 
the Middle East, New York: I.B. Tauris and Co Ltd, p. 5, Lewis, B., (1991), 
The Political Language of Islam, The University of Chicago Press, and  Alam, 
M., (2004), The Language of Political Islam: India 1200-1800, University of 
Chicago Press.
3. Vitalist
4. Organismic
5. Body-politic
6. Romanticism
7. Herder
8. Bildung

9. دستاویز یا رسن محکم.
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گر یا بازپرور دینی در جهان اسالم مورد استقبال قرار گرفته است.1 احیا
گــاه یـا متناقض،  روایت  گفتمان دولت اســالمی، کـه بـه صـورت ناخـودآ
استعماری یا غربی را بازتولید می کند و به سوی تطبیق شریعت فرامی خواند در 
کثریت مسلمانان، به ویژه در افغانستان، بیش تر از ُمدل های  میان اسالم گراها و ا
دموکراتیک غربی از مقبولیت برخوردار است. برخی از دانشمندان غربی برای 
تفکیک میان دولت های ملی غربی و دولت های غیرغربی، عمدًا از اصطالحاتی 
چون دولت های در حال توسعه،  دولت های جهان سوم، دولت-مانند ،  پاتریمونیال 

کید کنند. و نو پاتریمونیال استفاده می کنند تا بر این تفاوت تأ

دولت پسااستعماری در افغانستان
کمیت در گسترۀ حوزۀ تمدنی ایران وجود داشته که می توان  بدون تردید نوعی از حا
کمیت دودمانی یا  از آن به نام امپراتوری، پادشاهی، خالفت، امارت، سلطنت و حا
به قول وبر پیشامدرن نام برد. آخرین این سلسله در مرحلۀ پسااسالمی در حوزۀ 
ایران و خراسان سه امپراتوری صفوی، افشار و مغول  اند که در این منطقه حکومت 
می کردند. گفتمان قدرت و مشروعیت در منطقه قبل از فرارسیدن استعمار به 
صورت عموم از گفتمان اروپایی یا غربی متفاوت بود. اما دولت افغانستان به 
عنوان یک پیکرۀ سیاسی در مرزهای تازه اش،  چنان که در فصل های بعدی کتاب 
توضیح خواهم داد، وقتی که امپراتوری های روسیه و بریتانیا به سوی آسیای میانه 
و هند پیش روی کردند، در نتیجۀ رقابت هایی آنان که به نام بازی بزرگ مشهور 
است، شکل  گرفت. برای جلوگیری از رویارویی مستقیم هر دو امپراتوری توافق 
کردند تا دولت حایلی ایجاد کنند  و نتیجۀ این تصمیم ایجاد نهاد سیاسی جدیدی 

به نام افغانستان بود.

1. Ayubi, N. N., (1995), Over-stating the Arab State: Politics and Society in 
the Middle East, New York: I.B. Tauris and Co Ltd, p.16-17.
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بعد از دو جنگ افغانستان-انگلیس، نه تنها افغانستان به صورت رسمی ایجاد 
شد و مرزهایی آن مشخص گردید، که عماًل در منظومۀ دولت های ملی استعماری 
اروپامحور تحت قیمومت بریتانیا با تأیید روسیه وارد شد. برای تقویت این دولت 
تازه ایجادشدۀ استعماری در منطقه،  بریتانیا تالش کرد بنیاد یک دولت مدرن را با 
فراهم ساختن سالح و پول، تحت رهبری امیر عبدالرحمان خان )1880 تا 1901(

بگذارد. کمک های بریتانیا امیر را قادر ساخت تا اساس تشکیالت و ساختار 
دولت دورگۀ پسااستعماری یی را بگذارد که به رغم شکست ها، فروریختن های 

کامی ها توانست تا 1978 دوام بیاورد.1 مقطعی و نا
یکی از ابعاد دیگر تاریخ استعماری در افغانستان،  که از نظر نویسنده آن را 
منحصر به فرد می سازد، سیاست پیچیدۀ بریتانیا در قبال این دولت حایل تازه 
ایجاد شده است، که در کنار عوامل دیگر شامل موارد ذیل می شد: مهارساختن، 
مداخلۀ مستقیم در صورت نیاز،  فراهم سازی کمک های مالی، ادارۀ غیرمستقیم 
و تحمیل قیمومیت بریتانیا که تا سال 1919 ادامه یافت. این سیاست، دولت 
پسااستعماری تازه ایجادشده را، برخالف مثاًل نمونۀ هند، در قرنطین و حاشیۀ 
توسعۀ سیاسی و اقتصادی استعمار در منطقه و جهان نگاه  داشت.2 برای انجام 
کم و نخبه گان  چنین کاری، قدرت های استعماری به شدت باالی خانوادۀ حا
پشتون تبار با استفاده از نظام دورگه برای حفظ نظم و امنیت و تأمین مشروعیت 

کمیت خود تکیه کردند.  حضور و حا
کمیت امیر عبدالرحمان خان )1880  برای نخستین بار افغانستان تحت حا
تا 1901( به عنوان یک دولت پسااستعماری، اما تحت قیمومیت بریتانیا،  به 
1. Rubin, B. R., (1995), The Search for Peace in Afghanistan: From Buffer 
State to Failed State, USA: Yale University Press, p. 16.
2. Hanifi, S. M., (2008), Connecting Histories in Afghanistan: Market Rela-
tions and State Formation on a Colonial Frontier, Colombia University Press, 
and Hopkins, B. D. (2008), The Making of Modern Afghanistan, London: Pal-
grave Macmillan.
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دستاوردهای ذیل دست یافت: یک،  مرزهای شناخته شدۀ بین المللی. دو، اتحاد 
توسط یک قدرت  ملی منظم. چهار، حکومت  ارتش  و وحدت سیاسی. سه،  
استبدادی و مطلقۀ مرکزی با داشتن نظام شناخته شدۀ بین المللی اداری، حقوقی 

و قضایی.1 
به رغم این که دولت پسااستعماری در افغانستان یک واقعیت عینی می باشد،  
اما تا هنوز از نگاه مفهومی و نظری بیگانه  و نا آشنا است. این نهاد پسااستعماری، 
چنان که در سراسر کتاب توضیح داده می شود،  گفتمان انحصاری یی از چه گونه گی 
ظهور و شکل گیری خود برمی سازد و ارایه می کند. نویسندۀ این کتاب تالش 

کاوی نماید. می کند این گفتمان را در این پژوهش شالوده شکنی و وا

1. Shahrani M. N., (1986), “State – Building and Social Fragmentation in Af-
ghanistan”, in Ali Banuazizi and Weiner M., (eds.), The State, Religion, and 
Ethnic Politics in Afghanistan, Iran, and Pakistan, USA: New York, Syracuse 
University Press, p.39.

فرهنگ، م. )1992(، افغانستان در پنج قرن اخیر،  ص. 150-152، ایران: کمیسیون فرهنگی حزب 
وحدت اسالمی افغانستان.



نتیجه  گیری

گفتمان  مسأله دارساختن  و  شالوده شکنی  بازسازی،  به هدف  نظری  فصل  در 
رسمی شکل گیری دولت در افغانستان، ترکیبی از ابزارها و مقوله ها برای انجام 
پژوهش ارایه گردید. در بخش اول این فصل،  مفروضات بنیادین نظریۀ گفتمان 
ارایه گردید و مفهوم گفتمان و تکنیک های خاص  پژوهش که توسط دریدا و 
فوکو مطرح شده اند ، توضیح داده شد. در این فصل، اهتمام ویژه به روش های 
شالوده شکنی، دیرینه شناسی، تبارشناسی و مسأله دارساختن،  و نحوۀ کاربرد آن ها 
در تحقیق، صورت گرفت. در این فصل هم چنان نظریۀ گفتمان لکالو و موف 
و ابزار نظری مرتبط به پژوهش این نظریه به تفصیل مورد بحث قرار گرفت. 
هم چنان توضیح داده شد که نظریۀ گفتمان چه گونه مبنای این پژوهش را شکل 
می دهد و چه گونه و در کجا مفاهیم کلیدی و ابزار های آن در فصل های مختلف 

کتاب به کار می روند. 
در بخش دوم این فصل دربارۀ مفهوم هنجاری »جدال   رقابتی کثرتگرا«1 صحبت 
شد و دریافت موف از کثرت گرایی رقابتی در سنت پژوهشی پساساختارگرایی 
مورد بحث قرار گرفت. هم چنان توضیح داده شد که »جدال  رقابتی کثرتگرا« به 
مثابۀ بنیان نظری گفتمان تمدنی که در فصل ششم کتاب برای خنثی  کردن جدال 
رادیکال در مرحلۀ بحران هژمونیک در افغانستان به اساس قاعدٔه »دوست/دشمن« 

1. Agonistic pluralism
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و گذار از این مرحله به جدال رقابتی استوار بر اصل »دوست/رقیب«، به بحث 
گرفته می شود، مطرح می گردد.  

بخش سوم این فصل به توضیح ابزار و مقوله های نظری یی پرداخت که توأم 
با نظریۀ گفتمان برای انجام بهتر پژوهش و فهم شالوده شکنی گفتمان رسمی 
دولت سازی و شکل گیری دولت در افغانستان به کار می روند. در این بخش به 
توضیح گفتمان استعماری و پسااستعماری،  رشد و تأثیرات گستردۀ آنان پرداخته 
شد. در این بخش هم چنان به توضیح نقش استعمار در برساخت روایت خود از 
دیگران توجه صورت گرفت و اعتبار دانش استعماری با اتکا به نظریۀ دانش 
گردید.  مسأله دار  سعید  ادوارد  شرق شناسی  نظریۀ  و  فوکو  قدرت  به  معطوف 
را در  استعماری  تأثیر دانش  این مقوله چه گونه  هم چنان توضیح داده شد که 
شکل گیری و برساخت افغانستان و افغان به عنوان ابرنشانه های گفتمان رسمی 
که در سراسر کتاب به بحث گرفته می شود، برجسته می سازد و در نظر می گیرد.

در این بخـش هم چنان بـه توضیح مقـوله  ها و مفـاهیم دولت،  دولت  مـلی، 
ملت و ناسیونالیسم، این که این مفاهیم کجا و چه گونه رشد و توسعه یافتند و 
چه وقت و چه گونه به بخش های دیگر جهان رسیدند، پرداخته شد. دولت های 
ملی پسااستعماری و دولت ملی پسااستعماری در افغانستان و تفاوت این مفهوم 
با دولت های ملی نیز در این بخش به بحث گرفته شد. بخش اخیر فصل به 
این موضوع پرداخت که برخالف گفتمان رسمی در افغانستان،  مفاهیم دولت 
 ملی،  ملت و ناسیونالیسم پدیده های ُمدرن اند و از اروپا آغاز و توسط استعمار به 

بخش های دیگر جهان راه یافته اند. 



فصل دوم

بازسازی گفتمان رسمی شکل گیری و ظهور دولت در افغانستان 
۱۸۸۰ تا ۲۰۱۰

 
مقدمه

کنندۀ چشم گیر در حوزۀ آسیای مرکزی،  خاورمیانه و جنوب  در نتیجۀ حوادث بی  جا
آسیا در جریان فرارسیدن استعمار به منطقه و مداخلۀ مستقیم امپراتوری های 
استعماری روسیه و بریتانیا، دولت پسااستعماری افغانستان ایجاد گردید و به اجبار 
وارد نظم  نوین جهانی استوار بر دولت های  ملی اروپامحور گردید. بعد از ایجاد به 
مثابۀ دولت حایل در قرن نوزدهم و به قدرت رساندن عده یی از نخبه گان پشتون تبار 
تحت چتر دودمان محمدزایی، حکومت با پیروی از قدرت های استعمارگر و دیگر 
دولت های تازه ایجادشده در منطقه چون ترکیه و ایران،  روند مرحله یی و تدریجی 
مفصل بندی طرح هژمونیک خود را برای ایجاد و استقرار نظم نمادین آغاز کرد 
که روایت دولت و داستان ظهور دولت بخش عمدۀ این طرح هژمونیک را تشکیل 
می داد. برای مفصل بندی روایت جدید حکومت گفتمان انحصارگرای پشتون محور 
کنون  شکل گیری دولت را به مثابۀ یک »تصویر« برساخت که تعدادی زیادی را تا ا
نیز در اسارت دارد و به عنوان بازدارنده  و محدودیت خودتحمیلی بر توان آنان 
برای خودمختاری، خود   آیینی و خودشناسی عمل می کند و تعدادی از داعیه های 
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سیاسی و مجموعه یی از پرکتیس ها را توجیه می نماید.1
به  افغانستان  بتوانم آن را خالصه کنم، مدعی است:  گر  ا گفتمان رسمی،  
عنوان یک هویت سیاسی تا قرن دهم قبل از میالد وجود داشت. گفتمان رسمی 
از افغانستان تاریخی و افغانستان معاصر حرف می زند. افغانستان تاریخی از نظر 
این گفتمان، در زمان باستان آریانا خوانده می شد و در دوران پسااسالم خراسان. 
اما افغانستان ُمدرن یا معاصر در سال 1947 توسط احمدشاه ابدالی بازتأسیس 
گردید. بنابراین، افغانستان با پیشینۀ تاریخی و تمدنی متمایز، از آغاز تأسیس به 

عنوان یک دولت  ملی مستقل وجود دارد.
افغانستان در این روایت به مثابۀ یک هویت سیاسی دموکراتیک به تصویر 
کشیده شده که حکومت در آن به اساس مشارکت عمومی،  رأی زنی، اقناع و 
اجماع توسط جرگه ها شکل گرفته و جامعه را مدیریت کرده است. مملکت 
در این روایت به صورت منظم و دایمی از سوی قدرت های خارجی و دشمنان 
افغانستان مورد تجاوز قرارگرفته و گاهی باعث سقوط و فروپاشی دولت گردیده، 
اما مردم شجاع و آزادۀ افغانستان یا افغان ها همیشه جنگیده اند، دشمن را شکست 

داده اند و دولت ملی خود را دوباره تأسیس کرده اند.  
گفتمان شکل گیری دولت در افغانستان از نظر نویسندۀ این سطور در محور 
ابرنشانۀ افغانستان و افغان ها و سه دال مرکزی یا گره گاه عمده برساخته شده 
است: 1( اسطورۀ چه گونه گی ظهور یا شکل گیری، 2( مفهوم حکومت توسط 
جرگه ها  و 3( ایدۀ تجاوز و مقاومت.2 افغانستان و افغان ها در این روایت به مثابۀ 
ابرنشانه  عمل  می کنند و معنی و هویت متفاوتی برای کلیت زنجیرۀ معنی  بخشی 
1. David Owen (2002), ‘Criticism and Captivity: On Genealogy and Critical 
Theory, European Journal of Philosophy, Vol. 10: 2, 216 – 230.

2. اسالم و مذهب حنفی،  همان طور که در فصل اول تذکر دادم، یکی از دال ها یا گره گاه های عمدۀ 
مفصل بندی شکل گیری و مشروعیت دولت و حکومت در افغانستان است. اما به دلیل این که به این 

گانه یی پرداخته ام،  از گنجاندن آن در این بحث خودداری شده است. موضوع در بحث جدا
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در این گفتمان فراهم می سازند. گفتمان رسمی، در برساختن روایت به صورت 
گونیسم رادیکال تکیه می کند. عمده بر اصل انتا

افغانستان و افغان ها و دیگر گره گاه ها به اساس »ما«؛ افغان ها و »درونی ها«، در 
مقابل »دیگران«؛ دشمنان و »بیرونی ها یا خارجی ها«، -آنانی که نه تنها موجودت 
درونی ها را تهدید می کنند، که از  دست یافتن آنان به تکامل و کامل شدن نیز 

جلوگیری می نمایند-، درون مایه و هویت روایت را شکل می دهند.  
گیر  برای تحمیل و در عین زمان به تصویرکشیدن یک »تصویر« همگون، فرا
و بـدون در نظـرداشت حذف ناپـذیری جـدال اجتمـاعی در درون دولت ملـی، 
گفتمان رسمی بـا بـه کاربستن منطق تفاوت تالش می کند گفتمان های داخلی 
مخالف را نادیده انگارد،  طرد و یا سرکوب کند. به این اساس،  در سطح داخلی 
تنها از افغان ها به عنوان مردم واحد و ملت واحد در مقابل »دیگران«؛ خارجی ها 
و غیرافغان ها، حرف می زند. عالوه براین، گفتمان رسمی خود را به عنوان یگانه 
روایت مشروع، یگانه حقیقت مطلق و یگانه تصویر واقعی عرضه می کند. به 
دلیل طبیعت خشونت آمیز قدرت و شیوه های وحشیانۀ تحمیل یگانه واقعیت از 
گرچه نتوانست  سوی دولت افغان ها،  گفتمان رسمی در غیاب صداهای دیگر، ا

به هژمونی دست یابد، اما تسلط خود را در کشور حفظ کرد.1
به دلیل ته نشین شدن،2 این روایت مبنای گفتمانی شکل گیری سوژه ها، اساس 
گاه آنان را شکل می دهد و  سوژه گی سیاسی، طرز تفکر، دیدگاه و ضمیرناخودآ
به عنوان ابزار ایدیولوژیک برای درچنگال گرفتن سوژه ها و فراهم سازی فانتزی 

هند  در  قدرت  و  تاریخ  هژمونی:  بدون  »تسلط  نام  به  دارد  کتابی  هندی  دانشمند  گوا  رنجیت   .1
استعماری« و این بحث را به زیبایی مطرح می کند. گفتمانی شاید به تسلط دست یابد، اما تسلط با 

رسیدن به هژمونی از منظر نظریۀ گفتمان فرق می کند.  
Guha, Ranajit, (1997), Dominance without Hegemony: History and Power in 
Colonial India 1998, US: Harvard University Press. 
2. Sedimentation
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برای آنان عمل می کند تا خال و فقدان1 را در آنان پر سازد. 
بنابراین،  در این فصل تالش می کنم تا »خوانش اول« این گفتمان را که یک 
برساخت سیاسی،  محتمل و تاریخ مند است،  ارایه کنم. برای بازسازی گفتمان 
در قدم نخست ازمنابع و آثاری استفاده کرده ام که از سال  1880 تا 2010 تحت 
نظارت مستقیم دولت تولید گردیده اند. در گام دوم، در تالش برای بازسازی گفتمان 
رسمی،  روی ابرنشانۀ گفتمان و سه گره گاه درهم تنیدۀ روایت تمرکز کرده ام که به 
مثابۀ نشانه های ممتاز ساخته  شده اند تا نظام معنایی نو برساخته شده یا زنجیره های 
داللت ها را برای ایجاد ثبات نسبی ایجاد و باهم پیوند دهند. گره گاه ها به نوبۀ خود،  
همان طور که تذکر رفت، به ابرنشانه یا دال تهی افغانستان و افغان ها در روایت 
پیوند خورده اند. به این باورم که ابرنشانه و این سه  گره گاه بنیاد و اساس روایت 

رسمی شکل گیری دولت در افغانستان را شکل می دهند.
کاوی تبارشناسانه استفاده  در گام سوم، برای بازسازی گفتمان رسمی از روش وا
کاوی دوبارخواندن دریدا: این روش از یک سو شامل  کرده ام. یک،  تکنیک وا
تالش آغازین برای بازسازی امانت دارانۀ منطق گفتمان غالب یا متن و اهداف 
آن می گردد، تا تفسیر و تأویل منصفانه  و امانت دارانۀ ممکن را فراهم سازد و 
از سوی دیگر تالش می کند از یک نگاه و چشم انداز بیرونی،  خالها،  تنش ها، 
تناقض ها، محدودیت ها و نکات تصمیم ناپذیر در گفتمان یا متن را برجسته سازد. 
این حرکت در عین این که گفتمان ها یا متن ها را قادر می سازد خود را جمع وجور 
و منظم سازند، می تواند انسجام و وحدت آنان  را درهم بشکند. دو، تبارشناسی 
فوکو: تبارشناسی فوکو به نقش بنیادین قدرت و سلطه در شکل گیری گفتمان ها و 
هویت ها و به یک رویکرد انتقادی در توضیح و تبیین آنان باوردارد. این رویکرد 
هم چنان ظهور تاریخی ساخت های گفتمانی را با توجه و عنایت به احتماالتی که 

توسط قدرت و نظام سلطه طرد و حذف شده اند، مطالعه می کند. 
1. Lack



123/فصل دوم؛ بازسازی گفتمان رسمی...

به تدریج،  اما نظام مند،  گفتمان رسمی در پنج مرحله متمایز بازسازی شده  
است: 1( هسته گذاری1 و تأسیس گفتمان )1880 تا 1901 و 1901 تا 1919(؛ 2( 
غنی سازی گفتمان )1919 تا 1928(؛ 3( پیچیده سازی و پیشرفت گفتمان )1930 
گونی  گفتمان )1978 تا 2001( و باآلخره 5( تالش  تا 1978(؛ 4( بی جایی و گونا

برای برگشت به گذشته و بازتحمیل گفتمان قدیم )2001 تا 2010(. 
این مراحل فرایند برساخت، شکل گیری، بی جایی و تالش برای بازتحمیل 
گفتمان رسمی َترک برداشته و متزلزل شده را به نمایش می گذارد. به چندین 
دلیل و انگیزه  چنین مرحله بندی را در پژوهش در نظر گرفتم: یک، برای مطالعه 
به  تازه  ابعاد  افزودن گره گاه ها و  ارزیابی روند تدریجی برساخت گفتمان و  و 
آن در جریان توسعه و پیشرفت تا وحدت گفتمان را مسأله دار سازم. دو، برای 
مطالعه و ارزیابی تغییرات و بی جایی هایی رادیکالی که در امتداد زمان در کشور 
شکل گرفته اند. سه، برای مطالعه و ارزیابی تأثیر دورنی سازی دانش استعماری یا 

گفتمان استعماری توسط دولت افغانستان. 

1. Codification





هسته گذاری و تأسیس گفتمان رسمی 
)۱۸۸۰ تا ۱۹۰۱ و ۱۹۰۱ تا ۱۹۱۹(

در بخش نخست این مرحله )1880 تا 1901(، بعد از جنگ های افغانستان-
انگلیس، یک هویت سیاسی نو پسااستعماری ایجاد گردید و امیر عبدالرحمان 
خـان )1880 تا 1901( توسط امپراتـوری بریتانیا برگزیـده شد تـا بـر این کشور 
حکومت کند. کتاب های متعدد، جزوه ها و اعالمیه هایی  که به زبان های محلی 
در زمان امیر به نشر رسیده اند از وی به عنوان پادشاه دولت خداداد افغانستان با 
کمیت الهی یاد می کنند.1 امیر هم چنان اصطالح افغانستان و دولت را به  حق حا

کثرت در نوشته ها و در مکاتبات خود با هند بریتانیایی به کار می برد.2
در ادبیات و منابع این دوره نمی توان به داستان کامل شکل گیری،  ظهور و توسعۀ 
دولت افغانستان دست یافت. اما دربارۀ دستاوردهای امیر بعد از تشکیل دولت 

1 . امیر اصطالح دولت خداداد افغانستان را در نوشتار و صحبت های خود به کار می برد. این اصطالح 
کید برحق الهی حکومت به کار می رفت.  برای شاهان بعدی این سرزمین تا سال های 1920 برای تأ
کمیت عبدالرحمان خان )1880 تا 1901( مکتب های رسمی در کشور وجود نداشت.  در زمان حا
تدوین  یا  نوشته  این مرحله  در  پشتو  و  فارسی  زبان های  به  تدریس  برای  تاریخ رسمی یی  بنابراین، 
نگردیده است. در کتاب هایی که توسط شخص امیر نوشته شده و به صورت عمده به امور تاریخی، 
دینی، نظامی و اداری دولت می پردازند، امیر از خودش به عنوان پادشاه دولت خداداد افغانستان یاد 

می کند.
2. برای در یافت فهرست کامل نشرات در دوران امیر عبدالرحمان خان، ر.ک. به کتاب خانٔه دیجیتال 

افغانستان:
Afghanistan Digital Library at: http://afghanistandl.nyu.edu/ 
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مرکزی مقتدر در افغانستان معلومات کافی موجود است. تنها در زنده گی نامه یی به 
زبان انگلیسی که به امیر نسبت داده می شود، وی ادعا می کند که افغانستان توسط 
احمدشاه درانی تأسیس گردیده است  و جاجایی به پادشاهان دودمان سدوزایی یا 
بارکزایی برای تمجید یا توبیخ آنان به خاطر دشواری های مملکت اشاره می کند. 

در اشاره به نخستین پادشاه این سرزمین امیر می نویسد:
نخستین پادشاه دودمان درانی که من به آن تعلق دارم، احمدخان بود که به 
احمدشاه درانی یا ابدالی مشهور است و در سال 1747 میالدی برابر به 1160 
هجری به قدرت رسیده بود. وی به اساس قانون اساسی پادشاه بود و توسط 
سران و نماینده گان قبایل مختلف که از بی نظمی و دشواری های مملکت به 
تنگ آمده بودند  و می خواستند برای دست یافتن به صلح یک پادشاه داشته 

باشند، به پادشاهی رسیده بود.1

1. Mir Munshi Sultan Mahomed Khan (1900), The Life of Abdur Rahman, 
Amir of Afghanistan, (ed.) John Murray, London: Albemarle Street, Vo. 2, p.4. 

این کتاب در دو جلد به زبان انگلیسی در بریتانیا به چاپ رسیده و نویسنده ادعا می کند که وزیر امیر 
است. کتاب تفصیالت و جزئیات خوبی از روایت رسمی شکل گیری دولت و توسعۀ آن در دوران امیر 
ارایه می کند. زنده گی شخصی امیر، چه گونه گی به قدرت رسیدن او در کابل، اصالحات امیر، روابط 
خارجی، توصیه های امیر به جانشینان خود و چشم انداز او برای آیندۀ افغانستان فصل های عمده و 
اصلی کتاب را تشکیل می دهند. اما مؤرخان کشور اصالت کتاب و ادعای نویسنده را که وزیر امیر 

باشد زیر سوال برده اند. 
زبان نوشـتاری کتـاب و مفـاهیم سیاسی یی که در آن به عنوان چشم انداز امیر به کار رفته اند از واقعیت های 
آن روز افغانستان و فضای سیاسی زمان امیر نماینده گی نمی کنند. این کتاب منبع اساسی برای پژوهشگران 
دربارۀ دوران حکم روایی امیر به زبان انگلیسی به شمار می رود. حتی فیض محمد کاتب مورخ رسمی 
امیر حبیب الله خان )1901 تا 1919( فرزند امیر عبدالرحمان خان اصالت این کتاب را مورد سوال قرار 
می دهد. برای تفصیل بیش تر، ر.ک. به: فرهنگ، محمدصدیق )1992(، افغانستان در پنج قرن اخیر، 

ص. 435 تا 436، جلد دوم، قم: انتشارات اسماعلیان.
اصطالحات و مفاهیم اجتماعی-سیاسی یی که در کتاب به کار رفته اند و دیدگاه هایی که مطرح شده اند، 
به ویژه در جلد دوم، بسیار مدرن اند و مرحله یی از پیشرفت و توسعه را به نمایش می گذارند که نه تنها 

در زمان امیر که در سالیان بعد از وی نیز در افغانستان به چشم نمی خورند.
به طور نمونه در نقل قول باال از احمدشاه ابدالی به عنوان پادشاه به اساس قانون اساسی یاد می کند 
که توسط نماینده گان اقوام مختلف به پادشاهی رسید. دو اصطالح قانون اساسی و نماینده گی به عنوان 
مفاهیم مدرن سیاسی حتی در زمان حکم روایی امیر عبدالرحمان خان وارد ادبیات و زبان سیاسی ما 
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زبان نوشتاری و اصطالحاتی که در این نقل قول چون به »اساس قانون اساسی« و  
»نماینده گی« به کار رفته ، از زبان نوشتاری، گفتاری و اصطالحاتی که در ادبیات 

و منابعی که در زمان امیر تولید شده اند، متفاوت   اند.
کمیت حبیب الله خان )1901 تا 1919(   در بخش دوم این مرحله، در زمان حا
پسر امیر عبدالرحمان خان، بنیاد نظام  مکتب های مدرن در افغانستان گذاشته 
شد. بنابراین، نیاز جدی برای تدوین نصاب درسی مدرن به اساس ُمدل هندی و 
ترکی در کشور احساس  گردید. در جمع دیگر مضامین، تاریخ،  جغرافیه و ادبیات 
جزء نصاب درسی شدند  و در نتیجه روند برساخت تاریخ رسمی برای کشور آغاز 
گردید. برای انجام این کار، دولت نیازمند ترجمه مواد درسی از منابع استعماری 
و استخدام استادان از هند و ترکیه بود. یکی از کارهای عمده و بنیادین در عرصۀ 
تاریخ در این دوره تولید سراج التواریخ است که توسط فیض محمد کاتب تحت 
نظارت مستقیم پادشاه نوشته شد. این کتاب از دوران احمدشاه ابدالی )1747( 
آغاز می کند و دوران دودمان های سدوزایی  )1747 تا 1818( و بارکزایی  )1826 

تا 1901( را پوشش می دهد.
تحول رادیکال دیگر در این مرحله برگشت برخی از خانواده های تبعیدی به 
افغانستان بود، به ویژه برگشت آقای محمود طرزی و تأسیس سراج األخبار که 
منجر به شکل گیری گفتمان ناسیونالیسم افغانی1 و ظهور حرکت قانون اساسی 
نشده بودند چه رسد به دوران پادشاهی احمدشاه ابدالی. شگفت آور این که چه گونه می توان احمدشاه 
ابدالی را در سال 1747 پادشاه به اساس قانون اساسی خواند. زبان نوشتاری متن وقتی می گوید »قبایل 
مختلف برای دست یافتن به صلح می خواستند پادشاه خود را داشته باشند« شباهت فراوان با زبان 
نوشتاری هابس دارد. این کتاب بیش تر به سطح فکری-نوشتاری قرن نوزدهم اروپا هم خوانی دارد تا 

به افغانستان دوران امیر.
1. برای مطالعٔه بیش تر ایدیولوژی اصالح طلبانۀ محمود طرزی و تأثیر آن باالی ناسیونالیسم افغانی، 

ر.ک. به:
Nawid, S., (2009), Tarzi and the Emergence of Afghan Nationalism: Forma-
tion of a Nationalist Ideology, available at:
 http://www.bu.edu/aias/nawid_article.pdf, and Gregorian, V., (1967), Mah-
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)مشروطیت(1 در افغانستان گردید. در این مرحله است که متوجه تالش های 
آغازین دولت برای برساخت و ابداع روایت رسمی می شویم.2 

کاتب در مقـدمه اش آشـکارا اعتـراف می کنـد کـه وی کتاب را به فرمان 
اعلی حضرت حبیبب الله پادشاه افغانستان نوشته و این را واضح می سازد که 
پادشاه حرف اول و اخیر را در شکل گیری کتاب می زد. این اقدام به روشنی روند 
تولید دانش را توسط دولت برای شکل دهی هویت جدید به نمایش می گذارد. 
روایت رسمی شکل گیری دولت در این مرحله از زمان احمدشاه ابدالی )1747( 
آغاز می گردد و کاتب از احمدشاه ابدالی به نام پادشاه افغانستان نام می برد. با 
این عمل، کاتب امپراتوری ها، امارت ها و پادشاهی های پیشین منطقه را حذف 
می کند، به ویژه دورۀ هوتکی ها را که پشتون های قبیلۀ غلجایی برای نخستین بار 
در قندهار قبل از ابدالی ها در سال 1747 نقش عمده یی در تشکیل یک ادارۀ 

mud Tarzi and Saraj-Ol-Akhbar: Ideology of Nationalism and Modernism in 
Afghanistan, in The Middle East Journal, Vol. 21, no. 3, Washington DC, pp. 
345-368. 

دربارۀ ناسیونالیزم در افغانستان، ریشه ها، مؤلفه ها و توسعۀ آن ر.ک. به:
Anthony, H., (2002), Nationalism in Afghanistan, International Journal of 
Middle East Studies, Vol. 34, pp. 299 – 315.

1. نوشته های محمود طرزی و تأثیرات ژرف و درازمدت آن ها بر برساخت روایت رسمی و شکل گیری 
گفتمان های ناسیونالیستی و مدرن در افغانستان یکی از تحوالت مهم در تاریخ سیاسی کشور به شمار 
می رود. برای مطالعۀ بیش تر جنبش مشروطیت و مشروطه خواهان اول و دوم، چه گونه گی ظهور این 
جنبش و توسعه و تأثیر آن بر سیاست در افغانستان به ویژه بر الگوهای مشروعیت پیشامدرن، ر.ک.به:

حبیبی، عبدالحی، )1993(،  جنبش مشروطیت در افغانستان، چاپ سوم، قم: انتشارات اسماعیلیان، 
هاشـمی، سیـد سـعدالدین، )2006(، نخسـتین کتـاب دربارۀ مشـروطـه خواهـان در افغانسـتان، ایران: 

انتشارات سنبله و
Gregorian V. (1969) The Emergence of Modern Afghanistan, Politics of Re-
form and Modernization, 1880-1946, California: Stanford University Press.

2. تاریخ رسمی در تالش برای ارایۀ خاستگاه بومی مدرنیته و توسعه در افغانستان مدعی می گردد که 
روند مدرن سازی در دوران امیر شیرعلی خان )1863 تا 1879( با الهام از دیدگاه های سید جمال الدین 
افغانی )1838 تا 1897( آغاز گردید. اما این استدالل مسأله دار است چون گام هایی که توسط امیر 

شیرعلی خان برداشته شد محدود بود و تأثیر عمد ه یی بر توسعه  در کشور نداشت.
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خودگران قبایلی بازی کرده بودند.1 
به اساس منابع دولتی و رسمی در این مرحله، احمدشاه ابدالی افغانستان را 
در سال 1747 تأسیس می کند و نخستین دولت مستقل افغانستان تحت رهبری 
وی شکل می گیرد. کاتب به اساس روایت حیات خان که خود بازتولید دانش 
به تصویر  این گونه  را  افغانستان  به شمار می رود،2 ظهور دولت در  استعماری 

می کشد: 
این مملکت به قرار بیان حیات خان در زمان سلطنت کیان و پیشدادیان مشهور 
به کابلستان و زابلستان بوده تا که اعلی حضرت سکندر اعظم فتحش نموده به 
زبان یونانی معروف به بکتریه یعنی باختر گشته و پس از آن که به تصرف اسالم 

1. کاتب، فیض محمد، )1952(، سراج التواریخ، ص. 1، جلد اول، کابل: دارالمطبعۀ حروفی دارالسلطنه.
دستور مستقیم پادشاه تا کتابی در باب تاریخ نوشته شود و بازنگری مجدد نوشتۀ کاتب توسط پادشاه 
و حلقـۀ نزدیک وی بیـانگر رونـد سـانسور و تـاریخ نگاری دولتی بـه هدف برساخت یک گفتمان 
انحصارگرا است. کاتب آشکارا می نویسد که سخن پادشاه در مورد این که چه را وارد کتاب کند و چه 
را از کتاب بیرون بسازد تعیین کننده بود. وقتی کاتب مأمور نوشتن تاریخ گردید، به اساس روایتی که 
ارایه می کند، پادشاه برایش هژده جلد کتاب به عنوان مرجع برای نوشتن تاریخ تحویل داد. از جمع این 
کتاب ها او از دو کتاب نام می برد: کتاب تاریخ ایران مالکم، )1815(، و حیات افغانی، )1865(، نوشتۀ 

حیات خان که هردو از کتاب الفنستون متأثراند.
Malcolm, Sir John F., (1815) A History of Persia (1769 – 1833), London.

2. محمدحیات خان مولف حیات افغانی، )1965(، کتاب خود را در سه جلد نوشته است. این کتاب 
به تفصیل به زنده گی، عادات و رسم رواج های قبایل افغان  )پشتون ( و تاریخ افغانستان می پردازد. 
ادعا می گردد که حیات خان بخش های عمدۀ کتاب خود را از کتاب گزارش  سلطنت کابل الفنستون 
نسخه برداری کرده است، چون در وقت نوشتن کتاب به حیث کارمند حکومت هند بریتانیایی کار 
تأثیر دانش استعماری را بر برساخت گفتمان  می کرد. این به عالوۀ شواهدی که من ارایه می کنم 

شکل گیری دولت در افغانستان به نمایش می گذارد.
برای تفصیل بیش تر، ر.ک. به: مقدمۀ پروفیسور رشاد در حیات افغانی )1991( نوشتۀ محمدحیات 
خان، کابل: ریاست امور فرهنگی وزارت امور سرحدات. از نظر عده یی تاثیر کتاب گزارش سلطنت 
کابل الفنستون بر شکل گیری افغانستان به عنوان یک »تصویر« شبیه داستان ادوارد سعید از تسخیر 
مصر توسط ناپلئون و نقش او در تولید دانش و تصویری است که از مصری ها و شرقی ها برای غرب 

و اروپایی ها ارایه کرد. هم چنان، ر.ک. به:
Hopkins, (2008), The Making of Modern Afghanistan, London: Palgrave 
Macmillan. 



واکاوی گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان/130

در آمده منقسم به دو قسمت مغربی و مشرقی شده مغربش از کابل و قندهار 
تا حد ایران به خراسان که شهر مشهورش هرات است و مشرقش به ملک روه 
یعنی کوهستان واقع شهر شرقی نهر سند تا حسن  ابدال نامزد گردیده و در عهد 
کبر پادشاه داخل صوبه جات هند شده صرف صوبه کابل  اعلی حضرت محمد ا
مرقوم می گشته و در زمان اعلی حضرت احمدشاه که بعد از انقراض سلطنت 
اعلی حضرت نادرشاه در سال هزار و هفتصد و چهل هفت )1747( میالدی 
مطابق هزار و یکصد و شصت )1160( هجری بر اریکۀ سلطنت جلوس نمود 
زیاده تر موسوم به افغانستان شد و اظهر این که به اعتبار کثرت و انبوهی مردم 
کن و متوطن اند به زیادت لفظ ستان در اخیر لفظ  افغان1 که در این ملک سا
افغان به افغانستان نامزد گردیده است چون عربستان و گلستان و غیره که به 

واسطۀ انبوهی قبایل عرب و گل به این نام ها موسوم شده اند.2

کاتب هم چنان می نویسد که افغانستان به منطقۀ مشخص جغرافیایی اطالق می گردید 
که قبایل افغان با نفوس تخمینی 4 میلیون در آن جا زنده گی می کردند.3 وی می  افزاید 
نقشۀ افغانستان جدید بامرزهای مشخص آن به اساس تحقیقات شاه حبیب الله 
در پایان کتاب عالوه می گردد. به اساس روایت کاتب این نقشه با تصویری که او 

از افغانستان اصلی ارایه کرده، متفاوت است.4
1. هدف وی از افغان پشتون  است. در منابع تا اواخر دهۀ سی قرن بیستم وقتی می خواستند از پشتون ها 
حرف بزنند از آن ها به نام افغان ها یاد می کردند. در مراحل پسین به ویژه بعد از دهۀ سی قرن بیستم 
نام پشتون جای افغان را می گیرد و دولت فیصله می کند تا اتباع خود را بدون در نظرداشت تعلق قومی 
کثریت نفوس را تشکیل  افغان بنامد؛ حرکتی که به صورت آشکار هویت سایر اقوام کشور را که ا

می دهند انکار می کند.   
سـراج التـواریخ، ص. 3، جلـد اول، کـابل: دارالمطبعۀ حــروفی  کاتب، فیض محمـد، )1952(،   .2
دارالسلطنه. در این جا کاتب به عوض پشتون ها افغان ها می نویسد. چون کاربرد افغان به عوض پشتون 

در آن مرحله جا افتاده است.
3. افغانستان از نگاه جغرافیایی به اساس روایت کاتب از جنوب به بلوچستان، از شرق به دریای 
سند، از غرب به سیستان و هرات و از شمال به هرات و کوه های هندوکش متصل است و این سلسله 
کوه ها افغانستان را از بلخ، بدخشان و تخارستان جدا می کنند. این تصویر کاتب از موقعیت جغرافیایی 
افغانستان با تصویری که الفنستون از افغانستان ارایه می کند و در فصل سوم به آن می پردازم شباهت 

فراوان دارد. 
4. کاتب، فیض محمد، )1952(، سراج التواریخ، ص. 8، جلد اول، کابل: دارالمطبعۀ حروفی دارالسلطنه. 
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گفتمان رسمی در این مرحله در قدم نخست از احمدشاه ابدالی )1747 تا 
1773( به عنوان کسی نام می برد که کشور جدید را افغانستان نام گذاری کرده و 
سپس وی را مؤسس افغانستان می خواند. چه گونه گی به قدرت رسیدن احمدشاه 
ابدالی و تأسیس افغانستان و دولت افغان درون مایۀ روایت رسمی را در تالش 
حکومت برای هژمونیک  ساختن برنامۀ سیاسی جدید تشکیل می دهد. به اساس 
کستان موقعیت دارد  کنون در پا روایت کاتب، اجداد احمدخان در ملتان که ا
زنده گی می کردند و او در این منطقه به دنیا آمد. سپس وی با پدرش که طفلی 
بیش نبود به قندهار و از آن جا به هرات رفت و در این شهر مسکن  گزین شد. 
کم غلجایی قندهار احمدخان را با برادرش تا فتح قندهار توسط نادر افشار  حا
زندانی کرد. کاتب می افزاید: بعد از فتح قندهار توسط نادر افشار، احمدخان رها 

گردید و به مازندران ایران فرستاده شد.
بعد از مدتی احمدخان توسط نادر افشار به حیث فرمانده محافظان وی در 
رأس یک قطعۀ سواره نظام سه تا چهار هزار قوای متشکل از قبایل ابدالی تعیین 
گردید و وظیفۀ حفاظت از پادشاه را به عهده گرفت. کاتب روایت می کند که 
روزی نادر افشار احمدخان را فراخواند و برایش گفت که بعد از وی فرمانروای 
منطقه می شود و از وی خواست تا متوجه خانواده اش باشد.1 کاتب چه گونه گی 
لحظات به پادشاهی رسیدن احمدخان و تأسیس افغانستان را این گونه به تصویر 

می کشد:
... جمعی از کشیک بانان دایمی که پاسبان سراپردۀ اعلی حضرت نادری بودند 
به وقت نیم شب داخل خوابگاه او شده سرش را بریده در اردو انداختند و 

افغانستان نوینی که کاتب از آن حرف می زند افغانستان امروزین با مرزهای شناخته شدۀ بین المللی 
آن است.

1. همان، ص 9. داستان خواب یا رؤیا توسط پیران، بزرگان، حکام یا شاهان که امری یا واقعه یی را 
پیش بینی می کنند در تاریخ افغانستان به کثرت و تکرار به چشم می خورد و هدف از آن برساخت یا 

ایجاد نوعی از مشروعیت دینی-سنتی است. 
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در این حالت یکی از خدام حرم اعلی حضرت نادر شاه احمدخان را از این 
و  برگرفته  قندهار  راه  ابدالی  افاغنۀ  با سوارۀ  ...احمدخان  نمود.  گاه  آ قضیه 
کم و شهر هرات نشده وارد نادرآباد قندهار گشت و به استصواب  معترض حا
آرای بزرگان طوایف ابدالی خصوصًا حاجی جمال خان بارکزایی1 که به قوت 
و مکنت از همه برتری داشت کاله سروری بر سرنهاد و در این حال صابرشاه 
نام فقیر گیاه سبزی را به عمامه اش نصب کرده گفت: این جیغۀ تو است و تو 
پادشاه دورانی و از این جا اعلی حضرت احمدشاه اقوامش را که معروف به ابدالی 
بودند به درانی موسوم ساخت و بر تخت سلطنت نشسته به امور جهانبانی 
پرداخته، بگی  خان بامیزایی را بـه لقـب شاه ولی خان اشرف الوزراء و منصب 

وزارت سرافراز نمود.2

نقش این مرد روحانی در گزینش احمدشاه در این روایت، در کنار داللت ها و 
انگیزه های دیگر، اهمیتی را که گفتمان رسمی به دین  قایل است بازتاب می دهد. 
کاتب در نوشته اش از احمدشاه ابدالی نه به عنوان موسس افغانستان که به عنوان 
نام می برد.  امپراتوری درانی و نخستین فرمان روای دودمان سدوزایی  موسس 
اما، طوری که مالحظه کردیم، اذعان می کند که این مملکت در دوران احمدشاه 

ابدالی افغانستان نامیده شد.3
پشتون محور  گفتمان  و  افغانی  ناسیونالیسم  پدر  و  مٔوسس  محمود طرزی، 
شکل گیری دولت، داستان مشابهی را روایت می کند. او تاریخ رسمی افغانستان 
را از 1747 هنگامی که، به باور وی، افغان ها دولت مستقلی تأسیس کردند، آغاز 
کید مضاعف صورت  تأ بارکزایی  برجستۀ حاجی جمال الدین خان  نقش  دربارۀ  روایت  این  در   .1
کمیت خاندان مصاحبان برساخته یا تولید  کید در کتب تاریخ و منابعی که در دوران حا می گیرد. این تأ
گردیده اند تکرار و بازتولید می شود. این را می توان با مراجعه به اصل دانش معطوف به قدرت برای 
برساخت یا استفاده از گفتمان موجود برای کسب مشروعیت خوب تر فهمید. در این نمونه به دلیل 
کم از قبیلۀ بارکزایی است تالش می کند با برساخت چنین روایتی و برجسته سازی  این که خاندان حا
جایگاه جمال  خان بارکزایی در تاریخ برای خود جایگاه و اعتبار تاریخی در سیاست افغانستان ایجاد 

نماید.
2. همان، ص. 10.
3 .همان، ص. 9.
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می نویسد:  افغان ها  و  افغانستان  تاریخی  پس منظر  مورد  در  طرزی  می کند.1  
افغانستان بخش مهمی از آسیا است و افغان ها )پشتون ها( یکی از قدیمی ترین 
گروه های قومی در جهان  اند. آنان در این جا، دقیقًا در جای همین افغانستان 
پیشدادیان زنده گی  از دوران  نامیده می شد،  امروزی که در آن زمان کابلستان 

می کردند. 
طرزی مدعی است که داستان ها و اسطوره های پادشاهان کابل و زال و رستم2 
نمونه هـای از اساطیر آنـان به شمار می رونـد. طـرزی می افزاید: از پشتون ها در 
کتاب های قدیم تاریخ ایران نام برده شده و به آنان به نام های پشتوی امروزین  
اشاره گردیده و هرودت از آنان در کتاب خود که در قرن چهارم قبل از میالد به 
رشتٔه تحریر در آمده یاد کرده است.3 شبیه داستان کاتب، طرزی روایت می کند 
که احمدشاه از شاخـۀ سدوزایی قبیلٔه ابدالی یا درانی به عنوان افسر نزدیک به شاه 
در ارتش نادرشاه افشار خدمت می کرد. وقتی نادرشاه افشار کشته شد احمدشاه 
ابدالی با همراه هان خود به طرف قندهار رفت، استقالل4 خود را اعالن کرد و 

1. طرزی، محمود، )1912(، آیا چه باید کرد، کابل: دارالسلطنه. 
2. آقای طرزی اینجا به زال و فرزندش رستم، جنگجوی و قهرمان افسانه یی ایران زمین، که توسط 
ابوالقاسم فردوسی در شهنامه در اواخر قرن دهم و آغاز قرن یازدهم آفریده شده، اشاره می کند. شهنامه 
داستان حماسی تمدن ایرانی و فارسی زبانان است که شامل پنجاه هزار بیت می باشد و در ُنه جلد تنظیم 
گردیده است. شهنامه شبیه کتاب های حماسی غرب چون الیاد و اودیسه است، اما با گستره یی فراتر 
که شامل تاریخ ایران زمین و مردم آن از آغاز آفرینش جهان تا فتوحات عرب می گردد. برای تفصیل 

بیش تر، ر.ک. به مقدمۀ دک دیویس بر ترجمۀ انگلیسی شهنامه فردوسی:
Ferdowsi, Abolqasem (2006), Shahnameh: the Persian Book of Kings, trans-
lated by Dick Davis, USA: Penguin Group.

3. طرزی، محمود، )1912(، آیا چه باید کرد، ص. 104 تا 106، کابل: دارالسلطنه.
4. اصطالح استقالل در ادبیات سیاسی افغانستان مفهوم تازه یی است. این مفهوم با استعمار وارد این 
حوزه گردیده و به مبارزات ملت های تحت استعمار برای کسب استقالل از قدرت های استعماری 
به کار می رود. کاربرد آن در مورد حرکت احمدشاه ابدالی در 1747 مسأله دار و بیرون از زمینه  یا 

کانتکست )بافت( تاریخی این اصطالح است.
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بنیاد افغانستان را گذاشت.1 طرزی در نوشته هایش از پادشاهی احمدشاه به عنوان 
آغاز تأسیس یک دولت مستقل در افغانستان و از احمدشاه برخالف کاتب به 

عنوان موسس افغانستان مستقل نام می برد. 

1. همان، ص. 104 تا 106.



غنی سازی گفتمان رسمی ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۸

در مرحلۀ دوم، دوران زمام داری امان الله خان )1919 تا 1928(، دولت برنامه ها 
و سیاست های مدرن سازی و اصالحات خود را، عمدتًا به اساس ناسیونالیسم 
افغانی برساخت طرزی، حاال خسر/پدرزن شاه جوان و نخستین وزیر امور خارجۀ 
افغانستان تازه به استقالل رسیده، آغاز کرد. در این مرحله گفتمان دولت سازی 
در افغانستان تحرک تازه یی یافت. حکومت برای نخستین بار در سال 1922 پشتو 
مرکه را اساس گذاشت، تعداد مکتب های دولتی، نشرات و روزنامه ها به صورت 
قابل مالحظه یی افزایش یافتند و دولت افغانستان را قادر ساخت تا تصویر تازه یی 
از افغان ها، افغانستان و دولت افغانستان برسازد و بنیاد حرکت تدریجی به سوی 
غنی سازی گفتمان را اساس  گذارد. در نصاب درسی و تاریخ نگاری رسمی این 
مرحله که بار دیگر به صورت عمده بر ترجمۀ کتاب های انگلیسی یی که در هند 
بریتانیایی به چاپ رسیده بودند استوار بود، ادعا گردید که افغانستان در زمان یونانیان 
باستان وجود داشت و آنان این کشور را به هفت بخش تقسیم کرده  بودند،  اما در 
کلیت خود آریانا نامیده می شد و بخش شرقی کشور بزرگ ایران را شکل می داد. 
وقتی اسکندر کبیر ایران را فتح نمود این بخش را نیز به مناطق مفتوحۀ خود عالوه 

کرد. بعد از مرگ اسکندر آریانا به پادشاهی شام1 عالوه گردید.
در ارتباط به نام های قدیم افغانستان روایت مدعی است که افغانستان در دوران 

1. محمد حسین، )1923(، جغرافیۀ افغانستان، ص. 5 و 57، کابل: وزارت معارف. 
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کدیس خوانده می شد، وقتی ایرانی ها آن را گرفتند نامش را  راجه های هندو الها
زابلستان گذاشتند و وقتی شامی ها بر آن حکم  راندند آن را باختر خواندند. در 
دوران اسالمی از کابل تا قندهار و از هرات تا توس، خراسان نامیده می شد. اما بعد 
از دوران احمدشاه در سال 1747 افغانستان نامیده شد. هم چنان در این روایت 
کنون  افزوده شده است که در دوران احمدشاه بلوچستان جزو افغانستان بود، اما ا

به عوض بلوچستان ترکستان جزو افغانستان است.1
در کتاب های درسی تاریخ در این مرحله ادعا گردیده که در دوران قدیم نوشتن 
در کشور رایج و عام نبود. بنابراین، تاریخ کشور معلوم نیست و ما از تاریخ ایران و 
هند می دانیم که در زمان های قدیم نیم بخش های غربی افغانستان؛ هرات و فراه 
تا قندهار تحت ادارۀ ایران بود و بخش شرقی آن توسط هندی ها اداره می شد. اما 
کن در دره ها و کوه ها زنده گی مستقالنۀ خود را داشتند.2 در روایت  مردمان سا
ادعا شده که تاریخ کشور بعد از رسیدن اسالم به منطقه معلوم است. به اساس 
این روایت این خانواده ها و دودمان ها بعد از رسیدن اسالم بر افغانستان حکومت 

کرده اند: صفاریان، سامانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان و خوارزم شاهیان.3
ادعا می گردد که چنگیزخان، از سلسلۀ مغول ها، بر کشور تجاوز کرد و برای 
مدت طوالنی یی بر آن حکم می راند. امیر تیمور، از قبیلۀ چنگیز خان، متجاوز 
بعدی بود که بر افغانستان حکم  راند. پسران و نواده های وی بر افغانستان حکومت 
کردند و دایرۀ حکومت خود را تا هند وسعت بخشیدند. بابر از همین دودمان 
پادشاهی مغل را در هند بنیاد گذاشت و بر افغانستان حکومت کرد. قندهار که 

1. همان، ص. 7.
2. سیدمحمد هاشم، )1921(، خالصۀ تاریخ وطن، ص. 9، کابل: مطبعۀ وزارت معارف. این کتاب مختصر در 
زمان امان الله خان به رشتۀ تحریر درآمده، اما ساختار تاریخ نگاری در کشور را برای نسل های بعدی اساس  

گذاشته است. 
3. قابل تذکر می دانم که این کتاب مانند کتب درسی این دوره، تاریخ و زمان معینی از این پادشاهی ها فراهم 

نمی کند اما نام این سلسله ها، جانشینان آنان و مدت زمان پادشاهی آنان را تذکر می دهد.
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جزوی از امپراتوری مغول بود،  به اساس این روایت، در دوران جهانگیر توسط 
صفوی های ایرانی  اشغال گردید و مغول ها نتوانستند آن را دوباره تصرف کنند. 
ایرانی ها گرگین خان را در زمان شاه حسین صفوی  آخرین شاه این دودمان به 
عنوان والی به قندهار اعزام کردند. گرگین انسان مستبدی بود و مردم قندهار از 

وی راضی نبودند.   
رییس و بزرگ افغان ها،1 میرویس خان هوتکی، به کمک مردم قندهار گرگین 
کم  را به خانۀ خود مهمان کرد و او را به قتل رساند.2 با کشتن والی، میرویس حا
جدید شهر گردید. ایرانی ها تالش  کردند قندهار را دوباره تصرف کنند اما نا کام 

شدند. 
میرویس خان از شاخۀ قبیلۀ غلجایی پشتون ها موفق شد یک دولت مستقل 
افغان  را در قندهار تشکیل دهد.3 روایت عالوه می کند که میرویس خود را پادشاه 
نخواند، اما برادرش عبدالله بعد از مرگ وی خود را پادشاه اعالن کرد. هوتکی ها 
بعد از آن بر ایران حمله کردند و پایتخت دودمان صفوی در اصفهان را به تصرف 

خویش درآوردند.4 
1. هدف در این جا بزرگ یا رییس پشتون ها است چون کلمۀ افغان در متون قدیم به معنای پشتون به کار می رفت 

نه به معنای مردم، اتباع و یا شهروندان افغانستان.
2. این روایت تاریخی از یک سو با اصول برساختۀ پشتون والی چون مهمان نوازی و دفاع و حمایت از مهمان 
در تعارض قرار دارد و از سوی دیگر هر نوع غدر و خیانت در برابر بیرونی ها را تحت نام دفاع از وطن مشروع 

می داند. 
3. سید محمدهاشم، )1921(، خالصۀ تاریخ وطن، ص. 57 تا 59، کابل: مطبعۀ وزارت معارف. 

4. همان. این حمله قبل از تأسیس و شکل گیری دولت های ملی پسااستعماری در منطقه به وقوع پیوسته است. 
بنابراین،  می توان به این رویداد به عنوان یک حمله یا شورش عادی قبایل در حوزۀ مشترک تمدنی ایران علیه 
کم نگاه کرد تا لشکرکشی افغانستان علیه ایران به معنای امروزین کلمه. اما  کمیت خانواده یا دودمان حا حا
تاریخ نگاری رسمی افغانستان این رویداد را قیام ملی افغان ها علیه تجاوز ایران قلمداد می کند و فتح اصفهان مرکز 

دودمان صفوی را از فتوحات باشکوه افغان ها در ایران می داند.  
برخالف این برداشت، تاریخ نگاری رسمی ایران این رویداد را شورش افاغنه و عمل جنایتکارانۀ افراد 

عقب ماندۀ قبایل با پیامدهای ویرانگر علیه دولت متمدن ایران می خواند. 
 این روایت براساس جدال رادیکال شکل  گرفته تا هویتی بر اساس معادلۀ »ما« و »دیگری« شکل دهد. 
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در  دولت سازی  روایت  به  و  می شود  برساخته  دیگری  ُبعد  مرحله،  این  در 
افغانستان عالوه می گردد: بحث کشور منقسم و چندپارچه. معنای این ادعا این 
است که دولت یک پارچۀ افغانستان قبل از اشغال و تقسیم آن توسط نیروهای 
بیرونی وجود داشت. این ُبعد نقش عمده یی در شکل دهی وجدان و فهم تاریخی 
سوژه ها در افغانستان در نسل های بعدی ایفا می کند. روایت رسمی مدعی است 
که در سال 1506 بابر ادارۀ کابل را به دست گرفت و آن را پایتخت خود ساخت.

در این مرحله روایت ادعا می کند که افغانستان میان حکومت های ایران و 
هند تقسیم شده بود. هنگامی که اورنگ زیب در سال 1707 در گذشت و دودمان 
مغول در هند رو به ضعف نهاد، قبیله یی از افغان ها )پشتون ها( بر ایرانی ها هجوم 
بردند و دولت خود را تشکیل دادند.1  به اساس این روایت  نادرشاه افشار )1736 
تا 1746( یکی از فاتحان ایرانی افغان ها را در ایران شکست داد،  شهرهای هرات 
کمیت دودمان هوتکی در ایران پایان بخشید و  و قندهار را تصرف کرد، به حا

تمام افغانستان امروزی را فتح کرد. 
بعد از کشته شدن نادرشاه، سرداران و معتبرین قوم درانی که یکی از قوم های 
کالن افغان می باشند، همه جمع شدند و گفتند که تا به  کی در زیر حکومت 
غیر یعنی ایرانی ها زنده گی کنیم، چرا خود ما پادشاهی ملک خود را نکنیم و از 
میان خود احمدخان سدوزایی را که در وقت نادرشاه یکی از نوکران معتبر او بود 

واقعیت این است که این داستان هیچ  پیوندی با دولت های ملی ایران و افغانستان ندارد، چون رویداد 
قبل از ایجاد و شکل گیری این دولت ها به وقوع پیوسته است. اما روایت رسمی ایران و افغانستان از 
کثر شهروندان ایران به دلیل  گنی میان دو ملت را تقویت می کند. ا این رویداد طوری است که نفرت پرا
نفوذ گفتمان رسمی از تعدد و کثرت قومی در افغانستان بی اطالع اند و حملۀ یکی از قبایل پشتون در 
یک مرحله یی از تاریخ را حملۀ افغانستان بر ایران تلقی می کنند و در افغانستان نیز تحت تأثیر روایت 

رسمی با حالت مشابهی مواجه هستیم. 
1. محمدعلی خان، )1927(، افغانستان مطابق پروگرام چهارم رشدیه و دارالمعلمین، ص. 59، کابل: وزارت 
معارف. بحث این که افغانستان میان ایران و هند تقسیم شده بود بسیار مهم است، چون در مراحل پسین، کشور 
دیگری به این دو اضافه می گردد و این که افغانستان میان سه کشور پارچه و تقسیم گردیده بود به یک اصل 

تاریخی در گفتمان رسمی و تاریخ نگاری کشور تبدیل می گردد.
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و به امورات سلطنت می دانست به پادشاهی خود قبول کردند.1

برای زمینه سازی برساخت تصویر احمدشاه ابدالی به عنوان مؤسس افغانستان، 
سیدمحمد هاشم شخصیت و تالش های وی را برای تأسیس افغانستان این گونه 

به تصویر می کشد:
احمدخان که بعد از این به اعلی حضرت احمدشاه ذکر می شود چون بر تخت 
سلطنت افغانستان جلوس کرد اول کابل و غزنی و عالقۀ مشرقی افغانستان را 
کمان نادرشاه خالص کرد، بعد از آن مملکت پنجاب و کشمیر  از دست حا
تا مشهد رسانید،  و  افغانستان را  را متصرف گردید، هم چنان سرحد مغربی 
از جانب شمال تمام بدخشان و عالقۀ ترکستان را داخل مملکت افغانستان 
ساخت و خرقۀ مبارکۀ حضرت پیغمبر خدا را از بدخشان به قندهار آورد و 
هشت دفعه بر پنجاب حمله نمود و در هر دفعه باغیان را گوش مالی داده با 

غنیمت بسیار پس به قندهار می آمد و شهر موجودۀ قندهار را بنا نمود.2

روایت ادعا می کند که احمدشاه ابدالی در 26 سال پادشاهی خود دولت مستقلی 
را تأسیس کرد که از غرب به مشهد می رسید و از شمال به دریای آمو و از شرق 
شامل پشاور، پنجاب و کشمیر می گردید. در این روایت گفته می شود که تمام 
ملت افغانستان مدیون احمدشاه  اند چون او آنان را از زیر یوغ اسارت ایرانی ها 
و هندی ها نجات داد و دولت مستقل افغانستان را تأسیس کرد. در پاسخ به این 
پرسش که چرا این کشور افغانستان نامیده می شود، روایتی شبیه روایت کاتب ارایه 
می گردد: به دلیل این که حکومت این کشور به افغان ها )پشتون ها( تعلق دارد و 
کثریت مردم آن افغان  اند این کشور افغانستان نامیده می شود.3 هم چنان روایت  ا
می افزاید: مشخص نیست این کشور چه وقت و توسط کی افغانستان نامیده شده  

1. سیدمحمد هاشم، )1921(، خالصۀ تاریخ وطن، ص. 64، کابل: مطبعۀ وزارت معارف، و محمدعلی خان، 
)1927(، افغانستان مطابق پروگرام چهارم رشدیه و دارالمعلمین، ص. 60، کابل: وزارت معارف.
2. سیدمحمد هاشم، )1921(، خالصۀ تاریخ وطن، ص. 65 تا 66، کابل: مطبعۀ وزارت معارف.

3. محمد علی خان، )1927(، افغانستان مطابق پروگرام چهارم رشدیه و دارالمعلمین، ص. 7، کابل: وزارت 
معارف.
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است، چون نام افغانستان در کتاب های قدیم تاریخی ذکر نگردیده است. با توجه 
به اختالف تاریخ نویسان دربارۀ نام کشور،  محمدعلی بار دیگر با اتکا به منابع 
استعماری می نویسد: 1( برخی از مورخان مدعی  اند که این نام برای نخستین بار 
توسط احمدشاه ابدالی به کار رفته است. 2( عده یی دیگر مدعی   اند که این نام 
توسط ایرانی ها به کار رفته است. 3( اما هردو گروه متفق القول اند که کاربرد این 

نام از زمان احمدشاه ابدالی آغاز گردیده است.1 

1. همان، نویسنده در مقدمۀ کتاب اعتراف می کند که این کتاب استوار بر دانش استعماری است و بنا به دالیلی 
که از فهم او به دور اند نمی تواند صحت و اعتبار برخی از یافته ها را مورد تأیید قرار دهد. بررسی منابع درسی 
و کتاب هایی  که در این مرحله برای تدریس علوم عصری تولید گردیده اند، نشان می دهد که از منابع انگلیسی 
کثر معلمانی که در این دوره از هند بریتانیایی، ترکیه یا افغانستان  یا دانش استعماری ترجمه شده اند. هم چنان ا

استخدام شده  بودند برای تدریس باید به منابعی اتکا می کردند که از سوی هند بریتانیایی به نشر رسیده بودند. 



پیچیده گی و پیشرفت گفتمان رسمی )۱۹3۰ تا ۱۹7۸(

در مرحلۀ سوم برساخت روایت شکل گیری دولت در افغانستان )1930 تا 1978( 
که آن را پیچیده گی1 و پیشرفت نامیده ام شاهد تحوالت عمده یی هستیم. گفتمان 
در این مرحله در گستره و تفصیل یا در طول و عرض با توجه به تحکیم قدرت 
حکومت و اعمال سیاست های رادیکال انحصارگرا برای شکل دهی و برساخت 

یک هویت جدید شاهد تغییر و پیشرفت است. 
یکی از این تحوالت بنیادین در دوران زمام داری خاندان مصاحبان )1928 تا 
1978( تأسیس انجمن ادبی یی است که در مراحل بعد به پشتو تولنه2 تغییر نام 
داد و وظیفۀ بازنویسی تاریخ افغانستان را به عهده گرفت. دانش و گفتمان هایی 
که زیر چتر این نهاد تولید و برساخته شده اند، نقش کلیدی یی در شکل دهی 
گفتمانی افغان ها، سوژه گی اجتماعی-سیاسی و چه گونه گی درک و فهم آنان از 

1. Sophistication
کادمیک و پژوهشی در افغانستان از زمان امیر امان الله خان  2. به اساس دایرةالمعارف آریانا تأسیس نهادهای ا
کمیت خاندان مصاحبان  آغاز گردید. نخستین این  نهادها پشتو مرکه )1922( بود. سپس این روند در زمان حا
با تأسیس انجمن ادبی کابل )1931(، انجمن ادبی هرات )1937(، انجمن ادبی پشتوی قندهار )1932( و پشتو 
تولنه )1937( ادامه یافت. در مراحل بعدی به تدریج جای انجمن کابل را پشتو تولنه، انجمن تاریخ افغانستان 
کادمی علوم  )1942(، انجمن دایرة المعارف آریانا )1948( و آمریت باستان شناسی )1966( گرفت. با تأسیس ا
افغانستان )1970( تمام این  بخش ها و بخش های دیگری که به مرور زمان ایجاد گردیدند فعالیت های خود را زیر 
چتر این نهاد سامان بخشیدند. برای مطالعۀ بیش تر، ر.ک. به: دایرة المعارف آریانا، )2007(، ص. 576، کابل: 

کادمی علوم، ریاست دایرةالمعارف. جمهوری اسالمی افغانستان، ا



واکاوی گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان/142

خود، دیگران و تأسیس و شکل گیری دولت دارند.1 برخی از کتاب هایی که در 
این مرحله تولید شده اند  تا هنوز نه تنها برای خواننده گان و پژوهشگران داخلی 
که برای خواننده گان و پژوهشگران افغانستان در سطح جهانی حیثیت مرجع را 
دارند. سایۀ سنگین این کتاب ها بر کتاب های درسی  و بر تمام کتاب ها و منابعی 

که در حوزۀ مطالعات افغانستان تولید شده اند محسوس و ملموس است.
در این بخـش روی برخی از کـتاب های مـرجعی که در این مرحـله به نـشر 
رسیده اند و تا هنوز در افغانستان مشهور و مسلط هستند و سپس روی نصاب 
درسی رسمی تمرکز می کنیم تا دیده شود که چه گونه فرایند برساخت ابرنشانه و 
گره گاه های گفتمان در این مرحله به صورت تدریجی توسعه یافتند. کتاب هایی که 
در این مرحله به بررسی گرفته می شوند عبارت اند از: افغانستان در مسیر تاریخ 
نوشتۀ میر غالم محمد غبار، افغانستان بعد از اسالم نوشتۀ عبدالحی حبیبی، 
تاریخ افغانستان نوشتۀ احمد علی کهزاد، احمدشاه: وارث و مجدد امپراتوری 

افغانستان نوشتۀ پوپلزایی و دایرة المعارف آریانا. 
درونمایۀ روایت در محور ابرنشانه و گره گاه ظهور در تاریخ نگاری شبه رسمی، 
گر بتوانم این اصطالح را دربارۀ برخی از کتاب هایی که در این دوره به نشر  ا
رسیده اند به کار برم، از گفتمان رسمی تفاوتی ندارد. یگانه تفاوتی که می توان در 
این مرحله مالحظه کرد تقسیم بندی، پیچیده گی و عمق تاریخی یی است که به 
روایت عالوه می گردد. تحول عمدۀ دیگر در این مرحله برساخت دو گره گاه تازه 

است: بحث تجاوز و مقاومت و بحث حکومت توسط جرگه ها.
در مرحلۀ قبلی، طوری که تذکر رفت، روایت لرزان و شکننده به نظر می رسید، 
1. برای باز کردن فضا و زمینه سازی برای تغییر در افغانستان الزم است دانش و گفتمان هایی که توسط نهادهای 
دولتی برساخته شده اند مورد نقد قرار گیرند. مشخص است که این برساخته های معطوف به قدرت در غیاب 
کاوی روش مند این  فضای نقد و بازنگری علمی برای تداوم نظم  نمادین کهن کار می کنند. با بازنگری و وا

برساخته های معطوف به قدرت می توانیم زمینه را برای دگرگونه اندیشیدن و دگرگونه دیدن فراهم سازیم.   
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اما در این مرحله، به رغم تناقض ها و پارادوکس های درونی و استراتژی  انحصارگرا، 
روایت به خود ثبات و استقرار می بخشد تا گفتمان منسجم و سامان یافته یی برای 
شکل دادن هویت تازه  تولید نماید. در این مرحله برای نخستین بار برای به تصویر 
کشیدن ابرنشانۀ گفتمان، روایت از دو افغانستان حرف می زند: افغانستان تاریخی 
و ظهور افغانستان معاصر که توسط احمدشاه ابدالی دوباره تأسیس می گردد و 
تالش می کند به ادعایی که تاریخ کشور در مرحلۀ ماقبل اسالم نامعلوم و ناشناخته 

بود پایان بخشد.
در این مرحله به طور آشکار تالش می شود دولت افغان طوری مفهوم سازی 
گردد تا خواننده به این نتیجه برسد که دولت مستقل افغانستان را می توان پنج  هزار 
تا ده هزار سال قبل از میالد ردیابی کرد؛ اما با گسست ها و شکست های دوره یی 
به دلیل تجاوز بیرونی. یکی از این تجاوزها، به اساس این روایت، قبل از 1747 
به وقوع می پیوندد و باعث فروریختن دولت و تقسیم کشور می گردد. در چنین 
وضعیت و شرایطی است که احمدشاه به عنوان منجی و قهرمان از متن مردم و 
جامعه ظهور می کند؛ دشمنان را شکست می دهد؛ استقالل کشور را اعاده می کند 
و افغانستان معاصر را بنیاد می گذارد. روایت جدید مدعی است که افغانستان 
امروز به مراتب بزرگ تر از آن چه بود که امروز است و یگانه دولت افغانستان که 
بر اساس مرزهای طبیعی 1 خود بنا نهاده شده بود، دولت ابدالی است که در قرن 
هژدهم ایجاد گردید و بعد از آن دولت افغانستان به صورت تدریجی کوچک شده 

رفت تا به حالت امروزی درآمد.2 
1. گفتمان رسمی با معرفی بحث »مرزهای طبیعی« می خواهد مدعی گردد که افغانستان بزرگ با مرزهای طبیعی 
همان است که توسط احمدشاه ابدالی تأسیس گردید نه افغانستان امروزی. گفتمان رسمی هم چنان با مطرح 
کستان و افغانستان  کردن این بحث از داعیۀ جنبش ها و حرکت های جدایی طلبانه یا الحاق گرایانۀ پشتون ها در پا
کستان به افغانستان یکی از انگیزه های بحران در روابط دو کشور  پشتیبانی می کند. الحاق مناطق پشتون نشین پا

کمیت یک کشور مستقل به شمار می رود. به شمار می رود و دفاع از این داعیه نقض آشکار حا
2. غبار، غالم محمد، )1967(، افغانستان در مسیر تاریخ، ص. 6 تا 7، کابل: مطبعۀ دولتی، حبیبی، عبدالحی، 
)2009(، تاریخ افغانستان بعد از اسالم، کابل: بنگاه انتشارات میوند، حبیبی، عبدالحی، )1998(، تاریخ مختصر 
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افغانستان تاریخی
در این مرحله یی از تاریخ نگاری، روایت شبه رسمی و روایت رسمی طرح تازه یی 
نام  به عنوان کهن ترین  تاریخی. 1( آریانا:  ارایه می کنند: سه مرحلۀ متفاوت 
افغانستان و یک دورۀ تاریخی متفاوت از دوران اوستا )1000 قبل از میالد( تا قرن 
پنجم بعد از میالد،  تقریبًا برای 1500 سال. 2( خراسان: از قرن پنجم میالدی تا 
قرن هژدهم و برای 1500 سال. 3( افغانستان معاصر: از زمان تأسیس آن توسط 

احمدشاه ابدالی در سال 1747 تا امروز.1 
در مورد آریانا غبار روایت برساختۀ کهزاد را از کتاب آریانای2 وی نسخه برداری 
می کند و حبیبی برداشت های آنان را با تالش قابل فهمی که پشتون ها را در زمرۀ 
آریایی های باستانی این منطقه جا می زند تأیید می کند. در مورد این که چه گونه و 
چه وقت آریانا، خراسان و افغانستان به عنوان نام های افغانستان به کار رفته اند 
دیدگاه ها و ادعاهای مختلف و متناقض وجود دارد. به طور نمونه حبیبی مدعی 
است که خراسان نام بخشی هایی از کشور بود و در مورد افغانستان می نویسد که 
کلمۀ افغان نام ملی مردم افغانستان حداقل 1700 سال سابقۀ تاریخی و ملی دارد. 
کید بر گفته های خود می نویسد: تعدادی به این باوراند  وی فراتر از این رفته و با تأ
که این نام با تأسیس مجدد افغانستان توسط احمدشاه ابدالی در قرن هژدهم آغاز 
می گردد، اما این واقعیت ندارد و درست نیست.3 ولی برخالف حبیبی، غبار 
مدعی است که خراسان در قرن 19 به افغانستان تغییر نام داد. وی هم چنان 
عالوه می کند: برخی مدعی  اند که کاربرد این کلمه با تأسیس مجدد افغانستان 

افغانستان، پشاور: کتاب خانۀ دانش، کهزاد، علی احمد، )2008(، تاریخ افغانستان، کابل: بنگاه انتشارات میوند و 
کادمی علوم، ریاست دایرةالمعارف. دایرة المعارف آریانا، )2007(، کابل: جمهوری اسالمی افغانستان، ا

1. غبار، غالم محمد، )1967(، افغانستان در مسیر تاریخ، ص. 9، کابل: مطبعۀ دولتی و دایرة المعارف آریانا، 
کادمی علوم، ریاست دایرةالمعارف. )2007(، ص. 567 تا 574، کابل: جمهوری اسالمی افغانستان، ا

2. کهزاد، علی احمد، )2007(، آریانا، کابل: انتشارات امیری، چاپ دوم. 
3. حبیبی، عبدالحی، )2007(، جغرافیای تاریخی افغانستان، ص. 257 تا 263، کابل: بنگاه انتشارات میوند.
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توسط احمدشاه ابدالی در قرن هژدهم آغاز می گردد،  اما این ادعا درست نیست.
برخالف این سخن حبیبی، غبار مدعی است که در قرن نوزدهم خراسان به 
افغانستان تغییر نام داد. غبار می افزاید که کلمۀ افغان توسط نویسنده گان مسلمان 
برای برخی از قبایل این کشور به کار می رفت و در قرن هژدهم شامل تمام اقوام 
پشتون گردید. وی هم چنان عالوه می کند: در قرن سیزدهم افغانستان به عنوان 
نام  برخی از والیت های شرقی کشور به کار می رفت و این نام در قرن چهاردهم 
توسعۀ بیش تر یافت و شامل مناطق اطراف کوه های سلیمان در بخش شرقی 
افغانستان امروز گردید. از قرن شانزدهم تا هژدهم توسعۀ بیش تر یافت و شامل 
کابل و مناطق ماحول آن گردید و معنای افغانستان در این مرحله مناطقی بود 
که افغان ها )پشتون ها( در آن زنده گی می کردند. به قول غبار در قرن شانزدهم 

افغانستان نام رسمی کشور گردید.1 
ارایه  باستان تصویری  تاریخ ظهور دولت در دوران  یافتن  روایت در تالش 
می کند که انگار نظام سیاسی منظم و پیش رفته یی در این بخش جهان در حدود 
2000 تا 3000 سال قبل از میالد وجود داشت. روایت تالش می کند افغانستان را 
به عنوان یکی از کهن ترین تمدن های جهان برجسته سازد. روایت افغانستان را 
به عنوان نقطۀ ثقل و مرکزی منطقه به تصویر می کشد و ادعا می کند که تاریخ 

آسیای میانه، هند و ایران به این مرکزیت پیوند دارد.
در تالش ایجاد و برساخت عمق با اعتبار برای تاریخ نوین افغانستان، غبار عمدتًا 
روایت تاریخی ارایه می کند، در حالی که حبیبی و به ویژه کهزاد تالش می کنند 
ادعاهای برساختۀ تاریخی خود را با یافته های باستان شناسی  در افغانستان و منطقه 
تقویت کنند. مفهوم آریانا، آرین ها،2 تمدن ویدایی ها، نخستین مهاجرت قبایل 

1. غبار، غالم محمد، )1967(، افغانستان در مسیر تاریخ، ص. 9، کابل: مطبعۀ دولتی و دایرة المعارف آریانا، 
کادمی علوم، ریاست دایرةالمعارف. )2007(، ص. 567 تا 574، کابل: جمهوری اسالمی افغانستان، ا

2. کهزاد، علی احمد، )2007(، آریانا، کابل: انتشارات امیری، چاپ دوم.
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آریایی و تمدن اوستایی در قلب این روایت در راستای برساخت عمق و گسترٔه 
تمدنی برای افغان ها و افغانستان قرار دارد. حمالت قبایل، به ویژه بر شهر بلخ، به 
اساس این روایت منجر به تشکیل نخستین دولت قوی در افغانستان باستان گردید. 
یما در این روایت به عنوان نخستین پادشاه آریایی ها به تصویر کشیده شده 
و  پایتخت او در این روایت شهر بلخ است. بنابراین،  او نخستین پادشاه دولت 
افغان ها است. روایت هم چنان مدعی می شود که جرگه و حکومت با اقناع و توسط 
جرگه ها از روش هایی بود که آریایی ها کشور خود را توسط آن اداره می کردند. به 
اساس این روایت افغانستان در زمان زرتشت که در شهر بلخ ظهور کرد، یک 
دولت و نظام سیاسی مستقل بود. اوستا،  کتاب زرتشت،  به عنوان تولید خالص 
افغانستان، تصویر روشنی از تاریخ و فرهنگ آن زمان کشور ارایه می کند. روایت 
در این زمینه به دوران اسطوره ها و تکامل جامعه به مرحلۀ دین داری می پردازد. 
برخی از قصه ها و اسطوره های شهنامۀ فردوسی  شاعر بزرگ ایران زمین و برخی 
از اسطوره های دیگر به تفصیل ذکر می شوند تا تاریخ باستانی دولت در افغانستان 
را تقویت کنند.1 در داستان گـرایش روشنی به چشم می خـورد تا پشتون ها را 
از کهن ترین قبایل آریایی  و به عنوان حکم رانان و بازیگران عمدۀ این خطه از 

آغازین روزهای تاریخ قلمداد کند.2
1. غبار، غالم محمد، )1967(، افغانستان در مسیر تاریخ، ص. 32 تا 35 و 36 تا 38، کابل: مطبعۀ دولتی، 
حبیبی، عبدالحی، )1998(، تاریخ مختصر افغانستان، ص. 1 تا 30، پشاور: کتاب خانۀ دانش و کهزاد، علی احمد، 
)2008(، تاریخ افغانستان، ص. 4 تا 219 کابل: بنگاه انتشارات میوند. برای فهم بیش تر نقش بنیادین و مرکزی 
افغانستان در تاریخ منطقه ر.ک. به: حبیبی، عبدالحی، )2002(، سهم افغانستان در انتقال فرهنگ آسیای میانه، 

افغانستان: مرکز تحقیقات عالمه حبیبی. 
2. حبیبی، عبدالحی، )2009(، تاریخ افغانستان بعد از اسالم، کابل: بنگاه انتشارات میوند، حبیبی، عبدالحی، 
تاریخی  جغرافیای  افغانستان، پشاور: کتاب خانۀ دانش، حبیبی، عبدالحی، )2007(،  تاریخ مختصر   ،)1998(
افغانستان، کابل: بنگاه انتشارات میوند و کهزاد، علی احمد، )2008(، تاریخ افغانستان، کابل: بنگاه انتشارات 

میوند.
کنان اصلی افغانستان و حکم روایان بزرگ این سرزمین  حبیبی مرتب تالش می کند از پشتون ها تصویر سا
ارایه کند و سنن و عادات آنان را به دوره های باستان پیوند بزند. در مراحل بعدی مدعی می گردد که 
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روایت رسمی در این مرحله، برخالف مرحلۀ دوم که می شد در آن عالیم 
گندۀ برساخت هویت جدیدی را به اساس »درونی ها« و »بیرونی ها« و بحث  پرا
تجاوز  مورد  بیرونی  قدرت های  توسط  که  را  چندپارچه   و  شده  تقسیم  کشور 
قرارگرفته مالحظه کرد،  از مراحل آغازین تاریخ را به کمک فرا می خواند و با 
استفاده از آن  گره گاه جدید و رادیکال »تجاوز و مقاومت« را بر می سازد. این 
بحث با تأثیر و نفوذ دولت های خارجی و مقاومت مردم افغانستان از ابتدای قرن 
کنون ادامه می یابد. این استراتژی رادیکال  ششم قبل از میالد آغاز می گردد و تا ا
با معرفی بحث »ما« و »دیگران« در قالب معادلۀ »دوست/دشمن« فضا را برای 
یک رابطۀ استوار بر جدال   آشتی ناپذیر باز می کند. نخستین مرحلۀ این تجاوزها،  
آن طوری که توسط گفتمان رسمی دسته بندی شده، از قرن ششم قبل از میالد آغاز 

می گردد و تا قرن سوم قبل از میالد ادامه می یابد. 
قصه در این مرحله با بحث »افغانستان و دولت هخامنشی ها« آغاز می گردد؛ 
امپراتوری فارسی-ایرانی یی که به سرعت توسعه می یابد و بخش های وسیعی از 
جهان را فتح می کند و باآلخره بر دولت مستقل افغانستان تجاوز می کند و مردم 
افغانستان در مقابل این تجاوز مقاومت می کنند. روایت، فتح افغانستان توسط 
هخامنشیان را به مثابۀ »تسلط بیگانه گان«1 به تصویر می کشد. روایت در این 
چوکات به تجاوز اسکندر کبیر در 330 قبل از میالد می پردازد و او نیز مانند 

دودمان غوری پشتون بود و موفق گردید یکی از بزرگترین امپراتوری  ها را در منطقه تأسیس کند. از 
نقش بعدی پشتون ها در تاریخ افغانستان طوری صحبت می شود که آنان با مبارزات و تالش های خود 

در صدد برگردانیدن عظمت و شکوه از دست رفتۀ خوداند.
1. آنان این جا اصطالح »بیگانه« را به کار می برند که در پهلوی دیگر معانی و کاربردها »دیگری«، »خارجی«، 
»بیرونی« و »اجنبی« معنی  می دهد و شبیه کاربرد این مفهوم نزد یونانیان باستان است که با کاربرد آن میان 
یونانیان و غیریونانیان تفاوت قایل می شدند. طبعًا وقتی میان خود و دیگری مرز آشکار اجتماعی و جغرافیایی 
اساس،  این  به  می کنید.  باز  »دوست/دشمن«  معادلۀ  اساس  به  رادیکال  گونیسم  انتا برای  را  فضا  می کشید، 
امپراتوری هخامنشی متعلق به ایرانی ها است و توسعۀ آن به سوی سرزمین های افغانستان تجاوز از سوی یک 

قدرت خارجی تلقی می گردد. 
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هخامنشیان با مقاومت شدید مردم روبه رو می گردد. 
حبیبی برای برساخت عمق تاریخی برای افغان ها و برجسته سازی موضوع 
مقاومت مدعی می گردد که قبایل افغان کنر و باجور شجاعانه با اسکندر جنگیدند 
و او دوبار توسط پشتون ها زخمی گردید.1 بعد از این، روایت از  کاهش و ضعف 
تسلط بیرونی و تأسیس دولت مستقل افغانستان از قرن سوم قبل از میالد تا قرن 
ششم بعد از میالدی حرف می زند: دولت یونانی-باختری 250 تا 135 قبل از میالد، 
دولت کوشانیان 40 تا 220 بعد از میالد و دولت یفتلی 425 تا 566 بعد از میالد.2

بعد از این،  باردیگر روایت تالش می کند دور دیگری از تجاوز را به تصویر 
بکشد که با سرازیرشدن قبایل ترک تبار از آسیای میانه به سوی افغانستان آغاز 
می گردد و با توسعۀ امپراتوری ساسانی به سوی این کشور ادامه می یابد. بنابراین، 
بخش هایی از افغانستان قبل از ظهور اسالم از سوی دولت ساسانی و بخش های 

دیگر از سوی پادشاهان و سران قبایل مستقل اداره می شدند.3
به  به اساس گفتمان رسمی،  از اسالم کشور  نام قبل  آریانا،  با آمدن اسالم 
خراسان تغییر می کند. اما رویکرد مورخان در مطالعۀ آمدن اسالم به افغانستان 
متفاوت است. عده یی به این تحول از یک چشم انداز ناسیونالیستی نگاه می کنند 
و عده یی از آن استقبال می نمایند. غبار این مرحله را »استیالی« عرب می نامد و 
عده یی از آن به نام »ظهور اسالم و نفوذ عرب ها در افغانستان« نام می برند. روایت 

1. حبیبی، عبدالحی، )1998(، تاریخ مختصر افغانستان، ص. 41 تا 43، پشاور: کتاب خانۀ دانش.
2. غبار، غالم محمد، )1967(، افغانستان در مسیر تاریخ، ص. 39 تا 56، کابل: مطبعۀ دولتی، حبیبی، عبدالحی، 
)1998(، تاریخ مختصر افغانستان، ص. 30 تا 78، پشاور: کتاب خانۀ دانش و کهزاد، علی احمد، )2008(، تاریخ 

افغانستان، ص. 222 تا 614، کابل: بنگاه انتشارات میوند.
3. همان. هم چنان برای تفصیل  بیش تر، ر.ک. به: کهزاد، علی احمد، )2008(، تاریخ افغانستان، ص. 613 تا 
کمان مستقل و خودمختار دارند  625، کابل: بنگاه انتشارات میوند. حبیبی و کهزاد توجه ویژه یی به بحث حا
که به عنوان جانشینان دودمان های کوشانی-یفتلی افغانستان در مراحل بعدی علیه سیطرۀ عرب ها دست به 
مقاومت می زنند. هم چنان برای تفصیل بیش تر، ر.ک. به: دایرة المعارف آریانا، )2007(، ص. 567 تا 574، 

کادمی علوم، ریاست دایرةالمعارف. کابل: جمهوری اسالمی افغانستان، ا
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کید می کند که اسالم در دوران زمام داری خلفای راشدین )642 تا 661(، امویان  تأ
)661 تا 746( و عباسیان گسترش یافت و به افغانستان رسید. اما اصل تالش ها 
و حرکت های مستمر برای بازتأسیس دولت مستقل افغانی که توسط عرب ها 
ساقط گردیده به عنوان یک اصل و درون مایه  در روایت به چشم می خورد. غبار به 
صراحت از این مرحله به نام دور جدیدی از مبارزات و قیام های مردم افغانستان 

از قرن هفتم تا نهم علیه استیال و سیطرۀ عرب یاد می کند. 
ابومسلم خراسانی1 قهرمان این حرکت های استقالل طلبانه در روایت رسمی 
است تا عرب ها را شکست بدهد و مردم افغانستان را آزاد سازد.2 به اساس روایت 
کمیت عرب ها  رسمی در زمان دودمان طاهریان افغانستان استقالل خود را از حا
اعالن می کند. بنابراین، از قرن 9 تا قرن 13 افغان ها دولت های ذیل را در کشور 
تشکیل داده اند: دولت طاهریان )821 تا 872(، دولت صفاریان )872 تا 910(، 
دولت سامانیان )910 تا 961(، دولت غزنویان )962 تا 1148(، دولت سلجوقیان 
)1138 تا 1153(، دولت غوریان )1148 تا 1214( و دولت خوارزم شاهیان )1214 
تا 1219(.3 به اساس روایت رسمی در قرن سیزدهم دولت مستقل افغانستان 

1. برای مطالعۀ بیش تر دربارۀ شخصیت ابومسلم خراسانی )718 تا 754( یکی از رهبران انقالبی جنبش خراسان 
که در سقوط خالفت اموی و به قدرت رسیدن دودمان عباسی نقش برجسته یی داشت، ر.ک. به:

The Centre for the Great Islamic Encyclopaedia at: http://www.cgie.org.ir/
shavad.asp?id=123&avaid=2545 and the Encyclopaedia Britannica at: http://
www.britannica.com/EBchecked/topic/2268/Abu-Muslim.

2. غبار، غالم محمد، )1967(، افغانستان در مسیر تاریخ، ص. 59 تا 87، کابل: مطبعۀ دولتی، حبیبی، عبدالحی، 
)1998(، تاریخ مختصر افغانستان، ص. 89 تا 112، پشاور: کتاب خانۀ دانش، حبیبی، عبدالحی، )2009(، تاریخ 
افغانستان بعد از اسالم، ص. 139 تا 330، کابل: بنگاه انتشارات میوند و کهزاد، علی احمد، )2008(، تاریخ 

افغانستان، ص. 694 تا 757، کابل: بنگاه انتشارات میوند.
حبیبی،  دولتی،  مطبعۀ  کابل:   ،142 تا  تاریخ، ص. 86  مسیر  در  افغانستان   ،)1967( محمد،  غالم  غبار،   .3
عبدالحی، )1998(، تاریخ مختصر افغانستان، ص. 113 تا 170، پشاور: کتاب خانۀ دانش، حبیبی، عبدالحی، 
)2009(، تاریخ افغانستان بعد از اسالم، ص. 235 تا 415، کابل: بنگاه انتشارات میوند و کهزاد، علی احمد، 

)2008(، تاریخ افغانستان، ص. 757 تا 788، کابل: بنگاه انتشارات میوند.
حبیبی در کتاب تاریخ افغانستان بعد از اسالم تالش می کند ُبعد تمدنی روایت را برجسته سازد و به 
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سقوط می کند و این سقوط با تجاوز مغول ها آغاز می گردد و چنگیز خان نماد 
این تجاوز جدید به شمار می رود.1

بعد از یک مبارزۀ نفس گیر برای زنده ماندن در بخش های مختلف کشور علیه 
تجاوز مغول ها به رهبری چنگیزخان دور دیگری از اشغال به رهبری امیر تیمور 
)1369 تا 1404( آغاز می گردد. اما مرگ امیر تیمور به صورت پارادوکسیکال 
پایان سقوط و فروپاشی دولت در افغانستان را رقم می زند و عصر جدیدی از رفاه 
و توسعه تحت رهبری شاه رخ )1404 تا 1446( پسر امیر تیمور و نواده گان وی 
شکل می گیرد. طرفه این که پدر در این روایت رسمی متجاوز و »بیرونی« است و 

پسرش »خودی« و »داخلی« و بنیان گذار دولت تیموری. 
تأسیس دولت تیموری در افغانستان )1380 تا 1506( آغاز فصل جدیدی را 
در تاریخ دولت مستقل نو کشور رقم می زند. هرات پایتخت دولت جدید به مرکز 
توسعه و رشد نه تنها در افغانستان که در تمام منطقه مبدل می شود.2 با مرور زمان 
وقتی دولت تیموری به اثر مداخلۀ بیرونی ضعیف می گردد و از هم می پاشد، 
دور دیگری از مبارزه و مقاومت توسط مردم افغانستان از قرن 16 تا 18 برای 

باز تأسیس دولت این کشور آغاز می شود.  
از سقوط  بعد  افغان ها ادعا می کند که  روایت رسمی برای توجیه مبارزات 
دولت  کردند:  ظهور  منطقه  در  متجاوز  قدرت  سه  افغانستان  تیموری  دولت 

نقش اساسی افغان ها در عرصۀ پیشرفت و توسعۀ علم، سیاست، جامعه و فرهنگ در اسالم و منطقه 
می پردازد. در کتاب تاریخ مختصر افغانستان به عالوۀ دولت های مستقلی که در باال از آن ها نام بردیم، 
کمان محلی را نیز به فهرست عالوه می کند. غوری ها از نظر وی  او دو دودمان پشتون و تعدادی از حا

کمان منطقه.   پشتون اند و یکی از بزرگ ترین حا
1. تأثیر و اسارت ایدیولوژیک گره گاه برساختۀ تجاوز و مقاومت به اندازه یی در افغانستان قوی و جا افتاده است 
حتی وقتی مردم عام از شجاعت و افتخارات تاریخی خود حرف می زنند به شکست اسکندر کبیر، چنگیزخان، 

انگلیس ها و روس ها در طول تاریخ به دست افغان ها اشاره می کنند.
تا 280، کابل: مطبعۀ دولتی و حبیبی،  افغانستان در مسیر تاریخ، ص. 250  غبار، غالم محمد، )1967(،   .2

عبدالحی، )1998(، تاریخ مختصر افغانستان، ص. 171 تا 194، پشاور: کتاب خانۀ دانش.
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شیبانی اوزبیک ها )1500 تا 1599(، دولت صفوی ایرانی ها )1502 تا 1722( و 
دولت بابری مغول های هندی )1483 تا 1718(.1

زوال دولت تیموری، که دولت ملی افغان شمرده می شود، منجر به تجزیۀ 
افغانستان می گردد. بنابراین، روایت رسمی مدعی می شود که والیت های شمالی، 
شمال افغانستان کنونی، برای دو و نیم قرن توسط دولت شیبانی، والیت های 
غربی توسط دولت صفوی از 1506 تا 1716 و والیت های شرقی از 1506 تا 

1747 توسط دولت بابری اشغال می گردند.
برای  نتایج مرگ بار  با  اساس روایت،  به  افغانستان،  تجزیۀ دولت  و  سقوط 
توسعۀ اجتماعی-فرهنگی کشور به مدت تقریبًا دو و نیم قرن ادامه می یابد.2 
اشغال کشور توسط سه دولت »بیرونی« و »دشمن مردم افغانستان« زمینه را برای 
کمیت بیرونی و تالش ملی برای توحید کشور و  دور دیگری از مبارزه علیه حا

بازتأسیس حکومت مرکزی فراهم می سازد.
بنابراین، در مرحلۀ پساتیموری، روایت تصویری از یک مقاومت ملی علیه 
متجاوزان در تمام بخش های دولت خیالی تجزیه شدۀ افغانستان ارایه می کند. در 
این مرحله  مبارزه برای آزادی با تمرکز بیش تر بر نقش بنیادین قبایل پشتون  آغاز 
می گردد. از آن ها با نام قبیله و موقعیت نام برده می شود، در حالی که در مراحل 
کنان افغانستان خیالی  پیشین روایت در مورد تبار، نژاد یا هویت مردمی که سا
را شکل می دادند یا برای آن می جنگیدند حرف روشنی نمی گفت یا از بیان آن 
اجتناب می ورزید. از یک چشم انداز تاریخی، برخالف ادعای روایت رسمی، این 

1. به اساس روایت رسمی دولت صفوی ایرانی، دولت شیبانی اوزبیکی و دولت بابری  در هند مغولی است. 
روایت امپراتوری مغول هند را به نسبت نام مؤسس این سلسله ظهیرالدین محمد بابر دولت بابری هند می نامد. 
بار دیگر سه »بیرونی« یا »خارجی« در قالب دشمن برساخته می شوند تا مبارزه و مقاومت مردم افغانستان را 

توجیه و زمینه را برای ظهور مجدد دولت ملی فراهم سازند.
2. غبار، غالم محمد، )1967(، افغانستان در مسیر تاریخ، ص. 303 تا 307، کابل: مطبعۀ دولتی و حبیبی، 

عبدالحی، )1998(، تاریخ مختصر افغانستان، ص. 195 تا 217، پشاور: کتاب خانۀ دانش.
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نخستین باری است که قبایل افغان )پشتون( وارد نقشۀ سیاسی منطقه می شوند، 
در حالی که باشنده گان یا دودمان های قبلی این منطقه افغان نبودند و از نگاه 

تاریخی-اخالقی درست نیست از آنان به نام افغان نام ببریم. 
روایت رسمی در این مرحله مبارزۀ سراسری تمام قبایل افغان را برای توحید 
دولت تجزیه شده و چندپارچۀ افغانستان برمی سازد. این تالش با برساخت مبارزۀ 
آزادی خواهانۀ قبایل افغان در مرز شرقی به رهبری پیر روشان و سپس خوشحال 
ختک علیه امپراتوری مغول آغاز می گردد.1 در جبهۀ جنوب ادعا می شود که 
افغان های هوتکی موفق شدند دولت هوتکی را در قندهار تأسیس کنند و سلطۀ 
از دست رفتۀ مرکزی را دوباره به دست  گیرند. شهر قندهار در آن زمان بعد از 
یک دورۀ طوالنی دست به دست شدن میان دولت های بابری و صفوی توسط 

دودمان صفوی اداره می گردید. 
میرویس هوتکی )1709 تا 1715( رییس قبیلۀ غلجایی شورشی را سازماندهی 
کم صفوی قندهار را به قتل رساند. این جا و در این مرحله گفتمان  کرد و حا
ارایه می کند.2 روایت  و  بر می سازد  را  لویه جرگه  رسمی گره گاه سوم روایت؛ 
مدعی می گردد که سه لویه جرگۀ پیهم از سوی میرویس دایر گردید و ابدالی ها، 
غلجایی ها، تاجیک ها، اوزبیک ها و هزاره های افغانستان در آن اشتراک کردند تا 

1. غبار، غالم محمد، )1967(، افغانستان در مسیر تاریخ، ص. 308 تا 315، کابل: مطبعۀ دولتی. غبار در مطالعۀ 
خاستگاه افغان ها )پشتون ها( برخالف روایت رسمی  و ناسیونالیسم قومی  انحصارگرای که خود در برساخت آن 
نقش بنیادی دارد اعتراف می کند که افغان ها قبل از سرازیرشدن به بخش هایی از خراسان در اطراف کوه سلیمان 
کستان امروزی موقعیت دارد زنده گی می کردند. از این جا به قول غبار افغان ها به سوی جنوب، شرق و  که در پا
غرب افغانستان امروزی و هم چنان به سوی هند مهاجرت می کنند. غبار هم چنان عالوه می کند: افغانستان به 
عنوان نام یک مکان مشخص برای مناطق محدودی در اطراف کوه های سلیمان که قبایل افغان در آن جا زندگی 

می کردند به کار می رفت.
کمیت امان الله خان  2. اصطالح لویه جرگه رسمًا در مرحلۀ غنی سازی گفتمان رسمی اختراع و در دوران حا
)1919 تا 1928( وارد حوزۀ سیاست گردید و در مرحلۀ پیچیده گی و پیشرفت به صورت گسترده وارد تاریخ نگاری 

رسمی و نصاب تعلیمی شد. 
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از ملت نماینده گی کنند. در این جرگه ها به اجماع تصمیم گرفته شد تا به اشغال 
پایان داده شود و دولت ملی تأسیس گردد.

دولت هوتکی )1709 تا 1738( نه تنها آزادی قندهار را به دست آورد که 
دودمان صفوی را نیز شکست داد و نخستین دولت یا پادشاهی افغان را در ایران 
تأسیس کرد.1 دایرة المعارف آریانا، دانش نامۀ برساخته  و تولید قدرت، نیز این 
رویکرد ناسیونالیستی را دنبال می کند، اما در عین زمان ادعای جالب و مضحکی 
را دربارۀ این که چه گونه و چه وقت نخستین دولت ملی توسط میرویس خان 

تأسیس گردید مطرح می سازد:
این در جهان اولین حکومت ملی بود که توسط مردم و به ارادۀ مردم به وجود 
آمده بود و اداره می شد2 و از انقالب کبیر فرانسه در جهان هشتاد سال قبل 
اساس حکومت ملی توسط میرویس خان صورت پذیرفته بود که توسط جرگه ها 

)شوراها( و مردم اداره می شد.3

روایت رسمی می افزاید که در بخش غربی کشور قبایل ابدالی در شهر هرات 

1. غبار، غالم محمد، )1967(، افغانستان در مسیر تاریخ، ص. 316 تا 349، کابل: مطبعۀ دولتی و حبیبی، 
عبدالحی، )1998(، تاریخ مختصر افغانستان، ص. 218 تا 253، پشاور: کتاب خانۀ دانش. حبیبی فصلی از کتاب 
خود را به مبارزات قبایل مختلف افغان )پشتون( اختصاص می دهد تا مبارزات مشترک آنان را برای استقالل 
جهت به دست آوردن دوبارۀ افتخارات دولت افغانستان برجسته  سازد. در این راستا مبارزات روشانیان، توخی ها، 

ابدالی ها و هوتکی ها به تفصیل و جزئیات شرح داده شده است.
2. شاید در تالش این بودند تا نقل قول مشهور »حکومت مردم، توسط مردم و برای مردم« را ترجمه نمایند، اما 
گفته نماند که این مطلب در سخنرانی ابراهام لینکن رییس جمهور وقت  نتوانستند آن را درست ترجمه کنند. نا
ایاالت متحدۀ امریکا در 19 نوامبر 1863 در جریان جنگ داخلی امریکا یک قرن بعدتر از تاریخی که روایت 

ادعا می کند ارایه گردیده است. ر.ک. به:
http://www.historyplace.com/speeches/gettysburg.htm (Accessed on 
22/01/2011).

کادمـی علـوم، ریاسـت  3. دایرة المـعارف آریـانا، )2007(، ص. 574، کابـل: جمـهوری اسـالمی افغانـستان، ا
دایرةالمعارف. این یکی از بزرگ ترین دروغ ها و بهتان هایی تاریخی است. ریشه و خاستگاه مفهوم ملت و دولت 
ملی چنان که در فصل مبانی نظری کتاب بیان گردید حتی در غرب به انقالب فرانسه برمی گردد و در حوزۀ ما با 
آمدن استعمار وارد مباحث سیاسی گردیده است. ادعای این که افغان ها نخستین کسانی بودند که دولت ملی را 

حدود هشتاد سال قبل از انقالب فرانسه تأسیس کردند مضحک و مسخره به نظر می رسد.
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کمیت ایرانی ها  شورش مشابهی را سازماندهی نمودند و آزادی شهر را از حا
گره گاه های  از  یکی  عنوان  به  جرگه  لویه  اصل  مرحله  این  در  کردند.  اعالن 
اساسی روایت به صورت گسترده وارد نظام آموزشی کشور می شود و به بخشی از 
تاریخ نگاری رسمی کشور به عنوان یک نهاد سیاسی و تصمیم گیرنده در سطح 

ملی تبدیل می گردد.
روایت از میرویس خان به نام »نیکه« یاد می کند تا به او مقام باالیی در روایت 
تاریخی قایل گردد و اصطالح بابا را به احمدشاه ابدالی محفوظ می دارد تا به او 
مقام پدر یا بابای ملت ببخشد.1 ادعا می شود که بعد از یک مرحله یی از بی ثباتی 
نادر افشار )1688 تا 1747( به عنوان یکی از بازیگران عمده ظهور نمود و 
امپراتوری جدیدی را تأسیس کرد که جانشین سه دودمان قبلی در منطقه گردید. 
نادر افشار دولت ابدالی را موفقانه در هرات در سال 1728 خنثی  ساخت، 
را در سال  داد، هرات  را در اصفهان در سال 1729 شکست  دولت غلجایی 
1731 تصرف کرد و حکومت غلجایی را در قندهار در سال 1738 شکست 
داد. نادر افشار در فتوحات خود در ایران و هند بر پشتون های ابدالی تکیه کرد 
که احمدخان )بعدها احمدشاه ابدالی( رهبری می کرد و در مراحل بعدی قبایل 
دیگر پشتون نیز وارد این دایره گردیدند. قتل وی توسط پاسبانان ایرانی اش در 
سال 1747 زمینه را برای نیروهای افغان وی فراهم ساخت تا به رهبری احمدشاه 
ابدالی به سوی قندهار حرکت کنند و او دولت معاصر افغانستان را تأسیس کند.2 

1. از احمدشاه ابدالی در منابع رسمی به نام »بابا« یاد می گردد تا از جایگاه او به عنوان پدر ملت یا مؤسس 
افغانستان معاصر تجلیل گردد. باباهای تاریخ و دولت افغانستان برخالف دیگر کشورها بیش تر از یک تن است. 

در مرحلۀ پسابن لقب بابای ملت به محمدظاهر شاه نیز داده شد.
کابل: مطبعۀ دولتی، حبیبی،  تا 354،  تاریخ، ص. 349  افغانستان در مسیر  غبار، غالم محمد، )1967(،   .2
عبدالحی، )1998(، تاریخ مختصر افغانستان، ص. 254 تا 256، پشاور: کتاب خانۀ دانش و غبار، غالم محمد، 

)1939(، احمدشاه بابای افغان، ص. 1 تا 4، کابل: مطبعۀ عمومی.
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لحظۀ ظهور یا شکل گیری افغانستان معاصر
روایت رسمی در این مرحله بعد از برساخت زمینۀ مناسب برای بازتأسیس دولت 
ملی افغانستان و تفکیک میان افغانستان تاریخی و ُمدرن، ادعا می کند که دولت 
معاصر یا ُمدرن افغانستان توسط احمدشاه ابدالی در سال 1747 تأسیس گردید. 
روایت رسمی تالش می کند تا لحظۀ شکل گیری این دولت و شخصیت مؤسس 
آن را تا آخرین حد ممکن دموکراتیک و متمدن معرفی کند. به طور نمونه سردار 
محمد داوودخان )1909 تا 1978( یکی از چهر ه های برجستۀ خانوادۀ مصاحبان، 
نخست وزیر افغانستان )1953 تا 1963( و سپس رییس جمهور افغانستان )1973 
تا 1978(، هنگامی که والیت قندهار را به عهده داشت آقای میر غالم محمد غبار 
یکی از مورخان مشهور کشور را امر کرد تا کتابی دربارۀ احمدشاه ابدالی بنویسد. 
او این مسؤولیت را پذیرفت و روایت رسمی یی برای او به عنوان بابای ملت و 
مؤسس افغانستان معاصر یا مدرن برساخت. این روایت برساختۀ غبار در قدم 
نخست به روسی ترجمه گردید و از روسی به انگلیسی برگردان شد و از این طریق 
بدون ارزیابی انتقادی به منابع انگلیسی راه پیدا کرد.1 به دلیل این که این داستان 
بخشی از تولید مرحله یی و تدریجی دانش معطوف به قدرت می باشد از تنش و 
تناقض های درونی یی رنج می برد که تصویر را بی ثبات و متزلزل می سازد. در این 
بخش با اندک تفصیل به لحظۀ ظهور می پردازیم چون لحظۀ ظهور و شکل گیری، 

پیکربندی نمادین گفتمان رسمی را به نمایش می گذارد.  
به اساس روایت غبار، احمدشاه ابدالی )1722 تا 1773( در سال 1722 در 
شهر هرات به دنیا آمد،2 اما حبیبی در مورد محل تولد احمدشاه ابدالی دچار تردید 
است و از هرات یا ملتان نام می برد. تاریخ نویسان رسمی موافق  اند که احمدشاه 
کم قندهار زندانی گردیده بود و تا سال 1738  ابدالی توسط شاه حسین غلجایی حا

1. غبار، غالم محمد، )1939(، احمدشاه بابای افغان، ص. 3 تا 4، کابل: مطبعۀ عمومی.
2. همان. ص. 1 و 35 تا 41.
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در زندان باقی ماند. وقتی شهر قندهار از سوی نادر افشار فتح گردید، احمدشاه 
ابدالی از بند رها و به شهر مازندران در شمال ایران امروزی تبعید شد. از مازندران 
در مراحل بعدی او به ارتش نادر افشار پیوست و به فرماندهی نیروهای ابدالی 
و افغان نادر افشار رسید. بعد از قتل نادر افشار او به قندهار برگشت و افغانستان 
معاصر را بنیاد گذاشت. غبار به قدرت رسیدن او را این گونه به تصویر می کشد:

همین که نادرشاه خراسانی کشته شد و اختالل در اردوی بزرگ او پدید آمد، 
قشون افغانی که مرکب از چهار هزار غلجایی و دوازده هزار ابدالی و اوزبیک 
بود، به صواب دید قومندان عمومی نورمحمد خان غلجایی و احمدخان ابدالی 
به طرف قندهار حرکت کردند. در قندهار که مرکز بین االقوامی افغانستان بود، 
نورمحمد خان به خان های غلجایی و اوزبیک و ابدالی و هزاره و بلوچ و تاجیک 
کتوبر  پیشنهاد کرد که جرگه  یی تشکیل و پادشاهی انتخاب شود. این جرگه در ا
سال 1747 در عمارت »مزار شیرسرخ« در داخل قلعۀ نظامی نادرآباد منعقد 
گردید و ُنه روز دوام نمود. در طی این جلسات اتفاق آراء ممکن نمی شد، زیرا 
موضوع مهم و هرخان مقتدر طالب سلطنت بود، در حالی که خان های رقیب 
)از قبیل نور محمدخان غلجایی، محبت خان پوپلزایی، موسی خان اسحاق زایی، 
نصرالله خان نورزایی1 و غیره( همدیگر را رد می کردند. تنها کسی که در این 
جرگه راجع به خود حرف نمی زد احمدخان ابدالی بود، زیرا عشیرۀ او سدوزایی، 
از حیث کمیت خردتر از سایر عشایر بود، گرچه جد او دولت خان وقتی رییس 
ابدالی های ارغستان و پدرش زمان خان رییس حکومت ابدالی هرات بودند. ولی 
اختالف خان های غلجایی و ابدالی که هم دیگر را نفی می کردند، خالیی تولید 
کرد که بایستی حتمًا پر می شد. پس در روز ُنهم جرگه طرفین یک نفر عضو 
جرگه را حکم تعیین کردند که هر کی را او به سلطنت انتخاب کند همه به وی 
بیعت نمایند. شخص حکم یک مرد روحانی بود که به هیچ قبیله، حتی قندهار، 
تعلق نداشت و او همان صابرشاه نام کابلی پسر متصوف استاد »الیخوار« از اهل 

1. این نام ها در روایت در مراحل مختلف تغییر می کنند. این تغییر بیانگر این است که این ها توسط قدرت 
نفس جابه جایی  بخشند.  را سامان  ویژه یی  یا مشروعیت  کنند  نماینده گی  قدرت  روابط  از  تا  انتخاب شده اند 

سلسله مراتبی چهره ها تا از قبیله یی یا گروه قومی یی نماینده گی کنند جالب است.



157/فصل دوم؛ بازسازی گفتمان رسمی...

کابل بود که طبقات مختلف قندهار به او ارادت و اعتماد داشتند. این صوفی 
سیاست مدار برخاست و احمد ابدالی را به حیث پادشاه معرفی کرد و هم خوشۀ 
گر خواستند  گندمی را در عوض تاج به کاله او نصب نمود. فیودال های بزرگ ا
یا نخواستند، مجبور به بیعت و تصدیق سلطنت این مرد جوان گردیدند. این 
است که احمدخان ابدالی به عنوان »احمدشاه« به پادشاهی کشور اعالن شد.1  

غبار این جا به بسط داستان خود در کتابش »احمدشاه بابای افغان« می پردازد، 
اما تفصیالتی که ارایه می کند با روایت قبلی وی در تضاد است. در روایت قبلی 
می گوید تصمیم فراخواندن جرگه یک تصمیم جمعی بود، اما نمی گوید در روز 
نهم آنان تصمیم گرفتند پیر صابرشاه را به عنوان حکم تعیین کنند تا دربارۀ پادشاه 
بعدی تصمیم بگیرد. در عوض می نویسد که صابرشاه در روز نهم جرگه ایستاد و 
دربارۀ صفات و امتیازات احمدشاه صحبت کرد و دیگران دیدگاه وی را با توجه 

به کم بودن عشیرۀ وی قبول کردند.2
حبیبی داستان مشابهی را نقل می کند اما از تعداد مشخص ارتش افغانی نام 
نمی برد. برخالف ادعای غبار که می نویسد جرگه به اساس درخواست نورمحمد 
خان غلجایی برگزار گردید، حبیبی می گوید وقتی روسای قبایل افغان به قندهار 
رسیدند جرگۀ ملی را دایر کردند. حبیبی هم چنان با غبار موافق است که جرگۀ 
ملی به مدت ُنه روز ادامه یافت، اما تا روز هشتم بحث  و مشوره باالی شخصی 
که به سنن افغانی، ارزش های ملی و دموکراتیک  آن ها احترام بگذارد به توافق 
نرسیدند. اما حبیبی تفصیلی از جزئیات برخورد و رفتار احمدخان در جریان 
مباحث و مشوره های دموکراتیک نماینده گان در جرگۀ ملی برای انتخاب پادشاه 

ارایه نمی کند.
حبیبی ادعا می کند که در روز نهم نماینده گان متوجه احمدخان 25 ساله 

1. غبار، غالم محمد، )1967(، افغانستان در مسیر تاریخ، ص. 354 تا 355، کابل: مطبعۀ دولتی.
2. غبار، غالم محمد، )1939(، احمدشاه بابای افغان، ص. 85 تا 89، کابل: مطبعۀ عمومی.
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به  گر  ا قبیلۀ کوچک  از یک  مردی جوانی  که  قبایل  بزرگان  برداشت  شدند. 
پادشاهی برگزیده شود نمی تواند با استبداد بر آنان حکومت کند، به این انجامید 
تا او را به عنوان پادشاه خود انتخاب کنند. برخالف روایت غبار که در روز نهم 
طرف های مخالف پیر صابرشاه را حکم تعیین کردند تا پادشاه را انتخاب کند، 
حبیبی می گوید بعد از این که احمدخان انتخاب گردید، پیر صابرشاه که در مزار 
شیرسرخ زنده گی می کرد از اتاق مخصوص خود بیرون شد، به مزرعۀ نزدیک 

رفت و خوشۀ گندمی را آورده بر دستار پادشاه به عنوان نماد پادشاهی گذاشت.1
دایرةالمعارف آریانا به عنوان تولید دولت و برداشت جامع از بخش های مختلف 
دانش در افغانستان، داستان مشابهی از تأسیس افغانستان معاصر توسط احمدشاه 
بعد از سقوط نادر افشار در ایران ارایه می کند.2 به روایت دایرة المعارف احمدشاه 
ابدالی بعد از مرگ نادر افشار با ارتش ابدالی به قندهار برگشت، بزرگان قندهار او 
را ُدر ُدران لقب دادند و در جوالی 1747 پادشاه انتخاب گردید. او قندهار را به 
عنوان پایتخت خود برگزید و ادارۀ جدید خود را سامان بخشید. اصل جرگۀ ملی، 
ُنه روز بحث و مشورۀ دموکراتیک، نقش پیر صابرشاه و حضور تمام گروه های 
قومی در روند انتخاب پادشاه جدید از این روایت غایب  اند. اما روایت دایرةالمعارف 
بر اصل »انتخاب« و »ارادۀ مردم از طریق جرگه« در انتخاب احمدشاه به عنوان 

کید می کند.3 پادشاه جدید تأ
در کتاب »احمدشاه: وارث و مجدد امپراتوری افغانستان« نوشتۀ عزیزالدین 
وکیلی پوپلزایی که دوران پادشاهی احمدشاه را به تفصیل پوشش می دهد، می توان 
مشابهت ها و تناقض هایی را با روایت های قبلی یافت. به دلیل این که کتاب توسط 
یک پشتون درانی نزدیک به خانوادۀ شاهی نوشته شده و در مجموع به دوران 

1. حبیبی، عبدالحی، )1998(، تاریخ مختصر افغانستان، ص. 256 تا 257، پشاور: کتاب خانۀ دانش.
کادمی علوم، ریاست  2. دایرة المعارف آریانا، )2007(، ص. 567 تا 574، کابل: جمهوری اسالمی افغانستان، ا

دایرةالمعارف.
3. همان، ص. 3130.



159/فصل دوم؛ بازسازی گفتمان رسمی...

بازسازی روایت غبار، تالش  ابدالی اختصاص دارد، شبیه  پادشاهی احمدشاه 
می کنیم تا بخش هایی از کتاب را که مربوط لحظۀ شکل گیری و ظهور دولت 
می شود بازسازی کنیم. کتاب به داستان چه گونه گی به قدرت رسیدن احمدشاه 

ابدالی به تفصیل می پردازد.
قبل از بازسازی روایت، قابل تذکر می دانم که به اساس توضیحات پوپلزایی او 
نوشتن این کتاب را در سال 1958 تکمیل کرده بود، اما به اثر یک آتش سوزی 
گزیر شد کتاب را دوباره بنویسد. این دوباره نویسی و  کتاب ضایع گردید و او نا

تکمیل کردن کتاب از نو 21 سال را دربر گرفت. 
پوپلزایی می گـوید کـه در سال اخیـر تکمیل کتاب بـه نسـخه یی از تاریـخ 
احمدشاهی که توسط منشی محمود الحسینی نوشته شده و برای نخستین بار در 
سال 1974 در ماسکو به چاپ رسیده دست یافت.1 در مدت این 21 سال روایت 
برساختۀ رسمی در کشور در سایۀ نهادهایی که از سوی دولت ایجاد گردیدند 
جاافتاده و نظام سیاسی افغانستان نیز در اثر یک کودتای سفید به رهبری اعضای 
خانوادۀ سلطنتی از شاهی مشروطه به جمهوری تغییر کرده بود. در روشنایی 
این تغییرات پوپلزایی از یک سو تالش می کند تا روایت قدیم را حفظ نماید و از 
سوی دیگر تغییرات و تحوالت جدید چون تغییر نظام از شاهی به جمهوری را 
توجیه و وارد روایت نماید. در روایت وی می توان تنش ها و تناقض های آشکاری 
را مشاهده کرد. به اساس روایت وی احمدشاه بعد از کشته شدن نادر افشار و 
قبل از رسیدن به شهر قندهار به عنوان پادشاه افغانستان پذیرفته شده بود. یگانه 
دلیل تأخیر این اعالن مشورۀ بیش تر با مردم بود. وقتی به شهر قندهار رسید به 
اساس اصرار مردم، بزرگان، علما و روسای قبایل پیشنهاد پادشاهی را پذیرفت و 
این جا بود که خوشۀ گندم را به عنوان تاج شاهی از صابرشاه یکی از روحانیان 

1. این کتاب تحت نظارت مستقیم احمدشاه ابدالی نوشته شده و روایت رسمی دوران پادشاهی او را ارایه می کند. 
در بخش های بعدی با تفصیل بیش تر به این کتاب می پردازم. 
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دریافت کرد.  
وی هم چنان می نویسد که به اساس سنن میراثی، احمدخان با در نظرداشت 
پیشینۀ خانواده اش شخص مناسب برای پادشاهی بود. بعد از آن برخالف روایت 
خودش بخش هایی از داستان غبار را دربارۀ »لویه جرگه برای انتخاب پادشاه« 
نسخه برداری می نماید و احمدخان با علم به این که او یگانه نامزد این مقام است 
از  او  که  داستانی  در  قبلی  روایت  بخش های  این  اما  می کند.  اختیار  سکوت 
حوادث ارایه می کند وجود ندارند: ترکیب ملی ارتش احمدخان ابدالی، تقاضای 
تشکیل لویه جرگه توسط نور محمدخان غلجایی برای انتخاب پادشاه، ُنه روز 
بحث و مشورۀ دموکراتیک توسط نماینده گان تمام اقوام، اختالف در مورد این که 

پادشاه آینده کی باشد و تعیین َحکم برای حل اختالف.
پوپلزایی هم چنان ادعا می کند که پیر صابرشاه در اصل از قندهار بود و یکی 
از مصاحبان همیشه گی احمدخان و آن چه را انجام داد به فرمان خدا و پیامبر 
بود. وی هم چنان عالوه می کند که مردم با احمدشاه بیعت کردند، خطبه به نام 
وی خوانده شد و سکه های نو ضرب گردید تا آغاز دوران جدیدی را به نمایش 

بگذارد. 
از نظر پوپلزایی احمدشاه مجدد امپراتوری افغانستان می باشد؛ شخصیتی که 
توانست دولت افغانستان را بازتأسیس و مرزهای طبیعی آن را مشخص کند. او 
بابای ملت و مؤسس امپراتوری درانی افغانستان است. در این روایت نیامده که 
احمدشاه امپراتوری خود را افغانستان نامید، بل که پوپلزایی از یک افغانستان 
موجود حرف می زند که استقالل خود را بر اثر حملۀ ایران از دست داده بود و 

احمدشاه توانست این استقالل را دوباره به دست بیاورد.
برای فهم تأثیر قدرت و سلطه در برساخت و شکل دهی گفتمان های جدید 
می توان به این حرکت بی سابقه در تاریخ افغانستان از سوی پوپلزایی توجه کرد: 
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وی ادعا می کند که احمدخان مؤسس نخستین جمهوری در کشور است. وی با 
این ادعا تالش می کند میان پادشاهی احمدشاه و جمهوری تازه  تأسیس افغانستان 

به زعامت سردار محمد داوود در سال 1975 پیوند برقرار کند.1
اساس دولت جمهوری افغانستان نیز از صورت همین انتخاب معلوم می شود. 
زیرا سلطنتی که با اتفاق و مشورت زعمای ملت اساس و انتظام می گیرد و 
کلیت اقدامات ملکی و نظامی به قرار رأی و فتوی و مصلحت معروف ترین 
و سرشناسان وقت آغاز و انجام می پذیرد عین شرایط دولت جمهوری را در 
بردارد که به این حساب تأسیس امپراتوری ُدرانی، تأسیس جمهوری افغانستان 

نیز شناخته می شود.2

برای پیوند دادن مبارزات قبایل پشتون به یک دیگر به رغم درگیری ها و رقابت های 
کید می کند که احمدشاه ابدالی مؤسس یا مجدد دولت  خونین آنان، روایت رسمی تأ
افغانستان مدیون سلف خود میرویس هوتکی می باشد چون دیدگاه و چشم انداز 

او برای افغانستان را تکمیل کرد.3
متعاقبًا در چارچوب گره گاه تجاوز و مقاومت روسیه، بعدتر اتحاد جماهیر 
شوروی، جای خانات آسیای مرکزی، ایران جای دودمان صفوی و قاجار و هند 
کستان، جای امپراتوری بابری یا مغولی هند را می گیرند.  بریتانیایی، بعدتر پا
روایت باز هم در همین دایره بسط پیدا می کند: به دلیل تجاوز خارجی دولت 
مرکزی سقوط می نماید، در این مرحله، مردم یا پادشاه دست به مقاومت یا نبرد 

1. پوپلزایی، عزیزالدین وکیلی، )1976(، احمدشاه؛ وارث و مجدد امپراتوری افغانستان، ص. 58، کابل: وزارت 
اطالعات و فرهنگ.
2. همان،  ص. 39.

3. غبار، غالم محمد، )1939(، احمدشاه بابای افغان، ص. 98 تا 99، کابل: مطبعۀ عمومی و غبار، غالم محمد، 
)1967(، افغانستان در مسیر تاریخ، ص. 356 تا 359، کابل: مطبعۀ دولتی. تاریخ نگاران افغانستان همیشه تالش 
می کنند خاستگاه توسعه و تحول را افغانیزه کنند. این جا به عوض این که به مطالعۀ تأثیر سلطنت نادر افشار بر 
ساختار اداری احمدشاه ابدالی بپردازند، استدالل می کنند که او ساختار سیاسی خود را از میرویس خان به ارث 

برد.
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می زنند تا دولت را از نوتأسیس کنند و در این تالش گره گاه لویه جرگه نقش 
کمیت ایفا می کند.  سنتی خود را برای مشروعیت بخشی حا

وقتی قصه به تجاوز بریتانیا به افغانستان و سه جنگ افغانستان-انگلیس می رسد 
روایت رسمی استوار بر نفرت، دشمنی و جدال رادیکال، انگلیس  را شرمطلق به 
تصویر می کشد. این رویکرد نه تنها شامل انگلستان یا بریتانیا بل که شامل حال تمام 
همکاران و هم دستان افغانی این کشور نیز می گردد. بریتانیا به عنوان یک قدرت 
امپریالیست و استعمارگر شبیه سایر قدرت های متجاوز بیرونی بار دیگر دولت 
افغانستان را مورد تهدید قرار می دهد. »مردم« در این دور جدید »تجاوز و مقاومت« 
کمان در این  قهرمانان واقعی جنگ استقالل علیه انگلستان به شمار می روند. حا
مرحلۀ مبارزه، برخالف دوره های گذشته که پادشاه یا شخصیتی قهرمان ملی بود، 
در مقابل باداران انگریز زانو می زنند و به خواست واقعی مردم خیانت می کنند.

اسطورۀ سه شکست پیهم  انگلستان در افغانستان و مبارزات قهرمانانۀ مردم 
درون مایۀ ساخت گفتمانی روایت رسمی را در پیکربندی گره گاه تجاوز و مقاومت، 
ناسیونالیسم افغانی، تاریخ سازی و تاریخ نگاری تشکیل می دهد. روایت رسمی نه 
تنها در ارایۀ تصویر شکل گیری و ظهور افغانستان ُمدرن به عنوان پیامد سه جنگ 
کام می ماند، بل که  افغانستان-انگلیس و پیش روی روسیه به طرف آسیای میانه نا
به صورت قاطع نقش هر قدرت خارجی را در ایجاد یا حتی زمینه سازی تأسیس 

و شکل گیری دولت افغانستان انکار می کند.
گفتمان رسمی در این مرحله وقتی به نقش امیر عبدالرحمان خان )1880 تا 
1901(، که از سوی نویسنده گان بیرونی مؤسس افغانستان ُمدرن به شمار می رود 
و چه گونه گی به قدرت رسیدن وی می  پردازد، تصویر متناقضی ارایه می کند. به 
دلیل تغییر ساختار قدرت گاهی روایت با امیر همنوایی دارد و گاهی برخالف او 
کاوانه یا شالوده شکنانه ام به بحث این که چرا امیر را  قرار می گیرد. در حرکت وا



163/فصل دوم؛ بازسازی گفتمان رسمی...

مؤسس افغانستان مدرن می دانند با تفصیل بیش تر می پردازم.  
امیر در روایت رسمی به عنوان مؤسس افغانستان یا دولت ُمدرن افغانستان به 
رسمیت شناخته نمی شود. روایت رسمی از او به عنوان امیر آهنین نام می برد که 
توانست کشور را متحد سازد و دولت قوی مرکزی در افغانستان ایجاد کند. غبار 
و حبیبی متفق القول اند که در پایان جنگ دوم افغانستان-انگلیس در سال 1880 
امیر توسط بریتانیا برگزیده شد تا جای یعقوب خان را به عنوان پادشاه بعدی 
افغانستان بگیرد. در مقابل، او قیمومیت بریتانیا را پذیرفت و بریتانیا برایش 

کمک های مالی و نظامی فراهم کرد.
به اساس روایت غبار وقتی امیر در افغانستان قدرت را به دست گرفت کشور 
به اثر دو تجاوز قسمًا ویران گردیده بود. ساختار اداری و نظامی کشور از میان 
کمیت سران قبایل در کشور آغاز شده بود. وقتی  رفته بود و دور جدیدی از حا
او به پادشاهی رسید تصمیم گرفت دو کار مهم انجام دهد: 1( مرکزگرایی مطلق 
سطله با ایجاد و تأسیس حکومت مرکزی قوی و اصالحات اجتماعی، 2( قرار 

گرفتن در رأس هرم سیاسی و اداری کشور. 
تحت رهبری امیر ساختار پیچیدۀ اداری، نظامی، استخباراتی و مالیاتی برای 
پادشاه  به عنوان  یافت.  توسعه  و  روزانۀ حکومت شکل گرفت  امور  پیش برد 
مطلق العنان او اوامر خود را بدون ترحم حتی بر اطرافیان نزدیک خود تطبیق 
می کرد. از نگاه داخلی او بخش های مختلف کشور را یک پارچه ساخت و سلطۀ 
حکومت مرکزی را بر بخش های مختلف کشور اعمال کرد. مهم تر از همه در 
کمیت وی بریتانیا و روسیه مرزهای بین المللی افغانستان را مشخص  دوران حا

ساختند.1 
تمام کتاب های تاریخ و منابعی را که در جریان پژوهشم در داخل و بیرون 
1. غبار، غالم محمد، )1967(، افغانستان در مسیر تاریخ، ص. 517 و 643 تا 699، کابل: مطبعۀ دولتی و حبیبی، 

عبدالحی، )1998(، تاریخ مختصر افغانستان، ص. 279 تا 296، پشاور: کتابخانۀ دانش. 
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افغانستان به زبان های فارسی و پشتو مطالعه کردم، با استثناهایی اندک در سالیان 
اخیر که در بخش شالوده شکنی به آن خواهم پرداخت، داستان مشابهی را در 
مورد شکل گیری و ظهور دولت در افغانستان روایت،  نسخه برداری،  بازتولید یا 
تکرار می کنند. دلیل این مشابهت و تداوم بسیار ساده است: موقعیت برتر و 
غالب گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان به خاطر انحصار قدرت 
در دست یک گروه قومی خاص و طرد رادیکال روایت ها و گفتمان های بدیل یا 

رقیب از حوزۀ گفتمانی.
گفتمان رسمی یی که توسط غبار، حبیبی، کهزاد و دیگر اعضای انجمن ادبی 
کابل ارایه گردیده مسلط، ته نشین و مورد قبول همه گان است و حتی مورد سوال 
انحصارطلب و حتی  قوم گراهای  از خشم  توفانی  باعث  آن می تواند  قراردادن 

برخی از نخبه گان تحصیل کردۀ سایر اقوام گردد چه رسد به عام مردم.1

ظهور دولت در نصاب تعلیمی )۱۹3۹ تا ۱۹۸7(
ارزیابی دقیق نصاب تعلیمی کشور از شباهت کامل میان گفتمان شبه رسمی 

1. برای تفصیل بیش تر، ر.ک. به: غبار، غالم محمد، )1999(، جغرافیۀ تاریخی افغانستان، پشاور: مرکز نشراتی 
میوند و کتاب خانۀ صبا، یمین، محمدحسین، )1999(، افغانستان تاریخی، کابل: انتشارات سعید، فراهی، عبدالغفار، 
)2003(، افغانستان د دموکراسی او جمهوریت په کلنوکی، پشاور: دانش کتابتون، حبیبی، عبدالحی، )2001(، تاریخ 
تجزیۀ شهنشاهی افغان، پشاور: مرکز تحقیقات علمی حبیبی، غبار، نعیمی، فرهنگ و محبی، )2008(، د افغانستان 
تاریخ، کابل: انتشارات امیری، کابلی، مهدی زاده، )2007(، درآمدی بر تاریخ افغانستان، کابل: چاپ خانۀ نهضت، 
سیستانی بارکزی، اعظم، )2006(، آیا افغانستان یک نام جعلی است؟، پشاور: دانش کتاب خانه ، آرزو، عبدالغفور، 
)2003(، چـه گونه گـی هویت ملی افغانستان، تهـران: محمد ابـراهیم شـریعتی افغانستانی، پنجشیری، عزیز احمد، 
)2008(، افغانستان و راه ابریشم، کابل: انتشارات سعید، انصاری، فاروق، )2007(، فشردۀ تاریخ افغانستان، کابل: 
کبر، )2002(، تاریخ افغانستان از آغاز ظهور  مرکز مطالعات استراتژیک و پژوهش های افغانستان، فیض، علی ا
اسالم، ایران: نشر سنبله، میرزا عطا محمد، )1952(، نوای معارک، پشاور: مرکز نشراتی میوند، رشتیا، سیدقاسم، 
)1998(، افغانستان در قرن نوزده، پشاور: مرکز نشراتی میوند، سیستانی، محمد اعظم، )2000(، خیزش های مردم 
گروس میدیا، دریز،  قندهار، هرات و سیستان برضد سلطۀ صفوی ایران و بابریان هند در قرن 1۸، سویدن: زا
امان الله، )2001(، افغانستان در قرن بیستم، پشاور: دانش کتاب خانه و بختیاری، محمد قسیم دانش، )2002(، 

کستان در قبال افغانستان، تهران: نگارش آیدا. بررسی مقایسه یی سیاست خارجی ایران و پا
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و رسمی پرده برمی دارد که در نصاب تعلیمی در محور همان گره گاه ها تبلور 
یافته است. در نصاب متوجه تالش های می شویم که مدعی است دولت مستقل 
افغانستان با هویت ویژۀ سیاسی خود هزار ها سال  عمر دارد. روایت در همان 
چارچوب تعریف شدۀ افغانستان تاریخی و مدرن شکل  گرفته است: آریانا در 
مرحلۀ قبل از اسالم، خراسان در مرحلۀ اسالمی و افغانستان از زمان احمدشاه 
کهزاد نویسندۀ کتاب نو درسی تاریخ در این مرحله روایت خود را با  درانی.1 
نگاه گذرا به تمدن ها و امپراتوری های جهان آغاز می کند. او تالش می ورزد میان 
ریشه های تاریخی-تمدنی افغانستان و »دیگران« فرق قایل شود و افغانستان را 
به عنوان یک ملت جدا و مستقل از دیگران به تصویر بکشد. او از آریایی ها و 
کنان اصلی افغانستان شروع می کند.2 وی تالش می ورزد پیش زمینۀ  نخستین سا
گانه یی برای افغانستان برسازد که از ایران و دیگر دولت های  تاریخی-تمدنی جدا
منطقه فرق می کند.3 وی مدعی است که یما نخستین پادشاه بزرگ ما بود و 

1. محمد عثمان صدقی، )1971(، تاریخ صنف دهم، ص. 87، کابل: وزارت معارف، ریاست تألیف و ترجمه. 
کنان افغانستان بودند. حدود 1900 تا 1400 قبل از میالد بود که آنان به طرف  2. از نظر وی آریایی ها از نخستین سا
هند مهاجرت کردند و اولین حکومت خود را تشکیل دادند. بخش هایی از کتاب آنان ریگ ویدا در جنوب 
افغانستان خلق گردیده است. وی ادعا می کند که آریایی ها وقتی در افغانستان زنده گی می کردند میان خود فرقی 
قایل نبودند. اما وقتی داخل هند شدند برای این که از »بیگانه گان« و »سیاه پوستان« متمایز شوند چهار طبقه را 
به وجود آوردند: برهمن )روحانیان(، کشاترا )جنگ جویان(، ویش )زارعان و تاجران( و سودرا )طبقۀ پست(. 
سه طبقۀ اول این ها آریایی اند و طبقۀ چهارم بومی های هند. برای تفصیل بیش تر، ر.ک.  به: کهزاد، احمدعلی، 

)1968(، ص. 45 تا 46 تاریخ صنف هفتم، کابل: وزارت معارف، ریاست تألیف و ترجمه.  
3. وقتی روایت پیشینۀ تاریخی متفاوتی برای ایرانیان ایجاد می کند، تالش می ورزد خاستگاه و ریشۀ تاریخی  نوی 
برای افغان ها برسازد. کهزاد ادعا می کند که اجداد ما حدود 5 تا 10 هزارسال قبل در شمال افغانستان زنده گی 
می کردند. او می نویسد: »اجداد ما در این وقت خود را )آریا( می نامیدند. آریا به زبان پدران ما مردمان شریف و 
نجیب، راستگو، راست کار، شجاع و دالور را می گفتند و به عالوه چون پدران ما دارای شکل و چهرۀ مقبول، قد و 
ک های همسایه آدم های سیاه پوست زنده گانی داشتند، پدران ما برای  قامت بلند و اعضای متناسب بودند و در خا
فرق خود از بیگانه گان، خود را )آریا( یعنی )نجیب زاده( و مملکت خود را آریانا یعنی )جای آریاها( و مسکن 
مردمان نجیب یاد می  کردند. پس ما همه )آریا( و نام قدیم مملکت ما )آریانا( است، همه برادر و از یک نسل و 
ک ما حاصل خیز، مملکت ما زیبا، نسل ما توانا و نژاد ما نجیب است و خون پدران بزرگ ما  نژاد و خونیم و خا

در مدت چندین هزار سال در عروق ما صاف و گرم و با حرارت مانده است.« همان، ص. 63.
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عالوه می کند بعد از این که او توسط معززان و بزرگان انتخاب1 گردید شهر بخدی 
)بلخ( را ساخت و بیرق خود را بر چهار برج قصر برافراشت. در بحث سنن و 
زنده گی اجتماعی آریایی ها کهزاد مدعی می گردد که پکتین پادشاه، نخستین 
پادشاه پکت ها یا پشتون ها بود تا افغان ها را در قلب آریایی ها و نخستین پادشاهی 
در افغانستان قرار دهد. وی ادعا می کند که جرگه در آن زمان یکی از سنن رایج و 
عام در کشور بود و پادشاه از طریق جرگه   و مشورت حکومت می کرد. او با این 
حرکت خود تالش می نماید موجودیت جرگه ها در افغانستان امروزی را توجیه 
تاریخی-منطقی کند.2 وی می افزاید: آوازخوانی، موسیقی و اتن در میان اجداد 
گیر بود، به ویژه اتن در میان جوانان از محبوبیت خاص برخوردار  ما رایج و فرا
کید مضاعف بر  بود.3 او عین تسلسل تاریخی افغانستان را دنبال می کند، اما با تأ
گانۀ آریانا به عنوان یک کشور و مقاومت مردم آن در  شخصیت و سرشت جدا
برابر تجاوزگران خارجی. با فرارسیدن اسالم این دولت سقوط می کند و عرب ها 

با دشواری می توانند افغانستان را تسخیر کنند.  
در یک حرکت متهورانه تحت عنوان »مجاهدان استقالل افغانستان« روایت 
مفاهیم جدید سیاسی یی چون »جنگ استقالل« و »تأسیس دولت مستقل« را به 
معرفی می گیرد.4 روایت هم چنان از دودمان هایی  که بعد از فرارسیدن اسالم بر 

1. وی اصطالح »انتخاب گردید« را به کار می برد تا این ذهنیت را القا کند که حتی یما نخستین پادشاه افغانستان 
»توسط مردم انتخاب گردیده بود« و شاید با یک روش دموکراتیک، درحالی که زبان سیاسی افغانستان با اصطالح 

»انتخابات« تا تماس با استعمار ناآشنا بود.
2. این نخستین تالش روایت در سطح مکتب ها برای معرفی مفهوم جرگه به عنوان روش معمول حکومت داری 
به ویژه  اما مطالعۀ نصاب درسی  تفصیل می پردازم.  به  بعدی  این بحث در فصل  به  با مردم است.  و مشوره 

کتاب های تاریخ نشان می دهد که این مفهوم بعد از 1930 وارد کتاب های درسی شده است. 
3. کهزاد، علی احمد، )1968(، تاریخ صنف هفتم، ص. 64 تا 85، کابل: وزارت معارف، ریاست تألیف و 

ترجمه. 
4. محمد عثمان صدقی، )1971(، تاریخ صنف دهم، ص. 92 تا 102، کابل: وزارت معارف، ریاست تألیف و 
گست 1919 از بریتانیا به دست  آورد و از این  ترجمه. افغانستان به اساس روایت رسمی استقالل خود را در 19 آ
روز به نام روز استقالل تجلیل می گردد. اما روایت تالش می کند این حس و برداشت را القا کند که افغانستان 
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افغانستان حکم رانی کرده اند به نام دولت های مستقل ملی افغانستان نام می برد. 
به اساس این روایت افغانستان تا تجاوز مغول ها بر این کشور هفت دولت مستقل 

ملی داشت.
اما روایت از افغان ها و دولت افغان به صورت مبهم حرف می زند و تفصیل 
و جزئیاتی از قوم و مرزهای جغرافیایی این دولت های خیالی مستقل ملی ارایه 
نمی کند: دولت طاهریان )812 تا 872(، دولت صفاری )872 تا 910(، دولت 
سامانی )910 تا 961(، دولت غزنوی )962 تا 1148(، دولت سلجوقی )1038 تا 

1153(، دولت غوری )1148 تا 1214( و دولت خوارزم  شاهی )1214 تا 1219(.
در این مرحله خیال پردازی و فانتزی شبیه روایت شبه رسمی در چارچوب 
گره گاه »تجاوز و مقاومت« شکل می گیرد؛ تجاوز مغول ها، مقاومت ملی، بازتأسیس 
دولت ملی افغانستان به رهبری دولت تیموری )807 تا 913(، ظهور سه قدرت 
نو، چندپارچه شدن افغانستان و شکل گیری زمینۀ جدید برای ظهورمجدد دولت 

افغانستان.1 
در این مرحـله در یک حـرکت بی پیشینه روایت رسمی فصـل تـازه یی تحت عنوان 
»دولت هـای افغانی در هند« باز می کند و به توضیح فهـرست طوالنی دودمان های 
افغانی یی می پردازد که بر هند حکومت کرده اند.2  برخالف روایت شبه رسمی، 
حدود 5 تا 10 هزار قبل یک کشور مستقل بود و این دولت مستقل بارها و در مراحل مختلف تاریخ مورد تجاوز 
قرار گرفته است اما مردم شجاع و قهرمان افغانستان به ویژه پشتون ها برای کسب مجدد استقالل و آزادی کشور 
جنگیده اند. به اساس این منطق می توان نتیجه گرفت که افغانستان جنگ های استقالل زیادی را تجربه کرده 
و یکی از این جنگ های استقالل در قرن هفتم اتفاق افتاده که افغان ها در آن عرب های مسلمان را شکست 

داده اند.
1. محمد عثمان صدقی، )1971(، تاریخ صنف دهم، ص. 92 و 123 تا 134، کابل: وزارت معارف، ریاست 

تألیف و ترجمه. 
کمان غزنوی و غوری شاهان قطبیه، شاهان خلجی، تغلق شاهان، خضرخانیان  2. روایت ادعا می کند بر عالوۀ حا
گانه یی در هند ایجاد کردنـد. بـرای تفصیل بیش تر، ر.ک. به:  و شاهان لودی  نیز پادشاهی ها و دولت های جدا
پادشاهان لودی در محمد عثمان صدقی، )1971(، تاریخ صنف دهم، ص. 135 تا 142، کابل: وزارت معارف، 

ریاست تألیف و ترجمه. 
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به دلیل تغییر در ساختار قدرت، نقش میرویس خان و غلجایی ها در روایتی که 
توسط حکومت ابدالی ها یا درانی ها برساخته شده در تأسیس نخستین حکومت 
خودگردان در قندهار قبل از احمدشاه ابدالی بسیار برجسته نیست. برخالف 
روایت شبه رسمی، این جا از مبارزات قبایل در محاذ شرقی نام برده نمی شود و از 
میرویس هوتکی به عنوان بزرگ و رییس قبیله یاد می گردد تا پدر، بابا یا مؤسس 
دولت و ملت.1 وقتی نوبت به احمدشاه ابدالی می رسد، روایت از وی به نام بابا یا 
پدر ملت یاد می کند. اما داستان جرگۀ ملی، ُنه روز بحث و مشورۀ دموکراتیک و 
این که احمدشاه ابدالی چه گونه به عنوان پادشاه انتخاب گردید در این روایت به 
کتفا می کند که احمدشاه ابدالی توسط مردم  چشم نمی خورد. روایت تنها به این ا
به پادشاهی مملکت رسید و صابرشاه کابلی خوشۀ گندمی را به عنوان تاج بر سر 

وی گذاشت.2 

1. همایون، محمدسرور، )1966(، تاریخ برای صنف نهم، ص. 18 تا 20، کابل: وزارت معارف، ریاست تألیف 
و ترجمه.

2. همایون، محمدسرور، )1966(، تاریخ برای صنف نهم، ص.24 و 34 تا 64، کابل: وزارت معارف، ریاست 
تألیف و ترجمه و محمد عثمان صدقی، )1965(، تاریخ برای صنف دوازدهم، ص.1 تا 60، کابل: وزارت معارف، 

ریاست تألیف و ترجمه. 



بی جایی و گوناگونی ۱۹7۸ تا ۲۰۰۱

گونیسم اجتماعی و »جامعۀ ناممکن« استدالل کردیم که  با درنظرداشت اصل انتا
گفتمان با برساخت گره گاه ها تالش می کند تا معنای اجتماعی را موقتًا ثبات بخشد، 
اما ممکن بودن معنی  این احتمال را از عینیت یافتن و تحقق باز می دارد، چون 
حوزۀ گفتمانی همیش با »مازاد معنی « همراه است که هیچ گفتمانی نمی تواند آن 

را حذف و به صورت کامل از صحنه طرد کند.
به دلیل این که گفتمان ها واحدهای با رابطه  و مرتبط به یک دیگراند و هویت 
آن ها به تفاوت آن ها از گفتمان های دیگر استوار می باشد، همیش در معرض دو 
تهدید قرار دارند: 1( تهدید و خطر معانی یی که توسط مفصل بندی های گفتمانی 
کننده یی  که از سیطره و کنترل آنان بیرون  طرد شده اند و 2( تأثیرات حوادث بی جا
کنندۀ رادیکالی که در افغانستان با   هستند. در این مرحله به دلیل حوادث بی  جا
کودتای کمونیستی 1978، تجاوز اتحاد شوروی 1979، جهاد و مهاجرت گستردۀ 
مردم به بیرون از افغانستان و مداخالت منطقه یی و بین المللی اتفاق افتاد، روایت 

رسمی به صورت رادیکال بی جا، متزلزل و به چالش کشیده شده است.
از کـودتای کمونیسـتی 1987 آغـاز می کنیم: در این مرحلـه نصـاب ملی و 
بیش ترین نشرات با مقدمه یی که به توصیف انقالب کمونیستی و تغییراتی که این 
انقالب به ارمغان آورده آغاز می گردد. تغییر عمده در گفتمان رسمی شکل گیری 
کید مضاعف آن بر نقش پشتون های غلجایی در  دولت در دوران کمونیستی تأ
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برابر پشتون های درانی در شکل دهی دولت افغانستان است. این تحول را می توان 
به نقش برجستۀ پشتون های غلجایی در کودتای 1978 نسبت داد که به دوران و 
کمیت درانی ها پایان بخشید. تحول دیگر در روایت این مرحله معرفی گفتمان  حا
کالسیک مارکسیسم و اصطالحات این مکتب در تحلیل های اجتماعی-سیاسی 

و تاریخی در افغانستان است.1
کمـونیست هـای انقالبی روایت افغانستان باسـتان و تـاریخی برسـاختۀ حکومت ها 
و نهادهای رسمی پیشین را برمی تابند. در این بخش بر روایت آنان دربارۀ بازتأسیس 
یا ظهورمجدد افغانستان معاصر در 1747 تمرکز می کنیم. روایت طبق معمول با 
رقابت میان دولت های نوظهور در منطقه و چندپارچه گی و تقسیم افغانستان میان 
آنان آغاز می گردد. در این مرحله برخالف گفتمان درانی محور، نقش افغان های 
غلجایی تحت رهبری میرویس خان برجسته می گردد. این ها موفقانه صفوی ها 
را شکست می دهند و نخستین دولت ملی مستقل افغانستان را تشکیل می دهند.

در این روایت برای نخستین بار اعتراف می گردد که قبایل پشتون در اواخر 
قرن هفدهم وارد سیاست شدند. این اعتراف در تضاد با تالش  و تقالی تمام 
1. قابل تذکر می دانم که کتاب افغانستان در مسیرتاریخ غبار برای نخستین بار در دوران پادشاهی محمدظاهر 
شاه و مرحله یی که از آن به نام دهۀ دموکراسی یاد می گردد به چاپ رسید. اما به زودی از سوی حکومت دوباره 
مصادره گردید. با کامیابی کودتای کمونیستی 1978 نسخه های مصادره شدۀ کتاب دوباره به دسترس مردم قرار 
گرفت. در مدت کوتاهی حدود سه هزار نسخۀ کتاب به فروش رسید که در نوع خود یک تحول جدی را به نمایش 
می گذاشت. رژیم کمونیستی در حوزۀ تاریخ کدام کتاب مشهور و معتبر تا جایی که من می دانم تولید نکرده و 
کتفا کرده است. در این مرحله تمرکز جدی رژیم  در این حوزه به نشر کتاب های درسی، مقاالت و جزوه ها ا
بر واردساختن نظریه ها و اندیشه های مارکسیسم کالسیک در نصاب درسی بود تا مبارزات طبقاتی را برجسته 
و انقالب را توجیه کند. به اساس ایدیولوژی جدید، کمونیست ها تالش کردند ُمدل جدیدی را با الهام از اتحاد 
شوروی برسازند. برداشتم این است که در این مرحله برای برساخت گفتمان رسمی شکل گیری و ظهور دولت 
در افغانستان بیش تر باالی کتاب غبار تکیه شده است. اما کمونیست ها برداشت ها و باورهای ایدیولوژیک خود 
را با قبول یا رد کردن دوره های مشخص، یا سیاست ها و شخصیت هایی وارد روایت ساخته اند. برای معلومات 
بیش تر، ر.ک. به: رشتیا، سیدقاسم، )1997(، خاطرات سیاسی سیدقاسم رشتیا: 1923 تا 1992، ص. 316 تا 320، 
ورجینیا: امریکن سپیدی پریس. رشتیا به اندازه یی پیش  می رود که کتاب غبار را قرآن جدید کمونیست های 

انقالبی افغانستان می نامد.
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حکومت های قبلی پشتون تبار و قوم گرا قرار دارد که تالش می کردند پشتون ها 
کنان اصلی و فرمان روایان کهن این سرزمین در قلب گفتمان  را به عنوان سا
رسمی مطرح کنند. هم چنان برخالف نصاب درسی قبل از کودتای کمونیستی، 
مبارزات میرویس خان با مبارزات پشتون های دیگر در شرق افغانستان پیوند داده 

شده است. 
برای برجسته سازی تالش های قبایل پشتون در راستای تشکیل دولت ملی 
مستقل، روایت جدید حوادث تاریخی ذیل را ذکر و برای دست یافتن به هدف 

باال با یکدیگر پیوند می دهد:
1. مبارزات قبایل ختک در قرن شانزدهم به رهبری خوشحال ختک؛

کمیت  2. قیام موفقانۀ قبایل غلجایی به رهبری میرویس خان در 1706 علیه حا
صفوی ها در قندهار که منجر به تشکیل نخستین دولت مستقل ملی در افغانستان 

گردید؛
3. قیام مردم به رهبری ابدالی ها در هرات در سال 1717؛

4. تسخیر ایران به رهبری محمود در سال 1722 با ارتش مختلط مرکب از 
تاجیک ها، هزاره ها و بلوچ ها و اعالن پادشاهی بر افغانستان و ایران؛

5. قیام و نبرد غلجایی ها علیه نادر افشار؛
6. رقابت میان قبایل غلجایی و درانی؛

7. و باآلخره قیام علیه نادر افشار و تأسیس امپراتوری درانی در سال 1747. 1 
چه گونه گی  و  ابدالی  احمدشاه  توسط  افغانستان  دولت  بازتأسیس  مورد  در 

انتخاب وی به حیث پادشاه، روایت کم و بیش داستان غبار را تکرار می کند.
اما روایت تعیین َحکم و نقشی را که صابرشاه بازی می کند به دالیل و انگیزه های 
1. محمد جهان یار، محمدنعیم محمود و عنایت  الله، )1989(، تاریخ افغانستان از 1504 تا امروز برای صنف 

هشتم، ص. 44 تا 45، کابل: وزارت معارف، ریاست تألیف و ترجمه.
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کثریت  ایدیولوژیک1 حذف می کند و در عوض مدعی می شود که او توسط ا
اشتراک کننده گان به این مقام انتخاب گردید و دستار و خوشۀ گندمی به عوض 
تاج برای وی تقدیم شد و به همین دلیل خوشۀ گندم جزوی از نمادهای رسمی 
کید می شود که برعالوۀ  افغانستان به شمار می رود. برخالف روایت های قبلی تأ
کر و نیروی  عوامل دیگر برگشت احمدخان از ایران به قندهار با غنایم، عسا
توپخانۀ قوی نقش مهمی در انتخاب وی بازی کردند.2 روایت جدید تأیید می کند 
که امیرعبدالرحمان خان توسط بریتانیا برگزیده شد تا برکشور حکم روایی  کند و 
برای نخستین بار قیام های داخلی و مبارزات مردم به ویژه مقاومت مردم هزاره 
علیه لشکرکشی ها، ستم ها و سرکوب های امیر را به عنوان حرکت های مشروع 
به رسمیت می شناسد.3 از امیر برخالف روایت های قبلی به عنوان مستبد و ظالم 

نام برده می شود. 
کودتای کمونیستی 1987 و متعاقبًا تجاوز اتحاد شوروی در سال 1979 بر 
افغانستان باعث تغییرات عمدۀ داخلی، منطقه یی و بین المللی گردید. در نتیجۀ 
این حوادث و تحوالت سیطرۀ  حکومت که توسط خاندان مصاحبان )1930 تا 
1978( سامان یافته بود فروپاشید و به دلیل جنگ و نا آرامی ها ملیون ها تن به 
کستان و دو ملیون دیگر به  کشورهای همسایه مهاجرت کردند )سه ملیون به پا
جمهوری اسالمی ایران(.4 در نتیجه برای نخستین بار در تاریخ افغانستان مردم، 
به ویژه اقوام تاجیک، اوزبیک و هزاره، به حق خودبیانگری فرهنگی، نظامی و 

اقتصادی دست یافتند.5
1. این تصمیم شاید به خاطر مالحظات ایدیولوژیک کمونیست های انقالبی  اتخاذ گردیده باشد تا نقش یک 

مرد روحانی را در شکل دهی یک تصمیم بزرگ سیاسی یا نقش دین و روحانیت را در امور سیاسی نفی کنند.
2. همان، ص. 58، کابل.

3. همان، ص. 56 تا 60، کابل.
4. این رقم احتمالی و تخمینی است و از سوی مردم افغانستان و مسؤوالن این کشور تکرار می گردد. در مورد 

صحت و سقم این ارقام احصاییه و سند معتبری وجود ندارد.
5. این اصطالح از پروفیسور نظیف شهرانی به عاریت گرفته شده است.
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دست یافتن به این حق و بازشدن فضای نو بعد از یک دورۀ طوالنی طرد، 
ستم، به حاشیه راندن و تحمیل به دلیل سیطرۀ حکومت قومی انحصارگرا،  زمینه 
از خاطرات جمعی خود حرف  تا  برای مردم فراهم ساخت  را  این  و فرصت 
بزنند، کتاب، روزنامه و مجله نشر کنند و بحث  های آزادی خواهانه دربارۀ تاریخ 
و هویت در افغانستان به راه اندازند. این تحول باعث بی جایی و تزلزل رادیکال 
در گفتمان شکل گیری حکومت به ویژه در میان اقوام تاجیک،  هزاره و اوزبیک 
گردید. به این بحث در حرکت های شالوده شکنانه ام به تفصیل بیش تر خواهم 

پرداخت. 
کستان و ایران  منابع و نصاب درسی یی که توسط مجاهدان و مهاجران در پا
در این حوزه در مرحلۀ پسا بی جایی تولید گردیده اند نیازمند حالجی و بحث های 
بیش تراند. در این نصاب ها به رغم دل مشغولی بیش از حد مجاهدان و مهاجران 
به ُبعد ایدیولوژیک جنگ، بخش هایی از گفتمان رسمی در مورد شکل گیری 
و ظهور دولت در افغانستان به چالش کشیده شده ، اما ابرنشانه و گره گاه های 
روایت بدون نقد و بازنگری مورد تأیید قرار گرفته اند. تنها در مورد گره گاه لویه 
جرگه و برخی از حوادث تاریخی می توان اختالف ها و دیدگاه هایی متفاوتی را 

مشاهده کرد. 
دولت اسالمی افغانستان )1992 تا 2001( بعد از سقوط رژیم کمونیستی بیش تر 
کستان تولید گردیده بود اتکا کرد. این روایت به رغم ارایه  بر نصابی که در پا
دیدگاه های متفاوت در برخی از موارد، مولفه های بنیادین روایت رسمی را مورد تأیید 
کمیت خود، تا جایی که من می دانم، نصاب  قرار می دهد. اما طالبان در دوران حا
درسی تازه، کتاب و مقاله یی در مورد تاریخ افغانستان و چه گونه گی شکل گیری 

ظهور دولت در این کشور تدوین و تولید نکرده اند.  





تالش برای برگشت به گذشته: جمهوری اسالمی افغانستان 
۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰

در این مرحله جمهوری اسالمی افغانستان که پیامد توافقنامٔه بن 2001 به شمار 
می رود نصاب درسی 1929 تا 1978 و تاریخ نگاری شبه رسمی دربارۀ ظهور دولت 
در افغانستان را در رشتۀ تاریخ، جغرافیه و ادبیات )تا جایی که من در پژوهشم مطالعه 
کردم( نسخه  برداری می کند.1 مفاهیمی چون آریانا، آریایی ها، عمق تاریخی-

تمدنی،  یما بنیان گذار نخستین دولت افغان و بلخ پایتخت آن و باآلخره افغانستان 
تاریخی و معاصر جایگاه خود را در روایت در یک تالش آشکار برای برگشت 
به مرحلۀ پیشا- 1970 و حذف مداخلۀ رادیکال کمونیست ها و مجاهدان حفظ 
می کنند.2 داستان تخیلی یی در محور گره گاه های؛ لحظۀ ظهور، لویه جرگه و تجاوز 
و مقاومت شبیه دوران قبل از کودتای کمونیستی که زیرچتر نهادهای دولتی و 

1. تاریخ صنف هفتم، )2007(، ص. 39 تا 42، کابل: وزارت معارف. 
دوازدهم،  جغرافیۀ صنف  و  معارف  کابل: وزارت  تا 52،  تاریخ صنف هفتم، )2007(، ص. 44   .2
)2007(، ص. 1 تا 2، کابل: وزارت معارف. در این اواخر حکومت تصمیم گرفت تا 30 سال تاریخ 
افغانستان را از آغاز 1973 به این سو از نصاب درسی به دلیل غیرسیاسی و غیرقومی سازی تاریخ از 
نصاب درسی حذف نماید. برای مطالعۀ بیش تر، ر.ک. به مقالۀ واشنگتن   پوست در این زمینه تحت 
عنوان »افغانستان و رویکرد تازه در تدریس تاریخ: جنگ ها را کنار بگذارید«. اما حکومت در عملی 

کام گردید. ساختن آن نا
http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/in-afghanistan-
a-new-approach-to-teaching-history-leave-out-the-wars/2012/02/03/
gIQA57KNqQ_story.html (Accessed on 05/07/2013)
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تاریخ نویسانی چون غبار،  حبیبی و کهزاد شکل  گرفته بود، در روایت این مرحله 
بازتولید می گردد. برساخت هویت طبق معمول در تقابل با یک »بیرونی« و 
»دیگری« شکل می گیرد؛ بیرونی و دیگری که همیشه تالش می ورزد تا پرشدن، 
کامل شدن و هویت یابی افغانی را سد کند. ایرانی ها، یونانی ها و عرب ها نمادهایی 

از »بیرونی ها« و »دیگران« در این روایت اند.1 
ظهور اسالم و نقش خراسان در تحوالت بعدی شبیه روایت پیشین است، اما با 
یک تغییر بنیادین: خالفت اسالمی در این روایت به عنوان مرکز جهان اسالم 
جایگاه ویژه پیدا می کند. این تحول را می توان به اسالمی سازی معارف در دوران 
مجاهدین پیوند داد. بنابراین، تمام دولت های مستقل یا مناطق خودگردان که 
از  برخی  خورده اند.  پیوند  مرکز  به  انحا  از  نحوی  به  شده اند  جدا  از خالفت 
دودمان هایی که در مرحلۀ پسا اسالمی بر خراسان یا افغانستان حکم روایی کرده اند 
چنین تقسیم بندی  گردیده اند، در حالی که از عین دودمان ها در روایت های قبلی 
به نام دولت های مستقل افغانستان یاد شده است.2 از سلطان محمود غزنوی به 
نام یکی از نجبا و سیاست مداران بزرگ افغان یاد می گردد که مرزهای کشور را 
با فتح و تسخیر مناطق جدید توسعه داد و از دوران حکم روایی او به عنوان عصر 

طالیی تاریخ افغان نام برده می شود.3
روایت، آشکارا داستان برساختۀ قبلی را که سرزمین افغان ها برای یک دورۀ 
طوالنی میان مغول های هند، صفوی های ایران و اوزبیک های ماوراء النهر در 
آسیای میانۀ امروزی تقسیم گردیده بود تأیید می کند.4 دولت هوتکی افغانستان به 
غلجایی های افغانستان نسبت داده شده و از میرویس به نام نیکه یاد می گردد، اما 

1. جغرافیۀ صنف دوازدهم، )2007(، ص. 59، کابل: وزارت معارف.
2. تاریخ صنف هفتم، )2007(، ص. 29، کابل: وزارت معارف.

3. همان، ص. 34.
4. تاریخ صنف هفتم، )2007(، ص. 35، کابل: وزارت معارف و تاریخ صنف هشتم، )2007(، ص. 

53 تا 54، کابل: وزارت معارف.
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دورۀ هوتکی ها چنانی که در دورۀ کمونیست ها برجسته بود شاید به دلیل حضور 
گسترده و قوی درانی ها در ساختار قدرت بعد از توافق نامۀ بن برجسته نیست.1

کیـد می کند کـه احمدشـاه ابـدالی بابای ملت در شهـر هـرات تولد  روایت تأ
گردیده بود.2 در مورد این که احمدشاه ابدالی چه گونه به پادشاهی رسید و دولت 
افغانستان را تأسیس کرد روایت داستان برساختۀ غبار را نسخه برداری می کند.3 
ادعا می گردد که وقتی او قدرت را به عهده گرفت کشور از سه محاذ: شرق، 
غرب و شمال توسط خارجی ها مورد تجاوز قرارگرفته بود. بنابراین، احمدشاه بابا 
چاره یی جز جنگیدن برای آزادی سرزمین آبایی خود و ایجاد مرزهای طبیعی 
آن نداشت.4 به این دلیل و برای حراست از مرزهای طبیعی کشور او هفت بار 

1. تاریخ صنف هشتم، )2007(، ص. 43 تا 45، کابل: وزارت معارف.
کستان و برداشت عمومی در میان  2. به دلیل رقابت  و عداوت  میان حکومت های افغانستان و پا
کستان تاریخ ندارد و در سال 1947 به میان آمده است، هرنوع پیوند با  اسیران گفتمان رسمی که پا
کستان به ویژه پیوند مؤسس افغانستان با مناطق تحت ادارٔه این کشور به حیثیت و جایگاه ملی  پا
افغان ها صدمه می زند. واقعیت امر این است که احمدشاه ابدالی در ملتان یکی از شهرهای مشهور 
کستان کنونی به دنیا آمده بود و این رویداد با تقسیمات سیاسی پسااستعماری در منطقه هیچ  پیوندی  پا

ندارد.
3. تاریخ صنف یازدهم، )1387(، ص. 2، کابل: وزارت معارف. این کتاب لحظات تصمیم گیری به 
قدرت رسیدن احمدشاه ابدالی را این گونه به تصویر می کشد: »در سال 1747 میالدی برابر به -1125 
هجری شمسی، در نزدیکی شهر موجودۀ قندهار در مزار شیرسرخ یک جرگه تشکیل گردید. این 
جرگه به مدت 9 روز دوام کرد و در این مدت هیچ تصمیمی گرفته نشد، زیرا از یک طرف موضوع 
بسیار مهم بود و از سوی دیگر هر خان خواستار پادشاهی بود. در روز نهم فیصله شد که یک نفر را به 
عنوان حکم انتخاب کنند و این حکم هرکسی را که پادشاه انتخاب کرد همه با وی بیعت کنند. حکم 
یک شخص روحانی بود که با هیچ یک از خانواده ها و خان ها ارتباطی نداشت، این شخص صابرشاه 
کابلی فرزند صوفی استاد الیخوار بود که اصاًل از کابل بود و تمام مردم قندهار به او اعتماد داشتند. 
صوفی نامبرده برخاست و احمدخان را به حیث پادشاه به مردم معرفی کرده و خوشۀ گندم را به عنوان 
تاج شاهی به دستار او نصب کرد. خوانین از روی ناچاری به او بیعت کردند و بدین ترتیب احمدشاه 

بابا پادشاه کشور گردید.« همان، ص. 4 و 5.
4. اصل »مرزهای طبیعی« که توسط احمدشاه ابدالی برای کشور ایجاد گردیده در گفتمان رسمی 
پشتون محور برجسته است. این بحث با خاندان مصاحبان )1930 تا 1978( آغاز می گردد و به بخشی 
از نصاب درسی تبدیل می  گردد. معنای این ادعا این است که افغانستان با اتکا بر اصل افغانستان بزرگ 
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به هند، دوبار به غرب و یک بار به شمال با موفقیت ها و دستاوردهای بزرگ 
لشکرکشی کرد.1 لشکرکشی های او به هند به ویژه لشکرکشی  پنجمش تحت 

عنوان جهاد علیه هندوها و کفار توجیه گردیده است.2
روایت بعد از آن، با ایجاد هماهنگی طبیعی میان حوادث متضاد تاریخی و سیاسی در 
کشور تالش می کند تنش  را از تصور و برداشت تاریخی ملت با نادیده گرفتن موج های 
کنندۀ پسا-1970 برطرف و گسست و بی جایی را که توسط کمونیست ها،  بی جا

جهاد، مقاومت ملی و طالبان ایجاد گردیده ُرُفو کند.
کید می کند که او  دربارۀ شخصیت جنجالی امیر عبدالرحمان خان روایت تأ
به اجازۀ روسیه به افغانستان برگشت و توانست مردم را زیر نام جهاد علیه کفار 
متحد سازد و هزاران تن در شمال کشور برای اشتراک در جهاد به دور او جمع 
شدند. نماینده گان انگلیس وقتی متوجه حمایت مردم از او گردیدند به تاریخ 30 
کرات میان دو طرف موفقانه پایان یافت  جوالی 1880 با امیر در تماس شدند. مذا

و انگلستان او را به عنوان پادشاه جدید افغانستان به رسمیت شناخت.3
روایت مدعی می گردد که مرزهای افغانستان به عنوان یک هویت سیاسی یک 
عبدالرحمان  امیر  کمیت  دوران حا در  بیش تر  و  تا 1935(   1880( قبل  قرن 
خان تعیین و نشانه گذاری گردیدند. روایت هم چنان عالوه می کند که روسیه و 
انگلیس در روند تعیین و نشانه گذاری مرزهای افغانستان دست باال داشتند و به 
همین دلیل دولتی که توسط احمدشاه درانی تأسیس گردیده بود و شامل مناطق 

با مرزهای طبیعی مرزهای بین المللی تعدادی از همسایه گان خود را قبول ندارد.  
1. تاریخ صنف یازدهم، )2007(، ص. 6، کابل: وزارت معارف.

تغییراتی در متن کتاب های  تعلیمی متوجه  پسا-2001 در نصاب  پژوهشم در مرحلۀ  2. در جریان 
تاریخ در مراحل مختلف دورۀ انتقالی شدم. به طور نمونه در کتاب های تاریخ سال 2002 می خوانیم که 
کمال  احمدشاه ابدالی نظام خود را از میرویس خان هوتکی به میراث برد و برنامۀ ناتکمیل او را به پایۀ ا

رساند. اما این ادعا در چاپ های بعدی این کتاب در سایۀ این نظام حذف گردیده است.
3. داستان مشابهی از سوی امیر در زنده گی نامه اش به زبان انگلیسی که بعدها به فارسی زیر نام 

»تاج التواریخ« ترجمه گردیده ارایه شده است. 



179/فصل دوم؛ بازسازی گفتمان رسمی...

بیش تر و بزرگ تری می گردید به افغانستان کنونی تقلیل یافت.1 روایت می پذیرد 
که امیر عبدالرحمان خان در بدل رسیدن به شاهی پیش شرط قیمومیت بریتانیا 
بر افغانستان را پذیرفت و امیر امان الله خان در سال 1919 استقالل کشور را 

دوباره به دست آورد. 

1. جغرافیۀ صنف دوازدهم، )2007(، ص. 4 تا 12، کابل: وزارت معارف.





نتیجه  گیری

کننده در حوزٔه  در این فصل توضیح داده شد که در نتیجۀ حوادث عمدٔه بی جا
مشترک تمدنی از جمله مداخلٔه مستقیم کشورهای استعمارگر به ویژه روسیه 
و بریتانیا، نقشٔه سیاسی منطقه تغییر کرد و دولت های ملی پسااستعماری به 
اساس نظم بین المللی اروپامحور در این حوزه ایجاد و با اجبار وارد نظم بین المللی 
گردیدند. یکی از دولت های ملی پسااستعماری جدید در این حوزه افغانستان بود. 
این دولت ها بعد از ایجاد، تأسیس و شکل گیری گفتمان تازه یی را در باب گذشته 
و چه گونه گی شکل گیری خود زیر چتر ناسیونالیسم انحصارگرا و با نسخه برداری 

از کشورهای استعمارگر برساختند.
دولت افغانستان نیز بعد از تأسیس، روند مرحله یی و تدریجی مفصل بندی 
روایت و طرح هژمونیک خود را برای ایجاد و استقرار نظم نمادین آغاز کرد و به 
تدریج و مرور زمان روایت رسمی را به عنوان یگانه حقیقت مطلق برساخت. این 
روایت مدعی است: افغانستان به عنوان یک هویت سیاسی تا قرن دهم قبل از 
میالد وجود داشت و آن را به افغانستان تاریخی و افغانستان معاصر تقسیم بندی 
می کند. افغانستان تاریخی از نظر این گفتمان، در زمان باستان آریانا خوانده می شد 
و در دوران پسااسالم خراسان. اما افغانستان ُمدرن یا معاصر در سال 1947 توسط 
احمدشاه ابدالی بازتأسیس گردید. بنابراین، افغانستان با پیشینۀ تاریخی و تمدنی 

متمایز، از آغاز تأسیس به عنوان یک دولت  ملی مستقل وجود دارد.
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افغانستان در این روایت به مثابۀ یک هویت سیاسی دموکراتیک به تصویر 
کشیده می شود که حکومت در آن به اساس مشارکت عمومی، رأی زنی، اقناع و 
اجماع توسط جرگه ها شکل گرفته و جامعه را مدیریت می کند. مملکت در این 
روایت به صورت منظم و دایمی از سوی قدرت های خارجی و دشمنان افغانستان 
مورد تجاوز قرار می گیرد و گاهی باعث سقوط و فروپاشی دولت می گردد، اما 
مردم شجاع و آزادۀ افغانستان یا افغان ها همیشه می جنگند، دشمن را شکست 

می دهند و دولت ملی خود را دوباره تأسیس می کنند.  
این روایت در محور ابرنشانۀ افغانستان و افغان ها و سه دال مرکزی یا گره گاه 
عمدٔه 1( اسطورۀ چه گونه گی ظهور یا شکل گیری، 2( مفهوم حکومت توسط 
جرگه ها و 3( ایدۀ تجاوز و مقاومت برساخته شده است تا نظام معنایی ویژه یی را 
شکل دهد و زنجیره های معنایی را برای تثبیت نسبی باهم پیوند  زند. افغانستان 
و افغان ها و دیگر گره گاه ها به اساس معادلٔه »ما«؛ افغان ها و درونی ها، در مقابل 
»دیگران«؛ دشمنان و بیرونی ها و خارجی ها، آنانی که نه تنها موجودیت درونی ها 
را تهدید می کنند، که از دست یافتن آنان به تکامل و کامل شدن نیز جلوگیری 

می نمایند، درون مایه و هویت روایت را شکل می دهند.  
گیر، گفتمان  در این فصل برای به تصویرکشیدن یک »تصویر« همگون و فرا
رسمی خود را به عنوان یگانه روایت مشروع، یگانه حقیقت مطلق و یگانه تصویر 
واقعی عرضه می کند. برای برمالسازی روند پیکربندی گفتمان رسمی و تاریخ مندی 
آن به عنوان یک طرح و برنامٔه سیاسی معطوف به قدرت، به تدریج اما نظام مند، 
شکل گیری گفتمان رسمی را در پنج مرحلۀ متمایز بازسازی کردم: )1( هسته گذاری 
و تأسیس گفتمان )1880 تا 1901 و 1901 تا 1919(؛ )2( غنی سازی گفتمان )1919 
تا 1928(؛ )3( پیچیده گی و پیشرفت گفتمان )1930 تا 1978(؛ )4( بی جایی و 
تنوع گفتمان )1978 تا 2001( و باآلخره )5( تالش برای برگشت به گذشته و 

بازتحمیل گفتمان قدیم )2001 تا 2010(.
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در این فصل تالش کردم »خوانش اولم« را از این گفتمان که یک برساخت 
سیاسی، محتمل و تاریخ مند است، ارایه کنم. برای این بازسازی در قدم نخست 
ازمنابع و آثاری استفاده کردم که از سال  1880 تا 2010 تحت نظارت مستقیم دولت 
تولید گردیده اند. در گام دوم، در تالش برای بازسازی گفتمان رسمی، روی ابرنشانۀ 
گفتمان و سه گره گاه باهم تنیدۀ روایت تمرکز کردم که به مثابۀ نشانه های ممتاز 
ساخته  شده اند تا نظام معنایی نو برساخته شده یا زنجیره های داللت ها را برای ایجاد 
ثبات نسبی ایجاد و باهم پیوند دهند. در گام سوم، برای بازسازی گفتمان رسمی 
کاوی دوبارخواندن  کاوی تبارشناسانه استفاده کردم. یک، تکنیک وا از روش وا
دریدا: این روش از یک سو شامل تالش آغازین برای بازسازی امانت دارانۀ منطق 
گفتمان غالب یا متن و اهداف آن می گردید، تا تفسیر و تأویل منصفانه  و امانت دارانۀ 
ممکن را فراهم سازد و از سوی دیگر تالش شد از یک نگاه و چشم انداز بیرونی 
خالها، تنش ها، تناقض ها، محدودیت ها و نکات تصمیم ناپذیر در گفتمان یا متن را 
برجسته سازد. این حرکت در عین این که گفتمان ها یا متن ها را قادر می سازد خود 
را جمع وجور و منظم سازند، می تواند انسجام و وحدت آنان  را درهم بشکند. دو، 
تبارشناسی فوکو: تبارشناسی فوکو به نقش بنیادین قدرت و سلطه در شکل گیری 
گفتمان ها و هویت ها و به یک رویکرد انتقادی در توضیح و تبیین آنان باور دارد. 
این رویکرد هم چنان ظهور تاریخی ساخت های گفتمانی را با توجه و عنایت به 

احتماالتی که توسط قدرت و نظام سلطه طرد و حذف شده اند، مطالعه می کند. 
این مراحل فرایند برساخت، شکل گیری، بی جایی و تالش برای بازتحمیل 
گفتمان رسمی َترک برداشته و متزلزل شده را به نمایش گذاشت. به تفصیل به 
این موضوع پرداخته شد که چه گونه و چه وقت ابرنشانۀ گفتمان رسمی و سه 
گره گاه درهم تنیدۀ روایت توسط دولت افغانستان برای به هژمونی رساندن طرح 

رسمی دولت و جذب عناصر سیال به صورت تدریجی برساخته شدند. 
در این فصل به این نکته پرداخته شد که چه گونه گفتمان رسمی به صورت 
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گنده، تکه  و پاره، ناسازگار و متناقض آغاز گردید، اما آهسته و پیوسته توسعه  پرا
یافت تا این که گفتمان استعماری را درونی و ناسیونالیسم قوم محور افغانی را در 
آغوش گرفت و به عنوان یگانه حقیقت مطلق از سوی حکومت با استفاده از 

تمام ابزارهای ایدیولوژیک بر جامعه تحمیل گردید.
کننده  در جریان بازسازی روایت مالحظه گردید که چه گونه حوادث بی جا
گونی به عنوان حوادثی بیرون از دایرۀ تسلط  در دوران بی جایی-جابه جایی و گونا
دولت، ساختاری را که توسط قدرت برساخته شده بود مختل ساخت و فضا را 
برای ظهور مجدد نیروهای سیاسی یی که از روند شکل گیری گفتمان رسمی کنار 

زده شده بودند باز کرد تا برنامه های سیاسی خود را برسازند. 
از یک نگاه بیرونی و با استفاده از ابزارهای نظری خالها، شکاف ها، تنش ها، 
تناقض ها، محدودیت ها و نقاط تصمیم ناپذیر در گفتمان  رسمی برجسته گردیدند 
نقش  نظر گرفتن  در  با  انسجام و وحدت گفتمان رسمی مسأله  مند گردد.  تا 
مرکزی و محوری قدرت و سلطه در شکل دهی گفتمان ها، هویت ها و نهادها، از 
»ریشه ها« و »بازی سلطه و استیال« که این گفتمان را به وجود    آورده پرده  برداشته 
کم حذف یا کنار زده  شده  بودند برمال  شد و احتماالتی که توسط قدرت های حا
گردید. باآلخره آن چه واحد و یک پارچه تلقی می شد، شرحه شرحه و نظریه ها به 
عناصر تشکیل دهندۀ آن ها به مثابۀ پدیده های تاریخ بنیاد،  ممکن و احتمالی از 

جمع احتماالت فراوان، تجزیه گردیدند.



فصل سوم

بازسازی گفتمان شکل گیری دولت در منابع انگلیسی 
دربارۀ افغانستان ۱۸۰۹ تا ۲۰۱۰

مقدمه
کاوی گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان در فصل  در تالش برای وا
دوم تالش کردم تا روایت رسمی را در چندین مرحله در محور ابرنشانۀ افغانستان 
و سه گره گاه یا دال مرکزی: 1( اسطورۀ شکل گیری یا ظهور دولت افغان، 2( لویه 

جرگه و 3( اصل تجاوز و مقاومت بازسازی کنم. 
در این روایت افغانستان و افغان ها به مثابۀ ابرنشانه عمل می کنند و گره گاه های 
برنامۀ هژمونیک قوم گرای دولت را باهم وصل، نگه داری، معنی  و هویت ویژه  یی 

می بخشند. 
برای انجام این مأمول، عمدتًا در فصل دوم از منابع رسمی و نیمه رسمی یی 
که به زبان های فارسی و پشتو میان سال های 1880 تا 2010 در افغانستان تولید 
گردیده اند استفاده کردم. روایت رسمی، چنان که در فصل قبلی به بحث گرفته 
گنده گی آغاز می گردد، اما به تدریج توسعه می یابد و گفتمان قوم گرای  شد، با پرا
انحصاری دولت افغان را به آغوش می کشد و باآلخره به مرحلۀ پیچیده گی و 

نظم یافته گی قدم می گذارد. 
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در بازسازی گفتمان، بحث تأثیر احتمالی دانش استعماری را بر روایت رسمی 
مطرح کردم. اما شناسایی منابع گفتمان رسمی و ارزیابی اختالط/ تالقی یا تأثیر 
متقابل دو گفتمان در مراحل بعدی دشوار بود. عالوه بر این، ادعاهایی وجود 
دارد که افغانستان به مثابۀ یک مفهوم و دولت ملی در شکل ُمدرن آن،  برخالف 
ادعای رسمی، یک برساختۀ استعماری است که در مراحل بعدی توسط دولت  و 
نویسنده گان افغان به شکل تحریف  شدۀ آن درونی گردیده تا در خدمت اهداف 

کم و نخبه گان قوم گرا قرار گیرد.     انحصاری و حذف گرای خانوادۀ حا
برای کاوش این احتماالت و یافتن پاسخ به پرسش هایی که در این فصل مطرح 
می گردند، با استفاده از روش ها و تکنیک هایی که در فصل مبنای نظری مطرح 
گردید، تالش می کنم روایت رسمی شکل گیری دولت را با امانت داری کامل 
در دانش و معرفت شناسی یی که به زبان انگلیسی توسط قدرت های استعماری، 
دانشمندان، پژوهشگران و دولت افغانستان تولید گردیده است بازسازی کنم. 
برای انجام این کار، مانند فصل قبلی، تالش می کنم گفتمان را در محور ابرنشانۀ 
افغانستان و افغان ها  و سه گره گاه روایت رسمی بازسازی نمایم. گفتمان در این 
فصل تحت این سه بخش بازسازی می گردد: 1( شکل گیری دانش استعماری، 
2( اختالط/تالقی دانش یا گفتمان استعماری با ناسیونالیسم افغانی انحصارگرا و 

گونی و استعمارزدایی. 3( آغاز بی جایی،  گونا
بیش ترین کـارهای علمی-پژوهشی دربـارۀ افغانستان و منطقه بـه زبــان انگلیسی 
با پیش روی امپراتوری بریتانیا به سوی هند و با حضور کمپنی هند شرقی در قرن 
هفدهم در شبه قاره آغاز می گردد. تالش برای مطالعۀ منطقه با اهداف استعماری با 
توسعۀ نفوذ امپراتوری بریتانیا به سوی شرق شدت بیش تر می یابد و احتمال تقابل و 
تصادم با دیگر قدرت های اروپایی و امپراتوری روسیه افزایش پیدا می کند. در آغاز 
آن چه به نام بازی بزرگ شناخته می شود چندین بار امپراتوری بریتانیا در افغانستان 
مداخله نظامی کرد. عالقه مندی برای فهم ساختارهایی اجتماعی-فرهنگی افغان ها 
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کم حجم زیادی از کتاب، گزارش های استخباراتی و دانش  منجر به تولید و ترا
دربارۀ افغانستان و مناطق همجوار توسط نویسنده گان بریتانیایی و هندی  گردید.1 
برای بازسازی گفتمان شکل گیری دولت در افغانستان در منابع انگلیسی 

استراتژی سه مرحله یی را دنبال می کنم:
1. به عنوان نمونه یی از گفتمان استعماری و بازنمایی دانش استعماری، از 
نخستین تالش های استعماری برای مطالعه و شناخت افغانستان آغاز می کنم. 
کار را از فورستر شروع می کنم و به الفنستون و همکارانش و کارهای موثر 
و ماندگار آنان دربارۀ افغانستان و افغان ها می پردازم. در مورد دانش استعماری 
امپراتوری  توسط  آن  برساخت  چه گونه گی  و  مرحله  این  در  افغانستان  دربارۀ 

بریتانیا، گریگوریان می نویسد:
در اوایل قرن نوزدهم هیأت ها و مأموریت های مختلف رسمی و غیر رسمی، 
مأموریت های استخباراتی و جهان گردان بریتانیایی از افغانستان دیدن کردند. 
بیش ترین این مأموریت ها و مسافرت ها زیر چتر حکومت بریتانیا و کمپنی 
هند شرقی برای مطالعۀ عمیق تر و مفصل تر مناطق نزدیک و هم جوار هند 
بریتانیایی صورت می گرفت. هدف اساسی و عمدۀ آنان توسعه و تأمین منافع 
اقتصادی بریتانیا و خنثی  کردن نفوذ بیرونی بود، به ویژه قدرت های اروپایی که 
توان آسیب رسانیدن به منافع بریتانیا در هند و خاورمیانه را دارا بودند. یادداشت ها 
و برداشت هایی این زائران نقش مهمی در فهم توپوگرافی/نقشه برداری، جغرافیه، 

توسعۀ سیاسی و تاریخ افغانستان ایفا کرد.2 

مهم ترین و عمده ترین کار استعماری دربارۀ افغانستان کتاب دوجلدی »گزارش 

1. در این راستا می توان به طور نمونه از مجموعۀ اندیا آفس در کتاب خانۀ بریتانیا دربارۀ افغانستان 
نام برد.

http://www.bl.uk/reshelp/findhelpregion/asia/afghanistan/afghanistancollec-
tion/introduction.html
2. Gregorian, V., (1969) The Emergence of Modern Afghanistan, Politics 
of Reform and Modernization, 1880-1946, California: Stanford University 
Press, p. 67-69.
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سلطنت کابل« و گزارش های محرم الفنستون )1809( است. هیأت دیپلوماتیک 
از  و کتاب وی  تأمین کرد  اروپایی ها  با  را  افغان ها  رابطۀ  نخستین بار  برای  او 
یک سو اساس گفتمان استعماری دربارۀ افغانستان را پایه ریزی کرد  و از سوی 

دیگر نخستین تصویر جامع و روشن را از سلطنت افغان ها ارایه داد.
کارهای عمدۀ دیگر در این مرحله دربارٔه افغانستان عبارت اند از: نوشته ها 
و گزارش هایی مورکرافت،1 تریبیک و گوتاری،2 نماینده گان و جاسوسان بریتانیا 
افسر  )1820(، یک  فریزر4  )1820(، جیمز  میسن3  تا 1823(، چالرز   1810(
فرانسه یی، آرتر کانولی5 )1830(، گزارش سیاسی، جغرافیایی و تجارتی )1834 تا 

1843( الکساندر برنس6 و تاریخ افغان های فرایر7 )1858-1857(.8
مجموع این کارهای عمده و مأموریت ها به غنای دانش استعماری دربارۀ 
افغانستان افزودند. بعد از دو جنگ افغانستان-انگلیس کتاب ها و منابع فراوانی 
دربارۀ افغانستان به نشر رسید و این روند به اشکال و صورت های مختلف با در 

نظرداشت تحوالت و تغییرات منطقه ادامه یافت.9 
1. Moorcrotf
2. Trebeck and Guthrie
3. Charles Masson
4. James Fraser
5. Arthur Conolly
6. Alexander Burnes
7. Ferrier

8 .قابل تذکر می دانم که این ها به منطقه و سلطنت سفر  و در آن جا کار و زندگی کرده اند. برای دیدن 
فهرست برخی از این کتاب ها و کارهای استعماری، ر.ک. به: 

Ahmad J. and Aziz M., (1934), Afghanistan a Brief Survey, Kabul: Dar-ut-
Talif, p. 129.   

9 .برای معلومات بیش تر، ر.ک. به:
Hopkins, B. D., (2008), The Making of Modern Afghanistan, London: Pal-
grave Macmillan, p. 13-18, Gregorian V. (1969) The Emergence of Modern 
Afghanistan, Politics of Reform and Modernization, 1880-1946, California: 
Stanford University Press, p. 67-69, and Lee J.L. (1996), The Ancient Su-
premacy; Bukhara, Afghanistan, and Battle for Balkh, 1731-1901, New York: 
Leiden, p. Xxxiv-xliv.
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ملی  دولت های  اساس  به  بین المللی جدید  نظم  وارد  قهرًا  افغانستان  وقتی 
اروپامحور گردید، تغییرات نوی در کشور شکل گرفت. ُمدرن سازی رهبری شده 
از باال و بازشدن آرام جامعه در زمان پادشاهی حبیب الله خان )1901 تا 1919( در 
افغانستان زمینه را آرام آرام برای نشر کتاب های جدید، روزنامه،  ترجمه و تولید 

دانش فراهم ساخت.
دولت برای نخستین بار مکتب های ُمدرن را تأسیس نمود و برای تدریس 
استادان جدیدی را از هند بریتانیایی و ترکیه استخدام کرد. نیاز برای مواد درسی 
به مضمون های تازه معرفی شده چون تاریخ،  جغرافیه و علوم طبیعی )ساینس( 
نیاز به ترجمه را شدت بیش تر بخشید. این روند در مرحلۀ ُمدرن سازی رادیکال 
در افغانستان به رهبری شاه امان  الله خان )1919 تا 1928( و در دوران خاندان 

مصاحبان )1929 تا 1978( با جدیت بیش تر دنبال گردید. 
در این مرحله، همان طوری که در فصل قبلی توضیح داده شد، فرایند بازنویسی 
تاریخ و برساخت تصویر جدیدی از افغانستان تحت نظارت و راهنمایی مستقیم 
دولت نهادینه گردید. در این مرحله است که نویسنده گان کشور دانش استعماری را 
درونی می سازند و آن را به صورت نظام مند با طعم و ذایقۀ افغانی بازتولید می کنند. 
عمده ترین تحول در این مرحله اختالط/تالقی ناسیونالیسم قوم محور دولتی 
با گفتمان استعماری و پسا استعماری است. من در کتابم از این تحول به نام 
»اختالط/تالقی دانش و گفتمان استعماری با ناسیونالیسم قوم محور افغانی یا 

گفتمان پساالفنستونی« یاد می کنم. 

برای دیدن فهرست کامل کتاب هایی که از سال 1815 تا 1934 در بارۀ افغانستان به نشر رسیده اند 
ر.ک. به:

Ahmad J. and Aziz M., (1934), Afghanistan a Brief Survey, Kabul: Dar-ut-Talif, 
p. 129, and the India Office Records on Afghanistan in the British Library, at: 
http://www.bl.uk/reshelp/findhelpregion/asia/afghanistan/afghanistancollection/
introduction.html.
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در مرحلۀ گفتمان پساالفنستونی از 1930 تا 1970، وقتی حکومت قبضۀ 
خود بر قدرت را استحکام  می بخشد و روابط دیپلوماتیک خود را با جهان توسعه 
می دهد، مرحلۀ تازه یی از پژوهش، تحقیق و بازنویسی تاریخ افغانستان شکل 
انگلیسی زبان و  این مرحله کارهای عمده یی توسط دانشمندان  می گیرد. در 

پژوهشگران به ویژه توسط امریکایی ها صورت می گیرد. 
عالوه براین، در این مرحله تیم های خارجی دست به حفاری ها و کاوش های 
باستان شناسانه در افغانستان زدند. از این حفاری ها و کاوش ها، دانشمندان و 
پژوهشگران داخلی و بیرونی به کثرت یاد کرده اند یا از آن ها به عنوان منبع برای 
بازتاب ژرفای تاریخی-تمدنی افغانستان استفاده برده اند. دو کتاب ذیل، که محور 
اصلی بحث این فصل در مورد گفتمان پساالفنستونی تا1980 هستند، شاید از 
عمده ترین تولیدات این دوره باشند: ظهور افغانستان ُمدرن )1969( نوشتۀ وارتن 

گریگوریان و افغانستان )1973( نوشتۀ دوپری.   
برای بازنمایی از کتاب هایی  که بعد از 1980 تولید شده اند در این فصل به 
کتاب های ذیل می پردازم: فروپاشی افغانستان )2002( نوشتۀ بارنت روبین، فهم 
کنون )2000( از دورونسور و افغانستان: تاریخ  انقالب: افغانستان از 1979 تا ا

مختصر مردم و سیاست )2002( از ایوانس. 
به عالوۀ کارهایی استعماری و پسا استعماری یی که به زبان انگلیسی تولید 
شده اند، در این فصل به مجموعه یی از کارهای دیگری که به زبان انگلیسی از 
طرف یا به حمایت حکومت  افغانستان  یا از سوی نویسنده گان مشهور جانب دار 
حکومت افغان، که من از آن ها به نام جیره خواران دولت1 نام می برم، تولید شده اند 
کمیت  1. وقتی حکومت افغانستان بعد از 1930 به استحکام و ثبات دست  یافت، به ویژه در جریان حا
کم در  خاندان مصاحبان )1930 تا 1978(، برنامه یی را برای آموزش و تحصیل فرزندان نخبه گان حا
بیرون از کشور روی دست گرفت. آمار نشان می دهد که بیش تر پشتون ها و تعدادی از تاجیک ها برای 
اشتراک در این برنامه انتخاب شدند. آنان بیش تر به کشورهای غربی، روسیه و دانشگاه امریکایی 
بیروت اعزام گردیدند. تعداد زیادی از این جیره خواران دولت به صورت فعال روایت رسمی را تقویت 



191/فصل سوم؛ بازسازی گفتمان شکل گیری دولت...

و روایت رسمی را تقویت می کنند، مراجعه خواهم کرد تا چشم انداز و دیدگاه 
افغان ها را نیز در این موضوع ارایه کنم. برای انجام این کار به منابع زیر مراجعه 
کرده ام: تاریخ مختصر افغانستان )1934( از احمد و عزیز، احمدشاه درانی پدر 
افغانستان ُمدرن )1959( از سینگ، حکومت و جامعه در افغانستان: دوران امیر 
کر، تولید و تسلط در افغانستان از 1747 تا 1901،  عبدالرحمان خان )1979( از کا
)1982(، پایان نامۀ دکتورای محمد اشرف غنی احمدزی در دانشگاه کولمبیا و 

افغانستان شکننده گی سیاسی و مداخلۀ بیرونی )2006( از مصداق. 
در این فصل به کودتای کمونیستی )1979(، تجاوز اتحاد شوروی بر افغانستان 
)1979(، جهاد سراسری و مقاومت علیه تجاوز، حمایت جهانی از مقاومت، 
عقب نشینی روس ها، سقوط رژیم کمونیستی،  پیروزی مجاهدین در سال 1992، 
ظهور طالبان،  حوادث 11 سپتامبر 2001، مداخلۀ نظامی ایاالت متحدۀ امریکا و 
کننده در تاریخ  روند گذار بعد از 2001 به عنوان برخی از حوادث عمدۀ بی جا

افغانستان در مرحلۀ پسا -1980 می پردازم.
در نتیجۀ این حوادث بی جا کننده  نه تنها دیوارهای آهنین، سرکوب تحمیلی 
حکومت، حذف و به حاشیه کشاندن اقوام و جریان های فکری-سیاسی درهم 
شکست، بل که مهاجرت های دسته جمعی به کشورهای همسایه و به کشورهای 
جهان گروه های مختلف را قادرساخت تا به حق خودبیانگری با پیامدهای رادیکال 

دست یابند.
این مرحله را من »بی جایی، کثرتگرایی و استعمارزدایی« می نامم، چون فضا 
را برای نقد، بازنگری و ظهور تقاضاها و داعیه های نو باز می کند. در این مرحله 
کارهای فراوان علمی و رسانه یی دربارۀ افغانستان به زبان انگلیسی تولید گردیده 

کتر  می کنند و در تحوالت پسا 11 سبتمبر 2001 نیز نقش فعال دارند. از جملۀ این ها می توانم از دا
کتر انوارالحق احدی و علی  کر، دا کتر محمد اشرف غنی احمدزی، حسن کاوون کا زلمی خلیل زاد، دا

احمد جاللی نام ببرم.
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الفنستون،  گفتمان  بازتولید  عام  به صورت  می توان  را  کارها  این  کثر  ا است. 
پساالفنستون و گفتمان رسمی نامید،  اما در این جمع کارهایی نیز وجود دارند 
که می توان آن ها را پسابی جایی نامید، چون دوران بی  جایی را بازتاب می دهند و با 
یک رویکرد انتقادی گفتمان استعماری و رسمی را به چالش می کشند. به این 

منابع با تفصیل بیش تر در حرکت شالوده شکنانه ام می پردازم. 
به اختـصار می تـوان گفت: به اسـاس منـابعی کـه درجـه بـندی و تقسیم بـندی 
شـدند، این فـصل در تـالش خـود برای بازسازی گفـتمان شکل گیری دولت در 
افغانستان در محور ابرنشانۀ روایت و گره گاه های سه گانه، هدف خود را در سه 
مرحله دنبال می کند: 1( شکل گیری دانش استعماری، 2( اختالط/تالقی دانش 
استعماری با گفتمان ناسیونالیستی انحصارگرای قوم محور  و 3( دوران بی جایی، 

کثرتگرایی و استعمارزدایی. 
کاوی تبارشناسانه«  برای بازسازی گفتمان در این فصل هم چنان از روش »وا
کاوای »دوبارخواندن« دریدا: این روش از یک سو  استفاده می کنم. 1( تکنیک وا
تالش می کند با امانت داری کامل و با یک دید درونی منطق گفتمان غالب یا 
متـن را با نیـات و اهـداف آن بازسازی کـند تا بهترین تفسیر ممکن ارایـه شود 
و از سوی دیگر با یک دید بیرونی تالش می کند خالها، تنش ها، تناقض ها، 
محدودیت ها و نکات تصمیم ناپذیر در گفتمان یا متن را نشان دهی و برجسته 
سازد. این رویکرد در عین این که گفتمان ها یا متن ها را قادر می سازد خود را با 
استفاده از نقد شالوده شکنانه از نو انسجام بخشند، می تواند جامعیت، انسجام و 
وحدت  آن ها را به چالش بکشد. 2( تبارشناسی فوکو: این روش از یک سو به 
شکل آشکار با نقش محوری قدرت و سلطه در ساختن و شکل دهی گفتمان ها 
و هویت ها سروکار دارد و با استفاده از یک رویکرد انتقادی به مطالعه و ارزیابی 
قضیه می پردازد  و از سوی دیگر با مطالعۀ ظهور تاریخی و شکل گیری حوزۀ 
گفتمانی به کشف و بازیافت احتماالتی می پردازد که با استفاده از زور و نظام 

سلطه حذف یا به حاشیه رانده  شده اند. 
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نخستین بخش این فصل را با شکل گیری گفتمان استعماری آغاز می کنم. چه 
وقت و چه گونه گفتمان استعماری شکل  گرفت؟ انگیزه و هدف این حرکت چه 
بود؟ از کدام ابزار و چارچوب نظری برای شکل دهی گفتمان استفاده گردیده 
است؟ این حرکت بازتاب گفتمانی و معرفت شناختی استعماری بود یا محلی و 
باآلخره پیامدهای عملی گفتمان استعماری برای افغانستان و منطقه در مقیاس 
بزرگ تر آن چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها و بازسازی گفتمان استعماری 
در این مرحله، از ابرنشانۀ روایت؛ افغانستان و افغان آغاز می کنم و سپس به سراغ 

سه گره گاه  یا دال مرکزی دیگر می روم.

جورج فورستر
عده یی می گویند نام و مفهوم افغانستان برای نخستین بار توسط فورستر وارد منابع 
انگلیسی گردیده است. او در سال 1783 سفر خود را از انگلستان به بنگال آغاز 
کرد و با عبور از بخش های از هند، کشمیر،  افغانستان و ایران به روسیه رفت و 

از آنجا دوباره به انگلستان برگشت.1 
1. برای تفصیل بیش تر، ر.ک. به:

Lee J.L., (1996), The Ancient Supremacy; Bukhara, Afghanistan, and Battle 
for Balkh, 1731-1901, New York: Leiden, p. Xvii. 

لی می نویسد: »بدون شک اصطالح افغانستان توسط فورستر انگلیسی )1789( ابداع گردید و کاربرد 
آن تا دهۀ سوم قرن نوزدهم حتی نزد مسؤوالن رسمی در کلکته رایج نبود و عمومیت نداشت«. 
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فورستر چشم دیدهای خود را به طور مفصل از سفر به افغانستان؛ سرزمینی که 
پشتون ها یا پتان ها در آن زنده گی می کنند یا اشغال کرده اند ارایه می کند. فورستر 
در سفر خود به این حوزه در سال 1783 وارد قلمرو تیمورشاه )1772 تا 1793( 
فرزند احمدشاه ابدالی می گردد. پایتخت، وقتی وی قدم به این حوزه می گذارد از 
قندهار به کابل انتقال کرده و فورستر از کابل به نام »پایتخت امپراتوری افغان« 

نام می برد.1
او سفر خود را به سوی این حوزه از کشمیر آغاز می کند و به ترتیب پشاور، 
جالل  آباد، کابل، غزنی، قندهار و هرات را می بیند. در وقت مسافرت وی افغان ها 
بر بخش هایی از این حوزه مسلط اند. به اساس روایت فورستر شمال کابل که شهر 
بلخ پایتخت آن است شامل افغانستان نمی باشد و توسط تاتارها اداره می گردد. 
وقتی از شهر قندهار عبور می کند و به شهر هرات نزدیک می شود از ورود به 

خراسان حرف می زند و تاریخ متفاوتی از شهر هرات و خراسان ارایه می کند.
کنان اصلی این سلطنت  وی از افغان ها، فارس ها، تاتارها و ترک ها به عنوان سا
کز شهرهایی که وی آن ها را دیده است چندفرهنگی اند و تعداد  یاد می کند. مرا
زیادی از یهود ها، گرجستانی ها، ارمنستانی ها، هندوها و سیک ها در آن ها زنده گی 
می کنند. وی از تسامح و مدارای دینی در این شهرها به رغم دین باوری و دین خویی 
رادیکال افغان ها سخن می گوید. او افغان ها را مالکان بومی بخش هابی از این کشور 
کنان این سرزمین پهناور فاقد زبان نوشتاری اند و  کید می کند که سا می داند و تأ
به زبان ویژۀ خود حرف می زنند. فورستر افغان ها را مردمان تنومند، نسل سرکش، 

وحشی، گستاخ و دشمن زنده گی شهری می خواند.2
کنان این سرزمین فرق می گذارد، به ویژه  فورستر میان افغان ها و دیگر سا
1. Forster G., (1798), A journey from Bengal to England: through the north-
ern part of India, Kashmire, Afghanistan, and Persia, and into Russia, by the 
Caspian-Sea, Vol. 2, London: Printed for R. Faulder, New Bond Street, p. 64. 
2. Ibid., p. 74.  
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میان افغان ها و تاتارها که از دیدگاه وی با یکدیگر هیچ شباهتی ندارند. فورستر 
برخالف گفتمان رسمی مدعی است که معلومات تاریخی رضایت بخش در مورد 
افغان ها و حکومت آنان در دست نیست. اما با اتکا به تاریخ فرشته، خاطرات 
ِدیان،1 تیمور و تاریخ هندوستان داوو2 تالش می کند تاریخ افغانستان، افغان ها و 
چه گونه گی ظهور و گسترش آنان را برسازد. وی می افزاید: به دلیل نبود منابع 
داخلی و نگاه سطحی نویسنده گان بیرونی به موضوع، مواد قابل مالحظه یی برای 
برساخت و پرداختن به تاریخ افغان ها در دست نیست. وی عالوه می کند: وقتی 
به این مسأله توجه  می کنیم که از نبود یا کمبود معلومات قناعت بخش در مورد 
بررسی و مطالعۀ عمل کردهای نسلی حرف می زنیم که در جهالت مطلق به سر 
می برند و در ظلم و غارت حتی توسط تاتارهای وحشی مثال زده می شوند، آن گاه 

به نوعی از تسلی خاطر دست می یابیم.3
فورستر سپس در تالش برای ارایۀ تاریخ افغانستان و افغان ها از »تاریخ ُمدرن 
افغانستان« حرف می زند و این تاریخ را از 1720 و حملۀ محمود پسر میرویس به 
فارس4 آغاز می کند. او سپس به تفصیل به حملۀ قبیلۀ ابدالی به هرات یکی از 
شهرهای مشهور خراسان، ظهور نادر افشار، شکست هر دو قبیلۀ افغان غلجایی 
و ابدالی و استفادۀ نادر افشار از ابدالی ها در ارتش خود می پردازد. بنابراین، از 
گر تاریخ باستانی افغان ها معلوم نیست و مشکوک می نماید، تاریخ ُمدرن  نظر او ا

آنان که از 1720 آغاز می گردد معلوم  می باشد و ثبت گردیده است.5
فورستر از احمدشاه ابدالی به نام مؤسس امپراتوری ُمدرن افغانستان یاد و 
عالوه می کند که نتوانست دربارۀ او معلومات دقیق بیابد.6 احمدخان را فرمانده 
1. Dein
2. Dowe
3. Ibid., p.77.

4. در منابع انگلیسی به عوض ایران اصطالح پرشیا )فارس( را به کار می برند. 
5. هدف وی از افغان ها در این نوشته پشتون ها است.

6. Ibid., p. 82.
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نیروهای افغان نادر افشار معرفی می کند که بعد از قتل او موفقانه با چهار تا 
پنج هزار نیروی خود به طرف قندهار عقب نشینی کرد و خزانۀ بزرگی را که 
کم  برای نادر افشار فرستاده شده بود تصرف نمود. او در قندهار به عنوان حا
کمیت خود را  سرزمین های افغان ها به نام احمدشاه به رسمیت شناخته شد و حا

به هند و بخش های دیگر خراسان توسعه داد. 
به رغم این که او از احمدخان به عنوان مؤسس امپراتوری افغانستان نام می برد، 
اما برخالف روایت رسمی از گره گاه چه گونه گی ظهور و شکل گیری دولت افغانی، 
حکومت توسط جرگه ها و بحث تجاوز و مقاومت حرفی به میان نمی آورد. البته 
او در نوشته اش از برخی صفات افغان ها که دالوری و جنگ جویی آنان را توجیه 

می کند، سخن می زند. 
برخالف روایت رسمی، فورستر افغان ها را اشغالگران برخی از سرزمین های 
خراسان می نامد و استدالل می  کند که به دلیل ضعف هند و فارس است که  
گر نیروهای  افغان ها بر این سرزمین ها مسلط شده اند. وی هم چنان می افزاید: ا
فارس فرمانده توانایی می داشتند نه تنها خراسان متالشی شده را یک پارچه ساخته 
و به صاحبان سنتی آن بر می گردانیدند که افغان ها بار دیگر یوغ بیرونی ها را بر 

گردن خود احساس می کردند.1
مونت  استوارت الفنستون 

حاال به کار مونت  استوارت الفنستون دربارۀ افغانستان می پردازم. کار او با هرمعیاری 
که سنجیده شود زیربنای گفتمان استعماری دربارۀ افغانستان را شکل می دهد. قبل 
از بازسازی روایت الفنستون از افغانستان الزم می دانم معلوماتی دربارۀ پس زمینه  

و اهمیت کار او ارایه کنم.
الفنستون نخستین سفیر بریتانیا به دربار شاه شجاع پادشاه کابل در سال های 

1. Ibid., p. 89.
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کم کابل  )1808 تا 1809( است. او موظف شده بود تا دربارۀ معاهده یی با حا
کره کند و در این مأموریت موفق گردید. اما بزرگ ترین دستاورد سفر او  مذا

جمع آوری انبوهی از معلومات دربارۀ افغانستان بود.  
این معلومات در ُنه جلد در دفتر هند کتاب خانۀ بریتانیا قابل دسترسی است.1 
الفنستون و همراهان او در کمپنی هند شرقی،2 به عنوان نخستین گروهی که به 
مطالعۀ افغانستان پرداختند، بنیاد دانش یا گفتمان استعماری دربارۀ افغانستان 
را گذاشتند. این دانش افغانستان را به دولت امپریالیستی بریتانیا، جهان و خود 

افغان ها با تفصیالت و جزییات تحسین برانگیزی به معرفی می گیرد. 
الفنستون سپس معلومـاتی را کـه او و همـراهانش جمـع آوری کـرده بودند 
به دانش مورد استفاده برای دولت استعماری تبدیل کرد و در مراحل بعدی این 
دانش را با نشر کتاب مشهور و ماندگار »گزارش سلطنت کابل«3 در سال 1815 

در خدمت تحصیل یافته گان و پژوهشگران قرار داد.4
دربارۀ اهمیت و نقش هژمونیک کار الفنستون در شناخت افغان ها و منطقه 
1.  India Office of the British Library

در جریان پژوهشم بارها به بخش دفتر هند این کتاب خانه رفتم و یادداشت  های الفنستون و هیأت 
همراه وی را مرور کردم. گنجینه یی از معلومات و دانش استعماری دربارۀ افغانستان و منطقه در این 
کنون از این مواد و منابع استفادۀ الزم برای  کتاب خانه موجود است. تا جایی که من معلومات دارم تا ا

شناخت واقعیت های تاریخی کشور و شاید منطقه صورت نگرفته است. 
2. East India Company

3. کتاب الفنستون زیـر عنـوان »افغانان: جـای، فرهنگ و نـژاد )گزارش سلطنت کابل(« از سوی 
کنون موفق نشده ام  محمد آصف فکرت به فارسی ترجمه گردیده و در ایران به نشر رسیده است. تا ا
ترجمۀ فارسی متن را به صورت کامل بخوانم. به این دلیل نمی توانم در مورد دقت و سیالیت ترجمه 
ابراز نظر کنم. اما در ترجمۀ نقل قول های مستقیم متن برای دقت  و امانت داری بیش تر در برخی 
موارد به ترجمۀ آقای فکرت مراجعه کردم. مطالعۀ این ترجمه را برای آنانی که انگلیسی بلد نیستند 

 .)Caubul( توصیه می کنم. الفنستون در نوشته هایش کابل را به انگلیسی این طور می نویسد
4. Hopkins, B. D., (2008), The Making of Modern Afghanistan, Lon-
don: Palgrave Macmillan, p.13.

هاپکینز در نوشته هایش از کارهای الفنستون  دربارۀ افغانستان به نام »معرفت شناسی« الفنستون نام 
می برد.
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حرف و حدیث فراوان گفته شده و کتاب ها و مقاالت زیادی به نشر رسیده 
است. آقای اولف کارو1 در مقدمه اش برکتاب الفنستون برای به تصویرکشیدن 

اهمیت این متن می نویسد: 
این کتاب یکی از تحسین برانگیزترین جمع آوری و ثبت رسمی معلومات به 
زبان انگلیسی است. بعد از یک اقامت کم تر از شش ماه در آن سوی دریای 
سند الفنستون با دانش و معلوماتی دربارۀ کشور و مردم آن برگشت که دیگران 

در یک عمر زنده گی خود در مناطق سرحدی نتوانستند به آن دست  یابند.2

هژمونیک  تأثیر  و  جایگاه  تعیین  برای  دوپری  آقای  مشابه  حرکت  یک  در 
کادمیک  ا و جامـعۀ  پـژوهش هـا  استـعـماری،  دانـش  بـر  الفنستـون  گفتمان 

غـرب دربـارۀ افغانستان  می نویسد:
بیش تر نوشته ها دربارۀ مردم و فرهنگ افغانستان به عبارت ساده تر پاورقی یی بر 
کار قدیمی الفنستون )1815(  اند. نویسنده گان دربارۀ افغانستان یا از الفنستون 

نسخه برداری کرده اند یا از کسانی که از الفنستون نسخه برداشته اند.3 

الفنستون در مقدمۀ کتاب خود تصویر روشنی از روش شناسی منابع و این که 
چه گونه معلومات را در جریان اقامت هیأت خود در سلطنت کابل جمع آوری 
منافع  به  راستای خدمت  در  این تالش  الفنستون  قول  به  ارایه می کند.  کرده 
حکومت بریتانیا انجام گرفته است. هیأت برای جمع آوری معلومات عمومی 
برنامه یی ریختند و برای هر یک از  این کار  انجام  آنان برای  موظف گردید. 
ک،  اعضای گروه وظایف مشخصی سپرده شد. جغرافیه، وضع آب و هوا، خا
تولیدات،  خانواده، تجارت،  درآمد، تاریخ و حکومت از جمله بخش هایی اند که به 

مطالعۀ آن ها پرداختند. 
به عهده گرفت. وی  را  مردم  رفتار  و  مطالعۀ حکومت  الفنستون شخصًا 
1. Sir Olaf Caroe
2. Elphinstone M., (1815), An Account of the Kingdom of Caubul, Vo. 
1, London: Longman, p. Xix.
3. Dupree L. (1973), Afghanistan, New Jersey: Princeton University Press, p. 55.
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می گوید از مجموع معلومات گردآوری شده توسط گروه در نوشتن کتاب خود 
استفاده کرده و هم چنان با افغان های مقیم بمبی و پونه برای تکمیل مطالعات 

خود دربارۀ افغان ها به مشوره و رأی زنی پرداخته است.1
در مورد هدف هیأت و انگیزۀ اعزام نمایندۀ سیاسی بریتانیا در آن مرحله 
الفنستون می نویسد: در سال  1808 گزارش هایی از نماینده گی بریتانیا از فارس 
و دیگر منابع به دست رسیده بود که نشان می داد فرانسه تصمیم دارد جنگ را 
به آسیا بکشاند. به این اساس تصمیم گرفته شد تا هیأتی به سلطنت کابل اعزام 
گردد. الفنستون می افزاید: می دانستیم که سلطنت کابل مغرور، خود بزرگ بین 
و متکبر است، به این اساس تصمیم گرفته شد تا هیأت باشکوه و با ترتیبات 
ویژه یی ترتیب گردد. در چنین فضایی او موظف گردید تا به سلطنت کابل برود 

و با شاه شجاع پادشاه وقت مالقات کند.

افغانستان و افغان ها به مثابۀ ابرنشانۀ گفتمان
افغانستانی را که الفنستون مشاهده می کند و در نوشته هایش از آن حرف می زند 
گانه و افغان هایی که او  بخشی از پادشاهی کابل است تا یک هویت سیاسی جدا
از آن ها یاد می کند پشتون ها یا پتان ها هستند تا شهروندان دولت ملی افغانستان 
به معنای امروزین آن بدون در نظرداشت خاستگاه و گرایش های قومی-تباری. 
هیأت وی موظف می گردد تا دربارۀ افغان هایی2  که در منطقه زنده گی می کنند 
مطالعاتی انجام دهد. الفنستون تصمیم می گیرد سخاوت مندانه این منطقه را که 
با ارزیابی و برداشت فورستر تفاوت فراوانی ندارد مشخص و افغانستان بنامد.3 
1. Elphinstone M., (1815), An Account of the Kingdom of Caubul, Vo. 
1, London: Longman, p. xxxv.

2. در این نوشته افغان مرادف پشتون است. الفنستون و هیأت همراه او موظف  اند تا دربارۀ پشتون ها 
مطالعاتی انجام دهند. این مطالعۀ قوم نگارانه یا اتنوگرافیک با مطالعۀ افغانستان به معنای امروزی آن 

به اشتباه گرفته نشود. 
3. Ibid., p. 1-4.
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او موقعیت جغرافیایی پادشاهی کابل را این گونه به تصویر می کشد: مشخص 
کمیت دارد. اما به  ساختن مرزهای پادشاهی دشوار است. بر مناطق بزرگی حا
دلیل از دست دادن برخی از مناطق کوچک تر از قبل شده است. الفنستون برای 
تعیین نقشۀ دقیق سلطنت کابل به جای استفاده از معیار استعماری قلمرو و 
کمیت پادشاه  کمیت ملی، معیار آسیایی خطبه و سکه1 برای تعیین قلمرو حا حا

را در نظر می گیرد.
از این منظر سلطنت کنونی کابل از غرب هرات در 26 درجۀ طول البلد تا 
مرز شرقی کشمیر در 77 درجۀ طول البلد شرقی و از دهانۀ سند در 42 درجۀ 

عرض البلد  تا آمو در 73 درجۀ عرض البلد شمالی امتداد می یابد.2 

کید می کند تمام مناطقی که در این نقشه گنجانیده شده اند جزو سلطنت  اما تأ
کابل نیستند. از نظر وی مرزهای سلطنت از شرق به هندوستان، از جنوب به 
خلیج  فارس، از غرب به بیابان و از شمال به دریای آمو وصل است. بنابراین، 
به اساس آخرین نقشۀ تهیه شده از سوی الفنستون سلطنت کابل شامل مناطق 

زیر می باشد:
افغانستان، سیستان، بخشی از خراسان و مکران، بلخ، ترکستان، گیالن، کتور، 

کابل، قندهار، سند، کشمیر، بخشی از الهور و بخش بزرگ تری از ملتان.3
وی تخمین می زند که نفوس سلطنت کم تر از چهارده میلیون است و تناسب 
کنان سلطنت کابل را با تفکیک قوم و تبار آنان چنین بیان می کند:  نفوس سا
افغان چهار ملیون و سه صد هزار، بلوچ یک ملیون، تاتارها از هر قوم و قبیله یک 
ملیون و دوصد هزار، فارس ها به شمول تاجیک ها یک و نیم ملیون، هندی ها به 

1. خطبه بخشی از مراسم نماز جمعه در دین اسالم است که در بخشی از آن برای پادشاه دعا می شود. 
واردساختن نام شاه در خطبۀ جمعه و سکۀ رایج همان دوره در شرق به معنای به رسمیت شناختن 

کمیت او بود. همان، ص. 113. حا
2. Ibid., p. 1-4.
3. Ibid., p. 113.
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شمول کشمیری ها، جت ها و دیگران پنج ملیون و هفت صد هزار  و سایر قبایل 
سه صد هزار. 

بعد از ارایۀ معلومات الزم دربارۀ سلطنت کابل و جایگاه و موقعیت آن در 
منطقه، الفنستون تصریح می کند که یکی از اهداف و برنامه های او از این سفر 
تمرکز باالی مطالعۀ افغان ها است. الزم به تذکر می دانم که الفنستون افغان را به 
معنای پشتون به کار می برد و در این سفر به مطالعه عمیق تر و مفصل تر پشتون ها 
می پردازد. او مطالعات خود را با برساخت مرزهای افغانستان فرضی؛ سرزمین 
و محل سکونت افغان ها )پشتون ها( از محل اقامت خود در پشاور آغاز می کند. 

حاال می توانم حدود پیچیدۀ کشور افغان ها را توضیح بدهم. از شمال به هندوکش 
و سلسلۀ پاروپامیز وصل است. دریای سند مرز شرقی آن است و تا به تپه های 
نزدیک تا به عرض 23 درجه و 20 دقیقه امتداد می یابد. دشت های سمت راست 
دریای سند به سوی جنوب تا به عرض 23 درجه و 20 دقیقه محل سکونت 
بلوچ ها است، اما سلسله کوه های سلیمان با زیرمجموعه ها و شاخه های آن و 
سرزمین های دامنه های آن متعلق به افغان ها است. تپه هایی که از آن ها به عنوان 
محدوده های سیستان در شمال نام برده شد، مرزهای جنوبی کشور افغان ها را 
تشکیل می دهد. کشور افغان ها که در شمال این کوه ها قرار دارد، به اندازه یی به 
سوی غرب امتداد نمی  یابد تا به فالت کالت برسد، بعد از آن، از این جا به سوی 
شمال امتداد می یابد و به صحرا منتهی می گردد. این منطقه مرز شمال غربی 

آن را تشکیل می دهد.1

کید بر این که  بعد از توضیح موقعیت جغرافیایی، مرزهای سرزمین افغان ها و تأ
»تـمام افغـانسـتان در غـرب سـلسله کـوه های سـلیمان فالت مرتـفعی را تشـکیل 
می دهد که بلندتر از سرزمین های دیگر موقعیت دارد«،2 الفنستون به امر مهم 

برساخت هویت برای ابرنشانۀ گفتمان می رسد. 
افغانستان که شاید برای  اما  افغان ها نام عمومی یی برای کشور خود ندارند، 

1. Ibid., p. 124. 
2. Ibid., p. 124.
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نخستین بار در فارس به کار رفته باشد، به صورت مرتب در کتاب ها استفاده 
کنان قلمروی1 که به کار می رود ناآشنا نیست. بنابراین، در  می شود و برای سا

آینده من این نام را برای کشوری به کار می برم که حدود آن را بیان کردم.2

افغان ها در والیت  بیش تر بخش های کشور  ادامه می افزاید:  الفنستون در 
مشهور و پهناور خراسان موقعیت دارد و بخش دیگر خراسان مربوط فارس 
است. وی هم چنان عالوه می کند: افغان ها به صورت عام کشور خود را خراسان 

می نامند.
بعد از برساخت موقعیت جغرافیای-سیاسی افغانستان، در فصل های بعدی 
جلد اول کتاب به تفصیل دربارۀ کوه ها، دریاها، طبیعت، تقسیم بندی سیاسی، 
آب و هوا، حیوانات و مواد معدنی افغانستان صحبت می کند. در جلد دوم گزارش 

سلطنت به تفصیل در مورد اقوام و قبایل افغانستان سخن می  زند.
الفنستون می نویسد: جامعۀ افغان ها محکمه، عدالت و پولیس منظم ندارد. 
گیر است و حکومت بر جامعه مسلط نیست. در چنین  بی ثباتی و بی نظمی فرا

فضایی هر فردی با بی بندوباری دنبال برآورده ساختن امیال خود است.3
در مورد خاستگاه و پیشینۀ نام »افغان« که الفنستون آن را بعد از این در مورد 
این مردم به کار می برد متیقن نیست. وی به این باور است که این نام ُمدرن یا نو 
است و از طریق زبان فارسی افغان ها به آن آشنا شده اند. الفنستون می گوید نامی 
که آنان برای خود به کار می برند پشتون یا پختون است، در هند آنان را پتهان و 
کید می کند که افغان ها برای کشور خود نام  عرب ها سلیمانی می گویند. وی تأ
عمومی و مشخصی ندارند و به این دلیل گاهی نام فارسی افغانستان، پختون خواه 

1. الفنستون در این جا کلمۀ )country( را به کار می برد. مفهوم کاربردی این کلمه در زبان انگلیسی یی 
که الفنستون استفاده می کند حکومت یا دولت به معنی  و مفهومی که ما می دانیم نیست. به نظرم برای 

منطقه، قلمرو یا مناطقی به کار می برد که قوم معینی در آن زنده گی به سر می برند. 
2. Ibid., p. 125.
3. Ibid., p. 198.
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و سرحد را به کار می برند، اما این نام ها عمومیت ندارند. نامی که به صورت 
گیر و عمومی برای این کشور به کار می رود »خراسان« است.  فرا

کنان بر تمام این کشور اطالق می گردد خراسان  نام عمومی یی که توسط سا
است. اما بدیهی است که این کاربرد درست نیست؛ چون از یک سو تمام قلمرو 
افغان ها داخل محدودۀ خراسان نیست و از سوی دیگر در بخش های قابل 

مالحظۀ این والیت افغان ها سکونت ندارند.1 

در مورد خاستگاه افغان ها به عنوان یک گروه قومی، الفنستون روایت های متعددی 
کید می کند که او در مورد پیشینۀ تاریخی افغان ها کم تر می داند.2 وی  را ذکر و تأ
عالوه می کند که افغان ها عمدتًا در اطراف »کوه های سلیمان« زنده گی می کنند و 
کثر بخش های خراسان و تمام  از آن جا به صورت تدریجی ساحۀ نفوذ خود را بر ا

سلطنت کابل گسترش داده اند.3
دربارۀ تاریخ زبان پشتو و آموزش در میان افغان ها الفنستون می نویسد: افغان ها 
از الفبای زبان فارسی استفاده می کنند و به فارسی می خوانند و می نویسند. وی 
عالوه می کند: عمر مولفان مشهور زبان پشتو از یک و نیم قرن تجاوز نمی کند و 
کتاب های موجود به این زبان نیز عمری بیش تر از آن ندارند. فارسی زبان تألیف 

1. Ibid., p. 201.
2. اسطورۀ خاستگاه و اصالت افغان ها )پشتون ها( جنجالی و جدل  برانگیز است. اما الفنستون مایل 
به خاستگاه و اصالت یهودی افغان ها است و آنان را یکی از قبیله های گم شدۀ یهود می داند. الفنستون 
ادعا می کند که این روایت در میان افغان ها نیز به صورت گسترده مورد قبول است. الفنستون هم چنان 
می افزاید: ادعاهایی از سوی نویسنده گان اروپایی وجود دارد که افغان ها از قبایل قفقاز اند. پروفیسور 
ُدوْرن احتماالت ذیل را دربارۀ خاستگاه و اصالت پشتون ها تذکر می دهد: 1. قبطی، 2. یهود، 3. 
گرجستانی، 4. ترک، 5. مغول، 6. ارمنستانی، 7. هندی-سکایی، 8. مادها، 9. سغدی، 10. فارسی-

ایرانی و 11. هندی. الفنستون عالوه می کند که پروفیسور ُدوْرن در پژوهش خود در مورد اصالت 
پشتون ها به این نتیجۀ منطقی می رسد: پیوند افغان ها را نمی توان فراتر از محل سکونت آنان و کوه های 
اطراف با هیچ قبیله و کشوری ردیابی کرد. اما اصالت و خاستگاه آریایی افغان ها در تمام اطالعاتی که 

او ارایه می کند به چشم نمی خورد. برای تفصیل بیش تر، ر.ک. به: همان، ص. 205 تا 209.
3. Ibid., p. 203.
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و نوشتار است و تمام کتاب های علمی به فارسی نوشته شده اند.1
الفنستون معلومات مفصلی دربارۀ قبایل افغان، محل سکونت  آنان، جغرافیه، 
تاریخ، عادات و سنن، نقش آنان در حکومت، والیت های سلطنت، حکومت داری 
سلطنت کابل، اداره، درآمد، عدالت، پولیس، دین و ارتش سلطنت ارایه می کند. 
وی در مورد قدرت و صالحیت های پادشاه می نویسد: شاه قدرت و صالحیت  
غیرمحدود دارد و امپراتوری را در غیاب قانون نوشته شده یا قانون اساسی اداره 
می کند. پادشاهی در سلطنت در شاخۀ سدوزایی که از بازمانده گان احمدشاه ابدالی 

می باشند میراثی است.2
الفنستون به این باور است که افغان ها به عنوان سربازان اجیر3 یا عسکر 
برای فاتحان مختلف خدمت می  نمودند و عمدتًا در مناطق کوهی تا آغاز قرن 
کمیت بازمانده گان چنگیزخان و  هژدهم در انزوا زنده گی می کردند. در زمان حا
تیمور، افغان ها به زنده گی مستقل خود در کوه ها ادامه دادند و حتی در زمانی که 
بابر کابل را فتح کرد و به طرف هندوستان رفت افغان ها با جهان بیرون تماسی 
نداشتند. الفنستون می افزاید:  وقتی پایتخت مغول ها از کابل به دهلی انتقال 
یافت سرزمین های افغانستان میان امپراتوری های هند و فارس تقسیم گردید، 
اما مناطق کوهی استقالل خود را حفظ کردند.4 ظهور افغان ها در نقشۀ سیاسی 

1. Ibid., p. 253.
2. Ibid., p. 242-77.
3. Mercenaries
4. Ibid., p. 204-5. 

الفنستون بحث تقسیم افغانستان میان دو امپراتوری هند و فارس را مطرح می کند. در مراحل بعدی 
روایت مشابهی در تاریخ نگاری رسمی افغانستان چنان که در فصل دوم توضیح دادم به چشم می خورد. 
هند،  مغول های  متجاوز؛  کشور  سه  میان  افغانستان  مستقل  دولت  که  می کند  ادعا  رسمی  روایت 
صفوی های ایرانی و شیبانی های اوزبیک تقسیم گردیده بود. احتمال دارد این نظریه در تاریخ نگاری 
گر چنین باشد گفتمان رسمی نوع تحریف شده یی از  رسمی از الفنستون نسخه برداری شده باشد. ا
روایت الفنستون را نقل می کند تا گره گاه تجاوز و مقاومت را در تصویر تاریخی کشور تقویت کند، 
در حالی که الفنستون گزارش توصیفی یی از آن چه در مناطق محل سکونت افغان ها در آن زمان اتفاق 
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و  افشار  نادرشاه  ظهور  متعاقبًا  غلجایی،  قبیلۀ  توسط  فارس  تسخیر  با  منطقه 
احمدشاه درانی آغاز می گردد. 

کثر بخش های افغانستان را به فارس منضم  نادرشاه این دودمان را برانداخت و ا
ساخت. با مرگ نادر پادشاهی کنونی افغانستان اساس گذاشته شد که در اوج 
قدرت خود از کرانۀ بحر خزر تا دریای جمنا و از دریای آمو تا بحر هند امتداد 

داشت.1 

الفنستون در مطالعات خود دربارۀ سلطنت کابل از افغانستان به عنوان یکی از 
کن این  مناطق مربوط به این سلطنت و از افغان ها به عنوانی یکی از اقوام سا
سرزمین صحبت می کند. وی تصریح می کند که نام افغانستان و افغان معمواًل 
نام عمومی کشور خود را  افغان ها  به کار می رود و  آنان  برای  توسط فارس ها 
خراسان می دانند. قابل تذکر می دانم که الفنستون در مطالعۀ مفصل اقوام و قبایل 

مختلف افغان به اصل آریایی افغان ها اشاره یی نمی کند.  

گره گاه ظهور 
بعد از بازسازی ابرنشانۀ گفتمان در گزارش سلطنت الفنستون روی گره گاه های 
روایت تمرکز می کنم. بحث را از گره گاه چه گونه گی ظهور و شکل گیری دولت 
شروع می کنم. الفنستون برعکس گفتمان رسمی از افغانستان تاریخی و معاصر 
حرف نمی زند، اما شبیه مراحل اولی شکل گیری و هسته گذاری گفتمان رسمی، 

تاریخ افغان ها را از تشکیل امپراتوری درانی یا ابدالی آغاز می کند.
به اساس روایت الفنستون نام عمومی کشور در این مرحله خراسان است و 
افغانستان یکی از مناطق خراسان به شمار می رود. اما آریانا به عنوان نام تاریخی 
و باستانی سلطنت در روایت الفنستون دیده نمی شود. الفنستون تاریخ و به قدرت 

افتاده بود ارایه می کند و از افغانستان به عنوان یک هویت سیاسی مستقل چنان که امروز به کار می رود 
و فهمیده می شود صحبت نمی کند. 

1. Ibid., p. 205.
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رسیدن درانی ها را این گونه به تصویر می کشد: 
دربارۀ گذشتۀ تاریخی درانی ها معلوماتی در دست نیست. تا جایی که معلومات 
و مستقل  آزاد  قرن هفدهم  آغاز  تا  آنان  بگویم:  می توانم  اجازه می دهد  من 
زنده گی کرده اند. وقتی مورد تهاجم و ضربات اوزبیک ها قرار گرفتند، آماده 
شدند تا برای فارس در بدل حمایت و پشتیبانی از آنان جزیه بپردازند. تا سال 
کم قندهار  1708 که غلجایی هایی اتباع فارس علیه گرگین شهزادۀ گرجی حا
کمیت خاندان صفوی قیام کردند وضعیت به این   در آخرین مرحلۀ سلسلۀ حا
منوال ادامه داشت. در این مرحله درانی ها زیر نام ابدالی ها بیش تر در کوه های 
نزدیک هرات زنده گی می کردند و درگیر دشمنی ها و جنگ های طوالنی با 
غلجایی ها بودند. در سال 1716 ابدالی ها تحت رهبری عبدالله خان سدوزایی بر 
کم قندهار را در میدان نبرد شکست دادند و  سرزمین فارس ها حمله کردند، حا

شهر و مناطق همجوار زیادی را تصرف کردند.1 

الفنستون می گوید: افغان های غلجایی مصروف فتوحات خود در فارس شدند و 
قبیلۀ درانی برای مدت طوالنی یی دست نخورده باقی ماند. در فرجام آنان توسط 

نادر افشار در 1728 و 1731 شکست خوردند و به ارتش او پیوستند. 
الفنستون روایت مشابهی از شکست غلجایی ها توسط نادر افشار و رهایی 
احمدشاه با برادرش از زندان قندهار و اعزام به مازندران را نقل می کند. وی 
می افزاید: افغان های ابدالی خود را در خدمت به نادر ثابت ساختند و او برای 
آنان در نزدیکی های قندهار زمین بخشید. وقتی نادر در ماه جون 1747 به قتل 
رسید جنگی میان افغان ها و اوزبیک های تحت فرمان احمدشاه و نیروهای 
فارس درگرفت. در پایان این واقعه احمدشاه به قندهار عقب نشست و امپراتوری 

درانی را ایجاد کرد.  
کن  بعد از این واقعه احمدشاه از بخش  های عمدۀ خراسان عبور کرد، از اما
مستحکم و حفاظت شده بدون حمله به  آن ها عبور نمود و با یک نیروی دو تا 

1. Ibid., p. 279.
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پنج هزار سوار به قندهار رسید.1 

وقتی احمدشاه به قندهار رسید مطلع گردید که مردم خزانه یی را که از هند برای 
نادر ارسال گردیده بود تصرف کرده اند. او بالدرنگ وارد اقدام شد و خزانه را 

تحویل گرفت.
عده یی از روسای قبایل در اوایل آمادۀ تحویل دهی قدرت و سرنهادن به او 
با نیروی نظامی  کنون سلطٔه او به عنوان رییس قبیلۀ سدوزایی  نبودند. اما ا
تقویت شده بود. او تعدادی از سرکشان و لج بازان جدی را به قتل رسانید و بعد 

از آن به مخالفتی از سوی قبایل مواجه نگردید.2 

الفنستون لحظات تاج گذاری و به قدرت رسیدن احمدخان را که در گفتمان 
لحظۀ شکل گیری  تا  برساخته شده  به عنوان یک رخداد دموکراتیک  رسمی 

افغانستان ُمدرن را نمادپردازی کند چنین به تصویر می کشد:
کتوبر 1747 در قندهار تاج گذاری کرد. گفته می شود که سران درانی ،  او در ا
قزلباش ، بلوچ  و هزاره او را در تاج گذاری کمک کردند. احمدشاه در این زمان 
خیلی جوان بود. یکی از مورخان معاصرش او را در این مرحله 23 ساله می گوید. 
او زمستان را در قندهار سپری کرد،  به منطقه یی که به دست آورده بود نظم بخشید 

و اردوی خود را برای لشکرکشی های بعدی آماده ساخت. 
دیده می شود که در تشکیل حکومت خود از ُمدل فارس استفاده کرده است. 
نوعیت دربار، مقامات عالی رتبۀ دولت، نظام ارتش، تشریفات شاهی همه شبیه 

نظام نادرشاه اند... .3

به موضوع حضور و کمک سران اوزبیک، بلوچ و هزاره در جریان تاج گذاری 
در روایت الفنستون باید به دیدۀ شک و نقد نگاه کرد. الفنستون هم چنان از 
برخی سیاست های شاه جدید در تأسیس یک نظام پاتریمونیال4 و امتیاز قایل 

1. Ibid., p. 281.
2. Ibid., p. 281.
3. Ibid., p. 281.
4. Patrimonial
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شدن به قبیلۀ خودش در تأسیس امپراتوری غارت1 که قبایل مختلف به امید به 
دست آوردن سهم خود از غارت و غنیمت به آن می پیوستند صحبت می کند. 
الفنستون هم چنان استدالل می کند که زمینه برای ظهور امپراتوری افغان به دلیل 
زوال امپراتوری های موجود در منطقه فراهم بود.2 اما بحث دعوت به برگزاری 
لویه جرگه، ُنه روز بحث و رأی زنی دموکراتیک، انتخاب یا گزینش پادشاه از 
طریق توافق جمعی یا از طریق حکمیت پیر صابرشاه در روایت الفنستون به 

چشم نمی خورد.

گره گاه لویه جرگه یا حکومت توسط جرگه ها
الفنستون در مطالعۀ قوم نگارانۀ قبایل افغان  توضیحات مفصلی دربارۀ کارکرد 
نظام قبایلی ارایه می کند. او هم چنان تالش می کند ویژه گی های شخصیتی و 
حکومتی افغان ها را برجسته  سازد. در این راستا او از دستورالعمل پشتون والی3 
به عنوان نظام عدالت کیفری داخلی در میان قبایل افغان  نام می برد. الفنستون از 
جرگه به عنوان سازوکاری نام می برد که قبایل با استفاده از آن اختالفات، رقابت ها 
و درگیری های داخلی خود را حل می کنند تا به عنوان یک نهاد سیاسی برای 

تصمیم گیری در مسایل سیاسی و ملی.  
کثر قبایل هر  جرگه  معمواًل توسط رؤسای قبایل فراخوانده می شود. اما در ا
مردی  که بتواند عضو جرگه باشد می تواند نشست جرگه را تقاضا کند و در 

بیش تر قبایل عدم اشتراک در جرگه با اعمال جریمه مجازات می گردد.4

مفهوم جرگه و لویه جرگه به عنوان یک نهاد سیاسی تا در قضایای بزرگ سیاسی 
تصمیم بگیرد و نقش آن در تأسیس افغانستان معاصر که در مراحل پسین به 
1. Empire of Plunder
2. Ibid., p. 282-285.

3. نظام بی رحمانه یی از قوانین عرفی به اساس اصولی که قبل از شکل گیری حکومت های ملکی بر 
کم بودند. جامعه حا

4. Ibid., p. 222.
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عنوان یکی از گره گاه ها در گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان برساخته 
شد در روایت و برداشت الفنستون از جرگه به چشم نمی خورد. الفنستون از 
جرگه به عنوان یک ابزار قبیله یی نام می برد که برای میانجی گری و حل نزاع ها و 
اختالفات میان قبایل مختلف به کار می رود. اما او از حکومت ابدالی ها به عنوان 
یک حکومت دموکراتیک نام می برد که توسط جرگه یا شورای سران خانواده 

اداره می گردید.1

گره گاه تجاوز و مقاومت
به رغم این که الفنستون چون مراحل نخستین شکل گیری گفتمان رسمی تفصیل 
و معلومات نظام مند دربارۀ اصل تجاوز و مقاومت ارایه نمی کند، اما قبایل را در 

بحث های خود جمهوری خواه، آزاد، جنگ جو و نجیب می خواند. 
الفنستون افغان ها را به قبایل کوهستانی اسکاتلند2 محل اصلی سکونت خودش 
مقایسه می کند. او افغان ها را از یک طرف جمهوری خواه، نجیب، عاشق  آزادی، 
مهمان نواز، شجاع و سخت کوش می خواند و از سوی  دیگر آنان را وحشی ، درنده، 
خشن، جنگ جو، غارتگر، عقب مانده و آزمند توصیف می کند. از این رویکرد 
الفنستون می توان نتیجه گرفت که او در تالش ارایه یک تصویر عاشقانه از یک 
ساختار بدوی قبیله یی است.3  گذشته از توصیف قبایل و عشیره های مختلف و 
تاریخ اتحاد اقوام برای غارت، او از دولت ملی مستقل افغان ها با پیشینۀ تاریخی-

تمدنی خاص حرفی به میان نمی آورد.
در سالیان بعدی و حضور فعال تر کمپنی هند شرقی و بریتانیا در افغانستان 

دموکراسی  معنای  و هضم  فهم  در  امروزی  افغانستان  می دانم  تا جایی که من  همان، ص. 280.   .1
کمیتی را قرن ها قبل در یک ساختار قبیله یی عقب مانده و بدوی  دچار مشکل است. بنابراین، حا

دموکراتیک خواندن و یا جرگه را نهاد دموکراتیک گفتن سوال  برانگیز است.
2. Highlander Tribes of Scotland
3. Ibid., p.330-1.
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کتاب ها، گزارش ها و مطالعات گسترده یی در مورد افغانستان تولید گردید. از 
جمع این نوشته ها می خواهم به کتاب ویلسن دربارۀ آریانا، مطالعات قوم نگاری 
و مفصل بیلو دربارۀ افغانستان و افغان ها اشاره کنم. بیلو در این مطالعۀ خود به 
روایت یونانی ها دربارۀ منطقه نیز می پردازد. در کنار کتاب تأثیرگذار الفنستون این 
مطالعات استعماری نیز تأثیرات ژرف و عمیقی بر برساخت افغانستان باستانی 
گانه در گفتمان ناسیونالیستی  و تاریخی زیر نام آریانا به عنوان یک هویت جدا

قوم گرای افغان دارند.1
خالصۀ بحـث این کـه: مفهوم افغانستان و افغان هـا بـرای نخستین بـار توسط 
فورستر در سفر کوتـاهش بـه منطقه در سـال 1783 وارد منابع انگلیسی گـردید. 
مهم ترین تحول بعد از فورستر در این حوزه سفر الفنستون و هیأت همراه او به 
سلطنت کابل است. الفنستون به عنوان نمایندۀ سیاسی و دپلوماتیک به سلطنت 
کم  از سلطنت حا بر بخشی هایی  که  افغان-درانی  پادشاه  با  تا  کابل سفر کرد 
کنان سلطنت لرزان و بی ثبات  بود در پشاور دیدار کند. به روایت الفنستون سا
کابل را گروه های قومی و ملت های متعدد تشکیل می دادند و سلطنت شامل 
کن سلطنت اند.  چندین سرزمین،2 منطقه و شهر می شد. افغان ها یکی از اقوام سا

1. Wilson, H. H., (1841), Ariana Antiqua: A Descriptive Account of 
the Antiquities and Coins of Afghanistan, London: East India Com-
pany, and Bellew, H. W., (1879) Afghanistan and the Afghans: being 
a brief review of the history of the country, and account of its people, 
with a special reference to the present crisis and war with the Amir 
Sher Ali Khan, London: Gilbert and Rivington Printer, Bellew, H. W., 
(1880), The Races of Afghanistan, being a brief account of the prin-
ciple nations inhabiting that country, India: Culcatta, and Bellew, H. 
W., (1891), An Enquiry into the Ethnography of Afghanistan, London: 
The Oriental University Institute. 

2. همان طور که اشاره رفت الفنستون در نوشته اش در این مورد به انگلیسی کلمۀ )country( را به کار 
کنون کشور است. اما هدف از آن در این جا کدام کشور مستقل  می برد. ترجمۀ رایج فارسی این کلمه ا
چنان که امروز می دانیم نیست. من این ترم را در متن گاهی سرزمین یا قلمرو نیز ترجمه کرده ام تا از 

سوء  برداشت جلوگیری گردد.
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الفنستون در تالش  استعماری اش برای جمع آوری معلومات تصمیم می گیرد 
تا دربارۀ افغان ها در جریان اقامت کوتاه خود در پشاور در اقامتگاه زمستانی 
پادشاه مطالعاتی انجام دهد. او در مشخص ساختن این که افغان ها دقیقًا در کدام 
بخش های سلطنت کابل زنده گی می کنند دچار ابهام و مشکل می گردد. برای 
را که مطالعه می کند مشخص سازد، سخاوت مندانه  این که محدودۀ منطقه یی 
قلمرو یا ساحۀ بزرگی را در سلطنت معین و آن را افغانستان می نامد. در دوران 
استعمار این رسم معمول کشورهای استعمارگر بود و آنان بدون دقت الزم مرزهای 

کشورهای مختلف را از لندن، پاریس یا سن پترزبورگ مشخص می کردند.
الفنـستون اعـتراف می کـند کـه افـغان هـا بـرای سـرزمین خـود نام عمـومی یی 
ندارند و نام افغان و افغانستان عمدتًا از سوی ایرانی ها برای آنان به کار می رود. 
وی عالوه می کند: نام عمومی یی که افغان ها برای سرزمین خود به کار می برند 
خراسان است. اما الفنستون به دلیل و انگیزه یی که در باال به آن اشاره رفت 
ترجیح می دهد سرزمینی  را که به عنوان محل سکونت افغان ها مشخص ساخته 

افغانستان نام بگذارد.
او برای نخستین بار تاریخ متمایز، رسم و رواج، فرهنگ، اصول رفتاری و 
هویت جدیدی برای این سرزمین برمی سازد و به متن در  می آورد. برای انجام این 
کار الفنستون افغان ها را به قبایل مختلف تقسیم می کند و سپس قبیله گرایی را به 
سرزمین ها و رسم و رواج های معین پیوند می زند. او با تفصیل تالش های تاریخی 
افغان ها را برای تشکیل حکومت به بحث می گیرد، از امپراتوری درانی آغاز 

می کند و احمدشاه درانی را مٔوسس این امپراتوری )1747( می خواند. 
الفنستون جرگه را سازوکار محلی و قبیله یی برای حل رقابت ها، اختالفات و 
درگیری های قبیله یی و درون قبیله یی میان قبایل افغان می داند. او افغان ها را به 
قبایل کوهستانی اسکاتلند تشبیه می کند و آنان را جمهوری خواه و جنگ جو و 
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در عین زمان وحشی، بی رحم و غارتگر می خواند. او تصویر عاشقانه یی از آزادی 
میان قبایل ارایه می کند که به صورت غیر مستقیم بحث تجاوز و مقاومت را 
در مراحل پسین تقویت می کند. در مراحل بعدی که گفتمان استعماری توسعه 

می یابد نویسنده گان استعماری گفتمان الفنستون را غنای بیش تر می بخشند.
مطالعات و برساخت های قوم نگارانه استعماری در مورد یک گروه قومی به 
تدریج توسعه می یابد و در مراحل بعد به تمام افغانستان به عنوان دولت ملی 
با مطالعات، اهداف  پسااستعماری اطالق می گردد. این کاربرد و تعمیم قطعًا 
و کاربرد این مفهوم از سوی الفنستون در تعارض قرار دارد. قدرت و سلطۀ 
گفتمان استعماری به اندازه یی است که از یک سو به صورت گسترده از افغانستان 
نماینده گی می کند و آن را به جهان به معرفی می گیرد و از سوی دیگر افغان ها آن 

را بدون بازنگری انتقادی درونی می سازند و بازتولید می کنند.



تالقی گفتمان استعماری با گفتمان ناسیونالیستی و انحصارگرای 
قوم محور )۱۹۰۱ تا ۱۹7۸(

در این بخش فصل، بعد از بازسازی پایه های اساسی گفتمان استعماری دربارۀ 
افغانستان، به مـرحلۀ دوم و توسعه و اختالط/تالقی گفتمان نـاسیونالیستی و 
انحصارگرای قوم محور با گفتمان استعماری یا گفتمان پساالفنستونی می پردازم. 
بعد از جنگ های افغانستان-انگلیس و روابط و تعامل مستقیم شرکت هند شرقی 
و سپس هند بریتانیایی با افغانستان مطالعات و دانش استعماری دربارۀ این کشور 
در حوزه  های مختلف از جمله تاریخ، فرهنگ، اقتصاد و قوم نگاری به صورت 

گسترده یی افزایش می یابد.
گزارش های نظامی و استخباراتی جاسوسان و مسؤوالن بریتانیایی معلومات 
مفـصلی از حـوادث روزانـه در افـغانستان ارایـه می کنند. امـا در چـارچوب و 
کثر  با درون مایه  یی که توسط گفتمان الفنستونی استخوان بندی گردیده است. ا
نویسنده گان و کارشناسان غربی در حوزۀ افغانستان یا کارمندان شرکت هند 
شرقی بودند یا مسؤوالن بریتانیایی. آنان یا وابسته گی خود را به روایت رسمی 
شرکت و امپراتوری حفظ کردند یا مجبورساخته شدند چنین کنند. بخش های 
افغانستان  دولت  سوی  از  که  افغانستان  دربارۀ  استعماری  دانش  این  عمدۀ 
ک به شمار نرفته از سوی دولت و نویسنده گان داخلی به نحوی از انحا  خطرنا

درونی و بازتولید گردیده است.
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دیدگاه های  افغانستان  دربارۀ  انگلیسی  زبان  به  پیشا-1920  کارهای  کثر  ا
ناسیونالیستی قوم گرا و انحصارطلب دولت افغانستان را که در مرحلۀ پسااستقالل 
)1919( رشد و توسعه یافت، بازتاب نمی دهند. بنابراین، می توان گفت که در منابع 
انگلیسی پسا-1920 به اثر تالش های دولت برای تزریق گفتمان ناسیونالیستی 
دولتی به منابع انگلیسی از طریق نویسنده گان و پژوهشگران خارجی، داخلی یا 

دولتی شاهد تغییرات عمده هستیم.
به عنوان نمونه   یی از تالقی این دو گفتمان در کارهای علمی پژوهشگران غربی 
در این بخش روی دو کتاب دربارۀ افغانستان تمرکز می کنم: ظهور افغانستان 
مدرن: 1۸۸0 تا 1946، )1969(، اثر وارتان گریگوریان و افغانستان )1973( اثر 
کثر کارهای عملی دربارۀ افغانستان بعد از 1920 از یک سو  لوییس دوپری.1 ا
درون مایه  و محتوای دانش استعماری را بازتاب می دهند و از سوی دیگر دیدگاه های 

ناسیونالیستی قوم گرا و انحصارطلبانۀ دولت افغانستان را. 

افغانستان و افغان ها به عنوان ابرنشانۀ گفتمان در مرحلۀ پسا-۱۹۲۰
وارتان گریگوریان

گریگوریان اعتراف می کند که معلومات تاریخی دقیق دربارۀ نهادهای اجتماعی-
گنده و اندک است. در سالیان اخیر تاریخ نویسان  اقتصادی و فرهنگ افغان ها پرا
افغان تالش هایی را برای جمع آوری و ترجمه آغاز کرده اند که معلومات بیش تر 
و مفصلی دربارۀ سیاست داخلی افغانستان و توسعه و پیشرفت نهادهای دولتی 
در دو قرن اخیر ارایه می کند.2 این بیانگر تالش های حکومت افغانستان برای 

1. Gregorian V. (1969) The Emergence of Modern Afghanistan, Politics of Re-
form and Modernization, 1880-1946, California: Stanford University Press, 
and Dupree L., (1973), Afghanistan, New Jersey: Princeton University Press.
2. Gregorian V. (1969) The Emergence of Modern Afghanistan, Politics of Re-
form and Modernization, 1880-1946, California: Stanford University Press, p. 4.
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برساخت، بازنویسی و ابداع هویت جدید برای افغانستان است. گریگوریان در 
بحث خود در مورد توضیح دانش استعماری و روند درونی سازی این روایت توسط 
افغان ها، تأثیر گفتمان الفنستون و متن »هژمونیک« وی را چنین تعبیر می کند.1  

به دلیل کمبود منابع و وضعیت تاریخ نگاری در افغانستان هنوز تاریخ منطقه 
به صورت درست تدوین نگردیده است. حتی تاریخ نویسان معاصر افغانستان 
مانند سیدقاسم رشتیا که تالش کرده دربارۀ تاریخ سیاسی قرن نوزدهم کشور 
بنویسد، بیش تر بر منابع خارجی اتکا دارند تا به منابع دست دوم داخلی. برای 
مطالعۀ سلطنت در آغاز قرن نوزدهم یا برای ارزیابی خاستگاه و ویژه گی های 
گزیر باید به کار الفنستون مراجعه  فیودالیسم افغانی یا ساختار قبایل افغان نا

کرد.2

گریگوریان استدالل می کند که افغانستان به عنوان یک هویت سیاسی مستقل 
در اواسط قرن هژدهم وقتی ظهور کرد که افغان ها تسلط خود را بر سرزمین هایی 
از سوی دیگر  اما  دادند.  امتداد می یابد، گسترش  بلوچستان  تا  پنجاب  از  که 
اعتراف می کند که مرزهای کنونی افغانستان تا آغاز قرن بیستم مشخص نگردیده 
بود. گریگوریان از افغانستان به نام جادۀ فتوحات، تالقی تمدن ها، ادیان و چهار 
راه تجارت میان اروپا، شرق دور و هند نام می برد. او شبیه تاریخ نویسان افغان 
ادعا می کند که افغانستان قربانی موقعیت جغرافیایی خود است. گریگوریان 
معاصر  افغانستان  و  پسااسالم  خراسان  و  پیشااسالم  آریانای  بحث  می افزاید: 
محض  تولید  می گردد  ادعا  و  تبلیغ  افغانستان  رسمی  تاریخ نگاری  توسط  که 

1. برای بیان قدرت دانش استعماری و اهمیت کار الفنستون هاپکینز در مورد کتاب او اصطالح »متن 
هژمونیک« را به کار می برد، ر.ک. به:

Hopkins, B. D. (2008), The Making of Modern Afghanistan, London: Pal-
grave Macmillan, p.14-15.
2. Gregorian V. )1969( The Emergence of Modern Afghanistan, Politics of Re-
form and Modernization, 1880-1946, California: Stanford University Press, p. 4.

گریگوریان در ارزیابی انتشارات و کارهای تاریخی تازه در افغانستان به کارهای غبار، بینوا و پوپلزایی 
زیر چتر حکومت افغانستان اشاره می کند. همان، ص. 410 تا 413.
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ناسیونالیسم افغانی است که در 1915 ظهور کرد و در دوران حکومت خاندان 
مصاحبان )1930( رشد و توسعه یافت.

گریگوریان استدالل می  کند: نسل نوی از نویسنده گان با اتکا بر ناسیونالیسم 
بحث هایی چون وطن دوستی و عشق به سرزمین آبایی با استفاده از آموزه های 
دینی، وطن پرستی به عنوان وظیفۀ دینی هر مسلمان متدین و نو سازی به هدف 
پیشرفت و ترقی سرزمین  پدری به عنوان وظیفۀ هر افغان وطن پرست را مطرح 

کردند. 
گریگوریان در مطالعۀ خود متوجه یک تفاوت مهم میان رویکرد و فعالیت 
ناسیونالیست های دهۀ سی قرن بیستم )1930( و اسالف آنان می گردد. از دیدگاه 
وی ناسیونالیست های 1915 بیش تر عالقه مند شجره نامۀ قبایل مختلف پشتون  
و یکتـایی و ویـژه گی هـای منحصر به فـرد افغـان هـا بودند، در حالی که نسل نو 
ناسیونالیست های بعد از 1930 با مسألۀ چندقومی و چندگانه گی جمعیت کشور 
تاریخ،  این مرحله برساخت  آنان را در  بنابراین، دغدغۀ اصلی  روبه رو شدند. 

پیشینۀ تاریخی و خاستگاه مشترک قومی مردم افغانستان تشکیل می داد. 
کنان  به اساس این برداشت آنان تالش کردند تا وحدت خاستگاه تباری سا
افغانستان را تبلیغ کنند و آنان را به اجداد و گذشتۀ مشترک وصل سازند. آنان در 
این راستا ادعا نمودند که زبان های فارسی و پشتو از یک خانوادۀ زبانی مشترک 
برخاسته اند. با استفاده از تاریخ تالش کردند ثابت کنند که تمام نژادها و تبارهای 
افغانستان بازمانده گان آریایی ها می باشند و قرن ها تاریخ و فرهنگ مشترک، توأم 
با پیروی از دین اسالم و حس برادری  و همبسته گی یی که آموزه های این دین در 

خود نهفته  دارد تمام اختالفات و تفاوت های آنان زدوده شده است.
برای تبلیغ این گفتمان آنان از کاوش های باستان شناسی گروه های فرانسه یی در 
افغانستان که غنای میراث تمدنی باختری-کوشانی کشور را به نمایش می گذاشت 
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استقبال کردند. آنان تالش داشتند طوری وانمود سازند که سهم اجداد آنان در تمدن 
اسالمی و بالتبع در تمدن جهانی بزرگ و برازنده است. برای به تصویرکشیدن 
این ادعا گریگوریان به نقل از غبار می نویسد: کشور آریایی های باستان یا کشور 
اسالمی خراسان که در عصر حاضر افغانستان امروزی می باشد به جهان اسالم 
دانشمندان و هنرمندان فراوانی در مقایسه به هر کشور اسالمی دیگر تقدیم کرده 
است. سهم مردم افغانستان در تمدن و فرهنگ جهان اسالم برجسته و قابل توجه 
است. افغان ها، عرب ها را با فلسفه آشنا ساختند و دین اسالم را به سوی هند توسعه 
دادند. سهم افغان ها در علم نجوم، هندسه، ریاضی، فلسفه و علم کالم برجسته 
است و تمام مورخان مسلمان به آن معترف  اند. در قرن نوزدهم نفوذ سیاسی و 
اداری افغان ها به اندازه یی بود که برخی از مورخان عرب خالفت عثمانی را 
بیش تر خراسانی می دانند تا عربی. افغان ها در حمایت و تقویت خالفت عباسی 

نقش برجسته یی داشتند.1
گریگوریان هم چنان عالوه می کند: به این ادعای افغان ها باید از منظر ظهور 
و رشد دولت ملی ُمدرن افغان و نیاز به مشروعیت بخشی به تداوم وحدت کشور 
نگاه کرد. این رویکرد را می توان در تالش برساخت خاستگاه تبار/نژاد آریایی 

کنان افغانستان مالحظه نمود.  کثر سا برای ا
ادعـای این که آریایی هـای باستان اجــداد افغا ن هـا و پشتون های امـروزی  اند، 
برساخت داستان نخستین سلطنت آنان در بلخ در شمال افغانستان حدود 3500 
سال قبل از میالد، تمدن باستانی و تاریخ افغانستان و زبان پشتو به عنوان زبان 

1. Ibid., p. 346. 
غبار تحت تأثیر ناسیونالیسم دولتی تصویر و تاریخ دورغینی برمی سازد که وجود ندارد. افغان ها در قرن 
هژدهم به عنوان یک قدرت قبیله یی وارد تاریخ شدند و افغانستان به عنوان دولت ملی پسااستعماری 
در سال 1880 ایجاد گردید. نسبت دادن دستاوردها و سهم اقوام دیگر یـا دستاوردهای حـوزۀ تمدنی 
مشترک به یک دولت ملی یا یک قوم عمل نادرست و زمینه سازی برای جدال رادیکال و درگیر های 

بی پایان فکری-فرهنگی است.
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رسمی این سلطنت و تمدن حدود 5000 تا 3500 سال قبل از میالد، تالش های 
نظام مند و گسترده برای نوشتن تاریخ، زبان و فرهنگ پشتو و سرمایه گذاری 
برای ترجمۀ آثار دانشمندان و پژوهشگران اروپایی دربارۀ پشتون ها و زبان پشتو 
برخی از اقدامات و گام های عملی حکومت افغانستان برای برساخت گفتمان 

جدید به شمار می روند.
تاریخ،  تازه  تأسیس  انتشارات نیمه رسمی چون انجمن  وزارت معارف و سایر 
پشتو تولنه و انجمن ادبی، چهار هدف عمده را دنبال می کردند: مطالعه و تبیین 
میراث تاریخی افغان ها، مطالعه و ترویج ادبیات، فولکلور/افسانه ها و  رسم و 
رواج های افغان ها، مطالعه و ترویج زبان پشتو و گسترش معلومات و دانش 

دربارۀ افغانستان و فرهنگ آن در بیرون.1

گریگوریان می نویسد: حداقل برای یک مرحلۀ کوتاه در دهۀ سی قرن بیستم 
)1930( تحت تأثیر و نفوذ نظریه های نژادپرستانۀ نازی های آلمان مدافعان ریشۀ 

آریایی از ناسیونالیسم افغانی عبور و به نژادپرستی دست  یازیدند. 2
کید بر این که ادعای عمق و پیشینۀ تاریخی-تمدنی  گریگوریان به رغم تأ
ریـشـه در نـاسـیونالیسـم افـغانـی دارد، داسـتان شبیه روایت رسمی و نیـمه رسمی 
تاریخ نگاری پسا-1920 افغانستان را با ارایۀ تصویری از عمق تاریخی پیشااسالمی 
و پسااسالمی افغانستان تکرار می کند. وی می نویسد: در دوران پیشااسالم تعدادی 
از امپراتوری های متجاوز چون امپراتوری هخامنشی فارس )قرن 6 تا قرن 4 قبل از 
میالد(، سلطنت یونانی-باختری )قرن 4 تا 2 قبل از میالد(، امپراتوری کوشانی ها 
)قرن 3 تا یک قبل از میالد( وارد افغانستان شدند و در توسعه یا ویرانی آن 
سهم گرفتند. در دوران پسااسالمی گریگوریان در این راستا از طاهریان )820 تا 
870(، صفاریان )870 تا 890(، سامانیان )874 تا 999(، غزنویان )999 تا 1186(، 

1. Ibid., p. 347-348.
2. Ibid., p. 346.
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سلجوقیان )1038 تا 1157( و غوری ها 1 )1150 تا 1217( نام می برد. 
پسا-1930،   مرحلۀ  در  افغانستان  روایت رسمی  شبیه  باردیگر  گریگوریان 
الگوی مشابه تاریخی را دنبال می کند و بعد از تأسیس پیشینۀ تاریخی-تمدنی 
غنی و پربار برای افغانستان به تجاوز مغول ها می پردازد. گریگوریان می نویسد: 
فتوحات چنگیزخان در 1220 منجر به ویرانی برخی از عمده ترین شهرهای 
افغانستان گردید. وی عالوه می کند: این تجاوز با هجوم متجاوزان ترک تبار به 
رهبری تیمور )1336 تا 1405( یکی از متجاوزان ترکی-مغولی حدود 160 سال 
بعد دنبال گردید. گریگوریان از ظهور دودمان تیموریان به رهبری شاه رخ )1407 
تا 1447(، اخالف و جانشینان تیمور در هرات، به عنوان نقطۀ عطف رنسانس 

فرهنگی در افغانستان یاد می کند. 
با کمـال تعجب گـریگوریان در هماهنگی بـا برنـامۀ ناسیونالیستی دولت 
افغانستان و بحـث تالقی گفتمان هـای استعماری و نـاسیونالیستی، می نویسد: 
ظهور شیبانی های اوزبیک در شمال افغانستان، مغول ها در هند و امپراتوری 
صفوی شیعی در فارس و تجاوز آنان بر افغانستان منجر به تقسیم افغانستان میان 

سه امپراتوری گردید.2 
به این ترتیب، افغانستان در قرن شانزدهم جزو سه قلمرو سیاسی بود: مناطق 
شمالی تحت سلطـۀ اوزبیـک ها قـرارداشت و بقیـه میـان مغول هـای هند و 

صفوی های فارس تقسیم شده بود.3

به رغم این، گریگوریان در بحث تنوع قومی افغانستان از پشتون ها به نام 
افغان ها یاد می کند. اما بار دیگر، در غیاب احصاییۀ معتبر و قابل قبول نفوس و 

1. گریگوریان می نویسد: عده یی ادعا می  کنند که غوری ها نخستین دودمان افغان  اند که بر افغانستان 
حکومت کرده اند. اما در پاروقی عالوه می کند در این زمینه مطالعاتی وجود دارد که نظریۀ افغان بودن 

غوری ها را رد می کند، همان، ص. 15. 
2. Ibid., p. 10-21.
3. Ibid., p. 21.
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در هماهنگی با روایت رسمی، نفوس افغان ها را 50 تا 55 در صد مجموع نفوس 
افغانستان تخمین می زند.

بقیۀ نفـوس کشور را به اسـاس ادعـای وی تاجیک ها، ایرانی ها و ترک و 
مغول ها تشکیل می دهند. قـابل تذکـر می دانم که فـورستر در سفرنامه اش از 
فارس ها یا فارسی وان ها سخن گفت، الفنستون از فارس ها و تاجیک ها به عنوان 
بخشی از فارس ها حرف زد و گریگوریان با تغییر ترمینولوژی از تاجیک ها 
و ایرانی ها می گوید. این بحث به سان تخمین نفوس گریگوریان مسأله دار و 
گمراه کننده است. تصویری که گریگوریان از پشتون ها یا افغان ها ارایه می کند 
با روایت الفنستون تفاوتی ندارد. وی می افزاید: بزرگ ترین و مهم ترین قبایل 
افغان ها ابدالی ها و غلجایی ها می باشند. گریگوریان پیشینۀ تاریخی افغان ها و 

افغانستان را این گونه به تصویر می کشد:
 از افغان ها برای نخستین بار در منابع اسالمی در کتاب دانشمند عربی ابن أثیر 
)926( و در کتاب جغرافیای حدودالعالم فارسی )982( اثر نویسندۀ نامعلوم تذکر 
رفته است. در منابع فارسی از افغان ها به عنوان نفوس کوچکی تذکر به عمل آمده 
که در منطقۀ سلسله کوه های سلیمان سکونت دارند. ...کتاب تاریخ هرات، نوشتۀ 
هروی، اثری در اوایل قرن چهاردهم، افغانستان را این گونه به تصویر می کشد: 
منطقه یی واقع میان سیستان )غرب(، غور-زمین داور و زابلستان )شمال(، مکران 

)جنوب( و سند-هندوستان )شرق( با تمرکز برمحور مستنگ )کویته(.1

گره گاه ظهور
روایت گریگوریان از تالش های آغازین افغان ها برای تشکیل دولت افغانی شبیه 
گفتمان پسا-1930 است. او از حرکت مذهبی روشانیان در قرن 16 و 17 به  
رهبری بایزید انصاری )1525 تا 1581( و دیگر رهبران افغان چون خوشحال 
ختک آغاز می کند. گریگوریان عالوه می کند: این حرکت برای نخستین بار 
1. Ibid., p. 29.
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مفهوم ملیت افغانی را مطرح و ترویج کرد چون قبایل با انگیزۀ دفاع از استقالل 
خود علیه مغول ها دست به قیام زدند.1

گریگوریان بعد از آن به قیام غلجایی ها به رهبری میرویس برای تشکیل 
دولت خودگردان در 1709 می پردازد. وی می افزاید: شکست غلجایی ها به دست 
نادرشاه افشار زمینه را برای ورود قبیلۀ ابدالی به قندهار و متعاقبًا ظهور سلطنت 

افغان فراهم ساخت.2
گریگوریان تحت تأثیر ناسیونالیسم پسا-1930 دولتی از احمدشاه ابدالی به 
نام مؤسس دولت ُمدرن افغانستان نام می برد و داستان شبیه روایت الفنستون 
در سال 1747  او  رسیدن  قدرت  به  مورد چه گونه گی  در  را  گفتمان رسمی  و 
نقل می کند. اما برخالف روایت رسمی از لویه جرگه، بحث های دموکراتیک 
و انتخاب احمدشاه ابدالی به عنوان پادشاه افغانستان به رضایت و اقناع تمام 
اقوام کشور حرفی به میان نمی آورد. گریگوریان می افزاید: احمدشاه ابدالی موفق 
گردید در برگشت به قندهار بعد از کشته شدن نادر افشار مقدار زیادی از خزانۀ 

او را با خود ببرد.3
سلطنت  ایجاد  از   )1880( خان  عبدالرحمان  امیر  بحث  در  گریگوریان 
مطلق العنان به رهبری امیر حرف می زند. وی می افزاید: افغانستان رو به زوال 
نهاده بود، اما در پی اصالحات امیر دوست محمدخان و پسرش امیر شیرعلی خان 
دوباره  احیا گردید.4 سپس افغانستان مورد تجاوز امپراتوری بریتانیا قرارگرفت. 
در این مرحله امیر عبدالرحمان خان ظهور کرد و کشور را متحد ساخت. امیر 
1. Ibid., p. 43.
2. Ibid., p. 43-46.
3. Ibid., p. 30-46.

4. نویسنده گان و مورخان افغان به هدف این که فرایند ُمدرن سازی در کشور را افغانیزه یا پشتونیزه 
کنند همیشه ادعا می نمایند که این ُمدرن سازی کاماًل یک ابداع و حرکت داخلی بود و آن را به سید 
جمال الدین افغانی و اقدامات امیر شیرعلی خان نسبت می دهند تا به مرجع بیرونی. همان، ص. 86 

تا 87.
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کمیت خود اصالحات عمده یی را روی دست گرفت. او توانست  در 21 سال حا
ارتش منظمی ایجاد کند و قدرت نهادهای دینی و روسای قبایل را مهار سازد. 
ماشین آالت کوچکی را وارد کشور ساخت، ادارۀ جدیدی را ایجاد و نظام قانونی 
کم را تأسیس کرد. افزون براین، گریگوریان امتیاز اتحاد اداری، سیاسی و  و محا
اقتصادی افغانستان را به امیر می بخشد، اما در هماهنگی با روایت رسمی امیر 
را به عنوان موسس افغانستان ُمدرن یا حتی دولت ُمدرن افغانستان به رسمیت 

نمی شناسد.1

گره گاه جرگه، لویه جرگه و بحث حکومت توسط جرگه ها
گریگوریان شبیه الفنستون از جرگه به عنوان سازوکاری برای حل منازعات و 
درگیری های درون قبیله یی نام می برد.2 از نظر گریگوریان لویه جرگه به عنوان 
یک نهاد سیاسی برای مشروعیت بخشیدن به تصمیم های از قبل اتخاذ شده  و 
اقدامات حکومت در عرصۀ سیاسی در زمان امیر امان  الله خان )1919تا 1928( 
ظهور کرد و بعد از آن با تفاوت هایی در ساختار و اداره از سوی تمام حکومت های 

افغانستان برای مشروعیت بخشیدن به تصمیم های حکومتی دنبال گردید.3
عالوه براین، گریگوریان میان جرگه به عنوان سازوکار قبیله یی و لویه جرگه 
به عنوان یک نهاد سیاسی که بعد از سال 1920 از سوی حکومت ابداع گردید 
تفاوت قایل می گردد و روایت رسمی را دربارۀ گره گاه حکومت توسط جرگه ها 
در طول تاریخ و جایگاه و اهمیت آن در لحظۀ شکل گیری افغانستان معاصر در 

سال 1747 پی گیری  نمی کند. 

1. Ibid., p. 129-161.
2. Ibid., p. 40-42.
3. Ibid., p. 259.
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گره گاه تجاوز و مقاومت
با توجه به چارچوبی که گریگوریان با تأثیرپذیری از ناسیونالیسم افغانی روایت 
تاریخی را ارایه می کند می توان به روشنی نتیجه گرفت که گره گاه تجاوز و مقاومت 
را در بحث های خود در نظر گرفته است. گریگوریان از متجاوزان و مهاجمان 
باستانی شروع می کند و بحث خود را با تجاوز مغول ها، ترک ها، اوزبیک ها و 
بریتانیا به عنوان »بیرونی هایی« که بر کشور تجاوز کرده اند و هویت افغان ها را 
مورد تهدید قرارداد ه اند ادامه می دهد. در این معادله افغان ها به عنوان »درونی ها« 
در مقابل تجاوز دست به مقاومت می زنند و از سرزمین خود با شهامت و قربانی 
دفاع می کنند. امـا برخالف روایت رسمی کـه نقش خـارجی ها را در ایجاد و 
برساختن افغانستان به صورت مطلق نفی می  کند، گریگوریان با تفصیل از نفوذ 
قدرت های خارجی در افغانستان به ویژه رقابت میان قدرت های اروپایی، رقابت 
میان بریتانیا و روسیه، بحث بازی بزرگ، ایجاد دولت حایل و تأثیر آن باالی 

شکل گیری افغانستان امروزین صحبت می کند.
گریگوریان در بحث خود از یک سو ادعاهای بنیادین گفتمان الفنستون را 
می گنجاند و از سوی دیگر به رغم اعتراف به این که ناسیونالیسم پسا-1920 افغانی 
گفتمان دروغین اما وحدت بخشی را دربارۀ شکل گیری و ظهور دولت برساخته 
است، در جاهایی از پژوهش خود نه تنها آن را تکرار می کند بل که وفاداری خود 

کان محفوظ نگه می دارد.1  را به روایت رسمی کما
1. Ibid., p. 275-292. 

کمیت حبیب  نمونۀ بارز تأثیرپذیری گریگوریان از روایت رسمی رویکرد جانب دارانۀ او به دوران حا
الله کلکانی )1928 تا 1929( است. او این دوره را تحت عنوان تحقیرآمیز »بچۀ سقاو: امیر راهزن« به 
کمیت حبیب الله کلکانی یکی از قضایای حساسیت برانگیز و نمونۀ جالبی  بحث می گیرد. دوران حا
کمیت امیر حبیب الله کلکانی در  از رابطۀ دانِش معطوف به قدرت در افغانستان است. داستان حا
تاریخ افغانستان بیانگر این است که چه گونه قدرت های مسلط می توانند با استفاده از ابزار ایدیولوژیک 
گفتمانی را برسازند تا شخصیت و دورۀ  تاریخی یی را بی اعتبار سازند. کلکانی به عنوان تاجیک در 
روایت گریگوریان امیر رهزن خوانده می شود و دوران او یکی از بدترین ها در کلیت تاریخ خونبار 
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لوییس دوپری
دومین کار بزرگ در مورد افغانستان در مرحلۀ پسا-1930 پژوهش بیست سالۀ 
گیر و گسترده به قول نویسنده اش، تصویر کاملی  لوییس دوپری است. این کار فرا
از افغانستان را از عصر حجر تا فردای این کشور ارایه می کند.1 روایت دوپری از 
افغانستان جالب است؛ نه تنها به دلیل این که ابعاد تازه  و مفاهیم جدیدی به گفتمان 
عالوه می کند بل که به دلیل ادعاهای پارادوکسیکال و متضادی که مطرح می سازد. 
از طرح مسألۀ نویسنده و چارچوبی که برای بحث ارایه می کند؛ افغانستان از عصر 
حجر تا فردا، پیدا است که او به رغم مالحظاتی که دارد به روایت رسمی متعهد 

است و در منظومۀ گفتمان استعماری و رسمی فعالیت می کند.
به این باورم که هرتالشی برای انحصاری کردن کلیت تاریخ منطقه و نسبت دادن 
آن به صورت انحصاری به قبیله، نام یا دولت  ملی  پسااستعماری یی که در آن دورۀ 
زمانی وجود خارجی نداشت ظالمانه  و به دور از انصاف است. دوپری می نویسد: 
افغانستان به معنای سرزمین  افغان ها است و کلمۀ افغان شاید ریشۀ فارسی دارد 
و از فغان، ناله و فریاد گرفته شده باشد. اما افغان در کاربرد به مردم به سال های 
982 میالدی بر می گردد. دوپری می افزاید: قبایل مرتبط به افغان های امروز شاید 
نسل های متعددی در این منطقه بدون این که تاریخ آنان ثبت شده باشد زنده گی به 
کنون افغانستان نامیده می شود  سر کرده باشند. دوپری می افزاید: سرزمینی که ا
تقابل چهار زیست محیط و فرهنگ قرار دارد: خاورمیانه ،  تعامل و  در مرکز 
آسیای مرکزی، شبه قارۀ هند و شرق  دور و کوه های پامیر که به سین کیانگ چین 

امتداد می یابند.2 

ک  کمیت حبیب الله کلکانی تأثیر وحشتنا افغانستان. مطالعه و ارزیابی منابع انگلیسی دربارۀ دوران حا
برساخته های روایت رسمی بر نویسنده گان و پژوهشگران غربی در این عرصه را به نمایش می گذارد.
1. Dupree L., (1973), Afghanistan, New Jersey: Princeton University Press, 
p. xxi.
2. Ibid., p. Xvii.
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دوپری از پیشینۀ تاریخی غنی افغانستان آغاز می کند و از سلطنت های بومی 
افغانستان حرف می زند و مهم ترین این سلطنت ها به اساس نوشتۀ دوپری دودمان 
غزنوی از قرن 10 تا 12 با دستاوردهای بزرگ نظامی و فرهنگی است.1 شبیه 
تا 14 حرف  از تجاوز مغول  و ترک-مغول در قرن 13  روایت رسمی دوپری 
می زند و به تفصیل به این قضیه می پردازد که چه گونه امپریالیست های آسیایی، 
صفوی های فارس و مغول های هند برای تسلط بر افغانستان در قرن 16 تا 17 

جنگیدند.  
دوپری می افزاید: احمدشاه در سال 1747 در قندهار به پادشاهی رسید و 
امپریالیسم  نقش  توضیح  به  دوپری سپس  تأسیس کرد.2  را  درانی  امپراتوری 
اروپایی در شکل دهی افغانستان قرن نوزدهم، رقابت بریتانیا و روسیه و تجاوز 
بریتانیا بر افغانستان در پاسخ به تهدید واقعی یا خیالی می پردازد. دوپری به این 
باور است که ایجاد افغانستان ُمدرن با امیر عبدالرحمان خان )1880 تا 1901( 
آغاز می گردد. امیر در روندی که دوپری آن را امپریالیسم داخلی می نامد توانست 
کمیت و سلطۀ خود را در داخل مرزهای تازه مشخص شده گسترش دهد. با  حا
استفاده از منابع دولتی دوپری توضیح می دهد: افغان ها قبل از 1880 مناطق 
خود را به نام های مختلف یاد می کردند. کابلستان )از جنوب هندوکش تا دریای 
سند(، زابلستان )یا خراسان شامل هندوکش، قندهار و هرات( و ترکستان )شمال 

هندوکش و شرق هرات(.3
دوپری به سان گریگوریان بر اصل چندگانه گی و تعدد قومی جامعه در افغانستان 
1. این امر واقعیت دارد که دودمان غزنوی بر این منطقه حکومت کرده  است و غزنی که در افغانستان 
امروز موقعیت دارد مرکز این دودمان بود، اما به یقین می توان گفت که غزنویان افغان نبودند. بنابراین، 
برای مراعات دقت و احتیاط در روایت تاریخی دوران غزنویان را با توجه به برداشتی که ما از معنای 
افغانستان در سایۀ دولت های ملی داریم سلطنت بومی افغان خواندن نه تنها نادرست که گمراه کننده 

است. 
2. Ibid., p. xviii.
3. Ibid., p.  Xix.
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کید می کند و می افزاید که برخی از این اقوام به دیگر کشورهای منطقه نیز  تأ
امتداد می یابند.1

دوپری که خود در کاوش های باستان شناسی در افغانستان دخیل بود، شبیه 
روایت رسمی به ذکر توالی حوادث از ماقبل تاریخ شروع می کند و داستان عمق 
تاریخی-تمدنی افغانستان را در مرحلۀ پیشااسالم و پسااسالم با پشتوانۀ یافته های 

باستان شناسانه و پیوند دادن آن به دیگر تمدن ها وارد روایت خود می سازد.2

گره گاه ظهور
دوپری با تفاوت  اندک، روایت رسمی دربارۀ جنگ های قبایل پشتون در شرق 
تحت رهبری ختک، قیام غلجایی ها به رهبری میرویس و متعاقبًا ظهور احمدشاه 
ابدالی را تکرار می کند. در مورد به پادشاهی رسیدن احمدشاه ابدالی برخالف 
الفنستون و گریگوریان دوپری با اتکا بر کتاب سینگ دربارۀ احمدشاه،3 روایت 
رسمی و نیمه رسمی را تکرار می نماید. اما او در این روایت با دیگر تاریخ نویسان 
در بحث انتخاب احمدشاه به عنوان پادشاه یا رییس قبیلۀ ابدالی اختالف نظر 

دارد. 
دوپری استدالل می کند که مقام پادشاهی در میان پشتون ها وجود نداشت، 
بنابراین، آن ها می خواستند رییس قبیله انتخاب کنند تا پادشاه. برخالف گفتمان  
استعماری و رسمی دوپری برای مطالعۀ شکل گیری دولت در افغانستان مفهوم 

»ُمدرن« و »پیشاُمدرن« را مطرح می سازد.
به اساس این رویکرد دوپری استدالل می کند که افغانستان ُمدرن در زمان 
عبدالرحمان خان )1880 تا 1901( ایجاد گردید تا در زمان احمدشاه ابدالی. او 

1. Ibid., p. 55-67.
2. Ibid., p. 255-316.
3.  Singh G., (1959), Ahmad Shah Durrani Father of Modern Afghanistan, 
Bombay: Asia Publication House.
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می افزاید: امپراتوری بریتانیا و روسیه به عنوان دو قدرت بزرگ جهان مرزهای 
افغانستان را به عنوان دولت عالمت  گذاری کردند و امیر تالش کرد نفوذ و سلطۀ 
خویش را بر اقوام و گروه های مختلف این سلطنت تازه تأسیس اعمال کند.1 او 
بیش تر تاریخ نویسان را به غلط فهمی و سوء  برداشت در بحث ظهور افغانستان 

ُمدرن متهم می کند. 
کثر مورخان افغان که دانشمندان غربی نیز چونان گوسفند آنان را دنبال کرده اند   ا
سال 1747 )به سلطنت رسیدن احمدشاه درانی( را آغاز دولت ُمدرن افغان 
می دانند. من با این مخالفم، به دلیل این که تا سال 1880 روند متناوب همگرایی 
گرایی  کم بود. هدفم از همگرایی و وا گرایی2 در صحنۀ سیاسی افغانستان حا و وا
سیاسی تسلسل حوادث به ترتیب ذیل است: یک رهبر کاریزماتیک )فرهمند( در 
یک جامعۀ قبیله یی ظهور می کند و با استفاده از قدرت نظامی، جلب و جذب و 
ازدواج های هوشمندانه چندین قبیله  را در محور یک کنفدراسیون متحد می سازد 
و تا محدوده یی که امکانات این اتحاد اجازه می دهد قدرت خود را با ایجاد یک 
امپراتوری و نه دولت ملی گسترش می دهد. با مرگ امپراتور  و گاهی قبل از 
گرایی اتفاق می افتد و امپراتوری بزرگ بار دیگر به سلطنت های قبایلی  آن وا
متعدد تقسیم می گردد. بعدتر رهبر کاریزماتیک دیگری ظهور می کند و این 

روند تکرار می شود.3

بنابراین، برخالف گریگوریان و روایت رسمی که مدعی است افغانستان معاصر 
توسط احمدشاه ابدالی در سال 1747 تأسیس شد، دوپری می گوید افغانستان 
نظر  از  تأسیس گردید.  تا 1901(  امیر عبدالرحمان خان )1880  ُمدرن توسط 

دوپری احمدشاه درانی موسس امپراتوری درانی است تا از افغانستان ُمدرن. 
دوپری می نویسد: افغانستان تازه ایجادشده تحت رهبری امیر عبدالرحمان 

1. Dupree L., (1973), Afghanistan, New Jersey: Princeton University Press, 
p. xix.
2. Fusion and Fission. 
3. Dupree L., (1973), Afghanistan, New Jersey: Princeton University Press, 
p. xix.
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از سوی امپراتوری های بریتانیا و روسیه از توسعه  و گسترش نفوذ برمناطق دیگر 
منطقه بازداشته شد و سیاست خارجی آن تا سال 1919 از سوی بریتانیا مدیریت 
می شد. افغانستان از نظر دوپری در نتیجۀ رقابت امپراتوری بریتانیا و روسیه که 
در تاریخ به نام بازی بزرگ یاد می گردد به عنوان یک دولت حایل با ویژه  گی ها و 

مرزهای جغرافیایی کنونی ایجاد گردید.1

گره گاه لویه جرگه یا حکومت توسط جرگه ها
دوپری در هماهنگی با ناسیونالیسم افغانی جرگه و لویه جرگه را نهاد سیاسی 
قدیمی می خواند که توسط پادشاه هنگام نیاز ملی فراخوانده می شود تا تصمیم 
نهایی را در قضیه مورد نظر اتخاذ کند. دوپری در بخش  دیگر کتاب خود دربارۀ 
قانون اساسی  از  به عنوان جزوی  لویه جرگه  نهادینه شدن  کاربرد و هم چنان 
افغانستان معلومات مفصل ارایه می کند.2 به رغم این که دوپری جزییات مفصلی 
از جرگه یا لویه جرگه  در روند انتخاب احمدشاه ابدالی به دست نمی دهد، اما با 
اتکا به روایت سینگ می نویسد: برای این که رییس قبیله انتخاب گردد جرگه 
به مدت ُنه روز ادامه یافت و دو رییس قبیله برای به دست آوردن مقام ریاست 
رقابت می کردند: حاجی جمال خان از عشیرۀ محمدزایی و احمدخان از عشیرۀ 

سدوزایی. 
گر اقدام یکی از پیروان متملق احمدخان بیست و پنج  ساله نبود، رهبری  ا
شاید نصیب حاجی جمال می شد که ادارۀ یکی از عشایر عمده را در دست 
داشت. محمد صابرخان یکی از درویش های مشهور در جریان جرگه برخاست 
و گفت: »چرا این گپ های بی معنی  و طوالنی؟ خدا احمدخان را بزرگ تر از 
هریک از شما خلق کرده است. او به یکی از خانواده های نجیب افغان تعلق 
گر آن را تخریب کنید عذاب خداوند بر  دارد. به کار خداوند تن در دهید و ا

1. Ibid., p. xx.
2. Ibid., p. 412, 469, 460, 492 and 539.
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شما نازل می گردد«. )G. Singh, 1959, 52-62( احمدخان مرتب از قبول 
تصمیم جرگه ابا می ورزید. بنابراین، صابرخان بار دیگر مداخله کرد. او بسته یی 
از گندم یا جو )G. Singh, 1959, 72( را بر دستار احمدخان گذاشت و او 
را پادشاه ُدر ُدران خواند. به اساس یک رویا احمدشاه ابدالی لقب خود را به 

احمدشاه ُدر ُدران یا احمدشاه ُدرانی تغییر داد.1

با توجه به این داستان، پژوهشگر مسایل تاریخ و افغانستان از عمل کرد دوپری 
و اعتماد وی برخواب یا شایعات به جای شواهد و استدالل منطقی شگفت زده 
می شود. وی در ادامه می نویسد: به عنوان یک انسان شناس، نمی توانم باور نکنم 

که این نماد باروری در دوران پیشاتاریخ افغانستان ریشه   و معنایی نداشته باشد.2

گره گاه تجاوز و مقاومت
دوپری در بحث خود از تاریخ افغانستان گره گاه تجاوز و مقاومت را چنان که توسط 
گفتمان رسمی برساخته شده، دانسته یا ندانسته، تبلور می دهد. او از افغانستان 
مستقل بـه عنوان یک هـویت سیاسی یی حـرف می زنـد که توسط مهاجمان و 
متجاوزان مورد حمله قرار می گیرد. او از حملۀ مغوالن و ترکان به تفصیل حرف 
می زند. دوپری در ادامه از رقابت میان امپراتوری مغول و صفوی و تقسیم و اشغال 
افغانستان توسط این نیروها سخن می گوید و زمینه را برای ظهور دولت افغان بعد 

از زوال این قدرت ها فراهم می سازد.
تا   1501/1145 تا   907( فارس  دودمان صفوی  سال  دوصد  از  بیش تر  برای 
1732( و دودمان مسلمان مغول های هند )932 تا 1526/1274 تا 1707( برای 

ادارۀ افغانستان با یک دیگر جنگیدند.3

دوپری تصویر مختلط و گیج کننده یی از افغانستان ارایه می کند. به نظرم دلیل عمدۀ 

1. Ibid., p. 333.
2. Ibid., p. 333 and footnote 13.
3. Ibid., p. 319.
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کامی به ناتوانی او در تفکیک واضح و روشن میان تقسیم بندی سیاسی- این نا
اجتماعی پیشااستعماری و پسااستعماری منطقه، چه گونه گی آشتی دادن و رابطۀ 
منطقی برقرارکردن میان گفتمان استعماری و ناسیونالیسم افغانی پسا-1920 و 

تاریخ واقعی منطقه در دوران پیشااستعمار برمی گردد.    

چشم انداز پسا-۱۹۸۰ شکل گیری و ظهور دولت در افغانستان به زبان انگلیسی
کنندۀ  چنان کـه در مقـدمه توضیح دادم، بعد از 1980 به دلیـل حـوادث بی جـا
رادیکال در کشور دو نوع کـار به زبان انگلیسی تولید گـردیده است: یکی به 
صورت عموم به بازتولید گفتمان الفنستونی، پساالفنستونی و رسمی می پردازد و 
دیگری با رویکرد انتقادی مرحلٔه بی جایی را بازتاب می دهد و گفتمان استعماری 

و رسمی را به چالش می کشد.
بـرای ارایـۀ نمونه هـا  یی از بخش اول کارهـای پسا-1980 به اختصار روی 
»فروپاشی افغانستان« اثـر بارنت روبین، »فهم انقـالب: افغانستان از 1979 تا 
کنون« اثر ُدورانسور و »افغانستان: تاریخ مختصر مردم و سیاست« اثر ایوانس  ا
تمرکز می کنم.1 در بازسای گفتمان، شبیه نمونه های قبلی، به ابرنشانه  و سه گره گاه 

گفتمان پابند می مانم. 
بارنت روبین امریکایی افغانستان شناس و دانشمند حوزۀ سیاست که دربارۀ 
افغانستان به صورت گسترده کتاب و مقاله نوشته به این باور است که نوعی از 
کس وبر2 حرف می زند در  کمیت، اقتدار یا امپراتوری سنتی  از نوعی که ما حا
کمیت مربوط دورٔه  افغانستان در طول تاریخ وجود داشته است. اما این ُمدل حا
پیشاُمدرن است تا جهان ُمدرن. نوعیت سیاسی مدرنیته، نظام دولت های ملی به 

1. Fragmentation of Afghanistan (2002) by Rubin, Revolution Understand-
ing; Afghanistan 1979 to the Present (2000) by Dorronsoro, and Afghanistan: 
A Short History of Its People and Politics, (2002), by Ewans.
2. Max Weber
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اساس قلمرو یا سرزمین می باشد که در غرب توسعه یافت و سپس توسط استعمار 
یا انتخاب داوطلبانه به سراسر جهان گسترش یافت. 

روبین می افزاید: افغانستان با مدرنیته از طریق ادغام اجباری به نظام دولتی 
اروپامحور به عنوان دولت حایل میان امپراتوری های بریتانیا و روسیه در اواسط 
قرن نوزدهم مواجه شد. این تحول و دگرگونی وقتی شکل گرفت که روسیه و 

بریتانیا از طریق آسیای میانه و هند به سوی منطقه پیش روی کردند. 
به اساس روایت روبین بعد از دو جنگ افغانستان-انگلیس، افغانستان به 
عنوان دولت حایل میان بریتانیا و روسیه و تحت قیمومیت بریتانیا رسمًا وارد 
نظام دولتی رسمی بین المللی گردید. روبین می افزاید: برای تقویت این دولت 
بریتانیا پول و سالح وافر در خدمت امیر عبدالرحمان خان )1881 تا 1901( قرار 
داد. امیر به نوبت خود با استفاده از این منابع و قوۀ قهریه اساسات ابتدایی دولت 
کم پشتون تبار  را بنیاد گذاشت. این تحول از نظر روبین زمینه را برای یک حا
فراهم ساخت تا بر یک جامعۀ ناهمگون قومی فرمان روایی کند.1 تصویری که 
کید بر این که افغانستان به عنوان  روبین از ابرنشانۀ گفتمان ارایه می کند، به رغم تأ
دولت حایل توسط بریتانیا و روسیه ایجاد گردید، از گفتمان استعماری و رسمی 

متفاوت نیست، چون او در همین چارچوب عمل می کند.
روبین از الگوی مشابه به روایت رسمی دربارۀ افغانستان پیشاُمدرن استفاده 
می کند که در فرجام زمینه را برای تشکیل دولت افغان فراهم می سازد. بحث 
تجاوز و مقاومت، ویژه گی های ذاتی مردان قبایل به عنوان جنگ جو  و شجاع و 
مبارزه برای تشکیل دولت مستقل موضوعات اساسی روبین در بحث افغانستان و 
افغان ها را تشکیل می دهند.2 اما روبین به رغم گنجانیدن روایت رسمی شکل گیری 
1. Rubin B. (2002), The Fragmentation of Afghanistan, Yale University Press, 
p. 1-21.

کستان اقامت داشت و بیش تر کتاب ها و مقاالت  2. قابل تذکر می دانم که بارنت روبین مدت زیادی در پا
خود را در زمان تجاوز روس ها بر افغانستان و دوران جهاد و مقاومت مردم افغانستان علیه تجاوز روس ها 
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دولت و توسعه و گسترش آن در مراحل بعدی، برخالف روایت های گذشته به 
کمان منطقه  اصل مهمی می پر دازد. او می نویسد: امپراتوری های گذشته و حا
افغان )پشتون( نبودند. افغان ها در قرن هژدهم در صحنۀ سیاسی در منطقه ظهور 

کردند و نقش آنان در این عرصه برجسته گردید. 
دولت ها و امپراتوری های مختلف بر قلمرو و سرزمین های افغانستان امروزی 
تا قرن هژدهم مسلط بودند. اما هیچ یک از این ها دولت افغان به معنای این که 
کمان صفوی به ابدالی ها  پشتونی برسراقتدار بوده باشد به شمار نمی روند. وقتی حا
و غلجایی ها در کنفدراسیونی نظم تازه یی بخشیدند  برای نخستین بار این قبایل 

پشتون  سازمان نظامی بزرگی به دست آوردند.1 

روبین از گره گاه جرگه به نام نهاد قبیله یی یاد می کند که در هر زمان می شود 
فراخوانده شود و از لویه جرگه به عنوان نوعی از هیأت انتخاب کننده گان2 شبیه 
کید می کند که بعد از  ُمدل امریکا که در قضایای بزرگ تصمیم می گیرد. او تأ
1920 دولت های افغان لویه جرگه را به عنوان یک نهاد نسبتًا غیر قبیله یی و 
بزرگ ترین مظهر ارادۀ ملی تعریف کرده اند. ترکیب لویه جرگه به مرور زمان به 
اساس منافع دولت تغییر کرده است. روبین هم چنان با ادعای این که دولت ها 
همیشه سنت لویه جرگۀ اضطراری را به عنوان نشست و تجمع غیر رسمی 
بزرگان گروه های مختلف که از سوی دولت برای بحث روی یک قضیه مهم 
ملی انتخاب و فراخوانده می شوند زنده نگه داشته اند ُبعد تازه یی را به گفتمان 

عالوه می کند.3
کید  تأ افغانستان  در  جرگه  طرف داران سرسخت  از  یکی  عنوان  به  روبین 
و رژیم کابل نوشته است. بنابراین، رگه های از گرایش به مقاومت را می توان در نوشته های او حس کرد.
1. Rubin B. (2002), The Fragmentation of Afghanistan, Yale University Press, 
p. 45.
2. Electoral College
3. Ibid., p. 42. 

کنون به صورت گسترده از سوی نویسنده گان افغان و  اصطالح لویه جرگه اضطراری و مشورتی ا
غیرافغان به کار می رود. اما من کاربرد این اصطالح را در منابع فارسی و پشتوی قبل از 1980 ندیدم. 
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می کند که جرگه و لویه جرگه به سان هیأت انتخاب کننده گان امریکا نهادهای 
نماینده اند و می توانند پادشاه را انتخاب کنند، شبیه لویه جرگه یی که احمدشاه 
ابدالی را انتخاب کرد. عالوه برا ین، روبین مفهوم لویه جرگۀ اضطراری را به 

عنوان ابداع جدید برای حل مشکالت ملی نیز مطرح می سازد.1
روبین برای تقویت یا بازتولید جایگاه نمادین گره گاه جرگه یا لویه جرگه در 
گفتمان رسمی در شکل گیری دولت و تجلی یک سنت دموکراتیک در شکل گیری 
و ظهور نخستین دولت افغانی، روایت رسمی را در مورد چه گونه گی به قدرت 
رسیدن میرویس هوتکی و احمدشاه ابدالی از طریق جرگه تکرار می کند. در 
مورد انتخاب احمدشاه او روایت رسمی را نسخه برداری می کند: فراخواندن جرگه، 
داستان رای زنی های دموکراتیک و نقش صابرشاه. اما برخالف دوپری او صابرشاه 
را پیری از طریقۀ چشتیه معرفی می کند که زمینۀ انتخاب احمدخان را فراهم 

ساخت.  
کتاب  سیاسی  علوم  منظر  از  افغانستان  مورد  در  نو  کارهای  دیگر  نمونۀ 
کنون« اثر ُدورانسور است. او نیز روایت  »فهم انقالب: افغانستان از 1979 تا ا
استعماری و رسمی دربارۀ شکل گیری دولت در افغانستان را تکرار می کند. از 
نظر وی احمدخان ابدالی نخستین پادشاه کشور است که در سال 1747 انتخاب 

گردید و اساس و بنیاد اولین دولت افغان را گذاشت. 
سپس مانند روبین میان نوع پیشاُمدرن و ُمدرن دولت تفکیک قایل می شود. 
ُدورانسور ایجاد دولت جدید در افغانستان را به نقش امپریالیسم به ویژه بریتانیا و 
روسیه نسبت می دهد. وی به این نظر است که نهادینه شدن دولت به اساس ُمدل 

1. Ibid., p. 51. 
روبین یکی از طرف داران سرسخت لویه جرگه به رهبری شاه سابق برای حل بحران افغانستان بود. او 
نقش مهمی در مرحلۀ گذار و فراخواندن لویه جرگۀ اضطرای 2020 و لویه جرگۀ قانون اساسی 2003 

در مرحلۀ پساُبن در افغانستان ایفا کرد.    
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غربی با امیر عبدالرحمان خان در سال 1880 شکل گرفت.1
کتاب مختصر افغانستان اثر ِایوان نمونه یی از کارهای نو دربارۀ تاریخ افغانستان 
است. او مانند مورخان پیشین و جدید انگلیسی شاید تحت تأثیر گفتمان الفنستون 

و چشم انداز ناسیونالیستی افغان، داستان مشابهی را روایت می کند. 
نظر وی دولت  از  آغاز می کند.  افغانستان  تاریخی-تمدنی  پیشینۀ  با  ِایوان 
افغان برای نخستین بار به رهبری احمدشاه درانی در سال 1747 تأسیس گردید. 
گره گاه چه گونه گی ظهور با تمرکز روی جرگه به صورت کامل در روایت وی 

تبلور می یابد.
او از انتخاب پادشاه بعد از ُنه روز رأی زنی و مشوره به وساطت صابرشاه حرف 
می زند. به رغم ارایۀ تصویر کامل از نقش موثر جرگه در انتخاب احمدخان، ِایون 
می افزاید: عوامل دیگری نیز در به قدرت رسیدن احمدشاه ابدالی نقش داشتند.2 
در روایت تاریخی ِایوان جایگاه گره گاه تجاوز و مقاومت در کلیت تصویر تاریخی 

برجسته است.3
انگلیسی  آثار  نتیجه گرفت: مطالعۀ دقیق منابع و  پایان می توان چنین  در 
چون کتاب ها، دایرة المعارف ها، فهرست های کتاب خانه ها و منابع آنالین دربارۀ 
کثریت این  افغانستان با استثناهایی اندک در مرحلۀ پسا-1930 نشان می دهند که ا

1. Dorronsoro G. (2000) Revolution Understanding; Afghanistan: 1979 to the 
Present, London: Hurst and Company, p. 23-26.
2. Ewans M. (2002), Afghanistan: A Short History of Its People and Politics, 
London: Harper Collins Publishers, p. 30-37. 
3. Ibid., p. 15-28,

به ویژه بخشی که به تاریخ قدیم افغانستان می پردازد و هم چنان بخش مربوط به تجاوز بریتانیا و روسیه. 
کارهای مهم دیگری نیز در این مرحله در مورد افغانستان صورت گرفته است که به دلیل محدودیت 
زمانی و کلمات برای پایان نامۀ دکتورا نمی توانم به تفصیل به آن ها بپردازم. از این جمع می توانم از 

کتاب های مهم ذیل نام ببرم:
Islam and Resistance in Afghanistan (1990) by Oliver Roy, and War, Politics 
and Society in Afghanistan, 1978-92 (2000) by Antonio Giustozzi.
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کارها از یک سو ادعاهای بنیادین گفتمان استعماری پیشا-1930 را تکرار می کنند 
و از سوی دیگر با تفاوت ها و تناقض هایی ناسیونالیسم دولتی افغان محور را در 
برداشت و روایت خود بازتاب می دهند. ابرنشانۀ روایت؛ افغانستان و افغان ها و 
گره گاه های چه گونه گی ظهور و شکل گیری دولت، حکومت توسط جرگه ها و 
اصل تجاوز و مقاومت به عنوان برساخته های تاریخی قدرت جایگاه برجستۀ خود 

را در این روایت ها حفظ می کنند.1
عالوه براین، اسطورۀ افغانستان به عنوان گورستان امپراتوری ها برای تقویت 
جایگاه نمادین اصل تجاوز و مقاومت؛ سرزمینی که در طول تاریخ تمام متجاوزان؛ 
اسکندر کبیر، چنگیزخان، امیر تیمور، امپراتوری بریتانیا، اتحاد جماهیر شوروی 
کثر این روایت ها  کنون ایاالت متحدۀ امریکا را شکست داده است در ا و ا
برجسته اند و در منابع انگلیسی با آن برخورد عاشقانه یی صورت گرفته است.2

دیدگاه افغانی دربارۀ شکل گیری دولت به زبان انگلیسی
در این بخش به عالوۀ کتاب ها و منابع استعماری و پسااستعماری یی که به زبان 

1. به طور نمونه در این زمینه ر.ک. به: دایرةالمعارف بریتانیا دربارۀ تاریخ افغانستان و موسس آن 
احمدشاه درانی: 

کنون در افغانستان،  کستان[، یا هرات ]ا کنون در پا احمدشاه درانی )متولد 1722؟ در ملتان پنجاب ]ا
کتوبر 1772 در توبۀ معروف در افغانستان در  به یادداشت پژوهشگر مراجعه گردد[ که در 17/16 ا
کم امپراتوری یی که از دریای آمو تا دریای سند و از خراسان  گذشت(، مؤسس دولت افغانستان و حا

تا کشمیر و پنجاب و سند امتداد داشت. 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/10162/Ahmad-Shah-Durrani. 
and http://www.bl.uk/reshelp/findhelpregion/asia/afghanistan/afghanistancol-
lection/1600to1747/sources1600to1747.html.

هم چنان ر.ک. به: کتاب واقعیت های جهان سی. آی. ای: احمدشاه درانی قبایل پشتون را متحد 
ساخت و افغانستان را در سال 1747 تأسیس کرد. این کشور نقش حایل را میان امپراتوری بریتانیا و 

روسیه ایفا کرد تا این که در سال 1919 استقالل خود را از بریتانیا به دست آورد.
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html#top

2. برای نمونه ر.ک. به این مقاله در سیاست خارجی:
http://www.foreignaffairs.com/articles/57411/milton-bearden/afghanistan-
graveyard-of-empires, (Accessed on 25/08/2012).
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انگلیسی دربارۀ افغانستان تولید شده اند، به شماری از کارهایی به زبان انگلیسی 
می پردازم که توسط حکومت، به حمایت حکومت یا نویسنده گان مشهوری که 
از آنان به نام »جیره خواران دولت نام« می برم، تولید گردیده اند. بحث را از کتابی 
آغاز می کنم که توسط حکومت به زبان انگلیسی به نشر رسیده است، سپس 
سراغ کتاب مهم دیگری می روم که به حمایت دولت دربارۀ احمدشاه ابدالی تهیه 
گردیده و در پایان می بینیم که نویسنده گان پشتون، تاجیک، هزاره و اوزبیک 

گفتمان رسمی را چگونه به انگلیسی بازتاب می دهند. 
کتاب »افغانستان: در یک نگاه کوتاه«1 که به زبان انگلیسی در سال 1934 
کم را دربارۀ دولت،  توسط دولت افغانستان به نشر رسیده دیدگاه رسمی نظام حا
چه گونه گی ظهور، توسعه و کارکرد آن بیان می کند. این کتاب از جغرافیه، تاریخ 
و حکومت در افغانستان حرف می زند. کتاب به دقت و هدف مندی ویژه نوشته 
شده و با ارقام و آمار رسمی تقویت گردیده است. در پایان کتاب فهرست کامل 
کتاب هایی کـه به زبان انگلیسی دربـارۀ افغانستان بـه نشـر رسیده اند به چشم 
می خـورد. این فهرست فـراهم بودن منـابع استعماری و هـم چنان تأثیر آن را بر 

روایت رسمی به نمایش می گذارد.2
1. Ahmad J. and Aziz M., (1934), Afghanistan; a Brief Survey, Kabul: Dar-
ut-Talif.

2. فهرست مکمل کتاب هایی که نویسنده گان کتاب در هنگام نوشتن متن در کابل یا هند بریتانیایی 
به آن دسترسی داشتند:

Bellew, H.W, (1879), Afghanistan and the Afghans, London, Bellew, H.W, 
(1880), The Races of Afghanistan, Lahore. Curzon, Hon. G. N., (1889), Rus-
sia in Central Asia, London, Durand, Sir H.M., (1879), First Afghan War, 
Daly, Mrs. Kate., (1905), Eight years among the Afghans, London, Elphin-
stone, Hons. M., (1815), An Account of the Kingdom of Cabool and its Depen-
dencies, London,  Ferrier, (1858), History of the Afghans, Forbes, A., (1892), 
The Afghan War 1839-42 & 1878-80, London, Furon, R., (1926) L’Afghani-
stan, Paris, G. T.,( 1901), At the court of the Ameer, London, Hamilton, Agnus, 
(1906), Afghanistan, London, Hanna, Col, H.B., (1899), The Second Afghan 
War, London, Heusman,(1881), The Afghan War, London, Holditch, Col, T. 
H., (1901), Indian Borderland, London, Katrak, Sorab K. H., (1929), Through 
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ابرنشانۀ روایت جایگاه ویژۀ خود را در کتاب حفظ می کند. در بحث تاریخ 
افغانستان، کتاب از تاریخ باستان شاهان آریایی در بلخ شروع می کند و دوره های 
کید ویژه بر دولت های مستقلی که  پیشااسالمی و پسااسالمی تاریخ کشور را با تأ

علیه  عرب ها قیام کردند پوشش می دهد. 
اصل تجاوز و مقاومت در روایت برجسته است، داستان با تجاوز اسکندر 
کبیر آغاز می گردد و در طول تاریخ ادامه می یابد. کتاب از اصل افغان )پشتون( 
بودن دودمان غوری حرف می زند و ادعا می کند که بیش ترین مردمان کشور به 
نژاد آریایی تعلق دارند. نفوس کشور را 12 ملیون تخمین می زند و 60٪ آن را 
Amanullah’s Afghanistan, Karachi, Kaye, (1878), History of the War in Af-
ghanistan 2 volumes, LaCoste, B. de., (1909), Around Afghanistan, London, 
MacMahon, A. H., (1897), The Southern Boderlands of Afghanistan, London, 
Macmunn, Sir G.M., (1929), Afghanistan from Darius to Amanullah, Lon-
don, Malleson, G. B., (1879), History of Afghanistan 2nd Edition,  Martin, 
F.A. (1907) Under the Absolute Emir, London, Megregor, (1871), Gazetteer 
of Afghanistan, Morrish, C., (1930), Afghanistan in the Melting Pot, Lahore, 
Niedermeyer, O. Von., (1924), Afghanistan, Leipzig, Niedermeyer, O. Von., 
(1920) L’Afghanistan Nonveav, Paris, Noyce. F., (1902), England, India & Af-
ghanistan, London, Pennel, P.L, (1911), Among the Wild Tribes of the Afghan 
Frontier, London, Robertson, (1890), The Kaffirs of the Hindukush, Shah, 
S.I.A., (1928), Afghanistan of the Afghans, London, Shah, S.I.A, (1933), The 
Tragedy of Amanullah, London, Scott, G.B., (1929), Afghan and Pathan, Lon-
don, Starr, L.A., (1921), Frontier Folk of the Afghan Border, London, Sultan 
Mahomed Khan., (1900), The Life of Abdur Rahman, Amir of Afghanistan, 2 
vols.,  London, Sultan Mahomed Khan, (1910), Constitution and Laws of Af-
ghanistan, London, Tate, G.P.,(1911), The Kingdom of Afghanistan, Bombay, 
Thornton, Mr.& Mrs. (1910), Leaves from an Afghan Scrap and Laws, Trin-
kler, E., (1925), Quer durch Afghanistan nach Indien, (English Translation 
by B.K. Featherstone, Trinkler, E., (1928), Through the Heart of Afghanistan, 
London, Vavilov, N.l., (1929), Agricultural Afghanistan, Bukinich, D.D., (En-
glish Summary), Leningrad, Yate, Major C.E., (1888), Northern Afghanistan, 
Wilde.,(1932), Amanullah Khan, London. Imperial Gazetter of India, Afghan-
istan and Nepal, (1908), Parliamentary Papers, Afghanistan, (1873-1899), 
The Second Afghan War, 1878-80, prepared in the Intelligence Branch of the 
Indian Army Headquarters, and The War with Afghanistan, 1919, prepared in 
the Intelligence Branch of the Indian Army Headquarters. Appendix I.  
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پشتون می خواند و بقیه را تاجیک، هزاره، اوزبیک، ترکمن و نورستانی. 
داستان تجاوز مغول ها، مقاومت ملی، رقابت میان قدرت های منطقه یی و 
تقسیم افغانستان میان قدرت های رقیب در روایت تکرار می شود. کتاب تحت 
عنوان »احیای ملی« به توضیح دالیل و انگیزه های قیام در بخش  های مختلف 

کشور علیه اشغال گران فارس، اوزبیک و مغول می پردازد. 
برای برجسته سازی نمادین لحظۀ شکل گیری دولت افغانستان روایت عالوه 
می کند: بعد از این که نادر افشار در سال 1747 به قتل رسید احمدخان توسط 
نمایندگان کشور به عنوان پادشاه جدید کشور انتخاب گردید. روایت می افزاید: 
در آن مرحله تالش صورت گرفت تا قانون اساسی یی برای کشور تسوید گردد. 
کید می کند: بنیاد دولت ملی افغانستان توسط احمدشاه درانی در سال  کتاب تأ
1747 گذاشته شد. کتاب از جرگه به عنوان سازوکار قبیله یی نام می برد و از لویه 
جرگه به عنوان نهاد سیاسی  و بخشی از کتاب به توضیح جریان کار و فعالیت 

لویه جرگۀ 1932 اختصاص داده شده است.1
نمونه  دیگری از کارهایی که به حمایت دولت به زبان انگلیسی صورت گرفته 
زنده گی نامۀ احمدشاه ابدالی توسط گندا سینگ است. این کتاب یکی از کارهای 
مفصل به زبان انگلیسی دربارۀ زنده گی و دستاوردهای احمدخان درانی می باشد. 
کتاب چنان که از پیشگفتار، سپاس گزاری و منابع آن پیدا است به همکاری و 
هماهنگی حکومت افغانستان نوشته شده است. این کتاب به صورت گسترده از 
سوی نویسنده گان انگلیسی زبان، چنان که در کار دوپری و گریگوریان مالحظه 
کردید، به عنوان یک منبع قابل اعتبار مورد استفاده قرار گرفته است. ارزیابی 
روش شناختی و برخی از روایت های کتاب این سوال را مطرح می سازد که چه گونه 

این کتاب به عنوان پژوهش مورد قبول قرارگرفته است؟!

1. Ahmad J. and Aziz M., (1934), Afghanistan; a Brief Survey, Kabul: Dar-
ut-Talif. 
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این کتاب در واقع بازتاب گفتمان رسمی دربارۀ افغانستان، افغان ها و دیگر 
گره گاه های روایت رسمی است. به دلیل این که کتاب به زنده گی مؤسس دولت 
اختصاص دارد من نیز به بازسازی و بازتاب بخش هایی از کتاب دربارۀ زنده گی 
احمدشاه ابدالی می پردازم. به اساس روایت سینگ، احمدشاه در ملتان به دنیا 
آمد و هنگامی که توسط نادر افشار از زندان قندهار رها گردید پیش بینی شد که او 
پادشاه بعدی خواهد بود. زیر عنوان پیشگویی های نظام الملک و نادرشاه دربارۀ 

این که احمدشاه پادشاه بعدی می باشد، سینگ می نویسد:
]...[باری نظام الملک آصف جاه و چین قلیچ خان از نخست وزیران پیشین 
کم دکن( در بیرون دروازۀ جالی نزدیک دیوان عام  کنون حا امپراتوری )و ا
نشسته بود و احمدخان را دید. نظام الملک که در قیافه شناسی تخصص داشت 
در احمدخان عالیم و نشانه های بزرگی دید و پیش بینی کرد که او به پادشاهی 
می رسد. گفته می شود که نادر به علم قیافه شناسی نظام الملک باور کامل داشت. 
احمدخان  شد،  داده  گزارش  او  به  تصادفی  به صورت  خبر  این  هنگامی که 
را احضار کرد و کاردی را از کمربند خود بیرون کرد و با قطع کردن گوش 

احمدخان گفت: »وقتی به پادشاهی رسیدی این مرا به یادت می آورد«.1

سینگ تحت عنوان انتخاب و تاج گذاری، روایت ناسیونالیستی قوم محور دربارۀ 
چه گونه گی حرکت احمدخان به سوی قندهار، ُنه روز رأی زنی و مشوره در جرگه، 
رضایت حاجی جمال خان، نقش پیر صابرشاه و باآلخره انتخاب احمدخان به 
عنوان پادشاه جدید را تکرار می کند. سینگ ادعا می نماید که صابرشاه احمدخان 

را قبل از کشته شدن نادر افشار دید و برایش چنین گفت:
من در چهرۀ تو عالیم پادشاهی می بینم. یک تکه پارچۀ کرباس برایم بده تا با 
دوختن خیمه ها و غرفه های شاهی برایت دعا کنم. تو به زودی به تاج و تخت 
پادشاهی آراسته می شوی. با توجه به اخالصی که احمدخان داشت خواهش 

1. Singh G., (1959), Ahmad Shah Durrani Father of Modern Afghanistan, 
Bombay: Asia Publication House, p. 19. 

کتاب مملو از این نوع داستان ها و قصه ها است.
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درویش را برآورده ساخت. صابرشاه مانند یک طفل بعد از آن خیمه های کوچکی 
را در کنار خیمۀ احمد نصب نموده و آیت هایی از قرآن را تالوت می کرد. روز 
سوم نادرشاه به قتل رسید. احمدخان به درویش به عنوان مرشدی نگاه کرد که 
می تواند رازهای آینده را ببیند. بنابراین، او را مورد عنایت قرارداد و در برگشت 

به سوی قندهار او را رها نکرد.1

داستان سینگ برخالف روایت رسمی می گوید: صابرشاه با احمدخان بود، نه 
چنان که غبار و روایت  رسمی مدعی  اند که پیر صابرشاه در مزارشیر سرخ در 
نزدیکی های قندهار زنده گی می کرد. سینگ بار دیگر برخالف ادعای روایت 
رسمی که صابرشاه را از اهالی کابل می داند می نویسد: صابرشاه از اهالی الهور 
بود. داستان هم چنان عالوه می کند: احمدخان از قبول پادشاهی ابا می ورزید،  اما 

صابر شاه اصرار کرد و او را پادشاه جدید خواند و برایش لقب ُدر ُدران بخشید.
کمیت فارس  سینگ عالوه می کند: این آغاز اعالن استقالل سران افغان از حا
بود. سینگ می نویسد: به اساس روایت برخی از مورخان تاج گذاری احمدخان با 
تأخیر در یک مراسم ساده در قندهار صورت گرفت، اما خود از روایتی طرف داری 
می کند که مدعی است مراسم تاج گذاری احمدخان در مزار شیر سرخ در نادر آباد 

در دو میلی شهر قندهار برگزار شد.2

1. Ibid., p. 26.
2. Ibid., p. 1924-35. 

سینگ داستان جالبی را دربارۀ روابط میان احمدخان و صابرشاه نقل می کند. این داستان از یک سو 
منابعی را نشان می دهد که سینگ در روایت حوادث تاریخی به آن ها اتکا می کند و از سوی دیگر نشان 

می دهد که پژوهش هایی در سطح دکتورا در آن مرحله چه گونه بودند.
»روزی به دربار احمدشاه رفتم. دیدم که احمد شاه بر تخت خود نشسته و درویشی سر و پا برهنه با 
ک آلود بر زانوی وی خوابیده است. هر از گاهی درویش دست به گوش و بینی  تن عریان و جسم خا
احمد شاه می َبرد و به سمت خود می َکشد و می گوید: ای افغان دیدی که تو را من پادشاه کردم و احمد 
شاه با نیاز و احترام تمام و سر پایین افگنده با او کالم می کند. وقتی از مردم خانه احوال و نام درویش 

استفسار کردم، آنان برایم گفتند که او صابر شاه نام دارد. همان، ص. 28.
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نویسنده گان افغان )پشتون( و گفتمان شکل گیری دولت
در این بخش از فصل به نمونه های بارزی از کارهای نویسنده گان افغان )پشتون( 
می پردازم تا ببینیم آنان چه گونه با روایت رسمی شکل گیری دولت در افغانستان 
برخورد و این داستان را چه گونه روایت و بازتولید می کنند. قابل تذکر می دانم 
کثر نویسنده گان به زبان انگلیسی در حوزۀ افغانستان پشتون تباراند. از اقوام  که ا
دیگر تعداد اندکی در این حوزه به انگلیسی نوشته اند یا کارهای علمی-پژوهشی 
آنان به چاپ رسیده است. بنابراین، می توان گفت میزان نماینده گی از صداهای 

محروم یا گفتمان های سرکوب شده در منابع انگلیسی بسیار محدود است.1
کر از مورخان مشهور افغان و برداشت  او از ابرنشانۀ  این بخش را با کارهای کا
از  کر در مقدمه اش برای برساخت تصویری  گفتمان رسمی آغاز می کنم. کا
هویت افغانستان به اساس اصل دوگانه گی »ما« و »دیگری« گفتمان رسمی را 
کر ادعا می نماید افغانستان سه نام تاریخی دارد و هر یکی  تکرار می کند. کا
قرن ها عمر و این نام ها این سرزمین را در تاریخ از دیگر کشورها و سرزمین ها 

متمایز می سازد.
سه نـام اصلی: آریـانا در عهد باستان، خـراسان در قرون وسطی و افغانستان 
در زمان معاصر این سرزمین را در طول تاریخ متمایز می سازد. به رغم این که 
هرات، باختر و کابل در دوره هایی سلطنت های خود را داشته اند. افغانستان 
ُمدرن تقریبًا با سرزمینی که در منابع یونانی به نام آریانا، در منابع فارسی قدیم به 
نام آریا یا آریانا، در سانسکریت به نام آریاوارته یا آریاورشه و در زند )اوستا( به 

نام ایریانه ویجه یادشده هم مرز و هم حدود است.2

1. در تالشم برای یافتن نویسنده گان غیرپشتون به زبان انگلیسی تنها چند نویسنده را یافتم: پروفیسور 
نظیف شهرانی اوزبیک تبار که با رویکرد انتقادی به تاریخ افغانستان نگاه می کند، سیدعسکر موسوی 
هزاره تبار که رویکرد مشابهی در برخورد با تاریخ و هویت اتخاذ می نماید، امین صیقل تاجیک تبار که 
کتر شایق قاسم تاجیک تبار که کتابش به تازه گی به چاپ  فاقد رویکرد انتقادی به موضوع است و دا

رسیده و به برخی از اسطوره های برساخته شده در افغانستان نگاه انتقادی دارد. 
2. Kakar, H.K., )1979(, Government and Society in Afghanistan; The Reign of 
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کر با نسخه برداری از غبار و روایت رسمی می نویسد: آریانا نام جغرافیایی  کا
و فرهنگی بود تا سیاسی و میان هند و فارس موقعیت داشت. آریانا به عنوان 
کر 1500 سال دوام کرد و در دوران اسالم کشور  نام کشور به اساس روایت کا

خراسان نام گرفت و برای 1500 سال دیگر تا آخر قرن نوزدهم ادامه یافت.
کر ادعا می کند که  برای تفکیک میان پیشینۀ تاریخی افغانستان از ایران کا
کر  نام آریانا قدیمی تر از ایران می باشد و ایران از آریانا برگرفته شده است. کا
می افزاید: نام ایران برای نخستین بار در زمان ساسانیان )208 تا 561( ظهور کرد 
و به صورت ایران شهر به کار می رفت تا سرزمینی را نشان دهی کند که ساسانیان 
کر می افزاید: در دورۀ اسالمی ایران به رغم این که  بر آن حکومت می کردند. کا
جای خود را در ادبیات و منابع حفظ کرد، اما اهمیت و جایگاه سیاسی خود را از 
کر نتیجه می گیرد که ایران قبل از قرن نوزدهم برای ایران  دست داد. در پایان کا
کر می افزاید: افغانستان چنان که عده یی مدعی  اند نام  معاصر به کار می  رفت.1 کا

نوی نیست که با به قدرت رسیدن احمدشاه درانی روی صحنه آمده باشد. 
افغانستان به معنای سیاسی برای نخستین بار برای یک سرزمین/قلمرو در دهۀ 
سوم قرن چهاردهم توسط سیف هروی در تاریخ هرات به کار رفته است. او این 
نام را به تکرار در کنار نام های دیگری چون شبرغان، ترکستان و خراسان یاد 
می کند. ظاهرًا افغانستان در زمان هجوم چنگیز خان )1206 تا 1227( مستقل 
کمان آل کرت خراسان  کمان محلی اداره می شده تا این که حا بوده و توسط حا
در هرات )1245-1381( برآنان چیره می شوند. در این مرحله کلمۀ افغانستان 
عمومًا به منطقه یی به کار می رفت که میان غزنی و دریای سند موقعیت داشت 
و مستنک )کویته( مرکز آن بود. به عبارت دیگر، سرزمین های هموار و مرتفع 
کوه های سلیمان جایی که افغان ها برای قرن ها زنده گی می کردند شامل افغانستان 
بود. نویسنده گان بعد از سیف هروی از افغانستان تقریبًا با همین مرزها و 

Amir Abd al-Rahman Khan, Texas: University of Texas Press, p. xvi. 
1. Ibid., p. 251 and notice no 1. 
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مواصفات نام برده اند.1

کر از ابرنشانۀ گفتمان؛ افغانستان و افغان سه روایت و برداشت ارایه می کند:  کا
1( در مقیاس بیـن المللی افغانستان بـه عنـوان نام، سـرزمین و قلمروی را افـاده 
کمیت این دودمان قرار داشت و به  می کرد که در اوج امپراتوری درانی تحت حا
عالوۀ افغانستان کنونی شامل خراسان فارس، ترکستان، پنجاب، کشمیر، هرات 
کر عالوه می کند: حتی الفنستون در سال 1809 مالحظه  و بلوچستان می شد. کا

کرده بود که هندوکش مرز شمالی افغانستان را شکل می دهد.  
کر می افزاید: در بخش دوم قرن نوزدهم نام افغانستان به سرزمینی اطالق  کا
گردید که میان خط دیورند و دریای آمو قرار دارد. این مفهوم به این معنی  بعد 
کر  از مشخص شدن مرزهای کشور توسط روسیه و بریتانیا عمومیت یافت. کا
عالوه می کند: این مرحله با مهاجرت افغان ها به سوی شمال مصادف شد که 
مبدل  افغانستان  اصلی  جزو  به  ملحقات  از  را  هندوکش  آن سوی  والیت های 
کردند. 2( کلمۀ افغان توسط فارس ها به معنای پشتون  و برای پشتون ها به کار 
می رفت. 3( آنانی که سلطنت افغانستان را تأسیس کردند عمدتًا افغان بودند و به 

همین بنیاد کشور افغانستان خوانده می شود.2
کر تالش می کند عمق تاریخی یی از پیشینۀ زبان پشتو و پشتون ها در  کا
عهد باستان ارایه کند. برای انجام این هدف او روایت رسمی یی را که در فصل 
دوم کتاب توضیح دادم تکرار می نماید و از تالش های پشتون ها برای تشکیل 
کر چنان که در روایت رسمی ادعا گردیده تالش  حکومت صحبت می کند. کا
می کند دو اقدام افغان ها را برای تشکیل دولت به تصویر بکشد. او امتیاز تشکیل 
نخستین دولت مستقل افغانستان را به صورت مساوی و یکسان به غلجایی ها 
1. Ibid., p. Xvi. 

چنان که در فصل چهارم توضیح خواهم داد روایت او از برداشت سیف هروی از تاریخ افغانستان 
دقیق نیست.

2. Ibid., p. Xvii.
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و درانی ها می بخشد: تشکیل نخستین دولت مستقل توسط میرویس هوتکی و 
کر به نظریۀ افغانستان ُمدرن  تشکیل دولت افغان ها توسط احمدشاه ابدالی.1 کا
دوپری احترام می گذارد، اما آن را به عنوان آغاز تأسیس دولت یا ظهور افغانستان 

نمی پذیرد. 
کر از افغانستان و حوادث  گره گاه تجاوز و مقاومت در تصویر تاریخی یی که کا
کر در کتاب خود از جرگه نه به  تاریخی کشور ارایه می کند برجسته است. کا
عنوان یک نهاد سیاسی که به عنوان سازوکار قبیله یی برای رسیده گی به مشکالت 

محلی یاد می کند. 
نمونۀ دیگر از این نوع تالش ها به زبان انگلیسی پایان نامٔه دکتورای محمد 
اشرف غنی احمدزی است. او در پایان نامۀ دکتورایش »تولید و  سلطه: افغانستان 
کنون اقبال چاپ نیافته، روایت مشابهی را تکرار می کند  از 1747 تا 1901« که تا ا

و از احمدشاه ابدالی به عنوان موسس و بنیادگذار دولت افغان نام می برد.2
کتاب تازۀ مصداق کـه در سال 2006 به چـاپ رسیده نمونۀ جـالبی از روایت 
پشتون محور تـاریخ، سیاسـت و جـامعۀ افغانستان است. مصـداق مانند سایر 
پشتون های ناسیونالیست تحت تأثیر گفتمان الفنستون،3 یا دانش استعماری و 
ناسیونالیزم انحصارگرای دولتی برداشت خود را از ابرنشانه  و سه گره گاه گفتمان 
رسمی دربـارۀ شکل گیـری دولت ارایه می کنـد. به عنـوان یک پشتون غلجایی 
مصداق استدالل می کند که نخستین دولت افغان توسط میرویس در سال 1709 
1. Ibid., p. Xix.
2. Ghani A. (1982) Production and Domination: Afghanistan 1747-1901, PhD 
Thesis submitted to the Graduate School of Arts and Sciences of Columbia 
University.

3. مصداق الفنستون را به دلیل این که مبارزات غلجایی ها را قبل از قیام درانی ها ذکر نکرده و به 
تفصیل جریان لویه جرگۀ میرویس هوتکی و لویه جرگه یی را که احمدشاه درانی را انتخاب کرد به 

بحث نگرفته انتقاد و او را سرزنش می کند. ر.ک به:
Misdaq N. (2006), Afghanistan Political Frailty and External Interference, 
London: Routledge, p. 12.
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تشکیل گردید و سپس توسط احمدشاه درانی. 
مصداق ادعا می کند: تعریف دولت ُمدرن به عنوان یک مفهوم سیاسی و 
کم واحد می تواند بر دولت افغان  معرف قلمرو جغرافیایی واحد تحت رهبری حا
که توسط احمدشاه ابدالی تأسیس گردید اطالق گردد. بنابراین، او با استفاده از 
ُمدل دولت پاتریمونیال وبر به توضیح دولت  افغان می پردازد. مصداق می نویسد: 
نظریۀ ناسیونالیسم ُمدرن با جامعۀ قبیله یی افغان پیوندی ندارد، در عوض او بر 

اصل پشتون والی به عنوان ناسیونالیسم افغانی تمرکز می کند.1
مصداق روایت ظهور دولت افغانستان را در چارچوب گره گاه تجاوز و مقاومت 
فرمول بندی می کند. بعد از برساخت پیشینۀ تاریخی غنی و پربار برای افغانستان 
و قراردادن افغان ها )پشتون ها( در قلب این تمدن، مصداق به سان روایت رسمی 
مدعی می گردد که افغانستان میان سه قدرت تقسیم گردیده بود: شیبانی های 
اوزبیک در شمال، صفوی های فارس در غرب و امپراتوری مغولی هند در شرق. 
سپس او به تکرار و نقل داستان قدیمی مبارزات پشتون ها در چندین محاذ برای 
بازتأسیس دولت مستقل افغانستان می پردازد. شاید یگانه تفاوت روایت مصداق با 
روایت رسمی این باشد که او به صورت گنگ و نامفهوم از مبارزۀ افغان ها حرف 

نمی زند، بل که بسیار واضح از مبارزۀ پشتون ها سخن می گوید. 
در بارۀ گره گاه جرگه و لویه جرگه و نقش آن در انتخاب احمدشاه ابدالی در 
قندهار مصداق روایت رسمی را با تفصیل تکرار می  کند. او از جرگه و لویه جرگه 

در نوشتۀ خود چنین تصویری ارایه می کند:
جرگه یک اصطالح پشتو است و به معنای مالقات یا اجتماع به کار می رود. 
جرگه جزوی از نهادهای اجتماعی پشتون ها است و همیشه نقش قاطعی در 
اجبار و پابندی به هنجارها داشته است. جرگه ها سازوکارهایی  اند که توسط آن ها 
کنان  همبسته گی و ثبات تأمین می گردد. تاریخ جرگه به هزاران سال قبل به سا

1. Ibid., p. 1-32.
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اصلی منطقه )آریانا( که امروز به نام افغانستان یاد می شود برمی گردد. آنان دو 
نوع جرگه داشتند: سیماتی و سبها.1 در نوع اول، اجتماع در سطح قریه صورت 
می گرفت و افراد عالقه مند می توانستند برای حل اختالفات محلی اشتراک 
کنند. در نوع دوم، بزرگان قبایل در حاالت اضطرار در سطح ملی یا منطقه یی 
برای انتخاب پادشاه یا در غیاب پادشاه برای اتخاذ تصمیم در مورد جنگ و 

صلح اجتماع می کردند.2

مصداق در بحث گره گاه لویه جرگه به مثابۀ نماد حکومت توسط جرگه ها در 
افغانستان لویه جرگه را تعریف و فهرستی از مهم ترین لویه جرگه ها در تاریخ 
افغانستان را ارایه می کند و به چه گونه گی توسعۀ لویه جرگه و ارتقای آن به جزوی 
کید می نویسد: لویه جرگه بلندترین مرجع  از ساختار نظام می پردازد. مصداق با تأ
تصمیم گیری پشتون ها در قضایای ملی و درون قبیله یی است. جرگه های ذیل 
از نظر مصداق تاریخی ترین و مهم ترین جرگه ها در تاریخ افغانستان به شمار 

می روند:
لویه جرگۀ 1709 که در باال از آن تذکر رفت، لویه جرگۀ 1747 که در پایان 
توضیح داده شده است و لویه جرگه های قرن نوزدهم و بیستم در پاسخ به تجاوز 

بریتانیا در 1839، 1879 و 1919.
لویه جرگۀ 1923 که نخستین قانون اساسی افغانستان را به بحث گرفت و از 
کنون به  1923 به بعد لویه جرگه در پنج قانون اساسی یی که از آن زمان تا ا
تصویب رسیده اند به عنوان بلندترین مرجع تبلور ارادۀ مردم به رسمیت شناخته 

شده است.
تمام تصمیم های ملی در مورد جنگ و صلح از سوی لویه جرگه هایی که از 
تمام مردم کشور نماینده گی می کردند اتخاذ یا حمایت شده اند. از 1956 به بعد 
لویه جرگه به عنوان رکن دولت به رسمیت شناخته شده است. در قانون اساسی 
1963 جرگه جزوی از ساختار و دستگاه دولت شد و از آن به بعد جزوی از 

1. Simite/Seymati and Subha.
2. Ibid., p. 42.
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قانون اساسی افغانستان به شمار می رود.1

روایت او از چه گونه گی شهرت احمدخان، کشته شدن نادر افشار و چه گونه گی 
انتخاب او به عنوان پادشاه جدید افغانستان به هدف ارایۀ تصویر دموکراتیک از 
لحظۀ ظهور دولت افغانستان معاصر استوار بر روایت و نوشتۀ سینگ، فیرایر، 

ملیسون، غبار و روایت رسمی است. 
رویکرد دموکراتیک نسبت به قدرت، مشارکت سیاسی، اجماع و مشوره و 
رای زنی در لویه  جرگۀ 1747 به خاطر انتخاب پادشاه جدید شبیه گفتمان رسمی 
در روایت مصداق تکرار و بازتولید می گردد.2 مصداق عالوه می کند: این حرکت 
1. Ibid., p. 42.

2. مصداق می نویسد: لویه جرگۀ 1747 به درخواست نورمحمدخان علی زی یکی از فرماندهان همرکاب 
احمدشاه در خدمت نادرشاه برای انتخاب پادشاه دایر گردید. مصداق عالوه می کند: »نیروهای ابدالی، 
غلجایی و شمار اندکی اوزبیک وقتی متوجه خطر عمومی علیه خود شدند، درخواست نور محمد علی زی 
را قبول و تحت رهبری او به سوی قندهار حرکت کردند. در مسیر راه به سوی قندهار آنان بزرگان 
قبایل و گروه های قومی را به جرگه یی فراخواندند که باید پادشاه آینده را انتخاب می کرد. جرگه که یکی 
از ویژه گی های برجسته در تاریخ ُمدرن افغانستان به شمار می رود در داخل قلعۀ جنگی نیروهای نادر 
کثر شاخه های  کتوبر 1747 دایر گردید«. (Wajdi 1986: 83) به عالوۀ ا افشار در شیر سرخ در ا
فرعی قبایل پشتون که به کنفدراسیون قبایل ابدالی و غلجایی تعلق داشتند اقلیت های دیگری چون 
اوزبیک ها، تاجیک ها، بلوچ ها، شیعه های هزاره و قزلباش ها نیز در این جرگه اشتراک کرده بودند. اما 
آنانی که با قدرت و صالبت حرف می زدند و می خواستند برای مقام پادشاهی افغانستان در نظر گرفته 
شوند پشتون بودند. هر یک از بزرگان قبایل که در جرگه حضور داشت می خواست پادشاه شود. هریکی 
از آنان برمی خاستند و برای ساعت ها دربارۀ اهمیت قبیلۀ خود و اهلیت خود برای این مقام سخن 
می زدند. »برای مدتی چنان وانمود گردید که ناسیونالیسم پشتون با حسادت های قبیله یی درهم می شکند 
چون هریک از سران می خواست بحث نامزدی خود را به پیش ببرد و آماده نبود از دیگری حمایت 
کند.« (Fletcher 1965: 42) احمدخان یگانه شخصی در جرگه بود که حرف نزد اما هر روز در 
نشست های جرگه اشتراک کرد. به دلیل این رقابت ها و اختالفات بود که جرگه برای ُنه روز دوام نمود. 
ابدالی  قبیلۀ  از شاخه های  مقام حاجی جمال خان محمدزایی  این  برای  نظر  مورد  آشکارا شخص 
می نمود. در روز نهم درویشی به جرگه پایان بخشید. پشتون ها به پیرها و درویش ها باور و اعتقاد 
دارند. بنابراین، شگفت آور نبود که صابرشاه کابلی یکی از درویشان که در قندهار پیروان زیاد داشت 
برخاست و گفت: »چرا این گپ های بی معنی  و طوالنی؟ خدا احمدخان را بزرگ تر از هریک از شما 
گر  خلق کرده است. او به یکی از خانواده های نجیب افغان تعلق دارد. به کار خداوند تن در دهید و ا

آن را تخریب کنید عذاب خداوند بر شما نازل می گردد« و کسی اعتراض نکرد. همان، ص. 43. 



واکاوی گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان/248

به مثابۀ اعالن استقالل بود و احمدشاه متعاقبًا امپراتور شد. بنابراین، از نظر 
کر نخستین دولت افغان در 1709 ظهور کرد و برای دومین بار  مصداق مانند کا
در سال 1747. مصداق عبدالرحمان خان را ُمدرن ساز می خواند و تالش های 

امان الله خان و دودمان مصاحبان را حرکت هایی به سوی تأسیس دولت ملی.1
زلمی خلیل زاد، انوارالحق احدی و علی احمد جاللی از نویسنده گان مطرح 
دیگر به زبان انگلیسی  اند که رویکرد مشابهی را در تقویت و ترویج گفتمان 

رسمی در نوشته های خود دنبال می کنند.
آخرین شخصی که در این فهرست به او پرداخته می شود امین صیقل است. 
او تاجیک یا فارسی زبان و از کابل می باشد. صیقل پروفیسور علوم سیاسی و 
رییس مرکز مطالعات عربی و اسالمی خاورمیانه و آسیایی مرکزی در دانشگاه 
ملی در کانبرای آسترالیا است. کتاب افغانستان معاصر: تاریخ مبارزات و بقای 
یک ملت، اثر تازۀ صیقل است که به همکاری روان فرهادی و خیرل نورجانوف 
در سال 2006 به چاپ رسیده است. در ارایۀ تصویر افغانستان صیقل کم و بیش 
همان الگوی رسمی را دنبال می کند. از نظر صیقل احمدشاه ابدالی مؤسس دولت 
مستقل افغان است. او مانند مصداق به این باور است که ُمدل دولت پاتریمونیال 
وبر می تواند دولت افغان را توضیح بدهد.2 صیقل پیشینۀ تاریخ غنی و پرباری برای 
ابرنشانۀ روایت به تصویر می کشد. حضور پر رنگ گره گاه تجاوز و مقاومت در 
روایت او به روشنی به چشم می خورد و بحث تجاوز بریتانیا و روسیه بر افغانستان 
و شکست آنان را توضیح می دهد. صیقل داستان ظهور نخستین  دولت افغان 

برای تفصیل بیش تر دربارۀ روایت رسمی در مورد جرگه و لویه جرگه ر.ک. به:
Jirga - A Traditional Mechanism of Conflict Resolution in Afghanistan, by 
Ali Wardak, University of Glamorgan, UK at: http://unpan1.un.org/intradoc/
groups/public/documents/apcity/unpan017434.pdf  (Accessed on 08/11/2012) 
1. Ibid., p. 51 and 72.
2. Saikal A. (2006), Modern Afghanistan; A History of Struggle and Survival, 
London: Tauris and Co Ltd, p. 4. 
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تحت رهبری احمدشاه ابدالی در جرگۀ 1747 و تحوالت آتی را از روایت رسمی 
نسخه برداری و تکرار می کند.1

1. Ibid., p. 39.





بی جایی، تنوع و استعمارزدایی ۱۹7۸ تا ۲۰۱۰

کنندۀ پـسا-1970، چـنان کـه در فـصل های بعدی به  تحـوالت و حـوادث بی جـا
کم بر افغانستان و  ویژه در فصل پنجم به توضیح آن می پردازم، نظم نمادین حا
هویت های مرتبط به آن را مختل کرد و فضا را برای ظهور گروه های جدید تا 
کننده یا بحرانی هایی  گفتمان های خود را ارایه کنند، فراهم ساخت. حوادث بی جا
کم از نماینده گی از آن ها عاجز ماند، برای مختل ساختن و  که نظم گفتمانی حا

بی ثباتی نظم نمادین در این مرحله عمل کردند. 
این »نامتمرکزسازی« ساختار توسط فرایندهای اجتماعی نه تنها هویت های 
موجود را برهم ریخت که منجر به بحران هویت در کشور گردید. چنان که در 
کننده نه تنها ضربه ها و  فصل چارچوپ نظری توضیح داده شد حوادث بی جا
آسیب های روحی و روانی  اند، بل که به دلیل مختل ساختن نظم موقتًا به ثبات 
گیرتر و نماینده تر   رسیده در جامعه فضا را برای شکل گیری نظم نوینی که شاید فرا

یا برعکس باشد باز می کنند.
کننده که ساختار قدرت در کشور را تغییر داده است  درپی این حوادث بی جا
نسل نوی از دانشمندان، نویسنده گان و پژوهشگران در داخل و بیرون از کشور 
ظهور کرده اند. این ها نه تنها گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان بل که 
کلیت گفتمان تاریخ نگاری و هویت در افغانستان را به چالش می کشند. آنان 
استدالل می کنند: دانش دربارۀ افغانستان یا توسط قدرت های استعماری تولید 
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گردیده یا رسمًا و به صورت گزینشی توسط دولت یا به حمایت دولت برساخته 
شده است. آنان مدعی اند تصویری را که دولت برساخته انحصاری و مسأله دار 
است. در فصل پنجم و در حرکت شالوده شکنانه ام به تفصیل بیش تر به این 
رویکردهای انتقادی و چه گونه گی به چالش کشاندن و مسأله دارساختن گفتمان 

استعماری و رسمی دربارۀ افغانستان می پردازم.1

1. این جا به اختصار به عناوین برخی از کتاب ها و پژوهش هایی اشاره می کنم که از نظر من شامل این 
بخش می شوند و در فصل های بعدی به تفصیل به این بحث می پردازم.

The ‘Ancient Supremacy’; Bukhara, Afghanistan and the Battle for Balkh, 
1731-1901, by J. L. Lee, The Making of Modern Afghanistan (2008) by B. 
D. Hopkins, State and Tribe in Nineteenth-Century Afghanistan (1997), by 
Christine Noelle-Karimi, Afghanistan: A country without a State? (2002), ed-
ited by C. Noelle-Karrimi, Conrad Schetter, and Reinhard Schlagintweit, and 
Afghanistan: A Cultural and Political History (2010), by Thomas Barfield.  

کتر مهدی »نظریه  های تأمین ثبات و حل مناسبات تباری«،  به زبان فارسی این جا می توانم از مقالۀ دا
چندین مقاله از پروفیسور عبدالخالق لعلزاد در بارۀ ایجاد افغانستان و نام های تاریخی این کشور و کار 

تازۀ عزیز آریانفر در بارۀ بازنویسی تاریخ افغانستان نام ببرم.
از کارهایی که توسط نویسنده گان افغانستانی به انگلیسی نوشته شده اند می توانم از کارهای ذیل نام 

ببرم:
Works of Professor M. Nazif Shahrani, The Hazaras of Afghanistan: An Histor-
ical, Cultural, Economic and Political Study (1998), by Sayed Askar Mousavi, 
Editing the past: colonial production of hegemony through the "Loya Jirga" in 
Afghanistan (2009), by M. Jamil Hanifi, Connecting Histories in Afghanistan: 
Market Relations and State Formation on a Colonial Frontier (2008), and other 
articles by Shah Mahmoud Hanifi, and Afghanistan: Prospects for Stability in 
Relation to Geostrategic Dynamics in Central and South Asia, (2007) PhD 
Thesis by Ahmad Shayeq Qassem.



نتیجه گیری

در این فصل تالش کردم گفتمان رسمی شکل گیری و ظهور دولت را در زبان 
انگلیسی در دانشی که توسط قدرت های  استعماری، دانشمندان، پژوهشگران و 
دولت افغانستان در محور ابرنشانه  و گره گاه های روایت تولید گردیده بازسازی 
کنم. گفتمان را در سه مرحله بازسازی کردم: 1( شکل گیری دانش استعماری 
یا گفتمان الفنستون، 2( اختالط/تالقی دانش و گفتمان استعماری با گفتمان 

گونی و استعمارزدایی.  ناسیونالیزم افغانی قوم گرا و 3( آغاز بی جایی، گونا
در مرحلۀ نخست در نتیجۀ پیش روی استعمار در منطقه به ویژه پیش روی های 
امپراتـوری بریتـانیا به سـوی هند و تأسیس کمپنی هنـد شـرقی در قرن هفدهم 
تالش های جدی یی صورت گرفت تا مطالعاتی دربارۀ منطقه به اهداف استعماری 
صورت گیرد. عالوه براین، در رقابت های میان امپراتوری بریتانیا و روسیه و آن چه 
در تاریخ به نام بازی بزرگ یاد می گردد امپراتوری بریتانیا چندین بار دست به 

مداخله و اقدام نظامی در افغانستان زد. 
به اثر این تحوالت کتاب ها، گزارش های استخباراتی و دانش عمومی قابل 
مالحظه یی دربارۀ افغانستان و منطقه تولید گردید. شکل گیری دانش استعماری 
دربارۀ افغانستان با فورستر در سال 1783 آغاز می گردد و با کارها و فعالیت های 
الفنستون و همکاران وی در کمپنی هند شرقی تا دهۀ بیست قرن بیستم توسعه 

و گسترش می یابد.  
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الفنستون با کتاب ماندگار گزارش سلطنت کابل بنیان گذار گفتمان استعماری 
دربارۀ افغانستان به شمار می رود. نام و مفهوم افغانستان در این مرحله ثبت و توسط 
فورستر در سال 1783 وارد منابع انگلیسی می گردد. او در سفر خود از افغانستان 
و تعدادی از شهرهای عمدۀ منطقه دیدن می کند و برای نخستین بار تصویری از 
جغرافیا و موقعیت این سرزمین ارایه می کند. او افغانستان را سرزمینی معرفی 
می نماید که افغان ها در آن زنده گی می کنند یا تحت تسلط آنان قراردارد. به اساس 
روایت فورستر شمال کابل که بلخ پایتخت آن می باشد از توابع یا ملحقات پادشاه 
است و شامل افغانستان نمی باشد و هرات جزوی از خراسان است. افغان ها، 
کنان اصلی شهرهایی را تشکیل می دهند که او  فارس ها و تاتارها یا ترک ها سا

آن ها را دیده است.
به اساس روایت فورستر یک اقلیت یهود، گرجی، ارمنی، هندو و سیک در 
مرکز شهرهایی که او آن ها را دیده است، زنده گی می کردند. فورستر می نویسد: 
دربارۀ تاریخ افغانستان معلومات قابل اعتبار اندکی وجود دارد. او تاریخ افغان ها 
را با ظهور محمود هوتکی در 1720 آغاز می کند و سپس به ظهور احمدشاه 
بعد از مرگ نادر افشار می پردازد. فورستر احمدخان را مؤسس امپراتوری ُمدرن 
افغانستان می داند اما جزییاتی از گره گاه ظهور، حکومت توسط جرگه ها و اصل 
تجاوز و مقاومت به دست نمی دهد. در عوض او از افغان ها به نام اشغالگران 
و  فارس ها  تاریخ  دربارۀ  تفصیل  اندک  با  و  می برد  نام  از خراسان  بخش هایی 

ترک ها هنگام دیدار از هرات حرف می زند. 
یا نقطۀ عطف  ایـن مرحـله سنگ بنا  افغانستان در  الفنستون دربـارۀ  کـار 
و  الفنستون  گزارش  است.  افغانستان  دربارۀ  استعماری  گفتمان  شکل گیری 
همکاران او از افغانستان یکی از مفصل ترین گزارش های استعماری بریتانیا 
به شمار می رود. برخالف تصویر و گزارش گیج کنندۀ فورستر الفنستون تصویر 
واضحی از منطقه ارایـه می کند. الفنستون تصـریح می کنـد کـه او برای انجام 



255/فصل سوم؛ بازسازی گفتمان شکل گیری دولت...

مأموریتی به سلطنت کابل و مالقات پادشاه این سلطنت، شاه شجا ع می رود. در 
جریان این مأموریت رسمی او وظیفه می گیرد تا به مطالعۀ افغانستان، مناطق و 
گروه های قومی نزدیک به هند که همیشه ثبات هندوستان را تهدید می کردند 

بپردازد. 
افغانستانی که الفنستون از آن حرف می زند یکی از مناطق یا اجزای سلطنت 
کابل است. از نظر الفنستون افغانستان به معنای زمین یا قلمرو افغان ها است و 
افغان   یا افغان ها در اشاره به یک گروه قومی پشتون یا پشتون ها را افاده می کند. 
یا  منطقه  تا  می گیرد  تصمیم  الفنستون  نخست  قدم  در  افغان ها  مطالعۀ  برای 
سرزمینی را که او فکر می کند باید افغانستان گفته شود مشخص و معین کند. 
الفنستون واضح می سازد که افغان و افغانستان از نام هایی مطلوب و مورد نظر 
افغان ها نیستند و توسط آنان به کار نمی روند بل که فارس ها آن ها را با بارمنفی 
برای پشتون ها به کار می برند و افغان ها به صورت عموم نام کشور خود را خراسان 
می خوانند. الفنستون در مطالعات قوم نگارانۀ خود از افغان ها به این نتیجه می رسد 
که آنان به صورت عمده در اطراف کوه های سلیمان زنده گی می کنند و از آن جا 
به صورت تدریجی به سوی بخش های عمده یی از خراسان امتداد و گسترش 

یافته اند.
الفنستون دربارۀ خاستگاه  افغان ها و تاریخ نامعلوم آنان بعد از مطالعه و ذکر 
تمام فرضیه ها به رغم ترجیح اصالت یهودی افغان ها به عنوان یکی از قبیله های 
گم شده چنین نتیجه می گیرد: پیوند افغان ها را نمی توان فراتر از محل سکونت آنان 
و کوه های اطراف با هیچ قبیله و کشوری ردیابی کرد. او افغان ها را به قبیله های 
مختلف تقسیم می کند و سپس سرزمین های معینی را به عنوان محل سکونت قبایل 
مشخص می سازد و گزارش مفصلی از سنن و عادات هر یکی از آنان ارایه می کند.

الفنستون ادعا می کند که سرزمین افغانستان قبل از تأسیس امپراتوری درانی 
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میان هند و فارس تقسیم شده بود. وی هم چنان عالوه می کند: ظهور پشتون ها 
در نقشۀ منطقه با تسخیر فارس توسط قبایل غلجایی و متعاقبًا ظهور ابدالی ها آغاز 
می گردد. الفنستون تاریخ افغان ها را از تأسیس امپراتوری درانی شروع می کند و به 

تفصیل به جزییات چه گونه گی به قدرت رسیدن احمدخان می پردازد.
الفنستون دربارۀ گره گاه ظهور دولت افغان می  نویسد: وقتی نادر افشار به قتل 
رسید احمدخان به قندهار رفت و خود را پادشاه اعالن کرد. او هم چنان عالوه 
می کند که اوزبیک ها و هزاره ها احمدخان را در رسیدن به پادشاهی همکاری 
کردند. الفنستون دربارۀ گره گاه جرگه یا حکومت توسط جرگه ها به این باور است 
که جرگه یک سازوکار قبیله یی برای حل اختالفات و نزاع های قبیله یی می باشد 

تا یک نهاد سیاسی. 
گرچه الفنستون جزییات مفصل و نظام مند  در مورد گره گاه تجاوز و مقاومت ا
ارایه نمی کند، اما تصویری که او از قبایل به عنوان جمهوری خواه، آزاد، جنگ جو 
و نجیب ارایه می نماید در تقویت این اصل در مراحل بعدی نقش دارد. تحوالت 
مراحل پسین، غنامندی گفتمان استعماری و لشکرکشی های بریتانیا به افغانستان 
این اصل را با توجه به برداشت و باورعمومی در مورد شکست های مکرر انگلستان 

در افغانستان تقویت کرد. 
روابط و تعامل درازمدت کمپنی هند شرقی و هند بریتانیایی با افغانستان به 
شمول مداخله  های نظامی زمینه را برای مطالعات گسترده در مورد این کشور 
فراهم ساخت. از جمع این مطالعات می توان از کارهای ویلسن دربارۀ آریانا و 
مطالعات گستردۀ بیلو که به برداشت و فهم یونانی ها در مورد منطقه نیز استناد 
می کند و در مراحل بعدی تأثیر فوق العاده یی بر روایت رسمی و شبه رسمی دارند 

نام برد. 
موضوع قابل تأمل و شگف برانگیز این که این برساخت استعماری یا مطالعات 
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گسترده در مورد افغان ها یا سرزمین و قلمروی که آنان زنده گی می کردند، اشغال 
برای  اما عمدًا  تدریج  به  قرار داشت،  آنان  اداره و تسلط  یا تحت  بودند  کرده 
افغانستان در مراحل پسین به عنوان دولت ملی جدید پسااستعماری اطالق گردید 
که با بحث، برداشت و تفصیالت الفنستون از افغانستان به عنوان محل سکونت 

افغان ها فرق دارد. 
تکامل گفتمان نه تنها از سوی نویسنده گان استعماری پساالفنستون مورد 
استقبال قرارگرفت و تقویت گردید که با خوشی از سوی دولت افغانستان درونی 
و به صورت گسترده بازتولید و ترویج شد. مرحلۀ شکل گیری دانش استعماری 
یا گفتمان الفنستون نه تنها بر شکل گیری و توسعۀ روایت رسمی افغانستان تأثیر 
عمیق دارد که در معرفی افغانستان برای جهان بیرون نیز نقش برجسته  ایفا 

می کند. 
فرایند بازشدن مدیریت شدۀ جامعه و درونی ساختن دانش استعماری که با 
سلطنت حبیب الله خان )1901 تا 1919( آغاز گردید با شدت بیش تر در دوران 
کمیت امان الله خان )1919 تا 1928( در مرحلۀ ُمدرن سازی رادیکال دنبال  حا
کمیت دودمان مصاحبان )1929 تا 1978( با تأسیس نهادهای  شد و در زمان حا
دولتی برای غنی سازی گفتمان رسمی به اوج خود رسید. در این مرحله حکومت 
افغانستان و نویسنده گان تحت حمایت دولت دانش استعماری را به صورت 
بازتولید  افغانی  با طعم و ذایقۀ  نظام مند درونی ساختند و در عین حال آن را 

کردند.1
مهم ترین اتفاق در این مرحله تالقی و اختالط ناسیونالیسم قوم محور دولتی با 
1. قابل تذکـر می دانم کـه حکـومت در این مرحـله بـه عالوۀ استفاده از دانش استعماری از منـابع 
پیشااستعماری فارسی و عربی نیز استفاده کرده است. اما تالش کرده تا این منابع را به اساس برنامه و 
طرح برساختۀ جدید افغانستان تاریخی و افغانستان معاصر اصالح و دستکاری کند. به اساس این طرح 
کنان آن ها به افغان تغییر یافت تا  نام های آریانـا، ایـران و خراسان در منابع پیشین به افغانستان و نام سا

هویت تاز ه یی برای کشور افغانستان در برابر دیگران در منطقه برساخته شود.
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گفتمان های استعماری و پسااستعماری است. در دوران پساالفنستون هنگامی که 
افغانستان استقالل خود را به دست آورد و ناسیونالیسم افغانی غنی سازی گردید 
و به مرحلٔه پیچیده گی دست  یافت، حکومت به صورت نظام مند تالش کرد تا 
ناسیونالیسم  قوم  گرا و گفتمان دولتی را در کارهایی که به زبان انگلیسی دربارۀ 
افغانستان از سوی دانشمندان غربی، حکومت افغانستان یا دانشمندان افغان به 
عهده گرفته می شد تزریق کند. حکومت نه تنها زمینه را برای این برنامۀ مشترک 
فراهم ساخت بل که مجدانه تالش نمود تا پیامد نتیجۀ این کارها را هدایت یا 

مدیریت کند.
دغدغه و نگـرانی اصـلی حکـومت و افغـان های نـاسیونالیست پسا-1930 
برخالف مرحلۀ پیشا-1915 مسألۀ تعدد قومی در کشور بود. بنابراین، آنان تالش 
کردند تا روایت مشترکی از پیشینۀ دینی-تاریخی و خاستگاه مردم افغانستان به 

هدف موفقیت برنامۀ هژمونیک قدرت و ایجاد نظم نمادین برسازند.
دانشمندان و پژوهشگران غربی در این مرحله، الاقل در نمونه هایی که ذکر 
کردم، به رغم مالحظات و گاهی ادعاهای متضاد، گفتمان رسمی شکل گیری 
دولت را در روایت خود گنجانیده اند. ابرنشانۀ گفتمان؛ افغانستان و افغان  ها در 
این مرحله از کاربرد برای قلمرو یا سرزمین خیالی افغان ها با تاریخ و پیشینۀ 
مشکوک و نامعلوم که سخاوت مندانه توسط الفنستون ترسیم گردیده بود ارتقا و 

تحول پیدا می کند.
ابرنشانۀ گفتمان به تدریج برای دولت پسااستعماری یی که در سال 1880 
با هویت و عمق تاریخی و تمدنی متمایز آریانا و خراسان ایجاد می گردد به 
کار می رود. کلمۀ افغان  یا افغان ها نیز در این مرحله متحول گردید و برای تمام 
اتباع سلطنت جدید به جای کاربرد اصلی آن برای پشتون  یا پشتون ها بدون در 
نظرداشت تفاوت های قومی-تباری به کار رفت. افغان ها در مراحل بعدتر ترجیح 
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دادند پشتون نامیده شوند و اصطالح افغان به تمام اتباع و شهروندان کشور به کار 
کثریت مطلق خود را در غیاب نفوس شماری معتبر  رود. اما پشتون  ها ادعای ا
برای مشروعیت بخشیدن به برخی از ادعاها، از جمله تسلط بر قدرت و ثروت 

و ممارست های سیاسی حفظ کردند. 
سـه گره گاه برساختۀ گفتمان رسمی بـه رغم تفاوت ها و تناقض  هایی در این 
مرحله در روایت تاریخی بازتاب می یابند. احمدشاه درانی به عنوان مؤسس افغانستان 
کید می کند که  معاصر یا امپراتوری درانی به رسمیت شناخته می شود. روایت تأ
او در لویه  جرگه یی بعد از ُنه روز بحث های دموکراتیک انتخاب گردید. گذشتۀ 
تاریخی جرگه و توسعۀ آن در مرحلۀ پسا-1920 به عنوان یک نهاد سیاسی به 
رسمیت شناخته می شود. عالوه براین، مفهوم لویه جرگۀ اضطراری برای رسیده گی 
به قضایای بزرگ ملی به گفتمان عالوه می گردد. اصل تجاوز و مقاومت در کلیت 
تاریخ نگاری و روایت تاریخی حوادث و رویدادهای این مرحله قابل ردیابی است. 
اما یک پارچه گی و وحدت گفتمان با موجودیت تناقض ها و تنش ها در جزییات 
روایت زیر سوال می رود و مسأله دار می گردد. یکی از بحث  های جالب در این 
مرحله نظریۀ دولت ُمدرن و پیشا ُمدرن است. برخی ادعا می کنند که دولت ُمدرن 
افغانستان با امیر عبدالرحمان خان در 1880 آغاز می گردد و با نظریه و بحث 
ایجاد این دولت توسط احمدشاه ابدالی در 1747 مخالف اند. عالوه براین، ادعاهای 
ناسیونالیستی حکومت افغانستان در این مرحله با کاوش های باستان شناسانه  مورد 

تأیید قرار می گیرد. 
گفتمان افغانی شکل گیری دولت به زبان انگلیسی برخالف دانش و روایت 
غیرحکومتی به زبان انگلیسی که از تنش  و پارادوکس رنج می برد تالش می کند 
پیچیده گی و غنای گفتمان که  روایت منظم، مسنجم و جامعی مانند مرحلۀ 
در فصل دوم به آن پرداخته شد، ارایه کند. چشم انداز و روایت افغانی نه تنها 
»تصویر« انحصارگرایی برساختۀ دولت افغانستان را در خود می گنجاند بل که با 
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تمام قوت به تقویت آن به عنوان یگانه واقعیت مطلق می پردازد. 
کنندۀ پسا-1978 نظـم نمادینی کـه توسط حکومت  بعد از حـوادث بی جـا
افغانستان ایجاد گردیده بود با هویت های مرتبط به آن به صورت رادیکال مختل 
می گردد. این »نامتمرکزشدن« و »بحران هژمونیک« فضا را برای ظهور مجدد 
گفتمان های محروم، سرکوب شده یا به حاشیه رانده شده و صداهای  نو فراهم 
ساخت تا گفتمان استعماری و گفتمان دولتی انحصارگرا و غیر دموکراتیک را 
مسأله دار و به چالش بکشانند. من این دوران مهم و تغییر رادیکال را »بی جایی، 

گونی و استعمارزدایی« می نامم. گونا



فصل چهارم

مسأله مندسازی روایت رسمی شکل گیری دولت در افغانستان 
با استفاده از تاریخ ، معاهدات و اطلس ها

مقدمه
در فصل دوم و سوم کتاب، آن چه را »قرائت اول« نامیدم، تالش کردم روایت 
رسمی شکل گیری دولت در افغانستان را با امانت داری در محور ابرنشانه و سه 
گره گاه  روایت؛ افغانستان و افغان ها، لحظۀ ظهور، حکومت توسط جرگه ها و 
اصل تجاوز و مقاوت بازسازی کنم. استداللم این بود که دولت افغانستان به 
دلیل طبیعت دیکتاتورانه و سرکوب گرانه اش در کنار برساخت گفتمان رسمی با 
استفاده از منطق تفاوت تالش کرد هر مخالفتی را خاموش، سرکوب یا با استفاده 
این فصل که نخستین  ابزارهای مختلف مهار و ضمیمۀ1 دولت سازد. در  از 
بر  اتکاء  با  یا »قرائت دومم« می باشد  حرکت »شالوده شکنانه-دیرینه شناسانه « 

منابع دست اول گفتمان رسمی را مسأله مند2 می سازم.
برای انـجام این  کار یک اسـتراتـژی سـه مرحلـه یی را انتخاب کرده ام. یک، 
برای مسأله مند ساختن گفتمان رسمی و نشان دادن تاریخ مندی و احتمال مندی 
هویت برساخته شده توسط دولت، در این فصل یک گام به عقب برمی گردم و 
1. Incorporate
2. Problematize



واکاوی گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان/262

به تاریخ نگاری و تاریخ منطقه می پردازم تا از یک سو پیکربندی فعلی را بدانیم 
و از سوی دیگر دیدگاه  و برداشت آنان را دربارۀ ابرنشانه و گره گاه های گفتمان 
رسمی درک کنیم. این رویکرد ما را کمک می کند تا اعتبار و حقیقت ادعای 
رسمی را مبنی بر این که افغانستان به عنوان یک هویت سیاسی مستقل به نام 
آریانا، خراسان و افغانستان برای قرن ها وجود داشت به آزمایش بگیریم و از 

گاه شویم. چه گونه گی گفتمان های پیشااستعماری در منطقه آ
دو، مجموعۀ معاهدات، روابط و اسناد بریتانیا در این منطقه را به بررسی 
می گیرم تا گام به گام نشان بدهم که چه گونه مفهوم افغانستان به عنوان یک دولت 
پسااستعماری در گفتمان استعماری ظهور کرد و توسعه یافت. در این تالش، 
برساخت تدریجی این مفهوم را در گفتمان استعماری و محدودیت های آن را 

برخالف ادعای عمق تاریخی-تمدنی روایت رسمی نشان می دهم.  
سه، برای آزمایش اعتبار و حقیقت گفتمان رسمی به بازنگری و بررسی نقشه ها، 
اطلس ها و جغرافیای تاریخی دوران باستان و ُمدرن جهان و آسیا می پردازم. با 
این حرکت می خواهم نشان بدهم که آیا دولت ملی مستقلی به نام آریانا در عهد 
باستان، خراسان در دورۀ پسااسالمی و افغانستان در زمان معاصر یا ُمدرن که 
توسط احمدشاه ابدالی در سال 1747 تأسیس گردید در نقشه  یا نقشه های جهان 

و منطقه وجود دارد یا خیر.



تاریخ نگاری ۱3۰۰ تا ۱۸۰۰ و داستان شکل گیری دولت 
در افغانستان

ابرنشانۀ گفتمان رسمی در منابع پیشااستعماری )۱3۲۱ تا ۱76۰( 
از 1300 تا 1880 در سرزمین ایران، خراسان و هند کتاب های تاریخی مهمی به 
کمان، امیران یا به همت مورخان و دانشمندان نوشته شده   فرمان پادشاهان، حا
است. منابع دست  اول فراوانی در حوزۀ تاریخ، جغرافیه و سیاست به زبان های 
فارسی و عربی در دسترس اند که تصویر کاملی از منطقه و گفتمان های سیاسی 
کم قبل از ورود استعمار فراهم می سازند. اما به دلیل محدودیت های پژوهش1  حا
تنها به تعدادی از این منابع می پردازم تا با ارایۀ نمونه هایی توضیح بدهم که منابع 
دست اول از ابرنشانۀ روایت؛ افغانستان و افغان ها و گره گاه های گفتمان چه 

تصویری ارایه می کنند. 
قوم محور  گفتمان  مسأله مندسازی  به هدف  این حرکت  نخست  بخش  در 
شکل گیری دولت در افغانستان از منابع پیشااستعماری آغاز می کنم. این حرکت 
از یک سو برداشت پیشااستعماری از گره گاه های روایت را و از سوی دیگر توسعۀ 

این مفاهیم را در امتداد دوران استعمار و پسااستعماری به نمایش می گذارد. 

1. در پژوهش در مرحلۀ دکتورا پژوهشگر با محدودیت کلمات روبه رو می باشد. پژوهشگر مکلف 
است تحقیق خود را با تفاوت مقررات در دانشگاه های مختلف در 80 هزار تا 120 هزار کلمه یا کم تر 

و بیش تر تکمیل و ارایه کند. 
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با تاریخ نامۀ هرات )1321( سیف بن محمد بن یعقوب هروی شروع می کنم 
فارسی  زبان  به  تا 1389(  کمیت دودمـان آل کـرت )1245  کـه در دوران حا
نوشته شده است.1 هروی نخستین مورخی است که اصطالح افغانستان را به 
زبان فارسی به کار می برد و توضیحات مفصلی دربارۀ افغانستان و افغان ها ارایه 
می کند. قبل از او مورخان دربارۀ تاریخ و محل سکونت افغان ها نوشته اند اما ترم 
افغانستان را به کار نبرده اند. هروی جزییات مفصلی از لشکرکشی های متعدد 
ملک شمس الدین آل کرت به افغانستان، فتح و سرکوب شورش ها در این منطقه 
به دست می دهد. به روایت هروی افغانستان محل تولد و سکونت افغان ها و 
والیتی در اطراف کوه های سلیمان است که شهر مستنگ )کویته( مرکز آن به 
شمار می رود. به اساس روایت هروی در این مرحله هرات، قندهار، سیستان و 
غزنی شهرهای مستقلی اند و شامل افغانستان نمی شوند. این شهرها به روایت 
هروی جزو قلمرو آل کرت اند و از هرات پایتخت این دودمان اداره می گردند. 

]به[ ملکی شهر هرات، حمّیت َعن اآلفات، و توابع او جون جام و باخرز و 
کوسویه و خره و فوشنج و آزاب و تولک و غور و فیروز کوه و غرجستان و 
مرغاب و فاریاب و مرجق تا آب آموی و اسفزار و فراه و سجستان و تکیناباد 
و کابل و تیراه و بستستان و افغانستان تا شّط سند و حد هند فرستادیم و زمام 
حل و عقد و قبض و بسط این والیات مذکوره را در کف کفایت و ید اهتمام 
او نهادیم تا به ُحسن رأی و رٔویت و ُیمن هّمت و َنهَمت این مواضع را آبادان 

گرداند.2

کمان این دودمان و این که چه گونه آنان بر  داستان ملک شمس الدین و دیگر حا
افغانستان لشکر کشیدند، آن را مقهور و تابع خود ساختند، شورشیان و سرکشان 

1. برای تفصیل بیش تر در بارٔه آل کرت ر.ک. به دایرة المعارف آنالین ایران:
http://www.iranicaonline.org/articles/al-e-kart-or-perhaps-al-e-kort-an-east-
iranian-dynasty-643-791-1245-1389 (Accessed on 23/07/2012)

2. هروی، سیف بن محمدبن یعقوب، )1321(، تاریخ نامۀ هرات، چاپ دوم، ص. 202 تا 203، تهران: 
انتشارات اساطیر.
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را کشتند، قلعه های آنان را خراب کردند و از آنان به عنوان سرباز استفاده کردند، 
در کتاب ادامه می یابد. هروی از افغان ها به عنوان مردمی یاد می کند که برای 
کاروان  هایی که به سوی هند می روند مشکل خلق می کنند و گاهی از آنان به نام 
کمان هرات در چندین نوبت  دزد و قطاع الطریق نام می برد. هروی می نویسد حا
گزیر شدند مداخله کنند و دست به جنگ ببرند تا دزدان و قطاع الطریقانی را که  نا
برای کاروان های مسیر هند مشکل خلق می کردند نابود سازند. هروی می افزاید: 
در سال 655 طایفه یی از زعما و رٔوسای افغانستان را عرضه داشتند. صدسال 
کمابیش می شود که این گروه راه می زنند و تجار و سفرا و ابناءالسبیل را که از 
اطراف و اقطار بالد غربی به هندوستان می روند غارت می کنند و از امیر خواستند 
تا لشکری بفرستد تا جلو این سارقان ُپرگناه را بگیرند و قاطعان راه مسلمانان را 

از آن دیار برانند تا امنیت در این والیت تأمین گردد.1
هروی در کتاب خود از ایران و خراسان حرف می زند، اما برخالف گفتمان 
رسمی، افغـانستان در روایت هـروی والیتی اسـت کـه افغان هـا یا پشتون ها در 
آن زنده گی می کنند. در روایت هروی از این والیت اثری از حکومت توسط 
گانه با گذشتۀ پرافتخار تاریخی-تمدنی به چشم  جرگه ها و هویت سیاسی یی جدا
نمی خورد. هروی از یک جامعۀ قبیله یی عقب مانده یی صحبت می کند که برای 
کاروان هایی که به سوی هند می روند یا از هند می آیند مشکل خلق می کنند. 
عالوه براین، تصویری که هروی از موقعیت جغرافیایی افغانستان ارایه می  کند با 

کر متفاوت است.  روایت کا
منبع مهم دیگری که از موقعیت ابرنشانۀ روایت رسمی و ویژه گی های افغان ها 
سخن می زند، توزک تیموری )1404( نوشتۀ امیر تیمور گورگانی است. امیر تیمور 
در این کتاب از فتح سرزمین های سیستان، قندهار و افغانستان حرف می زند و 

1. همان، ص. 253 تا 254.
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می افزاید که افغانستان در مسیر هند موقعیت دارد.1 تیمور عالوه می کند: افغان ها 
به عنوان قطاع الطریق عمل می کنند و برای کاروان هایی که به سوی هندوستان 
می روند مشکل خلق می نمایند و از تصمیم خود برای جنگ با آنان حرف می زند 

تا امنیت راه هندوستان را تأمین کند.2
سومین منبع دست اول که موقعیت افغانستان و ویژه گی های افغان ها را به 
تصویر می کشد بابرنامه موسوم به توزک بابری نوشتۀ ظهیرالدین محمد بابرشاه 
مؤسس سلسلۀ امپراتوری مغول ها یا بابری ها در هند است. این کتاب در سال 
کبر به  1505 نوشته شده و برای نخستین بار در سال 1589 در دوران پادشاهی ا
زبان فارسی ترجمه گردیده است. بابر در این کتاب به تفصیل دربارۀ فتوحات 
و لشکرکشی های خود حرف می زند. داستان او از آسیای میانه آغاز می گردد و 
در هند پایان می یابد. وقتی کابل را تسخیر می نماید و به سوی هندوستان حرکت 
می کند از موقعیت و تعامل خود با افغان ها حرف می زند. مانند هروی، بابر اصطالح 
افغانستان را به کار می برد و موقعیت جغرافیایی افغانستان را به تصویر می کشد. 

در 14 جون 1504 بابر دربارۀ موقعیت کابل و افغانستان چنین می نویسد:
کابل از اقلیم چهارم است. در میان معموره واقع شده است. شرقی آن لمقانات، 
پرشاور و هشتنگر و بعضی از والیات هند است. غربی او کوهستان ها است 
که کرنود و غور در آن کوهستان است. شمالی او والیت قندز و اندرآب است 

کوه هندوکش در میان است. جنوبی او فرمل نغز و بنو و افغانستان است.3

1. تیمور، )1404(، توزک تیموری، ص. 61، بمبی: مطبعۀ نامی فتح الکریم. برای دیدن نسخۀ خطی 
همچنان ر.ک. به:

http://dl.ical.ir/UI/165669d6-1150-46a3-86cf-5cb046b19052/Catalogue.aspx 
(Accessed on 05/03/2012)

2. همان. ص. 72 تا 74.
3. Babur, Zahuruddin Mohammad, translated by Annette Susannah Beveridge 
in 2 volumes, (1530), The Babur-Nama in English [Memories of Babur], Lon-
don: Luzac and Co. Vol. 1, p. 199-200.

در پایان نامۀ دکتورایم من از متنی که به انگلیسی ترجمه شده استفاده کرده ام. اما نقل قول باال را از 
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او عالوه می کند: بعد از این که کابل و غزنی را تصرف کرد، کوهات، جلگه  های 
بنو و سرزمین افغان ها را درنوردید و از طریق دوکی به غزنی رفت.1 در یک 

لشکرکشی دیگر که به جنگ افغان ها می رود می نویسد: 
کوه های خواجه اسماعیل، دشت، دوکی و افغانستان یک  نوع اند. همه پست 
پست، کم علف، کم آب، بی درخت، بدنما و بی فایده  اند. کوه ها با مردمانش مناسب 
افتاده اند، چنان که گویند: برای هرکی هرچه مناسب حالش باشد نصیب می گردد. 

در عالم چنین کوه های بی فایده کم دیده شده است. 2

او اصطالح افغانستان را به معنای یک قلمرو و موقعیت خاص جغرافیایی به کار 
می برد که از کابل، غزنی و قندهار جدا است و در دامنۀ سلسله کوه های سلیمان 
کنون عمده ترین بخش های آن شامل قلمرو جمهوری اسالمی  موقعیت دارد که ا
کستان می شود. او در روایت تاریخی و ثبت خاطرات خود از ایران و خراسان  پا
حرف می زند، اما از آریانا نام نمی برد. به  سان روایت های قبلی در نوشتار بابر نیز 
اثری از عمق تاریخی-تمدنی افغانستان و افغان ها و حکومت توسط جرگه ها به 

چشم نمی خورد. 
تاریخ فرشته )1606( نوشتۀ محمد قاسم شاه فرشته در چهار جلد که به تاریخ 
ظهور قدرت مسلمانان در هند می پردازد، یکی دیگر از اسناد مهم در این زمینه 
به شمار می رود. این کتاب به تفصیل به افغان ها و افغانستان می پردازد و به کثرت 
از سوی نویسنده گان استعماری، چنان که در فصل قبلی اشاره رفت، مورد استفاده 
قرار گرفته است. شبیه روایت هروی، تیمور و بابر، فرشته موقعیت افغان ها را 
در اطراف سلسله کوه های سلیمان می داند و از جنگ آنان با هندی ها و این که 
چه گونه در برابر محمود غزنوی شکست خوردند و از او اطاعت کردند سخن 

نسخۀ خطی فارسی توزک تیموری گرفته ام. 
1. Ibid., p. 218.
2. Ibid., P. 223.
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می گوید.1 فرشته می افزاید: وقتی نفوس افغان ها افزایش یافت، آنان به سوی هند 
و خراسان مهاجرت کردند. بار دیگر برخالف گفتمان رسمی او از یک جامعۀ 
قبیله یی حرف می زند که به غارت و ایجاد مشکل برای کاروان هایی که به سوی 

هند می روند شهرت دارد تا به عمق تاریخی-تمدنی پربار. 
کتاب مهـم و عمـده یی کـه دربـارۀ دوران حکـم روایی احمـدشاه ابـدالی به 
تفصیل حرف می زند و می تواند ادعای دولت افغانستان را تأیید یا رد کند، تاریخ 
احمدشاهی )1773( نوشتۀ محمود الحسینی بن ابراهیم جامی مورخ رسمی دربار 
احمدشاه درانی است. این کتاب زنده گی نامۀ رسمی احمدشاه درانی است که به 
تفصیل و جزییات حوادث تاریخی دوران حکم روایی وی را از 1747 تا 1773 
پوشش می دهد. مولف نوشتن کتاب را به امر احمدشاه ابدالی در سال 1754 در 
شهر مشهد آغاز می نماید و آن را در سال 1773 در شهر قندهار تکمیل می کند. 
این کتاب به تفصیل و جزییات به دوران حکم روایی احمدشاه درانی می پردازد 
و اساس و منبع دست اول حرکتم برای مسأله مندسازی روایت رسمی می باشد.2 

1. فرشته، محمد قاسم هندوشاه استرآبادی، )1609(، تاریخ فرشته، جلد اول، ص. 55 تا 58، تهران: 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 

2. تاریخ احمدشاهی یکی از مهم ترین متن های تاریخی یی است که دوران سلطنت احمدشاه درانی را 
به تصویر می کشد. این کتاب با چه گونه گی به قدرت رسیدن احمدشاه درانی آغاز می گردد و با مرگ 
و داستان جانشینی او خاتمه می یابد. این کتاب به صورت نظام مند 26 سال دوران پادشاهی احمدشاه 
را با تفصیل پوشش می دهد. نسخۀ خطی اصل کتاب در روسیه نگه داری می شود و در سال 1974 
برای نخستین بار در افغانستان به چاپ رسید. تصویر و روایتی که این کتاب ارایه می کند، چنان که 
در فصل اول کتاب تذکر رفت، با گفتمان رسمی و نیمه رسی تاریخ نگاری در مورد حوادث دوران 
حکم روایی احمدشاه درانی به ویژه در بحث تشکیل  افغانستان معاصر در تضاد قرار دارد. تعداد اندکی 
از مورخان به تفصیل مباحث این کتاب را در نوشته  های خود در نظر گرفته اند. از این جمع می توان از 
میر محمدصدیق فرهنگ در کتاب افغانستان در پنج قرن اخیر )1988( نام برد. تاریخ نویسان قبل از 
1974 به این منبع معتبر دسترسی نداشتند و در نوشته های خود از این متن استفاده نکرده اند. نسخۀ 
بهتری از این کتاب با تصحیح و ویرایش در سال 2007 به چاپ رسید. تعدادی از پژوهشگران چون 
شاه محمود حنیفی که در کنفرانسی در لندن برایم گفت، برای دیدن نسخۀ خطی این کتاب به مسکو 

سفر کرده اند.
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کمان افغان قبل از  تاریخ احمدشاهی یگانه کتاب تاریخی یی است که توسط حا
رسیدن استعمار نوشته شده و از گفتمان استعماری متأثر نیست. 

حسینی مورخ رسمی دربار، دربارۀ چه گونه گی به قدرت رسیدن احمدشاه 
ابدالی می نویسد: احمدشاه درانی یکی از فرماندهان مورد اعتماد نادر افشار بود. 
بعد از به قتل رسیدن نادر افشار او با ارتش افغان با برداشتن آن چه در توان بود به 
سوی قندهار حرکت کرد. با نزدیک شدن به شهر قندهار او گروهی از سربازان 
خود را به شهر فرستاد تا به مردم اطالع بدهند که نادر به قتل رسیده و احمدخان 
با ارتش خود به شهر می آید. وقتی به شهر رسید مردم اصرار داشتند که به اساس 
کمان ابدالی ها در منطقه بودند پادشاه شود،  حق و میراث خانواده گی اش که حا
اما او به خاطر نجابتی که داشت این پیشنهاد را نپذیرفت. اما اباورزیدن او کمکی 
نکرد چون انبوهی از مردم اصرار داشتند که او این مقام را قبول کند. در این 
لحظات، به اساس روایت حسینی، پیر صابرشاه مرشدی که احمدشاه را در دوران 
خدمتش برای نادر افشار همراهی می کرد و پیش گویی کرده بود که احمدخان 
بعد از مرگ نادر افشار پادشاه بعدی می باشد، پیش  آمد و با گذاشتن گیاه سبزی 
بر دستار احمدشاه او را پادشاه اعالن کرد. بعد از این مراسم و اعالن احمدشاه 
به عنوان پادشاه جدید، نام او در خطبه خوانده شد و او سکۀ خود را به دوران 

انداخت.1
در این کتاب که به امر و هدایت مستقیم احمدشاه درانی به تأسی از تاریخ نادر 
افشار نوشته شده است،2 خبر و اثری از تشکیل لویه جرگٔه ملی با اشتراک تمام 
اقوام افغانستان یا نماینده گان این اقوام تا دربارۀ مسایل کالن ملی تصمیم بگیرند، 

1. محمودالحسینی بن ابراهیم جامی، )1773(، تاریخ احمدشاهی، چاپ 2007، ص.50 تا 61، تهران: 
انتشارات عرفان.

2. احمدشاه درانی در تدوین این کتاب از تاریخ جهانگشای نادری نوشتۀ میرزا مهدی خان استرآبادی 
گردان استرآبادی، محمودالحسینی بن ابراهیم جامی، خواست تا کتاب  الهام گرفت و از یکی از شا

مشابهی به کتاب استادش برای او بنویسد.
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پادشاه بعدی را انتخاب یا برگزینند، ُنه روز مشوره و رای زنی دموکراتیک، رقابت 
میان سران قبایل و باآلخره انتخاب احمدخان به عنوان پادشاه آیندۀ کشور و 
اساس گذاری افغانستان معاصر یا ُمدرن یا دولت ُمدرن افغان چنان که در روایت 

رسمی به قوت و تکرار ادعا می گردد، به چشم نمی خورد. 
برخالف ادعای رسمی، کتاب از ایران، خراسان، ترکستان، هند و شهرهای 
مشهور قندهار، هرات و بلخ حرف می زند، اما از افغانستان نامی نمی برد. با شگفتی 
متوجه شدم که حتی نام افغانستان برای یک بار نیز در کتاب به کار نرفته است. 
او کلمۀ افغان یا افغان  ها را وقتی دربارۀ افغان ها به عنوان یک گروه قومی 
یا قبایل و اقوام خود صحبت می کند به کار می برد. احمدشاه ابدالی در کتاب 
ایران  پادشاه خراسان و  به خلیفۀ عثمانی خود را  نامه اش  خود و هم چنان در 
می خواند. در کتاب به صراحت تذکر داده شده است که او بر بخش هایی از 
ایران، خراسان، هندوستان و ترکستان حکم روایی می کند، اما در کتاب از این که 
او کشور افغانستان را بنیاد گذاشته یا پادشاه و حکم روای چنین کشوری باشد 

هرگز ذکری به میان نیامده است.
منبع مهم و دست اول دیگر در این زمینه نامۀ احمدشاه درانی به سلطان 
مصطفای سوم )1757 تا 1774( خلیفۀ عثمانی است که در سال های 1760 
نوشته شده است. در این نامه احمدشاه درانی با اندک تفصیل به بیان چه گونه گی 
قتل  به  مستبد  نادرشاه  وقتی  می نویسد:  او  می پردازد.  خود  رسیدن  قدرت  به 
کم  رسید او به قندهار رفت. اما به رغم این که خانواده اش برای چندین نسل حا
افغان ها بود او از پذیرفتن این که پادشاه بعدی باشد ابا ورزید. او عالوه می کند 
که بیش تر از 2،4 میلیون افغان در قندهار و در محدودۀ مرزهای کابل، غزنی و 
پشاور زنده گی می کنند. احمدشاه ابدالی در نامه اش می افزاید: بزرگان و رؤسای 
قبایل افغان یکی پی  دیگری به قندهار به دیدن او آمدند و از او خواستند تا این 



271/فصل چهارم؛ مسأله مندسازی روایت رسمی شکل گیری دولت در افغانستان

وظیفه را قبول کند. بنابراین، به اساس سنت اسالم و خلفای پیامبر او پذیرفت 
که پادشاه باشد. احمدشاه ابدالی توضیح می دهد که نادر افشار ایران، ترکستان 
و هند را فتح کرده بود و بعد از مرگ نادر او سلطنت جدید خود را در ایران، 
ترکستان و هندوستان تأسیس کرده است. در این نامه احمدشاه ابدالی خود را 
پادشاه ایران، خراسان، ترکستان و هندوستان می خواند و بار دیگر اثر و خبری در 
این نامه برخالف ادعای تاریخ نگاری رسمی، از افغانستان، جرگه، لویه جرگه، ُنه 
روز مشوره  و بحث های دموکراتیک، انتخاب او به عنوان پادشاه در نشستی در 

نزدیکی قندهار به چشم نمی خورد.1
افغان ها و سایر  افغان،  را می توانم چنین خالصه کنم: کاربرد کلمۀ  بحث 
مشتقات آن در منابع فارسی و عربی بیش تر از یک هزار سال پیشینه دارد و برای 
قوم معینی به کار رفته است.2 اصطالح افغانستان در زبان فارسی برای نخستین بار 
از سوی سیف هروی حدود هفت صد سال قبل به کار رفته است. افغانستان در 
روایت هروی والیت یا قلمروی است که در اطراف کوه های سلیمان موقعیت دارد 
کم هرات در آن زمان بر این والیت حکم روایی  کنان آن افغان ها هستند. حا و سا
داشت و از قندهار، غزنی، کابل و سیستان جدا بود. اما به دلیل رشد جمعیت، 
افغان ها به مرور زمان به سوی هند و خراسان مهاجرت کردند. شواهد و اسناد 
تاریخی موجود از افغان ها تصویر یک ملت یا مردم متمدن، ُمدرن و مترقی ارایه 
نمی کند، برعکس از آنان به عنوان قبیله یی عقب افتاده و مشکل آفرین برای 

کاروان هایی که به سوی هند می روند نام می برد.3
1. جلیلی، غالم جیالنی، )2004(، نامۀ احمدشاه بابا به سلطان مصطفای سوم عثمانی، پشاور: کتابخانۀ 
دانش. نامۀ فارسی از روی نسخۀ خطی آن که در آرشیف ملی در استانبول ترکیه نگه داری می گردد 

توسط جاللی در چوکات انجمن تاریخ در سال 1967 در کابل به چاپ رسیده است.
2. ناشناس، )982(، حدود العالم، چاپ دوم، )1385(، تهران: چاپ خانۀ دانشگاه الزهرا و ابوریحان 
محمد بن احمد البیرونی، )1029(، التفهیم، چاپ پنجم، )1386(، تهران: چاپ خانۀ سازمان و چاپ 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران. 
3. برای معلومات بیش تر ر.ک. به منابع دست اول ذیل: هروی، سیف بن محمد بن یعقوب، )1321(، 
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اسطورۀ ظهور دموکراتیک، حکومت توسط جرگه ها و اصل تجاوز و مقاومت 
به عنوان گره گاه های گفتمان رسمی تا زنجیره های معنایی را با هم پیوند دهند 
یا مجموعه یی از عمل کردها را توجیه کنند در منابع پیشااستعماری به چشم 

نمی خورند.
الگوهای مشروعیت در این مرحله ترکیبی از مفاهیم اسالمی و سنن و رسوم 
پیشااسالمی اند. بنابراین، می توان از شوری یا دربار سخن گفت تا از مجمع های 
دموکراتیک. عالوه براین، قبایل و دودمان ها بدون تردید دست به جنگ ها و 
لشکرکشی های متعدد در طول تاریخ زده اند و فتوحاتی نیز داشته اند، اما این 
جنگ ها و فتوحات به یقین نه برای توسعۀ دولت های ملی به معنای ُمدرن آن، 
چنـان که در روایت رسمی افغانستان ادعا می گـردد، کـه به دالیل و انگیزه هـای 

دیگری صورت گرفته اند.

منابع پسااستعماری )۱۸5۰ تا ۱۹۰7( و ابرنشانۀ گفتمان رسمی
در مرحله یی که آن را پسااستعماری می نامم منابع معتبر و دست  اول قابل مالحظه یی 
به زبان فارسی در دسترس قرار دارند. این منابع از یک سو گفتمان های این مرحله  
و توسعۀ آنان را بازتاب می دهند و از سوی دیگر بر تأثیر دانش استعماری بر روایت 

محلی روشنی می اندازند. 

 ،)1404( تیموری،  توزک  تیمور،  اساطیر،  انتشارات  تهران:   ،)1385( دوم،  چاپ  هرات،  تاریخ نامۀ 
بمبی: مطبعۀ نامی فتح الکریم، حافظ ابرو، )1427(، زبدةالتواریخ، چاپ 1380، تهران: چاپ خانۀ 
سازمان و چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران، کمال الدین عبدالرزاق سمرقندی، )1470(، 
مطلع السعدین و مجمع البحرین، چاپ )1383(، تهران: موسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی وابسته 
به وزارت آموزش عالی، معین الدین محمد الزمجی األسفزاری، )1494(، روضات الجنات فی أوصاف 
تهران: انتشارات اساطیر، بابر، ظهیرالدین محمد، )1530(، بابرنامه، فرشته، محمد قاسم  مدینة هرات، 
هندوشاه استرآبادی، )1609(، تاریخ فرشته، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، نعمت الله خان 
کستان:  هروی، )1613(، تاریخ خان جهانی و مخزن افغانی با اصالحات عمادالدین، چاپ 1960، پا
کستان و محمود الحسینی بن ابراهیم جامی، )1773(، تاریخ احمدشاهی، تهران:  انجمن آسیایی پا

انتشارات عرفان. 
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در جریان پژوهشم متوجه شدم که مورخان رسمی و شبه رسمی در افغانستان 
چـون غبار و حبیبی گـاهی بـر این کتاب هـا بـه عنوان منـابع اصیل داخـلی اتکا 
می کنند، اما برخالف ادعای آنان ارزیابی دقیق این منابع پسااستعماری تأثیر 
دانش استعماری را بر محتوای آنان به نمایش می گذارد و بحث مسأله مندی آنان 

را مطرح می سازد.1
فصل را با درنظرداشت ترتیب زمانی انتشار منابع، با اولین منبع دست  اول 
پسااستعماری2 آغاز می کنم: تاریخ احمد )1850( نوشتۀ منشی محمد عبدالکریم 
که به دوران حکم روایی دودمان درانی می پردازد. منشی عبدالکریم در مقدمه اش 
در سال 1850 از کلیت منطقه به نام خراسان نام می برد و می افزاید: بعد از این که 
او کتابش دربارۀ »برگشت شاه شجاع از هندوستان به خراسان به حمایت بریتانیا« 

را تکمیل کرد، تصمیم گرفت کتاب تازه یی دربارۀ شاهان درانی بنویسد. 

1. منابع دست اولی که به زبان فارسی در مرحلۀ پسااستعماری دوران حکم روایی احمدشاه درانی و 
حوادث بعد از آن را پوشش می دهند عبارت اند از:

تاریخ احمد، )1850(، نوشتۀ منشی محمد عبدالکریم که به زنده گی و دستاوردهای احمدشاه درانی 
می پردازد. این کتاب در دوران حضور بریتانیا در خراسان در هند نوشته و به چاپ رسیده است. تاریخ  
سلطانی، )1864(، نوشتۀ سلطان محمدخان بن موسی خان درانی که تاریخ و شجره نامۀ پشتون ها را از 
آغاز تا جنگ افغانستان-انگلیس پوشش می دهد. گلشن امارت، )1870(، نوشتۀ نورمحمد نوری از 
قندهار که به صورت عمده به پوشش دوران حکم روایی شیرعلی خان می پردازد. تاریخ احمدشاه درانی 
یا تاریخ درانیان، )1885(، تألیف و ترجمۀ سیدحسین شیرازی که حوادث افغانستان را از 1747 تا 
1826 پوشش می دهد. عین الوقایع، )1905(، نوشتۀ محمدیوسف ریاضی هروی که به صورت عمده  
حوادث میان سال های 1792 تا 1906 را پوشش می دهد و تاریخ پادشاهان متأخر، )1907(، نوشتۀ میرزا 
یعقوب علی خوافی که به حوادث سال های 1800 تا 1880 می پردازد. برای دریافت تفصیل بیش تر 

منابع به زبان فارسی دربارۀ منطقه از 1800 تا 1907 هم چنان ر.ک. به:
Noelle C., (1997), State and Tribe in Nineteenth-Century Afghanistan; the 
Reign of Amir Dost Muhammad Khan (1826-1863), London: Curzon Press, 
p. Xviii-xxiv.

2. هدفم از کاربرد اصطالح پسااستعماری این جا کتاب ها و منابعی اند که بعد از فرارسیدن استعمار به 
منطقه نوشته یا تولید شده اند و محتوای آن ها از دانش استعماری متأثر است.
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از روایت او می توان استنباط کرد که حتی در این مرحله افغانستان ابرنشانۀ 
گفتمان رسمی بخشی از خراسان و منطقه یی است جدا از کابل، ترکستان، قندهار 
و هرات. تمام این والیت ها به اساس روایت منشی عبدالکریم بخش ها یا اجزایی 
از خراسان اند. افغان به عنوان نام در نوشتار او به یک گروه قومی خاص به کار 
می رود. در مورد اسطورۀ ظهور دولت که به صورت نمادین در مراسم تاج پوشی 
احمدشاه درانی و چه گونه گی به پادشاهی رسیدن او تبلور یافته، منشی عبدالکریم 
همانند دیگر مورخان از نادر افشار و روابط او با احمدخان به عنوان یک فرمانده 
کنان الهور  جوان آغاز می کند. منشی عبدالکریم می افزاید: پیر صابرشاه از سا
که احمدشاه را همراهی می کـرد پیش گویی کـرده بـود که او بـعد از مرگ نـادر 
پادشـاه می شـود و نـادر افشـار از احمـدشاه خـواسته بـود تـا بـر خانوادۀ او مهربان 
باشد. برخالف روایت تاریخ احمدشاهی منشی عبدالکـریم می نویسد: وقتی نادر 
افشار به قتل رسید احمد با اردوی خود به سوی قندهار حرکت کرد. بعد از 
زمان کوتاهی از ترک محل، پیر صابرشاه از احمدشاه خواست تا پادشاه شود. 
اما احمدشاه به صابرشاه گفت که پول و قدرت پادشاه شدن را ندارد. منشی 
عبدالکریم روایت می کند: پیر صابرشاه تختی از گل ساخت و دست احمدشاه 
را گرفته او را بر تخت شاند. وقتی احمدشاه برتخت نشست پیر صابرشاه گیاه 
سبزی را بر سر او نهاد و برایش گفت: این تخت پادشاهی تو است و این هم 
تاج خالفتت و تو پادشاه جدیدی. منشی  می افزاید: وقتی آنان به شهر قندهار 
رسیدند احمدشاه مرگ نادر را به مردم ابالغ کرد و خود را پادشاه جدید خواند و 
با به دست آوردن خزانه یی که از هندوستان برای نادر افشار ارسال گردیده بود، 

لشکرکشی های تازه اش را آغاز کرد. 
بار دیگر از بحث اساس گذاری افغانستان ُمدرن، فراخواندن لویه  جرگه، ُنه 
روز بحث های دموکراتیک و باآلخره »انتخاب« پادشاه جدید در یک تجمع ملی 
و اصل تجاوز و مقاومت، چنان که در گفتمان رسمی به تصویر کشیده شده، در 



275/فصل چهارم؛ مسأله مندسازی روایت رسمی شکل گیری دولت در افغانستان

روایت منشی خبری نیست. برخالف تاریخ احمدشاهی منشی محمد عبدالکریم 
می نویسد: تصمیم این که احمد به عنوان پادشاه جدید اعالن گردد مدت کوتاهی 
بعد از حرکت از مقر نادر افشار گرفته شد. منشی جزییات مفصلی دربارۀ ُمهر 
احمدشاه ارایه می کند و می افزاید که شعر فارسی یی بر سکۀ جدید او حک شده 
ایران، خراسان، هندوستان و  از  بود. منشی عبدالکریم در کتاب خود مرتب 
کز قدرت چون کابل، قندهار، افغانستان، هرات  شهرهایی آن ها به عنوان مرا
درانی،  پادشاهان  از  بحث  هنگام  عبدالکریم  منشی  می برد.1  نام  ترکستان  و 
لشکرکشی ها و رقابت های داخلی، از آنان به نام پادشاهان خراسان و ایران نام 

کمان افغانستان.2 می برد تا به نام پادشاهان و حا
دومین منبعی که در همین دوره به نشر رسیده تاریخ وقایع و سوانح افغانستان 
)1856( نوشتۀ علی قلی میرزا یکی از شهزاده گان ایران است. او دربارۀ افغانستان 
با اتکا به روایت اروپایی ها می نویسد که از کشمیر تا جلگۀ هرات گسترده است 
و اهل اروپا آن را ایران شرقی می نامند چون پیوسته جزء ایران و تابع سالطین 
آن جا بوده و شهرهای بزرگ آن هرات، کابل، پشاور، قندهار، کشمیر، بلخ و 
ایران جدا گردیده است. کتاب به  غزنین می باشد و در مراحل بعدی از بدنۀ 
تفصیل به شهرها، تاریخ و شجرۀ افغان ها و چه گونه گی ظهور و به قدرت رسیدن 

آنان می پردازد. 
دربارۀ این که احمدشاه چه گونه به پادشاهی امپراتوری درانی رسید میرزا روایت 
مشابهی با هم عصران خود نقل می کند که با روایت تاریخ احمدشاهی و منابع 
پیشااستعماری در تضاد قرار دارد. اما در روایت او اثری از لویه جرگه و این که 
احمدشاه ابدالی اساس افغانستان ُمدرن را گذاشت دیده نمی شود. میرزا ادعا 
می کند که بعد از کشته شدن نادر افشار آنان اردوگاه را غارت کردند و مستقیم به 

1. منشی محمد عبدالکریم، )1850(، تاریخ احمد، ص. 1 تا 7، بمبی: کارخانۀ محمدی.
2. همان ، ص 26 تا 36.
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قندهار رفتند.1 میرزا می نویسد: 
بعد از کشته شدن نادرشاه در فتح آباد خبوشان در تاس تپۀ قوچان، طایفۀ افغان، 
ازبکیه و ترکمانیه که با قزلباشیه معاند بودند و دولت نادری را معاضد، با قزلباشیه 
جنگ در پیوسته ایشان را شکسته اردو را غارتیده هر یک از اقوام مختلفه راه 
کن خویش پیش گرفتند. نورمحمدخان علی زایی که بعد از عزل  یورت و مسا
غنی خان سردار افغان بود با سوارۀ افغان به قندهار رفتند و احمدخان سدوزایی 
که نسبت به شأن خود قرین ذلت و هوان می زیست با ایشان هم عنان و تا 
کن خویش نزول  قندهار تابع امر و نهی نورمحمدخان می بود و چون به مسا
کردند نورمحمدخان را که شایستۀ رتبۀ بزرگی نمی دانستند معزول کرده رؤسا و 
سرخیالن هر فرقه و طایفۀ افغان چون حاجی جمال خان احمدزایی از بارکزایی 
از درانی و نورمحمدخان علی زایی و موسی خان اسحاق زایی مشهور به دیکی و 
محبت خان فوفلزایی و نصرالله خان نورزایی و میرهزارخان الکوزایی و غیر 
آن ها در مزار شیرسرخ که در شهر نادرآباد واقع بود جمع گشته و به مجلس 
مشاورت نشسته گفتند که پس از این ما طایفه را در دولت ایران با امراء  قزلباش 
وجه  معاش صورت نخواهد بود. بهتر آن است که یک نفر را که شایستۀ سروری 
و رتبۀ بزرگی داشته باشد از میان خویش ممتاز و به متابعت او با هم یک دل و 
دم  ساز آییم و اشخاص مذکور هیچ یک سر به سوردی دیگری فرود نمی آوردند. 
چند روز در میانه هنگامۀ قیل و قال گرم بود و احمدخان که به علو نسب زیاده 
برتر و پدر و برادرش در هرات و سایر صفحات همیشه سمت حکمرانی داشته 
در آن میانه گوش به گفت وگوی ایشان داده از غایت همت و بزرگواری از 
ک نشین که در زاویۀ آن مزار فیض آثار  خویشتن اظهاری نمی کرد تا درویشی خا
عزلت گزین بود و از قیل و قال سرداران افاغنه ملول گشته احمدخان را از روی 
کشف کرامت، شایستۀ پادشاهی و الیق سلطنت دیده بر زبان آورد که این شغل 
از جانب خدای با این مرد حوالت است شما چرا به خیال محال افتاده اید؟ 
پس خوشۀ گندمی را از زمین برآورده به جای تاج و افسر بر سرش زد. رٔوسای 
افغان خصوصًا حاجی جمال خان که به قوت و شوکت از همه در تزاید بود به 
پادشاهی احمدخان تن در داده پس تمام رٔوسا و سرداران افغان از روی انصاف 

1. همان، ص. 24 تا 36. 
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به بزرگی او اذعان کردند. ولیکن مردم کلمات آن درویش را از القاء و تدابیر 
احمدشاه می دانند.1

روایت میرزا شبیه روایت منشی عبدالکریم متأثر از دانش استعماری است، 
چون هر دو در به تصویر کشیدن تاریخ و جغرافیای افغان ها از منابع استعماری 

استفاده می کنند. 
سومین منبع که حدود یک دهه بعد از کتاب میرزا به نشر رسیده، تاریخ سلطانی 
)1864(  نوشتۀ سلطان محمدخان بن موسی خان درانی بارکزایی است. در تالش 
برای تبیین تاریخ افغان ها از آغاز تا جنگ های افغانستان-انگلیس او جزییات 
جالبی دربارۀ اسطورۀ ظهور و چه گونه گی اعالن پادشاهی احمدشاه درانی ارایه 
می کند. نویسنده در مقدمۀ خود اعتراف می کند که در پهلوی استفاده از کتاب های 
تاریخ به زبان فارسی از کتاب گرامر گولد اسمیت دربارۀ جغرافیای افغانستان و 
هم چنان از کتاب تاریخ فارس )ایران( از زمان های قدیم تا عصر حاضر نوشتۀ جان 
ملکم نیز استفاده کرده است. این تأثیر دانش استعماری و درونی ساختن آن را بر 
برساخت تاریخ افغانستان از روزهای آغاز نشان می دهد.2 تصویری که بارکزی از 
موقعیت جغرافیایی افغانستان ارایه می کند بسیار شبیه برساخت الفنستون است. 
به اساس روایت سلطان محمدخان، ترکستان و سلسله کوه های شمال هندوکش 
هنوز شامل افغانستان یا مناطقی که پشتون ها در آن زنده گی می کنند نیستند.3 
او توضیح می دهد که بخش هایی از افغانستان توسط هندوستان اداره می شد و 
بخش های دیگر آن توسط ایران و نویسنده گان غربی از آن به نام ایران شرقی 

یاد می کردند.4

1. علی قلی، میرزا، )1857(، تاریخ وقایع و سوانح افغانستان، ص. 34 تا 35، چاپ 1997، تهران: 
انتشارات امیر کبیر.

2. درانی، سلطان محمدخان بن موسی خان، )1864(، تاریخ سلطانی، ص. 8، بمبی: کارخانۀ محمدی. 
3. همان، ص. 10.
4. همان، ص. 12.
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سلطان محمدخان برای نخستین بار با افزودن ابعاد جدیدی، دربارۀ اسطورۀ 
ظهور و چه گونه گی انتخاب احمدشاه به عنوان پادشاه می نویسد: وقتی نادرشاه به 
قتل رسید و این خبر انتشار یافت اردوی نادرشاه به هم برآمده و طوایف اوزبیک 
و افغان به سرکرده گی نورمحمدخان علی زی و به اتفاق احمدخان سدوزی بعد 
از درگیری با افشارها به سوی قندهار حرکت کردند. سلطان محمدخان می افزاید 
که در این برگشت فرماندهی و رهبری را نورمحمدخان علیزایی سردار ابدالی ها 
به عهده داشت و تا به رسیدن به قندهار احمدخان تابع امر و نهی او بود. چون 
به قندهار رسیدند اعیان افاغنۀ ابدالی نورمحمدخان را به دلیل این که مرد خشک 

دماغی بود عزل کردند. او در این باره می نویسد:
روسا و سرکرده گان هر گروه چون حاجی جمال خان بارکزایی و محبت خان 
فوفلزایی و موسی خان اسحاق زایی مشهور به دونکی و نورمحمدخان علی زایی 
در وسط  که  فیض آثار شیرسرخ بابا  مزار  در  و غیره  نورزایی  نصرالله خان  و 
نادرآباد واقع است، جمع گشته و به مجلس و مشاورت نشسته گفتند که چون 
پس از این ما طایفه را در دولت ایران وجه معاش نماند، پس بهتر آن است که 
یک نفر را از میانۀ خود که شایستۀ سروری و الیق رتبۀ بزرگی و برتری باشد 
گزینیم و به متابعتش یک دل و یک جهت بوده به اتفاق او از صدمۀ دولت 

بیگانه ایمن نشینیم. 
...چون هیچ  یکی از ایشان سر به سروری دیگری فرود نمی آوردند چند روز در 
میان ایشان هنگامه و قیل و قال و معرکۀ اغماض و بیان گرم بود. احمدخان 
سدوزایی در آن میانه گوش به محاورات ایشان داده، از غایت همت اظهاری 
از خود نمی کرد. تا این که درویشی مسما به صابرشاه که در اصل از الهور بود، 
چون از محاورۀ سرداران ستوهید گفت که گفت وگوی عبث نکنید که شایستۀ 
شاهی و بایستۀ شهنشاهی احمدخان سدوزایی بوده است. بعد خوشۀ گندمی 
برآورده بر سر احمدخان به جای افسر زد. هم از آن روز احمدشاه پادشاه درانی 

شد.1 

1. همان، ص. 160 تا 162. میان این روایت و روایت غبار مشابهت وجود دارد. احتمال دارد غبار این 
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درویش  صابرشاه  صحبت های  از  بعد  می افزاید:  بارکزایی  محمدخان  سلطان 
کثر خوانین درانی چون حاجی جمال خان بارکزایی و سردار جهان فوفلزایی  ا
و دیگران سلطنت احمدخان را پذیرفتند. او دربارۀ دلیل این رضایت می نویسد:

بـه جهت ایـن که قوم سـدوزایی در طوایف درانی شـرذمـۀ قلیلی بـود و ایشان 
می دانستند که او در سلطنت مالحظۀ خواطر امرای درانی را خواهد کرد و اال 
گر به مالحظۀ نفس سرکشی و تسلط و تغلب نمود، هر آیینه خرابی دولتش بر  ا

طوایف درانی سهل و آسان است که او را از پا دراندازیم.1

تصویری که سلطان محمدخان از افغانستان ارایه می کند شبیه تصویر الفنستون 
است. او از احمدشاه به عنوان مؤسس افغانستان نام نمی برد. از جرگه و لویه جرگه 
در روایت او خبری نیست به ویژه که او به تفصیل و جزییات به امر به پادشاهی 
رسیدن احمدشاه ابدالی می پردازد. برای نخستین بار برخالف روایت رسمی مورخ 
دربار احمدشاه ابدالی، سلطان محمدخان بارکزایی شبیه علی قلی میرزا از مالقات 
بزرگان درانی حرف می زند که برای نشست خود مزارشیر سرخ را انتخاب کردند. 
سلطان محمدخان که بارکزایی است به دلیل رقابت میان سدوزایی ها و بارکزایی ها 
استدالل می کند که احمدخان به خاطر کوچک و ضعیف بودن قبیله اش در میان 
دیگر قبایل درانی به عنوان پادشاه جدید انتخاب گردید. به همین دلیل و انگیزه 
سران قبایل به ویژه سران و رٔوسای قبیلۀ بارکزایی به این نتیجه رسیدند که مدیریت 
احمدشاه در آینده برای آنان امر دشواری نخواهد بود و اال یک بارکزایی ترجیحًا 
حاجی جمال خان و نه احمدخان پادشاه جدید انتخاب می گردید. این ُبعد2 جدید 

روایت را از او با ابداع مفهوم لویه جرگه، ُنه روز بحث های دموکراتیک و انتخاب حکم برای انتخاب 
پادشاه نقل کرده باشد. غبار در ترویج این تصویرهای برساخته شده با نوشتن کتاب احمدشاه بابا که 
بعدتر به زبان روسی نیز ترجمه گردید نقش برجسته یی ایفا کرده است. این کتاب بعد از این که به 
روسی ترجمه گردید راه خود را به منابع غربی باز کرد. به این موضوع در بحث مسأله مندسازی گره گاه 

لویه جرگه در فصل بعدی بیش تر می پردازم.  
1. همان، ص. 162.

2. Moment
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که به اساس اصل دانش معطوف به قدرت و به دلیل به قدرت رسیدن بارکزایی ها 
در روایت رسمی عالوه گردیده، چنان که در فصل دوم توضیح دادم، به بخش 

اساسی گفتمان رسمی تبدیل می شود.  
منبع دیگر این دوره به زبان فارسی تاریخ احمدشاه درانی یا تاریخ درانیان 
محمد  منشی  نوشتۀ  احمد  تاریخ  روان تر  فارسی اش  نسخۀ  که  است   )1885(
عبدالکریم می نماید.1 روایت و تصویری که این کتاب از افغانستان و افغان ها 

ارایه می کند شبیه تاریخ احمد است.2
نوای معارک )1854( نوشتۀ میرزا عطا محمد که حوادث منطقه را از 1800 
تا مداخلۀ نظامی بریتانیا پوشش می دهد، گلشن امارت )1870( نوشتۀ نورمحمد 
نـوری از قندهار کـه به دوران حکم روایی شیرعلی خـان می پـردازد، عین الوقایع 
)1905( نوشتۀ یوسف ریاضی هروی و تاریخ پادشاهان متأخر افغانستان )1907( 
نوشتۀ میرزا یعقوب علی خوافی روایت مفصل و مشـابهی از منطقه و حـوادث در 

مرحـلۀ پسااستعماری فراهم می کنند. 
نوای معارک به طور نمونه از خراسان و پیش روی بریتانیا به سوی خراسان 
حرف می زند. این منابع از احمدشاه به نام مؤسس افغانستان نام نمی برند. در 
این منابع از لویه جرگه، گذشتۀ پرافتخار این سنت، عمق تاریخی و چه گونه گی 

دعوت به برگزاری آن برای انتخاب پادشاه جدید حرفی به میان نمی آید.
به طور خالصه در این بخش از فصل استداللم این است که منابع دست اول 

1. مترجم کتاب مدعی است که هندی یی کتابی دربارۀ تاریخ احمدشاه درانی نوشته بود، اما فارسی را 
با هندی خلط کرده بود. بنابراین، او تصمیم گرفت تا کتاب را به فارسی ُسچه ترجمه کند. ویراستار 
مدعی است که این کتاب از تاریخ احمد )1850( نوشتۀ منشی محمد عبدالکریم متفاوت است. وقتی 
من هردو متن را مقایسه کردم هردو یکسان به نظر می نمودند. تنها با این تفاوت که فارسی دومی 

روان تر است.
2. شیرازی، سیدحسین، )1885(، تاریخ احمدشاه درانی یا تاریخ درانیان، چاپ سال 2000، ص. 45 تا 

50، تهران: وزارت امورخارجه. 
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پسااستعماری یی )1850 تا 1885(  که من توانستم به آن ها مراجعه کنم به صورت 
عموم از افغانستان باستانی یا تاریخی به نام های آریانا، خراسان و افغانستان معاصر 
بعد از 1747 حرف نمی زنند. مفهوم آریانا و آریایی که به کشور یا ملتی اشاره کند 
در این منابع دیده نمی شوند. این منابع در عوض از ایران و خراسان به عنوان نام 

عمومی منطقه به کثرت و تکرار نام می برند. 
در آغاز منابع دست اول از افغانستان به عنوان یکی از مناطق یا قلمروهای 
خراسان نام می برند و از افغان ها به عنوان یکی از اقوام در منطقه، اما بعدتر 
تحت تأثیر دانش استعماری این منابع تصویری از افغانستان ارایه می کنند که 
شباهت های فراوانی به تصویر الفنستون از افغانستان دارد. در این روایت شمال 
افغانستان امروزی و ترکستان شامل افغانستانی که این منابع به تصویر می کشند 
نیست. این منابع از احمدشاه درانی به عنوان مؤسس افغانستان نام نمی برند. این 

منابع بیش تر از او به عنوان پادشاه و مؤسس امپراتوری درانی یاد می کنند. 
سه گره گاه عمدۀ روایت؛ اسطورۀ ظهور، حکومت توسط جرگه ها و اصل تجاوز 
و مقاومت در روایتی که این منابع ارایه می کنند به چشم نمی خورند. اما، چنان که 
اشاره رفت،  ابعاد تازه یی چون نشست بزرگان قبیلۀ درانی در مزار شیرسرخ به 
خاطر تعیین پادشاه جدید ابداع و به تدریج به روایت افزوده می شوند. در این مرحله 
تأثیر دانش استعماری بر منابع دست اول داخلی برجسته است. نویسنده گان 
این کتاب ها از منابع اروپایی و انگلیسی به عنوان مرجع نام می برند و تأثیر کتاب 
الفنستون و جان ملکم را به وضوح می توان بر تاریخ نگاری پسااستعماری این 

مرحله در افغانستان مشاهده کرد.





ریشه   یابی دولت افغانستان در روشنایی معاهدات و روابط رسمی 
با کمپنی هند شرقی و امپراتوری بریتانیا

در این بخش از فصل تالش می کنم با استفاده از روش دیرینه شناسی به این 
موضوع بپردازم که کمپنی هند شرقی و امپراتوری بریتانیا در معاهدات و روابط 
کمان منطقه از 1809 تا 1930 از ابرنشانۀ گفتمان  رسمی خود با شاهان و حا
رسمی؛ افغانستان و افغان ها، چه تصویری ارایه می کنند. در این بحث بیش تر 
به ابرنشانۀ افغانستان و مفهوم آن در مراحل مختلف و این که چنین مفهومی 
چه گونه و چه وقت توسعه یافت تا به دولت ملی مستقلی اطالق گردد می پردازم. 
بخشی از »مجموعه یی معاهدات، تماس ها و اسناد مربوط هند و کشورهایی 
همسایه«1  که ایران و افغانستان را نیز پوشش می دهند با تاریخ مختصر این کشورها 

آغاز می گردند و سپس به تماس ها و روابط بریتانیا با این کشورها می پردازند. 
در این بخش می خوانیم: بعد از زوال نادر افشار سه دودمان در منطقه ظهور 
از  یکی  پرداختند.  رقابت  به  او  ادار ۀ  تحت  قلمرو  بر  سیطره  برای  و  کردند 
پرقدرت ترین های این سه جریان احمدشاه درانی بود که قندهار را پایتخت خود 
انتخاب کرد و امپراتوری درانی را بنیاد گذاشت که از هرات تا کشمیر و از بلخ 
تا سند امتداد داشت. این مجموعه هم چنان جزییات مفصلی دربارۀ چه گونه گی 

1. Collection of Treaties, Engagements and Sanads: Relating to India and 
Neighbouring Countries
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سقوط امپراتوری او در نتیجۀ رقابت های داخلی، تقسیم و تجزیۀ آن به اداره های 
مستقل محلی، جنگ های افغانستان-انگلیس و باآلخره عالمه گذاری مرزهایی 

واحد سیاسی جدیدی به نام افغانستان ارایه می کند.
به اساس روایت این مجموعه، مأموریت الفنستون نخستین هیأت دیپلوماتیک 
رسمی بریتانیا در سال 1808 برای تماس با امپراتوری درانی بود. این هیأت برای 
مشوره با شاه شجاع پادشاه کابل دربارۀ دفاع مشترک در مقابل تهدید حمله بر 
هند از سوی فرانسه به همکاری ایران از طریق قلمرو امپراتوری درانی فرستاده 
شده بود. شاه شجاع از هیأت در پشاور به گرمی استقبال کرد و پیامد آن امضای 
توافقنامۀ اتحاد سال 1809 بود. در جریان همین سفر بود که الفنستون کتاب 
مشهور؛ گزارش سلطنت کابل خود را نوشت. مجموعه روایت مفصلی از حوادث 
و جریان ها تا سال 1930 ارایه می کند. چنا ن که در گفتمان استعماری رایج است، 
روایت با تاریخ این قلمرو از نخستین روزهای امپراتوری درانی آغاز می گردد و تا 

کمیت ملی ادامه می یابد.1 تأسیس دولت مستقل با قلمرو مشخص و حا
نخستین توافقنامه یی که در 17 جون 1809 میان شاه شجاع و الفنستون به 
امضا رسیده با این عنوان آغاز می گردد: »توافقنامه با پادشاه کابل«2 و از قلمرو 
تحت ادارۀ شاه شجاع به نام »قلمروهای اعلی حضرت پادشاه درانی«، »دولت 
کابل« و هم چنان »کشور و سرزمین کابل« یاد می کند.3 این موضوع برخالف 
گفتمان رسمی می رسـاند کـه مسٔووالن رسمی کمپنی هنـد شـرقی و امپراتوری 
بریتانیا در سال 1800 این قلمرو را به نام سلطنت کابل می شناختند تا افغانستان. 
در »یادداشت تفاهم برخی از خواهشات و توقعات« که در 9 جون 1839 

1. Aitchison C. U, B.C.S, A Collection Of Treaties, Engagements and Sanads: 
Vol-XIII Relating To Persia And Afghanistan, Calcutta: Government of India 
Central Publication Branch (1933), p. 203-232.
2. Treaty with the King of Cabool
3. Ibid., p. 233.
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کم هرات به امضا رسیده  با یارمحمد خان وزیر اعلی حضرت شاه کامران حا
است، کمپنی هند شرقی با هرات به صورت مستقیم و به عنوان یک قلمرو و 
گانه و مستقل برخورد می کند و از آن به عنوان حکومت هرات  کمیت جدا حا
که به شخص شاه کامران و خانوادۀ او تعلق دارد نام می برد.1 در »معاهدۀ دوستی 
و اتحاد میان کمپنی هند شرقی و اعلی حضرت شاه کامران هرات« که به تاریخ 
کم اعالی  گست 1839 به امضا رسیده و به تاریخ 16 مارچ 1840 توسط حا 13 آ
هند2 مورد تأیید قرارگرفته، کمپنی هند شرقی رسمًا حکومت هرات و شهزاده 
کمان هرات به رسمیت می شناسد.  کامران و وارثان او را به عنوان پادشاهان و حا
گانه است و شامل  معاهده به صورت واضح می رساند که هرات حکومت جدا

قلمرو شاه شجاع و جزوی از سلطنت کابل نمی باشد.3
در معاهده یی کـه به تاریخ 1 می 1855 به امضا رسیـده آمـده است: »معاهده یی 
میان حکـومت بریتانیا و جنـاب امیـر دوسـت محمدخـان والی کابل و سـایر 
کنون تحت ادارۀ وی قراردارد.« این جا معاهده برای  قلمروهایی افغانستان که ا
دوست محمدخان اصطالح والی کابل را به کار می برد. تحول دیگر این است 
که این معاهده برای نخستین بار از اصطالح افغانستان استفاده می  کند. این امر، 
چنان که در گذشته توضیح داده شد، نشان می دهد که افغانستان در این مرحله 
یکی از قلمروها و مناطق سلطنت کابل می باشد و نه کلیت سلطنت.4 در معاهدۀ 
مشابهی که در 26 جنوری 1857 در پشاور به امضا رسیده، کمپنی هند شرقی از 

کم کابل نام می برد. 5 امیر دوست محمدخان به عنوان حا
در معاهدۀ میان حکومت بریتانیا و یعقوب خان امیر افغانستان و ملحقات 

1. Ibid., p. 234.
2. Governor General of India
3. Ibid., p. 235-6.
4. Ibid., p. 237.
5. Ibid,. P. 239.
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به امضا رسیده، برای نخستین بار  تاریخ 26 می 1879  به  آن که در گندمک 
امپراتوری بریتانیا از یعقوب خان به نام امیر افغانستان و ملحقات آن1 یاد می کند. 
همانند دیگر معاهدات این دوره امپراتوری بریتانیا حق ادارۀ سیاست خارجی 
افغانستان را برای خود محفوظ می داند.2 تحول عمده در این مرحله در متن 
معاهده این است که افغانستان جای کابل را با عالوه شدن اصطالح ملحقات 
می گیرد. این نشان می دهد که در این مرحله مناطق و قلمروهایی وجود دارند که 
رسمًا جزو افغانستان به شمار نمی روند. ویژه گی دیگر مجموعه دربارۀ افغانستان 
تفصیالتی است که در مورد عالمت گذاری مرزها ارایه می کند. این معلومات و 
جزییات نشان می دهند که تصمیم در مورد عالمت گذاری مرزهای افغانستان 
یک جانبه، دل خواه و زیر نظر و راهنمایی مستقیم امپراتوری بریتانیا و روسیه به 

هدف ایجاد یک دولت حایل صورت گرفته است. 
کمیسیون های دو امپراتوری در عالمت گذاری مرزهای روسیه و افغانستان 
سهم گرفتند،  اما در عالمت گذاری مرزهای افغانستان با امپراتوری بریتانیا تنها 
کمیسیون بریتانیایی و افغانی سهم داشتند که وظیفۀ خود را در چندین مرحله تا 

سال های 1896 و 1905 تکمیل کردند.3
همانند معاهدات قبلی، توافقنامه یی که به تاریخ 12 نوامبر 1893 میان »جناب 
امیر عبدالرحمان خان و حکومت هند بریتانیایی« به امضا رسیده، از امیر به نام 
»امیر افغانستان و ملحقات آن« نام می برد. به این صورت اصطالح »افغانستان و 
ملحقات آن« در تمام معاهداتی که میان هند بریتانیایی و امپراتوری بریتانیا در 
زمان حکم روایی امیر عبدالرحمان خان به امضا رسیده به کار می رود و افغانستان 

1. یا سلطنت کابل و ممالک محروسه.
2. Ibid,. p. 240.  
3. Ibid,. p. 245 and 282. 

کرات و دستورکار چه گونه گی عالمت گذاری  این بخش از مجموعه به تفصیل به بحث کمیسیون ها، مذا
و تکمیل کار ایجاد دولت حایل می پردازد. 



287/فصل چهارم؛ مسأله مندسازی روایت رسمی شکل گیری دولت در افغانستان

تحت قیمومیت بریتانیا باقی می ماند.1
کمیت امیر حبیب الله خان )1901 تا 1919(  این روند هم چنان در زمان حا
ادامه می یابد و در معاهده یی که میان حکومت بریتانیا و او به تاریخ 21 مارچ 
1905 به امضا رسیده،  از امیر حبیب الله خان به عنوان »پادشاه مستقل دولت 
افغانستان و ملحقات آن« نام برده شده است. در این معاهده امیر حبیب الله خان 
با حکومت بریتانیا توافق می کند تا تمام معاهداتی را که توسط پدرش به امضا 

رسیده احترام  کند.2 
گست 1919 در راولپندی به امضا رسید،   در معاهدۀ صلحی که به تاریخ 8 آ
و  افغانستان  مستقل  حکومت  اصطالح  نخستین بار  برای  بریتانیا  حکومت 
حکومت افغانستان را به عوض افغانستان و ملحقات آن به کار می برد. دلیل این 
تغییر در این مرحله این است که امپراتوری بریتانیا به قیمومیت پایان می بخشد 
و افغانستان را به عنوان دولت ملی مستقل به رسمیت می شناسد.3 بنابراین،  بعد از 
گست 1919 افغانستان اجازه یافت تا با دیگر دولت های ملی  اعالن استقالل در آ
روابط رسمی دیپلوماتیک برقرار کند و به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت 
شناخته شود. بـه اسـاس درخـواست رسمی حـکومت افغانسـتان بـعد از اعالن 
گست هر سال از آن به عنوان روز  گست 1919، که دولت در 19 آ استقالل در آ
استقالل4 تجلیل می کند، پسوند »ملحقات« از نام افغانستان، مکاتبات رسمی و 
1. Ibid,. p. 257 and 258. 

برای مطالعۀ متن کامل دو معاهده یی که به تاریخ 11 و 12 نوامبر 1893 دربارۀ نهایی سازی مرز شرقی 
افغانستان و حفظ تسلط بر سیاست خارجی این کشور به امضا رسیده اند ر.ک. به همین منبع. در 
کستان می باشد نماینده گان  کنون محل نزاع میان افغانستان و پا نهایی سازی مرز شرقی کشور که ا

طرف افغانستان نیز حضور داشتند. 
2. Ibid,. p. 283.
3. Ibid,. p. 287.

4. در روزهای تجلیل از استقالل افغانستان در داخل و نماینده گی های دیپلوماتیک افغانستان معمواًل 
می نویسند: تجلیل از سالروز استرداد استقالل افغانستان. به این معنی  که افغانستان کشور مستقلی بود 
و بریتانیا آن را اشغال کرد و این استقالل دوباره از سوی مردم یا حکومت افغانستان اعاده گردید. در 
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معاهدات با این کشور حذف گردید. 
 به طور خالصه می توان گفت: معاهدات و اسناد روابط رسمی کمپنی هند شرقی 
و امپراتوری بریتانیا برداشت و تصویر رسمی  برساخته شده  از ابرنشانۀ روایت را 
مسأله مند می سازند و بر این  برداشتم  مهر تأیید می گذارند که مفهوم افغانستان 
کمان افغان  برساختۀ الفنستونی و استعماری  است که به تدریج توسط بریتانیا و حا
توسعه می یابد و جای خراسان و کابل را که در منابع نخستین استعماری به کار 
می رفت می گیرد. معاهدات و اسناد رسمی استعماری در سال 1809 از این منطقه 

به نام سلطنت کابل یاد می کنند. 
شناخته  رسمیت  به  گانه  جدا حکومت  عنوان  به  هرات  بعدی  مراحل  در 
کم  می شود. معاهدات و اسناد از امیر دوست محمدخان به نام والی کابل و حا
بخش هایی از افغانستان نام می برند. بعد از تکمیل روند عالمت گذاری مرزهای 
افغانستان از سوی امپراتوری بریتانیا و روسیه، به عنوان یک دولت پسااستعماری 
تازه ایجادشده،  معاهدات و اسناد اصطالح افغانستان و ملحقات آن را به کار 
می برند. کاربرد پسوند ملحقات که نشان می دهد شمال کشور تا این مرحله جزو 
رسمی افغانستان نیست حفظ می گردد. در سال 1919 قیمومت بریتانیا خاتمه 
می یابد و افغانستان رسمًا به عنوان یک دولت ملی مستقل پسااستعماری وارد 

نظام بین المللی می گردد و پسوند ملحقات از نام آن حذف می شود.

این ادعا تناقض دیگری نیز به چشم می خورد؛ حکومت و گفتمان رسمی مدعی است که افغانستان از 
جمله کشورهایی است که بریتانیا را شکست داده و اشغال نشده است. وقتی افغانستان اشغال نشده 
باشد بحث سلب استقالل، استرداد استقالل و باآلخره تجلیل از استقالل چه گونه معنی  پیدا می کند؟!



کارتوگرافی، نقشه ها، اطلس ها، جغرافیای تاریخی و ابرنشانۀ  
گفتمان رسمی: آریانا، خراسان و افغانستان

سومین استراتژی برای مسأله مندسازی گفتمان رسمی دولت سازی در افغانستان 
در این فصل مطالعۀ مفصل کارتوگرافی، نقشه ها، جغرافیای تاریخی و اطلس های 
جهان، آسیا، جنوب شرق آسیا و آسیای میانه می باشد. اعتراف می کنم که دانشم 
بنابراین، از  در حوزۀ کارتوگرافی، نقشه ها، اطلس ها و جغرافیه محدود است. 
برخورد انتقادی با این اسناد اجتناب می کنم. به رغم مالحظات جدی ام در مورد 
بازنمایی دیداری1 استعماری از مناطق مختلف، در این بخش تنها به بررسی این 
قضیه می پردازم که آیا منابع موجود ادعای گفتمان رسمی را تأیید می کنند یا 

خیر؟
گفتمان رسمی مدعی است که افغانستان امروز در زمان باستان برای 1500 
سال آریانا نامیده می شد، اما در دوران پسااسالمی این نام به خراسان تغییر یافت 
و برای 1500 سال دیگر ادامه یافت و باآلخره در سال 1747 احمدشاه ابدالی، 
مؤسس افغانستان معاصر، این واحد سیاسی را دوباره متحد ساخت و افغانستان 

نامید.
بحـث ارزیـابی تـاریخی کـارتوگرافی هـا، نقشه هـا  و اطلس هـا را با افغانستان 
ابرنشانۀ گفتمان رسمی آغاز می کنم و سپس به بحث آریانا و خراسان می پردازم تا 

1. Visual representation
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ببینیم آیا چنین واحدهای سیاسی یی قبل از افغانستان وجود داشتند یا خیر؟ برای 
دست یافتن به این نتیجه به تعدادی از قدیمی ترین و ُمدرن ترین نقشه های جهان، 
آسیـا،  جنوب شرق آسیا و آسیای مرکـزی از زمانه های قدیم تا به تقسیم بندی 
جغـرافیایی و سیاسی جهـان به اسـاس نظام دولـت های ملی و مرزهـای رسمی 
بین المللی آنان مراجعه کرده ام. مهم ترین نقشه هایی را که در این حوزه مطالعه و 
به آن ها مراجعه کرده ام عبارت اند از: بزرگ ترین مجموعۀ نقشه های قدیم آسیا 
و ایران در دایرۀ مطالعات باستانی ایران در مدرسۀ مطالعات آسیایی و افریقایی 
لندن1 که حدود 121 نقشۀ منطقه را از قرن ششم تا 1965 به نمایش می گذارد،2 
کتاب خانۀ دانشگاه تکزاس،3 کتاب خانۀ دیجیتالی جنوب آسیا4 و وبسایت رسمی 
دانشگاه کولمبیا.5 منبع مهم جغرافیای تاریخی دیگری که به آن مراجعه کردم 

»اطلس تاریخی جنوب آسیا« نوشتۀ شوارتزبرگ است.6
عـالوه بـر ایـن هـا،  به تـفصیل به مـطالـعه و مـداقۀ نقشـۀ فارس و قلـمروهای 
همجوار آن توسط جان ملکم در کتاب تاریخ فارس،  نقشۀ الفنستون در کتاب 
گزارش سلطنت کابل، نقشۀ فارس در قرن هژدهم توسط الرنس الکهارت در 
کتاب سقوط دودمان صفوی و اشغال فارس توسط افغان ها7 و باآلخره نقشه های 
1. Collection of Ancient Maps of Asia and Persia in the Circle of Ancient Ira-
nian Studies part of School of Oriental and African Studies.
2. http://www.cais-soas.com/CAIS/Geography/persian.gulf/persian_gulf_his-
torical_maps.htm (Accessed on 20/02/2013)
3. http://www.lib.utexas.edu/maps/afghanistan.html (Accessed on 20/02/2013)
4. http://dsal.uchicago.edu/reference/schwartzberg/toc.html?issue= (Accessed 
on 20/02/2013)
5. South and South-east Asian Studies at: http://www.columbia.edu/cu/lweb/
indiv/southasia/cuvl/maps.html and http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritch-
ett/00maplinks/ (Accessed on 20/02/2013)
6. Schwartzberg, Joseph E. (ed.) (1992), A Historical Atlas of South Asia, 
Oxford University Press.

7. برای به دست آوردن نقشه ها به منابع ذیل مراجعه کردم: 
An Account of the Kingdom of Cabual, by Elphinstone and The Fall of the 
Safavi Dynasty and the Afghan Occupation of Persia, (1958), by Laurence 
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باستانی فارس پرداختم.1 
برای ارزیابی مفهوم آریانا در منابع یونانی،  بازتولید گفتمان جغرافیایی یونانی ها 
دربارۀ منطقه توسط استعمار، چه گونه گی توسعه و ورود آن به گفتمان رسمی 
افغان ها، به جغرافیای استرابو، آثار باستانی آریانای ولسن )1841( و مطالعات 

اتنوگرافیک افغانستان بیلو )1891( مراجعه کردم. 
ارزیابی تاریخ وار نقشه های پیشاتاریخی، باستانی، قرون وسطایی و ُمدرنی که 
به زبان های عربی، فارسی و دیگر زبان های اروپایی به تفصیل به جغرافیای 
منطقه تا 1800 میالدی می پردازند بیانگر این واقعیت است که دولتی به نام 
افغانستان در نقشۀ جهان وجود ندارد.2 مطالعۀ دقیق اطلس تاریخی جنوب آسیا 
که در چهارده فصل به مطالعۀ مفصل منطقه از مرحلۀ پیشاتاریخی تا پسااستقالل 
و تاریخ جغرافیایی ُمدرن می پردازد نیز ادعای فوق را تأیید می کند. نقشه های این 
اطلس معلومات ارزنده یی دربارۀ تغییرات قدرت، ظهور امپراتوری ها و دودمان ها 
در امتداد تاریخ تا تأسیس دولت های ملی پسااستعماری در منطقه ارایه می کنند. 
قابل تذکر می دانم که تشخیص مرزهای دقیق این دودمان ها و امپراتوری ها به 
دلیل این که امپراتوری ها و دودمان های پیشاُمدرن مرزهای مشخصی آن طوری 

که در دولت های ملی ُمدرن رایج است نداشتند کار دشواری است. 

Lockhart.
1. http://www.bergbook.com/htdocs/Cache319.htm (Accessed on 20/02/2013)

2.  برای تفصیل بیش تر ر.ک. به:
http://www.worldhistorymaps.info/Maps.html#Primeval_maps, http://www.co-
lumbia.edu/itc/mealac/pritchett/00maplinks/colonial/wilkinsonmaps/asia1808/
northmax.jpg, http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/shepherd/asia_medi-
aeval_commerce.jpg and http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/asia_1808.
jpg. (Accessed on 20/02/2013)
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افغانستان
کلمۀ افغان ها یا پتان ها1 به عنوان منطقۀ کوچکی در زیرمجموعۀ قندهار2 در 
نقشه های سال های 1700 تا 1800 به چشم می خورد و به تکرار محل سکونت 
کستان  افغان ها را در اطراف کوه های سلیمان میان قندهار و دریای سند که در پا
نقشه های  در  تا 1860  از 1800  می گذارد.3  نمایش  به  دارد  موقعیت  امروزی 
استعماری این نام توسعه می یابد و شامل قلمروی می گردد که توسط الفنستون به 
نام افغانستان در کتاب گزارش سلطنت کابل نشان دهی گردیده است، اما کابل4 
هنوز جایگاه مسلط خود را در نقشه های استعماری حفظ می کند. به تدریج در 
نقشه های تازه یی که از سوی  دولت استعماری به نشر می رسند در قدم نخست 
و  مناطق  و شامل  می یابد  توسعه  و سپس  را می گیرد  قندهار  افغانستان جای 

قلمروهای همجوار کابل می گردد.
از 1860 تا 1890 در نقشه های تازۀ استعماری افغانستان جای کابل را می گیرد، 
اما هنوز به مناطقی محدود است که الفنستون از آن ها به نام افغانستان یاد می کند 
و شامل مناطق شمال کشور یا آن چه در مراحل بعدی به نام ملحقات افغانستان یاد 
می گردد، نمی شود. از سال 1890 به بعد، هنگامی که روند عالمت گذاری مرزها 
توسط امپراتوری روسیه و بریتانیا و در جاهای محدودی با حضور کمیسیون 
مـرزی افغانستان تکمیل می گـردد، افغانستان، ابـرنشـانۀ گفتـمان رسـمی، در 
نقشه های استعماری و دولتی به عنوان دولت ملی پسااستعماری در شکل و 

شمایل کنونی خود ظاهر و ثبت می گردد.
تصویر  پسا-1800  مرحلۀ  در  استعماری  نقشه های  که  می دانم  تذکر  قابل 

1. Augans, Afghans or Pathans
2. Candahar
3. Schwartzberg, Joseph E. )ed.( )1992(, A Historical Atlas of South Asia, Ox-
ford University Press, p. 52.
4. Cabool or Caubul
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گمـراه کننـده یی از کابـل و خـراسـان ارایه می کنند. امـا در نقشـه های  پیشا-1800 
خراسان و فارس نام های مسلط منطقه  هستند و کابل، قندهار، هرات و دیگر 

شهرهای بزرگ به عنوان بخش هایی از خراسان در نقشه ها به چشم می  خورند. 
بنابراین، افغانستان در نقشه های استعماری در ابتدا برای نشاندهی منطقه یا 
قلمروی ظاهر می گردد که تالش کردم در بخش نخست این فصل بازسازی کنم. 
کنان این منطقه یا قلمرو به دالیلی که نمی توانم در این جا به توضیح آن بپردازم،  سا
به تدریج به سوی هند و خراسان گسترش می یابند. در خراسان آنان به تدریج 
اما مرحله به مرحله قندهار، هرات و دیگر شهرها را اشغال می کنند یا از سوی 
جهان گشایانی چون نادر افشار برای آنان زمین توزیع می گردد و برای نخستین بار 
منطقۀ خودگردانی را در قندهار به زعامت هوتکی ها و سپس امپراتوری درانی را 

در سال 1747 به زعامت احمدشاه ابدالی تأسیس می کنند.
افغانستان به عنوان یک قلمرو جغرافیایی به مناطق همجوار و نزدیک سلسله 
کستان امروزی موقعیت دارند تا  کوه های سلیمان اطالق می گردید که بیش تر در پا
به یک دولت مستقل، و افغان به پشتون ها به عنوان یک گروه قومی. نام عمومی 
این قلمرو خراسان بود، اما نقشه های استعماری بعد از سفر الفنستون تالش 
کردند بخش هایی از خراسان را به نام سلطنت کابل و بخش های جنوبی کابل را 
افغانستان معرفی نمایند. به تدریج مسٔووالن رسمی استعمار و در مراحل بعد از 
1890 حکومت افغان ها نام افغانستان را به عنوان نام رسمی دولت پسااستعماری 
جدید که شامل ملحقات آن چون ترکستان، بلخ، کندز و بدخشان نیز می گردید به 

عنوان نام رسمی کشور انتخاب و به کار بردند.1 
برخالف ادعای گفتمان رسمی به تمام منابعی که من مراجعه کردم نشان 

1. Ibid,. p. 63. 
در این نقشه تحوالت مربوط به تعیین مرزهای جدید در جنوب آسیا میان سال های 1857 تا 1935 به 

بحث گرفته شده است.
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می دهند که دولت ملی مستقل یا امپراتوری یی به نام افغانستان در نقشۀ جهان 
قبل از 1890 وجود ندارد. احمدشاه درانی، چنان که توضیح داده شد، در کتاب 
خود حتی نام افغانستان را ذکر نمی کند چه رسد به ادعای این که او خود را در سال 
1747 مؤسس افغانستان معاصر خوانده باشد. در عوض شواهد انکارناپذیری 
وجود دارد که او خود را پادشاه خراسان و بخش هایی از ایران می خواند. هم چنان 
در تمام نقشه های قبل از 1800 دیـده می شود کـه افغانستان و افغـان ها بخشی 
از خـراسان اند. بعد از فـرارسیدن استعمار و در نتیـجۀ بـرساخت های مستقیم 
استعماری به ویژه کتاب الفنستون و قدرت بازنمایی دیداری، افغانستان به عنوان 
دولت ملی در نقشۀ جهان بعد از 1890 ظاهر می گردد. نماینده گی و بازنمایی 
جدید افغانستان و افغان ها از یک سو تعدد، کثرت و هویت تمدنی منطقه را طرد 
می کند و به حاشیه می راند و از طرف دیگر هویت یکی از گروه های قومی در 
کنان این سرزمین چون تاجیک، هزاره، اوزبیک و بیش تر از  کشور را بر سایر سا

هفتاد و چند قوم دیگر تحمیل می کند. 

آریانا و خراسان نام های باستانی و پسااسالمی افغانستان
به دلیل محدودیت کلمات و زمان و هم چنان به دلیل نداشتن تخصص و فهم 
الزم در حوزۀ تاریخ باستان نمی توانم به شکل انتقادی به تحلیل و ارزیابی مفاهیم 
تاریخی پیچیده و جنجالی آریانا، ایران، فارس و خراسان بپردازم. در این ارزیابی 
مختصر جغرافیایی تالش می کنم تا جایی به توضیح این مفاهیم بپردازم  که به 
این پژوهش ارتباط دارد تا مشخص گردد که آیا این مفاهیم چنان اند که گفتمان 

رسمی به تصویر می کشد یا داستان دیگری دارند.
از نگاه تاریخی استدالل می گردد که ریگ ودا در 1200 قبل از میالد1 و گاتاهای 

1. http://www.thenagain.info/webchron/india/rigveda.html (Accessed on 
20/02/2013)
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زرتشت در 1200-900 قبل از میالد از آریا و آریایی ها نام برده اند.1 عالوه براین، منابع 
جغرافیایی و تاریخی یونانی نیز اصطالح آریانا را برای کشوری در جوار هند در سال 
20 میالدی به کار برد ه اند. مشهورترین منبع یونانی در این زمینه جغرافیای استرابو 
)استرابون( است. او در بحث خود دربارۀ منطقه تصویری از موقعیت جغرافیایی 
آریانا ارایه می کند که منبع ابداع های تاریخی فراوان برای مورخان ناسیونالیست 
افغان گردیده است. او از هند به عنوان بخش اول قسمت جنوبی و از آریانا به 
عنوان بخش دوم نام می برد. از نظر او این دو قلمرو از ویژه گی های خاص خود 
برخورداراند. او نه تنها دربارۀ طول و عرض این قلمروها سخن می گوید، بل که 
شرح دقیقی از شکل  هندسی آنان را نیز ارایه می کند. او مدعی است که شکل 
هند لوزی/الماسی2 است که دو طرف آن به ترتیب از سمت جنوبی و شرقی 
توسط بحر شسته شده، اما سواحل آن را عمیقًا دچار فروریخته گی نساخته است. 
دو طرف دیگر آن توسط کوه ها و دریای سند احاطه گردیده است که به این صورت 

نوعی از یک شکل مستطیل را به نمایش می گذارد.
در مورد آریانا، او به این باور است که سه طرف آن یک شکل متوازی االضالع 
را تشکیل می دهد، اما از بخش غربی آن تعریف مشخصی ارایه نمی کند، چون 
در آن ملت های مختلفی زنده گی می کردند. با این وجود، او تالش می کند تصوری 
از آن را با خطی ارایه نماید که از دروازه  های خزر تا حدود کارمانیا3 در مرزهای 
خلیج فارس امتداد می یابد. این طرف را او غربی می نامد و نزدیک سند را شرقی. 
اما او برای ما نمی گوید که این ها با یک دیگر موازی هستند و یکی با کوه ها 

احاطه شده است و دیگری با بحر. او فقط این ها را شمال و جنوب می خواند.4

1. http://www.avesta.org/gathas.htm (Accessed on 20/02/2013)
2. Rhomboidal
3. Carmania
4. Strabo, (1854), The Geography of Strabo, Literally Translated, with Notes by 
H.C. Hamilton, ESQ & W. Falconer. London: Henry G. Bohn, Vol. (1), p. 121.
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ویلسن کـه به مطالعۀ برسـاخت جغـرافیایی یونانی منطقه به ویـژ ه آریانا در 
روشنایی سکه ها و آثار عتیقۀ که توسط مسؤوالن استعماری از منطقه به دست 
آمده می پردازد، تصویر روشن و منصفانه یی از برداشت یونانی ها از آریانا ارایه 
می کند. »مرز شرقی آریانا دریای سند است و مرز جنوبی آن بحر هند؛ از دهانۀ 
دریای سند تا خلیج فارس. حدود غربی آن در جایی گفته شده که خط فرضی یی 
به توضیح روایت های  براین،  او عالوه  تا کارمانیا.«1  از دروازه های خزر  است 
مختلف یونانی ها می پردازد که از آریانای کوچک تری نیز حرف می زنند. این نوع 
کوچک تر آریانا از سوی گفتمان قوم گرای رسمی به عنوان موقعیت باستانی، نام 

و مفهوم افغانستان تعبیر و اتخاذ شده است.
در روایت دیگر از اراتوستینس2 نقل گردیده که مرز غربی را خطی تعریف 
کرده که پارتیان )اشکانیان( را از ماد و کارمانیا را از پارتیکان و پرشیا3 که شمال 
تمام یزد و کرمان را به استثنای فارس دربر می گیرد جدا می سازد. گفته شده 
که مرز شمالی کوه های پاروپامیسان4 ادامۀ همان  کوه هایی است که مرز شمالی 
هند را تشکیل می دهند. در جاهایی دیگر به نقل از آپولوودوروس از آرتیمس5 
کتریا و سغد  نقل گردیده که این نام بر بخش های از پرشیا و ماد و شمال با

اطالق می گردد.6
باستان آن  انواع مشتقات  یا آریانا و  ]...[ حاال نمی توان شک نمود که آریا 
از آن می باشد، چنان که توسط م. برونوف7 برجسته گردیده،  که آریا جزوی 
با اصطالح هندویی آریا »ممتاز و نجیب« پیوند دارد. به اساس روایت مانو8 

1. Wilson, H. H., (1841), Ariana Antiqua: A Descriptive Account of the Antiq-
uities and Coins of Afghanistan with a Memoir on the Buildings called Topes 
by C. Masson, Esq, London: East India Company, p. 120. 
2. Eratosthenese
3. Parthiene, Media, Carmania, Paratakene and Persia.
4.  Paropamisan Mountains
5. Apollodorus of Artemis
6. Ibid., p. 120-121.
7. M. Brunouf
8. Manu
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آریا-ورته، »سرزمین مردان ممتاز و نجیب«، میان کوه های همالیا و اندیا یا میان 
همین دو عرض جغرافیایی موازی به بحر غربی امتداد می یابد؛ به سوی یک 

مرز نامشخص به سمت غرب. 1   

ویلسن هم چنـان از ملت هـایی کـه در آریانا چنـان که توسـط استرابـو برشمـرده 
شده اند نام  می برد و عالوه می کند: »در جای دیگر پلینی2 وقتی از هند حرف 
می زند از چهار قلمرو در آن سوی دریای سند می گوید: گیدروسیا، آرکوزیا، آریا 
گرچه از نظر بعضی ها این ها به آریانا تعلق دارند.« ویلسن  و پاروپامیزاس.3 ا
کتریا و سغدیا را شامل مردم آریانا  می افزاید: دلیل این که استرابو شرق فارس، با
می سازد وابسته گی زبانی آنان است. او می افزاید: »زبان مردم بدون تردید در 
کنان بومی یک سرزمین  کثر اوقات باهم شبیه و یک سان بود، چون آنان سا ا
واحد بودند.« ویلسن هم چنان عالوه می کند: این زبان واحد مردم آریانا، به رغم 
کنون نیز در منطقه صحبت می گردد،  تفاوت هایی قبایلی آنان، فارسی بود که تا ا

کنان یک قلمرو واحد ساخته بود. 4 و از آنان سا
به  ایران ویچ  فارسی  باستانی  اصطالح  که  می دهد  توضیح  هم چنان  ویلسن 
همین منطقه به کار می رود و نتیجه می گیرد که به رغم اختالف و تعدد کاربردها؛ 
آریانا، آریا و ایران، همه کلمات قدیم فارسی اند، و برای مشخص کردن همان 

منطقه  یا حوزۀ جغرافیایی به کار می روند که زبان مشترک آنان فارسی است. 
ما به این اساس اعتراف می کنیم که آریا یا آریانا کلمات قدیم فارسی اند و نام 
این منطقه که هندی ها آریا  نامیدند و سکه های شهزاده گان ساسانی آن را ایران 
می نامند و یونانی های دوران اسکندر آن را به نام آریانا می شناختند یکی است. 5 

بیـلو در مطالعـات افغانستان خـود بـه ویـژه در کتـاب »مطالعات اتنوگرافیک 

1. Ibid,. p. 122.
2. Pliny
3. Gedrosia, Arachosia, Aria, and Paropamisus
4. Ibid,. p. 121.
5. Ibid., p. 122.
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افغانستان«1 که این فـصل نیـز بـر آن تـمرکـز دارد، روایت یـونانی دربارۀ منـطقه 
را بازتولید و استدالل می کند که این موضوع نیازمند پژوهش مستقل در کنار 
پژوهش های کمپنی هند شرقی دربارۀ افغانستان است. به عالوۀ پژوهش هایی  
که از قبل در این موضوع صورت گرفته، با در نظرداشت حجم و میزان کارهای 
بیلو در این زمینه، می توان گفت که کارهایی او نقش مهمی در توسعه و گسترش 
مفهوم آریانا و تأثیرپذیری ناسیونالیسم افغانی از این مفهوم در مراحل بعدی دارد. 
او از استرابو آغاز می کند که در 24 میالدی وفات کرد. استرابو به نقل از روایت 
و برداشت اراتوستینس2 از منطقه در دوران هجوم اسکندر به آریانا و هند سخن 
می زند. بعد از پرداختن، توضیحات و نقل  قول هایی از استرابو دربارۀ آریانا که 
در باال به آن پرداختیم، بیلو به رغم اعتراف به این که افغانستان نام تازه یی است، 
کنون  به بیان مرزهای افغانستان می پردازد و چنین نتیجه می گیرد: »کشوری که ا
افغانستان نامیده می شود همان آریانای یونانی های باستان است«.3 منابع فارسی یی 
که در دسترس قرار دارند تنها اصطالح یا نام ایران و ایران شهر را به کار می برند. 
این نام ها، چنان که توضیح داده شد، برای همین حوزۀ جغرافیایی به کار رفته اند. 
در منابع عربی در کنار اصطالح یا نام ایران اصطالح و نام ُفرس )اهل فارس( 
نیز به کثرت به کار می رود. نقشه هایی که در قرن هفدهم توسط قدرت های 
استعماری به اساس بازکشف دانش جغرافیای یونانی از منطقه تولید شده اند، در 

گانه نشان می دهند.   کنار نام های دیگر، آریانا را به عنوان یک واحد جدا
و  آریانا  دربارۀ  استعماری  بحث های  و  دادم، عالقه مندی  توضیح  چنا ن که 
برداشت یونانی ها از این مفهوم با کارهای ویلسن در مرحلۀ شکل گیری دانش 
استعماری آغاز می گردد و توسط بیلو که تصمیم می گیرد افغانستان امروزین را 

1. An Enquiry into the Ethnography of Afghanistan
2. Eratosthenes
3. Bellew, H. W., (1891), An Enquiry into the Ethnography of Afghanistan, 
London: The Oriental University Institute, p. 3.



299/فصل چهارم؛ مسأله مندسازی روایت رسمی شکل گیری دولت در افغانستان

آریانای باستان بداند، بسط و گسترش می یابد. این برساختۀ استعماری سپس به 
عنوان یک اصل و یک موضوع توسط حکومت و نخبه گان ناسیونالیست افغان 

در مرحلۀ پسا-1930 بازتولید و درونی می گردد. 
به رغم ردیابی عالیم این مفهوم در منابعی که بعد از 1920 در افغانستان تولید 
شده اند، بیش ترین مواد در مورد آریانا به عنوان نام باستانی و قدیمی افغانستان 
و  استعماری  گفتمان  »اختالط/تالقی  مرحلۀ  در   ،1940 از  بعد  کهزاد  توسط 
ناسیونالیسم قوم گرای افغانی«، تولید گردیده است.1 برای ایجاد و ترسیم مرزهای 
ملت  دو  عنوان  به  افغانستان  و  ایران  میان  بودن  دیگری  اجتماعی-سیاسی 
گانه با دو گذشته و پیشینۀ تاریخی متمایز، گفتمان رسمی با قوت تمام تالش  جدا
می کند تا از مفهوم آریانا به عنوان هویت تاریخی افغانستان در تقابل با ایران 
و هویت تاریخی آن دفاع کند. بنابراین، آریانا، چنان که توسط گفتمان رسمی 
توصیف گردیده، وجود ندارد و آن چه از نگاه تاریخی وجود دارد با آن چه روایت 

ناسیونالیسم قوم گرای افغان توصیف می کند مطابقت ندارد. 

خراسان، ایران و فارس
نام های خراسان، ایران و فارس در تمام نقشه های آسیا و جهان به چشم می خورند. 
امــا خـراسان به عنـوان یک مفهوم جغـرافیایی در امتداد تـاریخ دچـار تحول 
و دگرگونی های رادیکال گردیده و برای معین سـازی مناطق بـزرگ تر و گـاهی 
شهرهای محدودی در دوران باستان و پسااسالمی به کار رفته است. در جغرافیای 
باستانی ایران یا ایران شهر، خراسان بخش بزرگ و شگوفای سرزمین های شرق 
ایـران را تشکیل می دهد. در آغـاز دوران اسالمی، خراسان در کنار دیگر مفاهیم، 
بـرای شهرهـای بلخ، تخـارستان، هـرات، ماوراءالنهـر، سیستان، تهران، کرمان، 
قندهار، ملتان، کشمیر، مرو، نیشابور و کابل به کار می رفت. در مراحل بعدتر 

1. کهزاد، علی احمد، )1941(، آریانا، چاپ دوم )2007(، کابل: انتشارات امیری.
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مرو،  نیشابور،  می شد:  استفاده  بزرگ  شهر  چهار  این  برای  بیش تر  خراسان 
هرات و بلخ. اما در فرجام بعد از فراز و فرودهای تاریخی طوالنی، قدرت های 
استعماری نقشۀ منطقه را از نو ترسیم کردند و از حوزۀ تاریخی خراسان چندین 
دولت ملی پسااستعماری در منطقه سر برآوردند. دایرةالمعارف بریتانیا دربارۀ 

خراسان چنین می نویسد:
خراسان قلمرو و حوزۀ تاریخی یی است که سرزمین های وسیعی را در برمی گیرد 
کنون در شمال شرق ایران، جنوب ترکمنستان و شمال افغانستان موقعیت  که ا
دارند. این قلمرو تاریخی از شمال از دریای آمو به سوی غرب تا دریای )بحر( 
خزر و از جنوب از حواشی صحرای ایران مرکزی به سوی شرق تا کوه های 
تا  امتداد مرزهای آن  از  امتداد می یابد. جغرافیه دانان عرب  افغانستان  مرکز 
هند حرف می زنند. تاریخ منطقه به گذشته های باستان بر می گردد. خراسان 
جزوی از امپراتوری هخامنشیان در قرن ششم تا پنجم قبل از میالد و امپراتوری 
به معنای مترادف  از میالد بود. )خراسان گاهی  اشکانیان در قرن اول قبل 
اشکانیان نیز به کار می رود(. خراسان نخستین بار توسط ساسانیان )در آغاز 
قرن سوم قبل از میالد( که امپراتوری خود را به چهار بخش سازماندهی کردند، 
نام گذاری گردید. نام ها از نقطۀ مرکزی آغاز می گردید. خراسان یعنی سرزمین 
خورشید. بعد از فتوحات عرب در 651 تا 652 میالدی خراسان هم به عنوان نام 

یک والیت مشخص و هم به معنای عام تر حفظ گردید. 
در مرحلۀ اول عرب ها از این منطقه به عنوان نقطۀ حرکت یا قرارگاه مرزی 
استفاده کردند، اما به زودی مستعمره های عرب ها وارد منطقه شدند، به ویژه در 
اطراف مرو و در نتیجه مزیجی از فرهنگ  اسالمی و ایران شرقی شکل گرفت. 
کمیت دودمان های طاهری، صفاری و  در مراحل بعدی خراسان در سایۀ حا
سامانی )128 تا 999( استقالل واقعی خود را دوباره به دست آورد. در مراحل 
بعدی خراسان جزوی از سلطنت های غزنوی، سلجوقی و خوارزم  شاه بود و در 
1220 توسط چنگیزخان و در 1383 بار دیگر توسط تیمور مورد تاخت و تاز 

قرار گرفت. 
شاهان صفوی ایران )1502 تا 1736( بر سرآن با متجاوزان اوزبیک جنگیدند. 
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متولد خراسان،  افشار،  نادر  اشغال گردید.  افغان ها  توسط  تا 1730  از 1722 
سیطرۀ افغان ها را درهم شکست و مشهد را پایتخت امپراتوری ایرانی خود 
انتخاب کرد. فردوسی نویسندۀ شهنامه و عمر خیام شاعر و حکیم مشهور 
در این منطقه دیده به جهان گشوده اند. مرزهای خراسان ایران کنونی در سال 
1818 و در کنوانسیون 8 جوالی 1893 معین گردید. به این اساس والیت/

استـان خـراسان ایـران بـه وجـود آمـد کـه در سال 2004 بـه سه والیت/استان 
کوچک تر تقسیم گردید.1

بنابراین، خراسان دولت ملی یا امپراتوری یی با مرزهای مشخص نیست، بل که 
نام تاریخی-تمدنی یی است برای یک حوزه که مناطق وسیعی را بدون کدام بار 

قومی در برمی گیرد. 
اصطالح یا نام فارس2 به طور عمده در منابع یونانی، عربی و انگلیسی به معنای 
ایران باستان یا ایران تاریخی به کار رفته است. اما از دوران امپراتوری ساسانی 
برخالف منابع یونانی و انگلیسی، منابع دست  اول فارسی و نسخ خطی اصطالح 
یا نام ایران و ایران شهر را دربارۀ فالت ایران به کار می برند. برای بیان و توضیح 
معنای اصطالح فالت ایران از نگاه تاریخی توصیف مالکم را دربارۀ مساحت 

جغرافیای منطقه نقل می کنم:
مرزهای ایران که اروپایی ها آن را فارس می خوانند، شاهد تغییرات فراوان بوده 
است. حدود این سلطنت را در دوره های شگوفایی آن به راحتی می توان ترسیم 
کرد: خلیج فارس و بحر هند در جنوب، دریای سند و دریای آمو در شرق و 
شمال شرق، دریای )بحر( خزر و کوه های قفقاز در شمال و دریای فرات در 

غرب. 3

1. Encyclopaedia Britannica, at: http://www.britannica.com/EBchecked/top-
ic/316850/Khorasan (Accessed on 20/02/2013)  
2. Persia
3. Malcolm, John, (1815), The History of Persia: from the most early period 
to the present time: containing an account of the religion, government, usag-
es, and character of the inhabitants of that kingdom, Vol. (1), London: John 
Murray, p.1-2. 
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از این رو، فالت ایران یا ایران تاریخی شامل دولت های ملی ذیل می شود: جمهوری 
اسـالمی ایـران، جمهوری هـای آسـیای میـانه، جمهـوری آذربایجان، جمهوری 
اسالمی افغانستان، بخش هایی از چین و نیمی از بخش غربی جمهوری اسالمی 
کستان. به همین سان، خراسان با در نظرداشت تغییرات تاریخی و قلمروی را  پا
که در شرق ایران در برداشت شامل بخش هایی از جمهوری های آسیای میانه، 
بخش های جمهوری اسالمی ایران، جمهوری اسالمی افغانستان و جمهوری 
گر آن را به معنای ایران  کستان می گردد و یا شامل مناطق بیش تری ا اسالمی پا

به کار ببریم.
چندین امپراتوری و دودمان  گاهی هم زمان بر این قلمرو پهناور با نوسان حکم روایی 
کرده اند. این از یک سو پویایی قدرت را به نمایش می گذارد و از طرف دیگر توانایی 
این امپراتوری ها و دودمان ها را در دفاع یا گسترش مرزها در این قلمرو. ادعا 
می گردد که بزرگ ترین امپراتوری های فارس یا ایران از نگاه مساحت و قلمرو 
در این حوزه امپراتوری های هخامنشیان و ساسانیان اند و آخرین شخصیتی که 
توانست بار دیگر چنین امپراتوری یی را ایجاد کند نادر افشار )1736 تا 1747( بود. 
بنابراین، آریانا و خراسان از نگاه تاریخی دولت و امپراتوری نبوده اند چه رسد 
به این که این ها عین افغانستان امروزی یا ایران بوده باشند. در عوض این  نام ها 
به یک قلمرو و حوزۀ وسیع جغرافیایی با تعدد و کثرت فرهنگی و قومی داللت 
می کنند که من از آن به نام »حوزۀ تمدنی مشترک« یاد می کنم. استدالل من این 
است که تمام امپراتوری ها، دودمان ها و دولت ها از مرحلۀ قبل از تاریخ، دورۀ قرون 
وسطی و پیشااستعماری که بر این منطقه حکم  رانده اند جزوی تفکیک ناپذیر این 
حوزه به شمار می روند و متعلق به تاریخ و تمدن مشترک فالت ایران می باشند. 

به این اساس، ایران قبل از فرارسیدن اسالم و خراسان بعد از فرارسیدن اسالم 
نام ها و مفاهیم تاریخی-تمدنی یی اند که برای کلیت فالت ایران به کار رفته اند و 
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امپراتوری ها و دودمان های مختلف نیز به این صفت شناخته می شوند. بنابراین، 
تمام دودمان ها و امپراتوری هایی که براین قلمرو حکم روانی کرده اند در مرحلۀ 
پیشااسالم ایرانی اند و در دوران پسااسالمی خراسانی،1 چون آن ها خود گفته اند که 
بخشی از ایران یا خراسان اند. عالوه بر این، هیچ یک از دولت های پسااستعماری 
منطقه بــه شمـول جمـهوری اسـالمی افغانستان، جمـهوری اسـالمی ایـران و 
خراسان  آریانا و  با توصیف تاریخی و جغرافیایی  جمهوری های آسیای میانه 
هم خوانی ندارند. از این رو، ادعای هریک از دولت های ملی پسااستعماری منطقه 
به صورت انحصاری بر تاریخ، تمدن، دستاوردها و افتخارات منطقه نادرست و 

گمراه کننده است.

کثر دودمان هایی که بر این  1. خراسان بعد از اسالم در منطقه اهمیت فراوان یافت. به همین دلیل ا
کمان، امرا یا سالطین خراسان ثبت شده اند. منطقه حکم روایی کرده اند به نام حا





نتیجه گیری

کاوانه-تبارشناسانه سه استراتژی را  در این فصل با حرکت دیرینه شناسانه و وا
برای مسأله مندساختن روایت رسمی دولت سازی در افغانستان اتخاذ کردم. به 
کنون را بدانیم و فضا را برای احتمال شکل گیری یک گفتمان   تاریخ برگشتم تا ا
کاوانه ام ابرنشانه  و سه گره گاه درهم تنیدۀ گفتمان رسمی  نو باز کنیم. حرکت وا
را مسأله مند ساخت. از تحلیل و ارزیابی منابع دست  اول موجود به زبان فارسی 
به ترتیب زمانی از 1300 تا 1907 آغاز کردم. استداللم این بود که واقعیت های 
تاریخی و روایت های پیشااستعماری از یک سو زبان و نقشۀ سیاسی متفاوتی از 
منطقه ارایه می کنند و از سوی دیگر با گفتمان برساختۀ رسمی در تضاد قراردارند.  
منابع دست  اول به قوت ابداع افسانه آمیز ابرنشانۀ روایت را در اشکال مختلف 
آن: آریانا در دورۀ باستان برای 1500 سال، خراسان در دورۀ پسااسالمی بـرای 
1500 سـال و بـاآلخره افغانستان بعد از ظهـور دولت معاصر افغانستان به رهبری 
احمدشاه درانی در سال 1747 به چالش می کشند. این منابع روایت و تصویر 
رسمی از سه گره گاه برساختۀ گفتمان را نیز زیر سوال می برند. این منابع ایدۀ 
افغانستان تاریخی را که ریشه  های متمایز خود را در تضاد و تقابل با دیگران در 
منطقه در گذشته های دور حدود 5000 سال قبل از میالد به عنوان یک دولت 
کارای مستقل با سقوط و شکست های دوره یی به اثر هجوم خارجی جست وجو 
می کند و شخصیت تاریخی-تمدنی افغان ها را  که برای این واحد سیاسی با پشتوانۀ 
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کاوش های باستان شناسی برساخته شده، رد می کنند. 
استداللم این بود که افغانستان در اشاره به مکان، به موقعیت جغرافیایی ویژه و 
متمایزی در اطراف کوه های سلیمان که محل سکونت افغان ها یا پشتون ها است 
داللت می کند. اصطالح یا نام افغان در اشاره به مردم یا گروه قومی به گروه قومی 
خاصی که پشتون ها یا پتان ها هستند داللت می نماید. هروی )1321( نخستین 
نویسنده یی است که اصطالح یا نام افغانستان را در منابع فارسی برای یک قلمرو 
و منطقۀ مشخص به کار برده است. افغانستان در مرحلۀ پسا-1300 یکی از 
والیت های خراسان است که میان دریای سند، قندهار و هرات موقعیت دارد 
کستان امروزی  ک پا کنون در خا و شهر مستنگ مرکز آن به شمار می رود که ا

موقعیت دارد. 
روایت تاریخی از ایران، خراسان، هندوستان و سایر شهرهای عمدۀ منطقه 
چون هرات، قندهار، کابل،  بخارا و سمرقند حرف می زند، اما از آریانا، خراسان و 
افغانستان به عنوان یک دولت مستقل با جغرافیای معین که تنها نام آن در طول 
تاریخ تغییر می کند حرف و سخنی در میان نیست. آریانا شامل منطقۀ وسیعی 
می گردد و خراسان یک قلمرو یا حوزۀ جغرافیایی در شرق ایران  است تا دولت  

مستقل.  
منابع پیشااستعماری به ویژه زنده گی نامۀ احمدشاه ابدالی به صورت واضح در 
تضاد با گفتمان پشتون محور رسمی قرار دارد که مدعی است احمدشاه ابدالی مؤسس 
و بابای افغانستان معاصر می باشد. برخالف، منابع پیشااستعماری می رسانند که 
احمدشاه درانی مؤسس امپراتوری درانی است و خود را پادشاه خراسان، بخش هایی 
از ایران و هندوستان می خواند تا مؤسس والیت منزوی و دور افتادۀ افغانستان. 
عالوه براین، او هیچ گاه اصطالح و نام افغانستان را در تمام کتاب خود به کار 

نمی برد و از خود به نام پادشاه و مؤسس افغانستان یاد نمی کند.
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منابع پیشااستعماری بنیاد و اساس گفتمان رسمی را در مورد ظهور دموکراتیک 
دولت افغانستان که در لویه جرگۀ 1747 و انتخاب احمدشاه درانی به عنوان 
نخستین پادشاه افغانستان ُمدرن بعد از ُنه روز مشوره  و رأی زنی  دموکراتیک در 
حضورداشت نماینده گان تمام اقوام افغانستان تبلور یافته مسأله مند می سازند و 

زیر سوال  می برند. 
تاریخ احمدشاهی به صراحت و به صورت واضح روایت می کند که وقتی 
احمدشاه درانی با ارتش قدرت مند خود وارد شهر قندهار گردید خود را پادشاه 
اعالن کرد و با سرکوب مخالفان خود لشکرکشی های نظامی خود را آغاز نمود. 
منابع رسمی پسااستعماری و منابع غیر رسمی به زبان فارسی، چنان که اشاره 
رفت، دربارۀ چه گونه گی به قدرت رسیدن او روایت های متضادی ارایه می کنند. 
این از یک سو، شک و تردید، تنش و تناقض در روایت را نشان می دهد و از 
طرف دیگر با روایت رسمی شخص احمدشاه درانی در کتاب تاریخ احمدشاهی 
در تناقض قرار دارد. عالوه بر این، منابع پسااستعماری تأثیر دانش استعماری 
را بر گفتمان رسمی و غیر رسمی در افغانستان از روزهای نخست به نمایش 

می گذارند. 
منابع دست اول تاریخی هم چنان گفتمان رسمی تجاوز و مقاومت را که بعد از 
سال  1900 در افغانستان به خاطر توجیه و مشروعیت بخشی برخی از کنش های 
سیاسی ابداع گردید مسأله مند می سازند و با روایت رسمی در تضاد قرار دارند. 
کمیت ملی، مستقل و با قلمرو  منابع دست اول هم چنان ایدۀ دولت ملی یی با حا
مشخص را که هر از گاهی مورد تهاجم متجاوزان قرار می گرفت و اتباع آن به 
تأیید نمی کنند. در عوض منابع دست  اول در دورۀ  دفاع از آن برمی خاستند 
پسااسالمی نشان می دهند که الگوهای مشروعیت سنتی و اسالمی چون پادشاه، 
خلیفه، خالفت، بیعت، اولواألمر، اطاعت، مسلمانان و نامسلمانان، مومنان و 

کم اند تا الگوهای ُمدرن.  کافران و دارالکفر و داراإلسالم بیش تر در منطقه حا
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منابع هم چنان بیش تر از قبایل و جنگ های قدرت درون قبایلی حرف می زنند. 
در منابع پسااستعماری از یک سو تأثیر منابع استعماری به ویژه الفنستون آشکار 
است و از طرف دیگر به رغم تنش ها و تناقض ها تالش صورت می گیرد تا روایت 
استعماری را درونی سازند و ابعاد تازه یی به آن عالوه کنند. افغانستان برساختۀ 
الفنستون به تدریج جای خراسان و دیگر مفاهیم پیشااستعماری را می گیرد، اما 
به رغم این تحول تدریجی، چنان که اشاره رفت، منابع دست  اول در تناقض با 

گفتمان رسمی قرار دارند.  
در بخش دوم این فصل بر معاهدات و روابط رسمی کمپنی هند شرقی و 
کمان منـطقه تمـرکـز کـردم. این منـابع نشان  امپراتوری بریتانیـا با شـاهـان و حـا
می دهند که مسؤوالن رسمی کمپنی روابط خود را با اعزام نخستین هیأت در سال 
1808 با سلطنت کابل آغاز کردند تا با افغانستان، چون افغانستان در آن مرحله  به 

روایت الفنستون یکی از قلمروها یا والیت های خراسان یا کابل بود.  
اسناد از امپراتوری و دودمان درانی حرف می زنند و اذعان می کنند که منطقه 
می دانستند.  خراسان  از  بخشی  را  نیز خود  افغان ها  و  می شد  نامیده  خراسان 
معاهدات و توافق نامه ها در گام نخست اصطالح یا نام افغانستان را برای یک 
محدودۀ جغرافیایی معین شبیه آن چه توسط مورخان پیشااستعماری توصیف 
گردیده به کار می برند و سپس مفهوم برساختۀ الفنستونی آن را. به تدریج این 
نام توسعه و گسترش می یابد و جای کابل را می گیرد و بعد از 1890 تمام کشور 
را، اما هنوز پسوند ملحقات را با خود دارد که به شمال اشاره می کند. بعد از سال 
1919 افغانستان به عنوان یک دولت ملی در معاهدات به چشم می خورد و پسوند 

محلقات حذف می گردد. 
معاهـدات می رسـانند کــه سرزمین یـا قلمرو افغانستان امـروزی در مرحلـۀ 
پساامپراتوری درانی میان مدعیان قدرت در کابل، هرات، کشمیر و پشاور تقسیم 
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شده بود. به اساس معاهدات و اسناد رسمی این دوره، افغانستان ُمدرن برخالف 
گفتمان رسمی به عنوان یک دولت حایل در نتیجۀ رقابت های بریتانیا و روسیه 
و نگرانی های امنیتی بریتانیا در منطقه ظهور می کند. افغانستان در دومین دور 
کتو1 شکل می گیرد  حکم روایی امیر دوست محمدخان به عنوان واحد سیاسی دفا

کمیت امیر عبدالرحمان خان مشخص می گردد.  و مرزهای آن در زمان حا
افغانستان-انگلیس معــرفی  پایان جنـگ دوم  ُمـدرن دولتی در  نهـادهـای 
می گردند و کشور در زمان حکم روایی حبیب الله خان به سوی مرکزگرایی و 
مدرنیزاسیون حرکت می کند، اما هنوز تحت قیمومیت بریتانیا قرار دارد. در 
سال 1919 افغانستان با بیرون آمدن از قیمومیت بریتانیا و وارد شدن به نظام 
بین المللی به عنوان یک دولت ملی مستقل به موقعیت دی جور2 دست می یابد. 
ارزیابی تبارشناسانۀ معاهدات و روابط رسمی نشان می دهند که ابرنشانۀ روایت؛ 
افغانستان، یک برساختۀ استعماری است و توسط قدرت های استعماری بدون 
کنان این سرزمین و برای برآورده شدن اهداف استراتژیک استعماری  رضایت سا
و مرزهایش مشخص  انحصاری شکل گرفته  پروژۀ  تحمیل یک  و  منطقه  در 

گردیده است.
مطالعه و ارزیابی کارتوگرافی ها، نقشه ها و اطلس های تاریخی منطقه همانند 
منابع دست  اول پیشااستعماری و مطالعۀ تبارشناسانۀ معاهدات و روابط رسمی 
کمپنی هند شرقی و امپراتوری بریتانیا، روایت رسمی شکل گیری دولت در 
افغانستان را مسأله مند می سازند. ارزیابی نقشه های تاریخی و اطلس ها نشان 
می دهند که دولت ملی مستقل و متمایزی به نام آریانا در دوران باستان، خراسان 
وجود  نقشۀ جهان  در  پسا-1747  دورۀ  در  افغانستان  و  پسااسالمی  دوران  در 
ندارند. اطلس ها و سپس نقشه ها نشان می دهند که در قدم نخست افغان ها و 

1. de facto
2. de jure
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سپس افغانستان به عنوان یک موقعیت جغرافیایی کوچک در اطراف کوه های 
سلیمان به عنوان زیر مجموعۀ قندهار ظهور می کنند و افغانستان به تدریج توسعه 
می یابد و جای قندهار و سپس جای سلطنت کابل را در نقشه می گیرد و بعد از 

1890 به نام رسمی کشور ارتقا می یابد. 
گانه یی است تا به مطالعۀ گفتمان سیاسی  از نظر نویسنده نیاز به پژوهش جدا
به  بپردازد و  ناسیونالیسم اروپامحور  از فرارسیدن استعمار و رشد  منطقه قبل 
صورت مقایسه یی نشان بدهد که چه گونه هویت پسااستعماری دولت های ملی 
در منطقه از هویت دوران پیشااستعماری فرق می کند. هم چنان از نظر نویسنده 
نیاز است تا به تحقیق و مطالعۀ بیش تر دربـارۀ چـه گونه گی، وسعت و راه هـای 
بهره گیری مسٔووالن استعمار از منابع دست اول در منطقه برای تولید متن های 
پسااستعماری  پرداخته شود. در این پژوهش باید دید که نویسنده گان استعماری 
از کدام منابع فارسی، عربی یا اردو در نوشتن کتاب های خود استفاده کرده اند. 
چون نوشتن و بحث در قضیه  و موضوعی از خال آغاز نمی شود. این نویسنده گان 
حتمًا از منابعی استفاده کرده اند. این منابع و چه گونه گی استفاده از آن ها را از 
سوی نویسنده گان استعماری باید شناخت و به صحت و سقم استناد به این منابع 

پی  برد. 
باآلخره استدالل کردم که تاریخ نگاری رسمی افغانستان در قرن بیستم از 
روش گلچین کردن و رویکرد گزینش کردن از منابع پیشا-1880 به ویژه از منابع 
پیشااستعماری یی کـه بـه تاریخ، جغـرافیه و سیاست منطقه می پردازند استفاده 
می کند. تاریخ نگاری رسمی با استفاده از این رویکرد با دست باز به نفع اهداف 
ناسیونالیسم قوم گرا به تعدیل، اصالح، بازنویسی، حذف، طرد و به حاشیه راندن 

روایت ها، منابع و اسناد می پردازد.
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افغانستان در نقشۀ جهان

1. نقشۀ آسیا در سال 11300 
1. http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUM-
SEY~8~1~239165~5511672?qvq=q:persia;sort:Pub_List_No_Initial-
Sort,Pub_Date,Pub_List_No,Series_No;lc:RUMSEY~8~1&mi=7&trs=98 
(Accessed on 05/03/2013)
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2. نقشۀ آسیا در قرن هژدهم1 

1. Lockhart, Laurence, (1985), The fall of the Safavid Dynasty and the Afghan 
Occupation of Persia, Translated into Persian by: Mostafa Gholi Emad, Teh-
ran: Murwareed Publications, last page. 
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3. نقشۀ آسیا در سال 11775 

1. http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUM-
SEY~8~1~29100~112035:Asia--Engraved-by-Jefferys-&-Faden,?sort=-
Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_
No&qvq=q:asia%2B1750;sort:Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2C-
Pub_List_No%2CSeries_No;lc:RUMSEY~8~1&mi=13&trs=21 (Accessed 
on 05/03/2013)
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4. نقشۀ سلطنت کابل در سال 11838 

1. http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/bokhara_1838.jpg (Accessed on 
05/03/2013)
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5. نقشۀ آسیا در سال 11860 

1. http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUM-
SEY~8~1~2079~120077:Map-of-Persia,-Turkey-In-Asia--Afgh?sort=-
Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_
No&qvq=q:persia;sort:Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_
List_No%2CSeries_No;lc:RUMSEY~8~1&mi=19&trs=98 (Accessed on 
05/03/2013)
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6. نقشۀ آسیا در سال 11903 

1. http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUM-
SEY~8~1~37941~1210789:Rand,-McNally-&-Co--s-Asia-?sort=Pub_List_
No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No&qvq=q:a-
sia%2B1890;sort:Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_
List_No%2CSeries_No;lc:RUMSEY~8~1&mi=4&trs=7  (Accessed on 
05/03/2013)
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7. نقشۀ افغانستان کنونی در سال 11908 

1.  http://dsal.uchicago.edu/maps/gazetteer/images/gazetteer_V5_pg64.jpg





فصل پنجم

بی جایی، گوناگونی و استعمارزدایی از گفتمان رسمی 
دولت سازی در افغانستان

مقدمه
نظریۀ گفتمان به »گشوده گی امر اجتماعی« و در عین زمان به تثبیت نسبی هویت 
باور دارد. فلسفۀ مفهوم سازی ابرنشانه ها، دال های مرکزی، گره گاه ها و نشانه های 
تهی در به هژمونی رساندن برنامه یی همان تثبیت نسبی یا انسداد موقت معنی  یا 
هویت است.  گفتمان ها و هویت ها در پی مفصل بندی های جدید شکل می گیرند 
گونیسم و اعمال قدرت را در خود نهفته دارند.  و برساخته های سیاسی یی اند که انتا
به دلیل ویژه گی سیاسی  نظام های اجتماعی، این نظام ها همیشه در معرض دو 
تهدید بالقوه جدی قرار دارند: تهدید نیروهایی که در روند شکل گیری سیاسی 
کننده  یی که از سیطرۀ این نظام ها بیرون  این نظام ها طرد شده اند و حوادث بی جا

اند.  
مقـولـۀ بی جـایی در نـظریۀ گفتمان از یک سو به مخـتل شـدن نظم های نمادین 
و هویت های وابسته به  آن ها می پردازد و از طرف دیگر به بازشدن فضایی  که 
در داخل آن سوژه های سیاسی خالق ظهور می کنند تا خود را با گفتمان های نو 
شناسایی و معرفی کنند. بی جایی را به این اساس می توان حوادث یا بحران هایی 
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به شمار آورد که در نظم گفتمانی موجود قابل بازنمایی و نماینده گی نیستند، 
چون  بی جایی برای مختل کردن و بی ثبات ساختن نظم نمادین عمل می کند. این 
»غیرمتمرکزکردن« ساختار توسط فرایندهای سیاسی هویت های موجود را درهم 
می شکند، برای سوژه بحران هویت خلق می کند و مختل شدن نظم  های نمادین 
را توضیح می دهد.  بی جایی ها از یک سو نظم تثبیت شدۀ نسبی را مختل می سازند 
و از طـرف دیگـر فضا را بـرای شکل گیری نظم  نوینی کـه احتمال دارد بازتر و 

گیرتر یا برعکس باشد فراهم می سازند. فرا
برهم  و  می سازد  مختل  را  گفتمان ها  و  هویت ها  این که  عین  در  بی جایی 
 می زند،  در سطح معنی  خال و فقدان1 خلق می کند که باعث تسریع شکل گیری 
و برساخت حـوزۀ گفتمانی جـدید می گـردد. ایـن حـوزۀ گفتمانی جدید به نوبۀ 
خود تالش می کند ساختار بی جا شده و درهم شکسته را َبخیه کند. به این اساس، 
این بی جایی است که فضا را برای کنش ها و برنامه های هژمونیک باز می کند 
تا برای عناصر نامتمرکزشده، تصمیم ناپذیر و شناور هویت تازه یی شکل بدهد. 
به رغم این که برنامه های هژمونیک تالش می کنند تا نظام معنایی را با برساخت 
بر حوزۀ  توان هژمونی کامل  اما هیچ گفتمانی  ثبات بخشند،  تازه  روایت های 

گونیسم اجتماعی ندارد.  گفتمانی را با حذف تجربۀ بی جایی و انتا
کاوانه تبارشناسانه ام  « یا »خوانش دومم«  در نخستین تالش »شالوده شکنانه/وا
بر منابع دست اول از 1300 تا 1907 اتکا کردم تا روایت رسمی شکل گیری دولت 
در افغانستان را مسأله مند سازم. در این فصل که دومین حرکت »شالوده شکنانه/

کاوانه تبارشناسانه ام « برای مسأله مند ساختن گفتمان رسمی می باشد، بیش تر  وا
بر منابع دست دوم از 1978 تا 2012، تمرکز می کنم. من این مرحلۀ زمانی را در 

گونی و استعمار زدایی« نام نهاده ام.   افغانستان مرحلۀ »بی جایی، گونا
کنندۀ   کننده و جابه جا در افغانستان از نظر من بعد از 1978 حوادث بی جا
1. Lack
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عمده یی شکل گرفته اند که از جمله می توانم از این ها نام ببرم:
1.  کودتای کمونیستی 7 ثور 1978؛ 

2.  تجاوز اتحاد جماهیر شوری بر افغانستان در سال 1979؛
3.  جهاد و مقاومت ملی علیه اشغال و حمایت جهانی از این مقاومت؛ 

4.  مهاجرت گسترده  و انبوه مردم به کشورهای همسایه و دیگر بخش های 
جهان؛

5.  خروج اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان؛
6.  سقوط رژیم کمونیستی؛

7.  پیروزی مجاهدین در سال 1992؛
8.  ظهور طالبان؛

9.  حوادث 11 سبتمبر 2001 و مداخلۀ ایاالت متحده  و هم پیمانان این کشور 
در افغانستان و منطقه؛

10.  و باآلخره روند گذار بن در مرحلٔه پسا-2001.
کننده پیامدهای ذیل را در پی داشتند:  در نتیجه،  این حوادث بی جا

کم مختل گردید؛ 1. ساختار سنتی قدرت یا نظم نمادین حا
2. گفتمان رسمی به عنوان یگانه حقیقت مطلق به چالش کشیده شده 

ومتزلزل شد؛
3. و زمینه و شرایط برای ظهور گفتمان های  نو فراهم گردید. 

در این مرحله؛ دوران بی جایی  رادیکال، تعدادی از دانشـمندان و پـژوهشگران 
در داخل و بیرون کشور گـام های بی سابقه یی در عـرصۀ تولید کارهای انتقادی 
برداشته اند. این منابع تازه را من »ادبیات انتقادی پسابی جایی« می نامم. آنان نه 
تنها کشور را از یک چشم انداز نو که روایت رسمی را به چالش می کشد مورد 
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گیر تری نیز ارایه  مطالعه قرار داده اند، بل که گزینه  یا گزینه های دموکراتیک  و فرا
کرده اند. 

برای فهـم چشم انداز بیـرونی و داخـلی منـابع پسابی جـایی دربارۀ ابرنشـانه 
و گره گاه های گفتمان، این منابع را به دو بخش عمده تقسیم نموده ام: منابع 
انگلیسی و منابع داخلی پسابی جایی به فارسی و پشتو. برای فهم دقیق تر تفصیل 
گفتمان های در حال ظهور، منابع انگلیسی را به دوبخش تقسیم کرده ام: کارهایی 
کـه توسط دانشمندان غـربی انجـام گـردیده و کـارهایی که توسط دانشمندان و 
پژوهشگران افغانستانی از اقوام و جریان های سیاسی مختلف نوشته شده  اند. این 
فصل به صورت نظام مند به این منابع می پردازد تا رویکرد و دیدگاه های انتقادی 

آنان را در مورد گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان برجسته سازد.
فصل را بـا منابع انگلیسی آغـاز می کنـم و بعد از ارزیـابی مختصر دیدگاه ها 
و یافته های عمده ترین نویسنده گان غربی، افغان و افغانستانی در این حوزه، به 
منابع فارسی و پشتو می پردازم. بحث از برداشت آنان از ابرنشانۀ گفتمان شروع 
می شود و به دلیل گره خورده گی و به هم پیوسته گی بحث، شاید در این جریان به 
گره گاه های دیگر گفتمان نیز پرداخته شود. اما به هدف ارایۀ تصویر روشن تر 
گانه به بحث  از موضوعات مورد بحث، گره گاهای گفتمان را به صورت جدا
می  گیرم و به گره گاه لویه جرگه یا حکومت توسط جرگه ها توجه ویژه صورت 

می  گیرد. 
در مرحلۀ بحران هژمونیک پسابی جایی در افغانستان از یک سو جریان های 
قوم گرا و تمامیت خواه تالش می کنند نظم نمادین شدیدًا درزبرداشته و مختل شدۀ 
خود را با برگشت به گذشته و تحمیل »یگانه حقیقت مطلق«  پیشابی جایی بخیه 
گونیست تاجیک،  و ترمیم کنند و از طرف دیگر جریان های جدًا بی جاشده و انتا
هزاره و اوزبیک، چنان که در این فصل به بحث گرفته می شود، استدالل می نمایند 



323/فصل پنجم؛ بی جایی، گوناگونی و استعمارزدایی از گفتمان رسمی....

که آنان از دست یافتن به هویت کامل خود توسط »دیگری«؛ جریان قوم گرای 
انسداد  بازداشته شده اند و این جریان را مسؤول  پشتونیست و متحدان آنان، 
گونیستک  هویت خود تلقی می کنند. برای عبور از این رویارویی و تقابل انتا
جریان قوم گرایی پشتونیست با استفاده از منطق  تفاوت تالش می کند مخالفان 
گنده یا ضمیمۀ خود سازد و جریان مخالف پسابی جایی با استفاده از  خود را پرا

منطق هم ارزی در تالش است تا گفتمان رسمی را به چالش بکشد. 





منابع انگلیسی پسابی جایی و ابرنشانۀ گفتمان رسمی: افغانستان 
و افغان ها

بخش اول این فصل؛ منابع انگلیسی و ابرنشانۀ گفتمان رسمی، به گفتمان های 
نــوظهور در سـه دهــۀ اخیــر دوران پسابی جــایی می پردازد تـا چه گونه گی به 
چالش کشیدن روایت رسمی شکل گیری ظهور دولت و تالش برای استعمارزدایی 
از دانش، فهم افغانستان و منطقه را به تصویر بکشد. این گفتمان های نوظهور در 
مسیر مبارزات سیاسی-فرهنگی در افغانستان از سوی قدرت های مسلط برای 

حفظ هژمونی گفتمان رسمی از صحنه طرد یا سرکوب شده بودند. 

جاناتان لی
بحث خود را از کتاب مشهور و پرآوازۀ »برتری سنتی: بخـارا، افغانستان و نبـرد 
برای بلخ 1731 تا 1901« جاناتان لی آغـاز می کنم. این کتاب نتیجۀ شانـزده  سال 
پژوهش پی گیر آقای لی دربارۀ افغانستان و منطقه است. 1 لی مدعی است که 
او برای مطالعۀ افغانستان و منطقۀ آسیای میانه/مرکزی روش غیرمتعارفی را 
انتخاب کرده است. او ادعا می کند به اساس این چشم انداز نو، کتاب او شاید 
نخستین کتاب در حوزۀ تاریخ پسااستعماری آسیای میانه و افغانستان باشد. با 
این اقدام بی سابقه او می خواهد نسل  های نو دانشمندان و پژوهشگران را متوجه 
1. Lee, J. L., (1996), The ‘Ancient Supremacy’; Bukhara, Afghanistan and the 
Battle for Balkh, 1731-1901, New York, Koln: E.J Brill and Leiden, p. xxxiv. 
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بازنگری رویکردهای سنتی نه تنها دربارۀ گذشتۀ منطقه بل که دربارۀ حاضر آن 
سازد. 1

لی می نویسد: بدون قراردادن افغانستان و دیگر کشورهای تازه ظهور در این 
حوزه بعد از فرارسیدن استعمار در بستر2 درست تاریخی پیشااستعماری منطقه 
نه تنها در دام نادرست خوانی و نادرست فهمی گذشته گیر می مانیم کـه وضعیت 
موجود را نیز درست درک نمی توانیم. برای رهایی از این دام و غلط فهمی، لی 
از یک سو با تمرکز روی بلخ به بستر تاریخی منطقه می پردازد و از طرف دیگر 
تالش می کند به نقد و ارزیابی مفصل دانش استعماری افغانستان به ویژه بلخ 
و دیگر بخش های غیرپشتون کشور بپردازد. لی با قوت استدالل می کند که 
افغانستان به عنوان دولت ملی3 تولید استعمار، به ویژه امپراتوری بریتانیا است.  

با یک حرکت گذشته نگر4 او به تفصیل به گذشتۀ تاریخی حوزه به ویژه بلخ 
به عنوان مرکز سیاسی و اقتصادی منطقه از دوران حجر تا به فتوحات عرب ها 
می پردازد. در گام بعدی او دوران عرب ها و مغول ها )651 تا 1220، امیر تیمور 
)1220 تا 1381(، تیموریان )1381 تا 1501(، شیبانیان )1526 تا 1599(، طغای-

تا  ابدالی )1722  نادرشاه افشار و احمدشاه  تا 1722(، ظهور  تیموریان )1599 
1772( و باآلخره دوران استعمار و نقشه کشی مجدد منطقه را به بحث می گیرد 
تا بلخ را در موقعیت و بستر درست تاریخی آن در تاریخ منطقه قرار دهد.5 او 
می افزاید: چنگیز، صفوی ها، مغول ها و نادر افشار بعد از سقوط دودمان صفوی 
آخرین قدرت های بزرگ رقیب در منطقه به شمار می روند. بعد از کشته شدن نادر 
شاه امپراتوری یی که او ایجاد کرده بود به بخش هایی مختلف تقسیم گردید: در 

1. Ibid., p. xviii.
2. Context
3. Nation state
4. Retrospective
5. Ibid., p. 1-92
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فارس خاندان نادر و رقبای دیگر، در قندهار احمدشاه از قبیلۀ ابدالی و در بخاری 
اتالیق رحیم بی منغیت دودمان ها و سلسله های خود را تأسیس کردند. 

تا 1892 سه قدرت بزرگ رقیب آسیای میانه از صحنه کنار رفتند و نقشۀ آسیای 
میانه طوری از نو ترسیم گردید که برای نسل های قبلی قابل شناخت نبود. 
کمان صفوی  امپراتوری مغول فرو پاشید و در هند بریتانیایی جذب گردید. حا
کستر  با ظهور زودگذر اما خونین نادر افشار از صحنه حذف شدند و از میان خا
این امپراتوری گذرا خاندان قاجار ظهور کرد و بر فارس ضعیف و ازهم پاشیده 
کم شد. تسلط چنگیزی ها بر شمال آمو به تدریج از هم  پاشید و به خانات  حا
کوچک متخاصم تقلیل یافت و این خانات یکی بعد دیگری از سوی قدرت در 

حال توسعۀ روسیۀ تزاری حذف گردیدند. 1   

لی در ادامه می افزاید: وقتی قدرت های استعماری توسعه یافتند و به مناطق تحت 
نفوذ یک دیگر رسیدند، مبارزه و رقابت میان دو قدرت امپریالیستی اروپایی آن 
زمان؛ بریتانیا و روسیه، برای تسلط بر آسیای میانه آغاز گردید. در این میان تا 
آخـرین دهـۀ قرن هژدهم کمپنی هند شـرقی ساحـۀ نفوذ خـود را به سوی غرب 
و شمال تا پنجاب گسترش داده بود. بنابراین، منافع بریتانیا در آسیای میانه بر 
محور چه گونه گی دفاع و حمایت از مرزهای شمال-غربی هند می چرخید که هر 
از گاهی از سوی افغان ها مورد تجاوز و چپاول قرار می گرفت. نادرشاه و احمدشاه 
گانه بر هند حمله کردند. بعد از مرگ  کمان منطقه  بودند که جدا آخرین حا
تیمورشاه فرزند احمدشاه تهدید افغان ها بر هند به دلیل جنگ های داخلی برای 
جانشینی که منجر به فروپاشی و تقسیم امپراتوری درانی به چندین دولت -شهر 

شبه مستقل گردید کاهش یافت. 2
وقتی این تهدید رفع شد، بعد از پیروزی ناپلئون در مصر مقامات در کلکته 
دلیل تازه یی برای نگرانی از امنیت مرزهای شمال غربی هند پیدا کردند. آنان 

1. Ibid., p. xiii.
2. Ibid., p. xiv. 
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نگران بودند که شاید امپراتور فرانسه با تقلید از اسکندر کبیر از راه زمینی از 
طریق فارس/ایران و قندهار باالی هند حمله کند. اما تا سال 1815 تهدید از 
سوی فرانسه نیز برطرف گردید و به زودی جای آن را روسیه هراسی1 فرا گرفت 
که برخالف تهدید افغان ها و فرانسه به زودی برطرف نگردید و برای بیش تر از 

یک و نیم قرن بر سیاست خارجی بریتانیا سایه افگند. 
  برای حفاظت هند از تجاوز روسیه و سقوط آن، از اواسط 1830 کلکته از 
حمایت خود از فارس دست کشید و در عوض در صدد ایجاد ایتالف با امیر 
افغان کابل گردید. در نتیجۀ این تغییر سیاست، منافع بریتانیا بیش تر با بخت 
در حال نوسان امرای افغان گره  خورد و سرانجام منجر به ایجاد دولت حایل 
افغانستان گردید که به مثابۀ دیواری باید قدرت و نفوذ روسیه را مهار می ساخت. 
به این اساس تعجب  برانگیز نیست که مورخان این دورۀ بریتانیا به قضایایی که 
به رقابت روسیه و بریتانیا ارتباط می گیرد و به نام »بازی بزرگ« یاد می گردد 
و روابط بریتانیا و افغان ها اولویت قایل می شوند. روی دیگر سکه این بود که 
پرداختن عمیق به قضایای جنجالی و وضعیت پیشاُدرانی آسیای میانه به ویژه 
کمیت از سوی فارس و بخارا بر برخی از مناطقی که بریتانیا  ادعاهای حا

مصمم بود شامل دولت افغانستان گردد به منافع بریتانیا نبود. 2

به این اساس، این رقابت های استراتژیک و سیاست های استعماری از نظر لی 
منجر به ایجاد دولت حایل افغانستان گردید.3 در تطابق با آن چه در فصل چهارم 
این کتاب با اتکا و استناد به منابع دست  اول به آن پرداخته شد، لی نیز به این 
باور است که افغانستان به منطقه یی اطالق می گردید که افغان ها )پشتون ها( در 

1. Russo-phobia
2. Ibid., p. xiv. 
3. برای معلومات بیش تر و مفصل تر در بارۀ دولت های حایل و افغانستان به مثابۀ دولت حایل ر.ک.به:
Sebastian, T. W.  (1988), The Buffer State and the Buffer System: With Refer-
ence to Afghanistan 1881-1947, MPhil Thesis presented at the Department of 
Political Science, University of Hong Kong. 

این پایان نامه معلومات مفصلی دربارۀ این که رقابت های دو امپراتور و نگرانی های امنیتی آنان راه را 
برای ایجاد افغانستان به عنوان کشور حایل باز کرد ارایه می کند.
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آن زنده گی می کردند نه به دولت مستقلی آن طوری که در روایت رسمی به تصویر 
کشیده شده است.

سرزمین قبایل افغان  )پشتون  یا پتهان ( در جنوب هندوکش موقعیت دارد؛ در دو 
طرف معبر خیبر و بوالن. اما تاریخ های متأخر افغانستان که در دوران استعمار 

نوشته شده اند بر تحوالت این منطقه فراتر از قضیۀ یک والیت پرداخته اند.1  

لی در مورد تأثیر دانش استعماری دربارۀ منطقه و افغانستان و اعتبار آن در 
این حوزه می نویسد: تا نیمۀ دوم قرن بیستم افرادی که به عنوان مرجع در این 
منطقه شناخته می شدند همان هایی بودند که یا سیاست بریتانیا را در آسیای 
میانه طراحی کردند یا تطبیق. بنابراین، او نتیجه می گیرد انتشارات و نوشته های 
آنان عناصری از منطق امپریالیسم را برای توجیه الگوهای حکومت داری و 
جاودانه سازی نقش آنان در توفیق برای از نو ترسیم کردن نقشۀ آسیای میانه در 

خود نهفته دارد. 
دانشمندان امروزین و دوران پسااستعماری غربی این طرز فکر ایدیولوژیک 
را همین طور به میراث برده اند. حتی در دوران پسااستعماری مطالعات تاریخی 

افغانستان و آسیای میانه با تغییراتی همان روایت دوران »بازی بزرگ« است. 2

کنون بر دانش تاریخی  لی به این باور است رویکرد تاریخی امپریالیستی که تا ا
ُمدرن سایه افگنده است از چشم انداز تنگ و کوتاه نظرانه یی رنج می برد و در 
حصار دو قرن تاریخ آسیای میانه قرار دارد؛ انگار مردم منطقه قبل از فرارسیدن 
بریتانیا در این حوزه وجود نداشتند. او می افزاید: گفتمان استعماری وقتی به 
مطالعۀ منطقه می پردازد از یک رویکرد گزینشی و التقاطی یی استفاده می کند 

که در خدمت استعمار قرار دارد.

1. Lee, J. L. (1996), The ‘Ancient Supremacy’; Bukhara, Afghanistan and the 
Battle for Balkh, 1731-1901, New York, Koln: E.J Brill and Leiden, p. xv, 
and ‘The Myth of the Great Game’ in Hopkins, B. D. (2008), The Making of 
Modern Afghanistan, London: Palgrave Macmillan, p. 34-60.
2. Ibid., p. xv.
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در نتیجـه، بخش هـایی از تـاریخ پرخـم و پیـچ افغانستان برجسـته گـردیده و 
بخش های دیگر آن به صورت کامل نادیده گرفته شده یا به صورت الزم به 
آن پرداخته نشده است. به طور نمونه در این رویکرد برای هیأت الفنستون به 
کتشافی اروپایی ها به آسیای میانه به ویژه  دربار شاه شجاع در 1808، سفرهای ا
بریتانیایی ها، معاهدات مختلف میان بریتانیا و افغان ها، پیش روی های روسیه 
به سوی آسیای میانه، محاصرۀ هرات از سوی فارس و کمیسیون های مختلف 

مرزی جایگاه ویژه یی در نظر گرفته شده است. 1

لی با انتقاد از چه گونه گی شکل گیری گفتمان امپریالیسم و تأثیر آن بر نوشتن 
تـاریخ این حـوزه، بـرخی از نواقص و کـوتاهی های آن را بـرجسته می سـازد. او 
استدالل می کند کـه جهان بینی امپـریالیستی در نوشتن حـوادث منطقه از یک 
رویکرد مطلق گزینشی استفاده می کند. نقص دیگر تاریخ امپریالیستی از نظر 
کنون از سوی دانش معاصر مورد استفاده قرار می گیرد نپرداختن به  او که تا ا
قرن های قبل از دودمان درانی و به قدرت رسیدن احمدشاه ابدالی در سال 1747 
می باشد. به این اساس، این رویکرد در قراردادن افغانستان در بستر تاریخی آن در 

کام می ماند. آسیای میانه و روابط درست ارگانیک آن با گذشته نا
در واقع این گونه تاریخ ها از نوعی از انارشیسم رنج می برند؛ به طور نمونه این 
باور که افغانستان، چنان که در پایان قرن نوزدهم به معرفی گرفته شد، به عنوان 
یک دولت ملی مستقل همگون و متفاوت از دیگران از 1747 وجود دارد. 
واقعیت این است که نام »افغانستان« برای نخستین بار توسط فورستر انگلیسی 
)1798( اختراع گردید و حتی تا دهۀ سوم قرن نوزدهم میان مسؤوالن کلکته 
کنون از طریق  نا آشنا و مبهم به نظر می خورد. سوگمندانه، این جهان بینی ا
رسانه ها، نصاب های درسی مورد حمایت غرب و افغان هایی که توسط اروپایی ها 
و امریکایی ها آموزش دیده اند برای مردم بازتولید گردیده  است. در یکی از 
همایش هایی که به تازه گی اشتراک کردم یکی از تحصیل کرده گان افغان به 
قاطعیت اعالن کرد که سلطان حسین بایقرا، ظهیرالدین محمدبابر، امیر تیمور 

1. Ibid., p. xv. 
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و شاعر هراتی جامی »افغان« اند. این چشم انداز نارسیستی افغانستان سوگمندانه 
ما را از تحوالت داخلی منطقه در سه قرن اخیر غافل نگه داشته است. 1

لی به عنوان یکی از عوامل مهم در شکل گیری برداشت اروپایی ها از آسیای 
میانه که در تعیین دریای آمو به مثابۀ مرز طبیعی افغانستان نقش تعیین کننده 
دارد، به تأثیر گفتمان یونانی بر شکل گیری تفکر و اندیشۀ کارمندان استعماری 
اشاره می کند. چون به باور او تمام کارمندان ادارۀ هند از ابتدا با متن هایی یونانی و 
التینی تربیه می شدند. آنان منطقه را از طریق تاریخ و جغرافیای باستانی کوانتس 
کرتس، پوتلیمی و هردوتس2 شاختند. از نظر آنان بلخ و دریای آمو به عوض 
این که مرکز و شریان اصلی منطقه برای توسعۀ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 

شناخته شوند، مرز میان تمدن و بربریت را تبلور می دهند.3
لی در تـالش خـود بـرای استعمار زدایی از تـاریخ منطقه و رهـایی از آن چه او 
»زنجیرهای امپریالیسم و میراث باستانی« می خواند، به تفصیل به نقش برجستۀ 
استعمار در ترسیم نقشۀ منطقه و ایجاد دولت حایل افغانستان می پردازد. او به این 
باور است که بریتانیا در اقدام هماهنگ و سنجیده شده، امیر دوست محمدخان 
امیر کابل را اجازه داد تا شمال افغانستان امروزی را تسخیر کند. بریتانیا با این 
اقدام از یک سو می خواست توسعه  و گسترش نفوذ روسیه را محدود سازد و از 
کمیت افغان ها را به آن سوی هندوکش برای جبران از  سوی دیگر توسعۀ حا
دست دادن پشاور و تشکیل یک کشور دوست و وابسته به بریتانیا فراهم سازد.4 
کمیت افغان ها  لی نمونۀ الحاق پشاور یا مرز شمال غربی، بلوچستان و توسعۀ حا
1. Ibid., p. xix.
2. Quintus Curtius, Ptolemy and Herodotus

3. برای تفصیل بیش تر در مورد این افسانه و چه گونه گی برداشت آنان از دریای آمو در زمان باستان 
به عنوان مرز میان ایران و توران؛ یکی متمدن و دیگری وحشی ر.ک. به:

Davis in Ferdowsi Abolqasem (2006), Shahnameh: the Persian Book of 
Kings, translated by Dick Davis, USA: Penguin Group.
4. Lee, J. L. (1996), The ‘Ancient Supremacy’; Bukhara, Afghanistan and the 
Battle for Balkh, 1731-1901, New York, Koln: E.J Brill and Leiden, p. xix-xx.
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به سوی شمال را »یکی از موفق ترین و پایاترین نمونه های استراتژی تفرقه  بینداز 
و حکومت  کن بریتانیا« در منطقه می داند. این رویکرد از نظر لی در نظریۀ 
»مرزهای علمی«1 برای هند ریشه داشت؛ توسعۀ نفوذ بریتانیا از طریق تسخیر 

مستقیم یا از راه های نیابتی بر جنوب دریای آمو. 2 
لی به این باور است است که عبدالرحمان خان برای مردم عادی افغانستان 
یک فاجعه بود و برای بریتانیا نمونه یی از موفقیت. لی می افزاید: تحت فرمان 
او بود که بریتانیا برای نخستین بار موفق گردید به یکی از پایه دارترین اهداف 
خود در منطقه دست یابد؛ شکل گیری افغانستان متحد و طرف دار بریتانیا. امیر 
در حالی که بر کمک های نظامی و مالی بریتانیا متکی بود پذیرفت تا افغانستان 
تحت قیمومیت بریتانیا قرار گیرد و در عین زمان به ترویج گفتمان اسالم محور 
ضد کفار پرداخت تا به قدرت و سلطۀ خود در داخل مشروعیت بخشد. لی ادعا 
گـواری در حـوزۀ دانـش و انتـخاب مسیر  کمیت امیر پیـامدهای نا می کند که حـا
درست رشد و توسعه برای افغانستان داشت چون بریتانیا افغانستان را در قرنطین 

کامل سیاسی و ایدیولوژیک نگه داشته بود. 
لی هم چنان می افزاید: هر نوشته یی از سوی سیاحان و جهان گردان بریتانیایی 
دربارۀ افغانستان شدیدًا سانسور می شد. هر نوشته یی که مخالف یا مستقل ارزیابی 
می گردید سرکوب و مسترد می گردید و زیرنام محرم بایگانی می شد تا تنها روایت 
رسمی به مردم برسد. 3 او با قاطعیت استدالل می کند: تبلیغ و ترویج این که 
امیر عبدالرحمان خان یکی از اصالح گران و بنیان گذار نهادهای سیاسی ُمدرن 
افغانستان می باشد یکی از پایاترین میراث های امپریالیسم در عرصۀ سوء  استفاده 
و انحصار بر رسانه ها است. از نظر او امیر عبدالرحمان خان دیکتاتور خون خوار 
و ظالمی بیش نبود و از مریضی مزمنی رنج می برد که باالی عقل و حواس او 
1. Scientific Frontiers
2. Ibid., P. xxi.
3. Ibid., p. xxiii
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تأثیر گذارده بود اما این خبر از سوی بریتانیا مخفی نگه داشته می شد. به جای 
کمیت  اقدام علیه مظالم امیر، مسٔووالن بریتانیایی با برساخت افسانه یی که حا
قاطع و مطلق امیر به نفع مردم افغانستان می باشد ظلم و بربریت امیر را توجیه 
کمیت او را  می کردند. اما مقامات عالی رتبۀ بریتانیایی به اساس اسناد محرم، حا
»دوران ترور و وحشت« نامیده اند. لی نظریه یی را که امیر را مؤسس افغانستان 
ُمدرن می خواند زیر سوال می برد. وی می افزاید در جریان شکل دهی و برساخت 
آثار  اروپاییان  نیازهای  و  منافع  اساس  به  منطقه  نقشۀ  بازترسیم  و  افغانستان 

فرهنگی فراوان منطقه ناپدید گردیدند یا قصدًا نابود ساخته شدند. 1
در بحث جالب دیگر لی به توضیح روش ها و اقداماتی می پردازد که دودمان 
شاهی افغان ها و مسٔووالن بریتانیایی با استفاده از آن ها به معرفی اصطالحات 
تازۀ جغرافیای پرداختند تا گفتمان تازه برساختۀ خود در منطقه را تقویت کنند. 
در نمونۀ بلخ او می نویسد که دودمان شاهی برای این منطقه اصطالح ترکستان 
را به کار می برد، بریتانیایی ها و دیگر اروپایی  هایی که در منطقه حضور و منافع 
داشتند در قدم نخست با پیروی از دودمان شاهی افغان ها اصطالح ترکستان را به 
کار بردند و تعدادی نیز نام قرون وسطایی تاتاری2 را ترجیح دادند. در مراحل بعدی 
که بریتانیا تصمیم گرفت به تقویت نظریۀ »افغانستان بزرگ« بپردازد، استفاده از 
نام ترکستان دشوار و نامطلوب گردید. بنابراین، در سال 1869 َسر هنری رالینسن3 
در یادداشت خود دربارۀ مرزهای افغانستان سفارش کرد که بریتانیا بعد از این به 
دالیل سیاسی نام ترکستان را به کار نبرد و در عوض از نام ترکستان افغانی استفاده 
کند. لی توضیح می دهد به اساس سفارش تازۀ او نقشه های نوی برای افغانستان 
چاپ گردید و سپس آن سوی دریای آمو رسمًا ترکستان روسیه و این طرف آمو 

1. Ibid., p. xxv-xxix. 
2. Tatary
3. Sir Henry Rawlinson



واکاوی گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان/334

ترکستان افغانی نامیده شدند. 1 
توضیح می دهد  استعماری  دانش  برای مسأله مندسازی  لی در تالش خود 
که در مرحلۀ شکل دهی افغانستان در منظومۀ معلوماتی بریتانیا تا اواسط 1850 
مسؤوالن در کلکته به برخی از کارها اولویت قایل بودند و عده یی را حذف یا به 

حاشیه می راندند.
مسؤوالن در کلکته برای برخی از مراجع و منابع عمده به قیمت حذف دیگران 
اولویت قایل بودند. در این راستا می توان از موقعیت برجستۀ الفنستون )1809( 
و الکساندر برنس )1834، 1843 و 1835 تا 1837( یاد کرد. صرف نظر از 
برجسته گی کار الفنستون، هردو کتاب او؛ گزارش سلطنت کابل و گزارش های 
محرم او در جریان مأموریتش که در »S & P« بایگانی شده اند، به صورت 
عمده بر گزارش های استخباراتی در جریان اقامت کوتاه چندین هفته یی او در 
پشاور استواراند. الفنستون هرگز به آن سوی خیبر قدم نگذاشته است چه رسد 

به کابل، هرات، قندهار یا بلخ. 2

لی در انتقاد خود از دانش استعماری افشا می کند که چه گونه مسؤوالن استعماری 
به صورت منظم انتقادات و گزارش هایی را که در مخالفت با روایت رسمی قرار 
داشتند حذف می کردند. او نمونه هایی از گزارش ها و نوشته های افراد بومی را 
ارایه می کند که از سوی مقامات استعماری بدون توجیه و ارایۀ دلیلی نادیده گرفته 
شدند. در عین حال لی در مورد صحت و دقت معلوماتی که از سوی وکالی 
بومی یا گزارش نویسان و جاسوسان برای حکومت بریتانیا ارایه می گردید با توجه 
به فشاری که حکومت افغانستان باالی گزارش نویسان در تهیه گزارش اعمال 

می کرد شک و تردیدهایی را مطرح می سازد. 3
1. Ibid., P. xxxi-xxxii, and P. 335-7.
2. Ibid., p. xxxvii.
3. Ibid., p. xxxviii-x. 

هم چنان برای تفصیل بیش تر در مورد جایگاه و موقعیت بلخ و بخاری و شمال افغانستان امروز در 
طول تاریخ و تحوالت منطقه، ر.ک. به:

McChesney, R.D., (1973), ‘Waqf at Balkh: A Study of the Endowments at the 
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لی به رغم رویکرد انتقادی  و مداخله های رادیکال گاهی شاید تحت  تأثیر 
روایت مسلط در بحث به قدرت رسیدن احمدشاه درانی از اصطالح »انتخاب« 
استفاده می کند. هم چنان قابل تذکر می دانم که رویکرد لی در مطالعۀ شمال 
افغانستان بسیار ترک محور است و این نوع نگاه تا اندازه یی ویژه گی چندفرهنگی 
و کثـرتگرایی شمال را کـه لی از آن بـه عنـوان بسـتر درست و واقعی تاریخی 
منطقه نام می برد زیر سوال قرار می دهد. می توان به طور خالصه نتیجه گرفت 
کـه برخالف گفتمان رسمی و تأیید آن چه در فصل چهـارم مطـرح گردید، لی در 
بحث های خود ابرنشانۀ روایت را به عنوان برساخته یی استعماری و اعتبار دانش 

استعماری را مسأله مند می سازد. 
جاناتان لی در کتاب تازه اش که بعد از نوشتن و چاپ این کتاب به زبان انگلیسی 
به نشر رسیده است به طور مفصل به موضوع چه گونه گی به قدرت رسیـدن احمدشاه 
ابدالی و برگزاری لویه جرگه می پردازد. او در بحثی زیر عنـوان »احمدشاه و تأسیس 
سلسلۀ ابـدالی: از افسانه تـا واقعیت« می نویسد که احمدشاه ابدالی بعد از کشته 
شدن نادر افشار و مقهور ساختن مخالفان در قندهار خود را پادشاه اعالم می کند. 
جاناتان لی در این بحث از تشکیل مجلس ُنه نفری نظامیانی حرف می زند که 
در خدمت نادر افشار قرار داشتند و رهبری نیروهای یکی از اقوام عمدۀ افغان را 
به عهده داشتند. هشت تن از جمع این ُنه تن به اساس روایت جاناتان لی افغان 
کنان قالت بود. هفت  تن از این جمع ُدرانی   )پشتون( و تنها یکی براهوی  و از سا
و تنها یک تن توخی بود که از غلجایی ها نماینده گی می کرد. هفت تن ُدرانی یی 
که فرماندهی نیروهای مردمی تحت قیادت نادر افشار را به عهده داشتند عبارت 
اند از: نورمحمدخان علی زی، عبدالله خان ایوب زی، شاه ولی خان بامیزی، حاجی 

Shrine of ʻAlī Ibn Abī Tālib,’  PhD Thesis, University of Princeton, Depart-
ment of Near Eastern Studies, and McChesney, R.D; (1991), Waqf in Central 
Asia: Four Hundred Years in the History of a Muslim Shrine, 1480-1889, 
Princeton University Press. 
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جمال خان بارکزی، موسی خان اسحاق زی مشهور به دونگی، نثارالله خان نورزی 
و محبت خان پوپلزی. هشتمین عضو شورا از غلجایی های توخی بود که در لشکر 
نادرشاه جنگیده بود و نهمین عضو غیرافغان، ناصرخان کالت از قوم براهوی 
بود که او نیز در لشکر نادرشاه خدمت کرده بود. به اساس روایت جاناتان لی این 
نهُ  تن روی تقسیم قدرت و امتیازات در خیمۀ احمدشاه ابدالی و نه در مزار شیر 
سرخ برای چندین روز به صورت سری و بدون حضور داشت هیچ کسی از اقوام 
یا نماینده گان آنان و حتی علما به بحث و تبادل نظر پرداختند و در فرجام روی 
تقسیم قدرت به توافق رسیدند. جاناتان لی در ادامۀ بحث خود به قدرت رسیدن 
احمدشاه ابدالی در سال 1747 را به زبان معاصر کودتای نظامی از سوی یک 
حلقۀ کوچک می داند تا انتخاب از سوی لویه جرگه یا نماینده گان مردم. جاناتان 
لی صابرشاه را برخالف ادعای غبار و دیگر مورخان ناسیونالیست افغان که او 
را کابلی می دانند از شیعیان الهور می خواند که در اصل شغل نعل بندی داشت و 
نامش رضاشاه بود. جاناتان لی این ادعا را که وقتی احمدشاه ابدالی به پادشاهی 
رسید خود را ُدر ُدران خواند و فرمان داد تا ابدالی ها بعد از آن ُدرانی خوانده شوند 
بی پایه و بی اساس می داند. او عالوه می کند: این لقب و تغییر بعدها از سوی 
حضرت معین عمر بابا پیر چمکنی در نزدیکی های اتک برای احمدشاه ابدالی 

پیشنهاد گردید. 
جاناتان لی عالوه می  کند: وقتی احمدشاه تأیید شورای نظامی را به دست آورد 
در صدد کسب حمایت و بیعت سران قبایل و علمای منطقه برآمد. جارچیان 
به شهر بیرون می شدند و مردم را برای حضور در دربارعمومی فرا می خواندند. 
وقتی مردم جمع می شدند احمدشاه با چیغۀ شاهی که از شاهان دهلی یا خیمۀ 
برای  مردم ظاهر می گردید. سپس  مقابل  در  بود  برده شده  به غارت  نادرشاه 
مردم ابالغ می گردید که احمدشاه پادشاه قندهار مستقل است. در این لحظات 
غازی های احمدشاه که به صورت استراتژیک از قبل در اطراف اجتماع جابه جا 



337/فصل پنجم؛ بی جایی، گوناگونی و استعمارزدایی از گفتمان رسمی....

شده بودند با کوبیدن شمشیرهای خود بر سپرها فریاد می کشیدند که کسی از 
احمدشاه برای پادشاهی بهتر نیست. بعد از آن رهبران و بزرگان پیش می رفتند 
کم جدید سدوزایی اعالن می کردند. برنامه طوری تنظیم  و بیعت خود را به حا
شده بود که مجالی برای مخالفت نمی گذاشت. حضور هزاران عسکر، توپخانه و 
کم جدید را فراهم می ساخت. او با برشمردن  فیل های جنگی زمینۀ اطاعت از حا
غیاب تعدادی از اقوام و قبایل پشتون به ویژه غلجایی ها این  ادعا را که احمدشاه 

ابدالی به حمایت تمام اقوام پشتون/افغان به قدرت رسید تکذیب می کند. 
جاناتان لی در بخش دیگر از نوشتۀ خود می افزاید: ادعای این که احمدشاه 
ابدالی با رسیدن به شاهی بنیاد افغانستان ُمدرن را گذاشت نادرست و دروغ است. 
او عالوه می کند: احمدشاه در لحظات به شاهی رسیدن حتی بر کلیت مناطق 
کستان تقسیم شده اند، دسترسی  کنون میان افغانستان و پا پشتون ها/افغان ها که ا
نداشت. جاناتان لی در ادامه می افزاید: احمدشاه و جانشینان او نام مشخصی 
بـرای پادشـاهی خـود نداشتند و الفنستون در سـال 1808-1809 در جــریان 
مأموریت خـود به این قلمرو متوجـه این نکته گردید و به صورت دلخواه این 
پادشاهی را سلطنت کابل نامید و مناطق قبایلی و درانی ها را افغانستان و متعاقبًا 
این نام از سوی امپراتوری بریتانیا برای کلیت سلطنتی که از سوی درانی ها اداره 

می گردید به تأسی از الفنستون به کار رفت. 
 جاناتان لی مانند دیگر نویسنده گان پسابی جایی و منتقد انتخاب احمدشاه 
ُنه روز بحث های دموکراتیک و برساخت عمق  ابدالی، برگزاری لویه جرگه،  
تاریخی برای لویه جرگه را افسانه و از برساخت های ناسیونالیسم افغانی قرن 
بیستم می خواند که به صورت گمراه کننده و تحریف شده از سوی نویسنده گان 
کید می کند که اصطالح لویه جرگه بعد  غربی نیز بازتاب داده شده است. او تأ
تا در  افغانی ریشه دارد  ناسیونالیسم  ابداع گردیده و بیش تر در  از سال 1920 
سنن و عادات پشتون ها. جاناتان لی به این باور است که مفهوم لویه جرگه از 
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ُمدل پارلمانی ترکیه برگرفته شده و یگانه پیوند آن با هویت پشتون ها کلمه لویه 
می باشد و جرگه نیز کلمه فارسی است.1

بنیامین دیوید هاپکینز
کار مهم دیگر در این مرحله که شکل گیری استعماری افغانستان را به چالش 
می کشد کتاب برساخت افغانستان ُمدرن )2008( اثر هاپکینز است.2 او در این 
کتاب تالش می کند به این قضیه بپردازد که »چه گونه کمپنی انگلیسی هند شرقی 
افغان ها را به عنوان یک واحد سیاسی قالب بندی کرد و شناخت و چه گونه گی 
این مفهوم ســازی در مراحـل بعدی چـه تأثیـری بر شکل گیری دولت افغان  
گذاشت«.3 هاپکینز مانند لی به این باور است که دلیل و انگیزۀ دخالت کمپنی 
هند شرقی یا امپراتوری بریتانیا در افغانستان نگرانی های امنیتی بود. اما او اعتبار 
و صحت بازی بزرگ را که در دوران استعمار و پسااستعماری به عنوان عمده ترین 
عامل دخالت بریتانیا در منطقه به تصویر کشیده شده مورد سوال قرار می دهد. 
هاپکینز استدالل می کند: پذیرفتن این که روسیه از طریق افغانستان به هند حمله 
می کرد غیر واقع بینانه به نظر می رسد. واقعیت این است که نفس حضور ارتش 
روسیه در مرز هند برای بریتانیا قابل قبول نبود. او می افزاید: کمپنی هند شرقی 
بعد از عبور از رکود اقتصادی در آن زمان می خواست تجارت خود را به سلطنت 
کابل و آسیای میانه گسترش دهد و بازارهای تازه یی برای تولیدات بریتانیا پیدا 
کند. مسؤوالن کمپنی به این باور بودند که بیرق بریتانیا تجارت را به هر سو و 

1. Lee, L., Jonathan, (2018), Afghanistan: A History from 1260 to the Present, 
London: Reaktion Books, p. 105-115. 

2. برای تفصیل بیش تر دربارۀ زنده گی هاپکینز و پیشینۀ او به عنوان استادیار در رشتۀ تاریخ و روابط 
بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن ر.ک. به:

http://elliott.gwu.edu/faculty/hopkins.cfm 
3. Hopkins, B. D. (2008), The Making of Modern Afghanistan, London: Pal-
grave Macmillan, p. 1.
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مسیری که برود دنبال می کند. هاپکینز به این باور است که محدودساختن نفوذ 
حکومت سیک ها در پنجاب با هشتاد هزار نیرو نیز می تواند دالیل و انگیزه های 
دخالت بریتانیا در افغانستان را توضیح دهد. مانند لی او به صراحت می گوید که 
افغانستان تولید کمپنی هند شرقی و سپس حکومت بریتانیا در قرن نوزدهم است. 
او در این ارتباط از بازترسیم نقشۀ منطقه و مشخص ساختن مرزهای دولت حایل 
تازه  ایجادشدۀ افغانستان در راستای اهداف امنیتی بریتانیا نام می برد. هاپکینز در 

بحث »معنی  و برساخت افغانستان« مانند لی چنین استدالل می کند:
کنون به نام افغانستان شناخته می شود شکل و صورت کنونی اش  منطقه یی که ا
را در پایان قرن نوزدهم وقتی به دست آورد که مرزهای آن توسط قدرت های 

امپریالیستی بریتانیا و روسیه مشخص گردید.1

برخالف روایت رسمی و مانند لی وقتی هاپکینز افغانستان را در بستر تاریخی منطقه 
قرار می دهد می نویسد: دودمان های مهمی از این منطقه برخاسته اند. مغول های 
شمال هند، صفوی ها و طغای تیموری های آسیای میانه آخرین دودمان هایی  اند 
که بر این منطقه حکومت کرده اند. سقوط این دودمان ها در آغاز قرن هفدهم 
منجر به بی ثباتی منطقه گردید. در جنوب آسیا دولت های متعددی به عنوان 
جانشین مغول ها ظهور کردند. طغای تیموری ها بقای خود را حفظ کردند و در 
مراحل بعد دودمان منغیت ها جای آن ها را گرفت و فارس دوره یی از بی ثباتی و 
بحران را تجربه نمود تا این که نادر افشار ظهور کرد و توانست امپراتوری خود را 
بر تمام منطقه گسترش دهد. 2 در فرجام، سقوط امپراتوری نادر افشار زمینه را 
برای ظهور قدرت های نو در منطقه فراهم ساخت و یکی از این امپراتوری های نو 
ظهور امپراتوری درانی بود که توسط احمدشاه ابدالی در سال 1747 تأسیس گردید. 

ابدالی به عنوان محافظان شخصی نادر  این افغان ها تحت رهبری احمدشاه 
افشار خـدمت می کـردند. با مـرگ نـادر افشار در سال 1747 آنان از فرصت به 

1. Ibid., p. 2. 
2. Ibid., p. 2-3.
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دست آمده استفاده کردند. خزانۀ فارس را غارت کردند و احمدشاه به مناطق 
نفوذ پشتون ها در حومۀ قندهار برگشت و به عنوان نخستین شاه انتخاب گردید 
و امپراتوری درانی را اساس گذاشت. تحت رهبری او افغان ها از بی ثباتی شمال 
هند بهره جستند تا وجوه مالی نظام چور و غارت خود را که بر اساس جمع آوری 
ثروت و خزانۀ همسایه گان ثروتمند آنان بنا نهاده شده بود تدارک ببینند. اما 
کمیت با مرگ احمدشاه مسدود گردید  دروازه های فرصت برای ادامۀ این حا
و جانشینان ناتوان  او شاهد کاهش و سرانجام سقوط امپراتوری درانی در اوایل 

قرن نوزدهم بودند.1

هاپکنیز دربارۀ گره گاه ظهور و لویه جرگه در گزینش نخستین پادشاه افغان 
تفصیلی به دست نمی دهد، اما او و جاناتان لی هر دو وقتی در مورد پادشاهی 
احمدشاه ابدالی حرف می زنند از کلمۀ انتخاب استفاده می کنند و این بیانگر 

تأثیر روایت رسمی حتی بر روایت های پسابی جایی است.
هاپکینز توضیح می دهد: دوران بعد از سقوط امپراتوری مهم است چون این 
مرحله آغاز روابط و تعامل میان افغان ها )پشتون ها( و امپراتوری بریتانیا را رقم 
می زند که به صورت عمده تاریخ منطقه را شکل می دهد. این داستان از نظر 
هاپکینز از 1808 با ارسال نخستین هیأت دیپلوماتیک به دربار شاه شجاع آغاز 
می گردد. هاپکینز واضح می سازد که استعمال و برداشت افغانستان به عنوان 
یک دولت متحد و یک پارچه در مرحلۀ پساامپراتوری درانی یک اشتباه است 

چون همچون ساختار سیاسی یی در این مرحله وجود نداشت. 
در نیمۀ اول قرن نوزدهم افغانستان یک ساحۀ سیاسی سیال و بی ثبات بود و با 
مداخله و تعامل هند بریتانیایی سیال تر و بی ثبات تر گردید. قبول این که بعد از 
سقوط امپراتوری درانی افغانستان واحد و یک پارچه یی در این دوره وجود داشت 
از نگاه تاریخی نادرست است. ظاهرًا تعدادی از مدیران استعماری بریتانیا این 
منطقه را افغانستان می پنداشتند، در حالی که تعدادی از افراد بافهم تر از منطقه 
کز متعدد و مختلف قدرت که  برداشت متفاوتی داشتند. آنان منطقه را با مرا

1. Ibid., p. 3.
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گاهی با یکدیگر در تقابل قرارداشتند به تصویر می کشند. من اصطالح افغانستان 
را در این مرحله به معنای »افغانستان  در حال شکل گیری« به کار می برم تا به 

معنای یک واقعیت عینی. 1  

هاپکینز در تأیید استدالل و  ادعای من از یک سو ناهمگونی و عدم تجانس در 
کشور را به رسمیت می شناسد و از طرف دیگر ابرنشانۀ گفتمان رسمی؛ افغان و 

افغانستان را مسأله دار و محروم ساز تلقی می کند. 
این دشواری با ناهمگونی جامعه و مردم افغانستان پیچیده تر و مضاعف گردیده 
است. گروه ها و اقوام متفاوت و متنوع به اثر شرایط بیرونی یک جا ساخته شدند 
تا ملت و دولت افغانستان را ایجاد کنند. تنوع ساختار اجتماعی افغانستان حتی 
استعمال اصطالح افغان را مانند اصطالح افغانستان مسأله  دار می سازد. افغان در 
کاربرد دقیق و درست آن تنها به پشتون ها یکی از عمده ترین گروه های قومی 
کن این کشور و افغانستان به معنای سرزمین یا محل سکونت پشتون ها  سا
تاریخ مستقل  نام می رساند حضور پشتون ها در  این  به کار می رود. چنان که 
افغانستان گاهی به قیمت گروه های قومی دیگر چون هزاره ها، تاجیک ها، 
اوزبیک ها و نورستانی ها )در گذشته به نام کافری ها یاد می شدند( مسلط است. 
کنان این منطقه بر پشتون ها تمرکز  بیش ترین تعامل بریتانیای استعماری با سا
دارد. می توان مدعی شد که به پشتون ها به صورت نامساویانه و نامنصفانه در 

بایگانی استعماری و تاریخ نگاری بعدی توجه بیش تر صورت گرفته است. 2

هاپکینز دربارۀ تأثیر دانش استعماری بر مفهوم سازی و شکل گیری افغانستان 
می نویسد: در دوران پسامغول در هند، کمپنی هند شرقی خالی قدرت را پر 
کرد و با قلمروها و قدرت های فراتر از دریای ستلیج و دریای سند3 وارد تعامل 
گردید. بنابراین، کارمندان کمپنی متوجه ضرورت برساخت چارچوبی شدند تا 
با استفاده از آن، این قلمروها و قدرت های جدید را شناسایی و با آنان تعامل 
نمایند. این چارچوب از نظر هاپکینز معلومات خامی را که کمپنی گردآوری 
1. Ibid., p. 3.
2. Ibid., p. 5.
3. Sutlej and Indus River
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کرده بود به دانش دولت استعماری مبدل می کرد. این دانش استعماری به نوبۀ 
خود طوری مورد استفاده قرار گرفت تا قدرت های بومی را به نفع کمپنی تحت 
تأثیـر قـرار دهد. بـه این اساس، در کنـار اعمال قدرت با استفاده از معلـومات، 
دولت استعماری در این مرحله مشغول مفهوم  سازی و تعریف این قلمروها و 

قدرت های جدید بود.
در اصـل افغانستان عمدتـًا تولیـد مفهوم سـازی استعماری اسـت کـه توسط 
کنون ما به نام افغانستان  امپریالیزم شکل گرفته است. قلمرو و ساحه یی را که ا
می شناسیم به عنوان یک واحد سیاسی یک پارچه و مستقل وجود نداشت. در 
واقع، افغانستان این موقعیت را تا دوران امارت عبدالرحمان خان در اواخر قرن 
نوزدهم به دست نیاورد. به هرحال، در اوایل قرن نوزدهم چارچوب مفهومی که 

افغانستان باید در دایرۀ آن به وجود می آمد برساخته شده بود. 1

کمیت استعمار در منطقه در اوایل  هاپکینز استدالل می کند: بعد از استقرار حا
1800، امپراتوری هند بریتانیایی مرزهای دولت افغان را بعد از دهۀ 1870 مشخص 
ساخت و مفهوم سازی و تصوری را که از این کشور برساخته بود به واقعیت 
سیاسی تبدیل کرد. وقتی دولت ایجاد گردید و مرزهای آن به صورت دل خواه و 
یک جانبه تعیین گردید، رضایت بریتانیا با معین شدن مرزها حاصل گردید و با 
حفظ نفوذ خویش بر جهت دهی سیاست داخلی با استفاده از کمک های مالی و 
حمایت از افراد معین برای رهبری کشور، افغان ها را اجازه داد تا در سطح داخلی 

طور دل خواه حکومت کنند. 
از نظر هاپکینز، الفنستون و آن چه او آن را »معرفت  شناسی/دانش الفنستونی« 
می نـامد، بـر مفهوم سـازی و تصـور افغانستان تأثیـر ژرف دارد. هاپکینز عالوه 
می کند: الفنستون و کـارمندان پسین کمپنی اسـاس معـرفت شناسی و دانش 
استعماری یی را گذاشتند که افغانستان را نه تنها برای امپراتوری بریتانیا و برای 

1. Ibid., p. 11.
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جهان به معرفی گرفت که در مراحل بعدی برای خود افغان ها نیز چنین کرد. 
هاپکینز در نوشتۀ خود به داستان این که چرا و چه گونه دانش افغانستان برای 
کارمندان اسکاتلندی کمپنی به دلیل تجربه های آنان در اسکاتلند آشنا به نظر 

می رسید نیز می پردازد. 
اندیشه های  و  افکار  و شکل گیری  تحصیالت  به  نوشتۀ خود  در  هاپکینز 
الفنستون و تأثیر آن بر شکل گیری گفتمانی و تبلور آن در نوشته ها و کتاب 
مشهور او نیز توجه می کند. هاپکینز در این راستا می افزاید: الفنستون تحت 
تأثیر افکار و اندیشه های دیوید هیوم و آدم اسمیت1 از روشنفکران و نویسنده گان 
روشنگری اسکاتلند قرارداشت. به این دلیل الفنستون در نوشتن تاریخ افغانستان 
از آن جهان بینی یا تشکل گفتمانی استفاده می کند. الفنستون جامعۀ افغان ها 
با  انگلستان و برخی از قبایل افغان )پشتون( را  )پشتون ها( را با چوسرهای2 
هایلندرهای اسکاتلندی3 مقایسه می کند. الفنستون و سر جان ملکم با کتاب های 
گزارش سلطنت کابل و تاریخ فارس نقش عمده یی در مفهوم سازی تاریخ منطقه 

ایفا کرده اند.4
هاپکینز هم چنان به تفصیل از تأثیر تعداد دیگری از کارمندان کمپنی هند شرقی 
که به نحوی کار الفنستون دربـارۀ افغانستان را دنبال کردند صحبت می کند.5 او در 
بحث خود با تصویر عاشقانه  و رمانتیکی که الفنستون از قبیله گرایی در افغانستان 
ارایه می کند و تأثیر آن بر ادارۀ امپریالیستی، دانشمندان و پژوهشگران حوزۀ 

1. David Hume and Adam Smith
2. Chaucer
3. Scottish Highlanders

کم بمبی  4. الفنستون در مراحل بعدی کتاب چندین جلدی و معروف خود در مورد هند را وقتی که حا
تاریخ هند )the History of India( در سال 1866 به نشر سپرد. کتاب گزارش  بود زیر عنوان 

سلطنت کابل او را به عنوان مشق و تمرینی در نوشتن تاریخ هند یاری رساند. 
 ،)William Moorcroft( 5. او در کتاب خود در جمع دیگران به نام های چون ویلیام مورکرافت
چالز میسن )Charles Masson( و الکساندر برنس )Alexander Burnes( توجه بیش تر می کند.
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افغانستان مخالفت می کند. دانش استعماری دربارۀ افغانستان از نظر هاپکینز از 
یک سو تالش می کند با بارمعنایی مثبت »کشور را قبیله یی جلوه دهد« و »قبیله گرایی 
را سرزمینی سازد« و از طرف دیگر تصویر دروغینی از کلیت جامعه به اساس 
تعمیم نمونه های از قبایل جنوبی ارایه نماید. از نظر او دانش استعماری به صورت 
انحصاری به مستندسازی افغان ها می پردازد و دیگر گروه های قومی کشور چون 

تاجیک ها، هزاره ها و اوزبیک ها را نادیده می گیرد. 
تمرکز باالی قبایل جنوبی و شرقی افغانستان فهم بریتانیا از جامعۀ سیاسی 
افغانستان را محدود ساخت و تنها بر پشتون ها منحصر گردید. الفنستون در 
گزارش خود به صورت انحصاری بر مستندسازی چشم انداز جامعۀ سیاسی 
اوزبیک ها،  افغانستان چون  قومی  دیگر گروه های  و  تمرکز می کند  پشتون 
ایماق ها، هزاره ها و تاجیک ها را در بخش چهارم کتاب خود در جلد دوم در 
ذیل والیت ها می گنجاند. جهان گردان استعماری، مدیران و قوم نگاران با پیروی 
از این رویکرد تمرکز بر پشتون ها را جاودانه ساختند و به اقوام دیگر تنها به این 

کمیت سیاسی پشتون ها را قبول کرده بودند. دلیل پرداختند که حا
دانش و معرفت شناسی انگلیسی زبانان به توجه و تمرکز خود بر پشتون ها ادامه 
می دهد. در حالی که ترجیح دادن پشتون ها با توجه به سرچشمۀ تاریخی قضیه 
مشخص است. الفنستون به دربار یکی از پادشاهان درانی رفت، این رویداد منجر 
به این باور گردید که قدرت سیاسی تنها به دست پشتون ها است. بریتانیایی ها با 
بی قراری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر قبیله و پیشینۀ مشروعیت  آنانی 
کید می کردند. برداشت آنان از جامعۀ  که مورد حمایت بریتانیا قرارداشتند تا
گر بازیگران عمدۀ قدرت نباشند در  سیاسی افغانستان این بود که غیرپشتون ها ا
فرجام می توانند نقش حکم یا میانجی را بازی کنند. این »پشتونیزه کردن« هنوز بر 
مداخالت بیرونی و برداشت عمومی از سیاست در افغانستان سایه افگنده است.1

هاپکینز می افزاید: نظم معلوماتی کمپنی هند شرقی و دانش استعماری یی که 
تولید کرد نقش بیش تری در شکل گیری متأخر افغانستان برای بریتانیا و افغان ها 

1. Ibid., p. 23.
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در مقایسه به تالش های پیشین احمدشاه درانی داشت.1 هاپکینز در پرداختن به 
کم  منطق دولت افغانستان گره گاه جرگه را بازدارندۀ مهم بر قدرت پادشاه یا حا
در نظام قبیله یی یا کنفدراسیون قبایل در جریان امپراتوری درانی و پساامپراتوری 

درانی می داند. 
هاپکینز برخالف ادعای عمق تمدنی افغانستان معاصر در گفتمان رسمی، 
امپراتوری درانی و قدرت های پسادرانی تا رسیدن استعمار را »امپراتوری چور 
کید می کنـد کـه امپراتـوری درانی در  و چپـاول«2 می نـامد. عالوه بـراین، او تـأ
ارتش داری و اداره نسخه یی از دربار شاهی نادر افشار بود تا یک ساختار متفاوت 

و مستقل سیاسی افغان.  
در بستر سازوکار قبیله یی افغان ها، هاپکینز جرگه را بخشی از رمز پشتونوالی 
1. Ibid., p. 11-33. 

هاپکینز در بخش دیگری از کتاب خود می نویسد: »افغانستان دولتی است که مرزهای آن در کلیت 
خود توسط قدرت های استعماری همسایه مشخص گردیده است. مانند بسا جوامع دیگر که با قدرت 
تخریبی و منهدم  کنندۀ استعمار روبه رو شدند، افغان ها نیز چاره یی جز اتخاذ نوعیت نظام و ساختاری 
برخالف  اما  نداشتند.  بود  داده شده  فرمایش  آنان  برای  اروپایی  تجربۀ  و  نظریۀ سیاسی  توسط  که 
جوامعی با تجربۀ حکومت داری مستقیم استعماری، از افغان ها توقع می رفت تا دولتی شبیه دولت های 

اروپایی بسازند بدون این که با این پدیده آشنایی داشته باشند. همان، ص. 84.
هاپکینز هم چنان می افزاید: »مرزهای افغانستان توسط بریتانیا و روسیه تقریبًا در مدت بیست سال و 
در اواخر قرن نوزدهم نهایی و مشخص گردید. افغان ها یا نماینده گان دولت افغانستان گاهی در سطح 
بین المللی از روند عالمت گذاری مرزها محروم ساخته می شدند. بنابراین، داستان پیدایش و ریشه های 
کمان افغان از اواسط قرن نوزدهم  دولت افغانستان به عنوان یک قلمرو یا سرزمین نیز چنین است. حا
تا اوایل قرن بیستم به اعانۀ مالی بریتانیا متکی بودند و اجازه داشتند تنها در محدوده یی عمل کنند که 

برای دولت های استعماری قابل قبول باشد. 
کمان از این محدوده ها پا فراتر می گذاشتند، بریتانیایی ها نشان داده بودند که آمادۀ مداخله اند،  وقتی این حا
گر این مداخله برای آنان از نگاه برآورده ساختن اهداف بریتانیا و حفظ منافع این کشور گران  حتی ا
گر به قضیه نگاه کنیم افغـان ها در نظام بین المللی یی که  و غیر موثـر تمام می شد. بـه طور گسترده تر ا
توسط امپراتوری های اروپایی  شکل  گرفته بود رده بندی شده بودند و از آنان توقع می رفت طبق اقتضای 
نظام عمل کنند. نظام بین المللی یی که در قرن نوزدهم ریشه  گرفت برای بازیگران غیردولتی فضای 

اندکی در نظام میان دولت ها باقی گذاشته بود. همان، ص. 169.
2. Empire of plunder
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میان پشتـون ها تلـقی و ادعـا می کنـد کـه نقـش عمـده یی در به قـدرت رسـیدن 
احمدشاه درانی داشت. هاپکینز به قدرت رسیدن او را از طریق جرگه بعد از 
این که توسط درویشی در سال 1747 نامزد گردید انتخاب شدن تلقی می کند. 
هاپکینز در بحث افسانۀ ظهور دولت و نقش جرگه  یا حکومت توسط جرگه ها 
کتفا می کند. به  اصطالح لویه جرگه را به کار نمی برد و تنها به کاربرد جرگه ا
رغم این که هاپکینز تالش می کند جرگه را بخشی از ساختار های هنجاری قبایل 
پشتون تقلی کند، اما تأثیر دانش و گفتمان استعماری را در این زمینه می توان در 

نوشتۀ او مشاهده کرد. 
هاپکینز در پرداختن به بحث جرگه به منابع ذیل اتکا می کند: گزارش سلطنت 
کابل اثـر الفنستون، احمدشـاه درانی؛ پدر افغانستان ُمـدرن اثـر گندارا سینگ، 
سراج التواریخ اثر فیض محمد کاتب و دولت و قبیله در افغانستان قرن نوزدهم: 
کمیت امیر دوست محمدخان 1۸26 تا 1۸63، اثر کریستین نویل  دوران حا
کریمی.1 نویل در روایت خود دربارۀ جرگه بر فرایر )1858(، تاریخ افغان ها، 

سینگ و کاتب اتکا می کند.2
در فصل سوم به نارسایی ها و مشکالت این منابع به ویژه کتاب سینگ و این که 
چه گونه مفهوم لویه جرگه به عنوان یک نهاد سیاسی توسط حکومت افغانستان 
بعد از 1920 ابداع و برجسته گردید پرداخته شد. الفنستون در کتاب خود از جرگه 
به عنوان یک نهاد سیاسی یا ابزار مهم در چه گونه گی به قدرت رسیدن احمدشاه 

1. Ibid., P. 88-96.
برای دیدن منابع وی، ر.ک. به یادداشت های شماره 15 و 16 در:

Chapter 4, p. 200-201.
2. Noelle, C., (1997), State and Tribe in Nineteenth Century Afghanistan: The 
Reign of Amir Dost Muhammad Khan, (1826–1863), London: Curzon, p. 15-
16 and 302.

در بحث جرگه و نقش سیاسی آن، نگاه ژرف تر به مقالۀ نویل کریمی دربارۀ جرگه که در پایان این 
فصل به آن می پردازم، خالف این برداشت را نشان می دهد. 
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ابدالی حرف نمی زند، در عوض او از جرگه به عنوان یک سازوکار قبیله یی برای 
حل مشکالت و نزاع های میان قبیله یی نام می برد. عالوه براین ها، تاریخ احمدشاهی 
اثر محمودالحسینی از دروغ بودن این افسانه ها و برساخته های حکومتی و رسمی 
پسا-1920 پرده برمی دارد. این نمونه ها در نوشته های هاپکینز نمونه یی از تأثیر 
گفتمان استعماری حتی بر نوشتۀ پژوهشگرانی را به تصویر می کشد که تالش 

می کنند به استعمارزدایی از تاریخ شکل گیری دولت در افغانستان بپردازند. 

کریستین نویل کریمی
نمونۀ دیگر از نویسنده گان منتقد پسابی جایی نویل کریمی1 مورخ و پژوهشگر 
حوزۀ افغانستان است. نویل کریمی در کتاب خود تالش می کند ساختار سیاسی در 
کمیت محمدزایی ها؛  مرحلۀ پساامپراتوری درانی را در مرحله یی که او »نخستین حا
امیر دوست محمدخان )1826 تا 1863(«، می خواند به بحث بگیرد و تصویری از 
شکل گیری و ساخت قدرت در افغانستان قرن نوزدهم ارایه کند. به رغم این که او 
مانند دیگر دانشمندان بیرونی نمی تواند میان تاریخ پشتون ها به عنوان یک گروه 
قومی و تاریخ شکل گیری افغانستان به عنوان یک دولت پسااستعماری تفکیک 
قایل گردد، تالش دارد ریشه های شکل گیری دولت افغان را در به قدرت رسیدن 

احمدشاه درانی در سال 1747 جست وجو کند.
او تصریح می کند که نام افغان ها در قرن گذشته تنها برای پشتون ها یکی 
از گروه های عمدۀ قومی کشور به کار می رفت. مانند جاناتان لی، نویل کریمی 
کمیت امیر دوست محمدخان به  استدالل می کند که ترکستان قهرًا در دوران حا

آن چه در آینده به عنوان افغانستان مطرح شد الحاق گردید.  

1. برای معلومات بیش تر دربارۀ کریستین نویل کریمی به عنوان پژوهشگر در انستیتوت مطالعات 
ایران ر.ک. به:

http://www.oeaw.ac.at/iran/german/noelle-karimi_christine.html 
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در بحـث تأثیـر دانش استعماری و کم و کاستی های آن، نویل کریمی مانند 
جاناتان لی و هاپکینز می نویسد: مشغولیت و توجه بیش  از اندازۀ بریتانیا با 
پشتون ها از یک سو نماینده گی از گروه های قومی دیگر را در منابع استعماری 
به حاشیه رانده و از سوی دیگر کلیشه های1 ماندگاری را در مورد پشتون ها خلق 
کرده است. مفاهیم و اصطالحاتی چون »جمهوری خواهان«، »یاغی/سرکش« و 
»قطاع الطریقان گرسنه«2 هنوز بر تاریخ نگاری غرب سایه افگنده و بر شیفته گی 
به معبر خیبر در تفکر غربی می افزاید. این منابع استعماری از نظر نویل کریمی 
کلیت افغانستان را در چشم انداز و برداشت محلی مسؤوالن مرزی بریتانیایی  

خالصه می سازد و به کشور به مثابه مناطق غربی پشاور نگاه می کند. 
نویل کریمی در مورد گره گاه تجاوز و مقاومت می نویسد: ریشه های جنگ 
و بی ثباتی در افغانستان را باید در طبعیت غیر قابل پیش بینی و سیاست های 
قبیله یی جست وجو کرد. نظریۀ شکست ناپذیر بودن افغان ها با اتکا به جنگ های 
اول و دوم افغانستان-انگلیس )1839-1842 و 1878-1880( از سوی مورخان 
معاصـر افغانستان و اتحـاد شـوروی مطـرح گـردیده است. او عالوه می کند: 
نظریۀ »شکست ناپذیری افغان ها« تا واقعیت های عینی را بازتاب دهد ریشه در 

ناسیونالیسم و وطن دوستی نوظهور افغانی دارد. 3
نویل کریمی در تحلیل و ارزیابی منابع انگلیسی مانند جاناتان لی و هاپکینز 
کاستی ها، نارسایی ها، تناقض ها و تنش ها در جمع آوری معلومات توسط و برای 
قدرت های استعماری را برجسته می سازد و علیه اعتبار منابع استعماری هشدار 
می دهد. او عالوه می کند که دانش استعماری در شکل دهی نقشه و تاریخ منطقه 

1. Stereotypes 
2. Republicans, turbulent, and hungry hillmen.
3. Noelle, C., (1997), State and Tribe in Nineteenth Century Afghanistan: 
The Reign of Amir Dost Muhammad Khan, (1826–1863), London: Curzon, 
p.xiii-xvi.
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نقش عمده دارد. نویل کریمی مانند جاناتان لی و هاپکینز بر درونی ساختن روایت 
کید می کند.  استعماری توسط افغان ها نیز تأ

گرچه امپراتوری بریتانیا افغانستان را هیچ گاهی نبلعید یا به صورت کامل  ]...[ ا
کثر  وارد گفتمان استعماری به سان کشورهای همسایه چون هند نساخت، اما ا
داده ها در مورد تاریخ این کشور در قرن نوزدهم از سوی ناظران بریتانیا طی 
نیز از سوی مولفان  مراحل و آماده گردیده است. روایت بریتانیایی موجود 

ُمدرن افغان در کتاب های تاریخی که تولید کرده اند بازتاب یافته است. 1

در مورد چه گونه گی به قدرت رسیدن احمدشاه درانی و افسانۀ ظهور دولت نویل 
استدالل  و  نسخه برداری  را  رسمی  روایت  رفت،  تذکر  قباًل  چنان که  کریمی، 
می کنـد کـه احمدشاه رهبـری را در جـرگه یی کـه در حومه هـای قندهار برگزار 

گردیده بود به دست آورد.2  
نویل کریمی هم چنان استدالل می کند که امپراتوری درانی به دلیل رقابت های 
داخلی و قبیله یی و رسیدن امپریالیسم به منطقه سقوط کرد. بریتانیا و سیک ها 
توانستند پنجاب، کشمیر، پشاور و بلوچستان را از بدنۀ امپراتوری جدا و ضمیمۀ 
خود سازند. به این صورت دیگر بخش های امپراتوری میان برادران محمدزایی 
تقسیم گـردید. کـابل، قندهار و هـرات توسط بـازمانده گان احمدشاه درانی و 
سرداران محمدزایی اداره می شدند و ترکستان، بدخشان، کندز و نورستان به عنوان 
واحدهای مستقل باقی ماندند. در میان این نابه سامانی و هرج و مرج امیر دوست 
محمدخان با استفاده از سیاست های جدید بریتانیا به عنوان فرد قدرتمند ظهور 
کرد و توانست ترکستان، قندهار و هرات را در آخرین روزهای زنده گی خود 

تسخیر کند. 
به دلیل  این که نمی توانست حضور قدرتمند حکومت را در تمام مناطق تأمین 
کند، امیر به کمک و اعانت دالل ها و واسطه های محلی برای معنی بخشی به 

1. Ibid., p. xxiv.
2. Ibid., p. 230. 
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قدرت خود اتکا کرد. این شبکه یی از وفاداری های شخصی را تنها از طریق 
تـوزیع امتیازات می شـد حفظ کـرد و ثبـات آن مرهـون تـوانای پادشاه در به 

دست آوردن ثروت و توزیع آن بود. 1 

نویل کریمی در نتیجه گیری خود می نویسد: امپراتوری های بریتانیا و روسیه 
نقش عمده یی در شکل دهی نقشۀ منطقه ایفا کردند و افغانستان به عنوان یک 

هویت سیاسی تازه توسط قدرت های استعماری شکل داده شد و ایجاد گردید. 

توماس بارفیلد
نمونۀ دیگری از کارهای انتقادی در این فصل کتاب توماس بارفیلد است. بارفیلد 
امریکایی انسان  شناس و کارشناس امور افغانستان مانند جاناتان لی، هاپکینز و 
نویل کریمی استدالل می کند که امپراتوری های متعددی بر این منطقه حکم روایی 
کرده اند و افغانستان در شکل و سیمای ُمدرن خود در اوایل قرن نوزدهم به اثر 
رقابت میان امپراتوری های بریتانیا و روسیه شکل گرفته است.2 بارفیلد در مورد 
چه گونه گی به قدرت رسیدن احمدشاه درانی در جرگه یی بعد از بحث و رأی زنی 
و نقش پیر صابرشاه در این داستان، روایت سینگ را تکرار می کند و سپس با 
کید می نماید که شهرت، قدرت و ثروت احمدشاه درانی  ردکردن این داستان تأ
به عنوان یکی از فرماندهان نادر افشار زمینۀ عروج او را به قدرت فراهم ساخت 

تا ارادۀ مردم.3
در این مطالعه بارفیلد میان امپراتوری های پیشامدرن در منطقه توسط ترک ها، 
مغول ها، فارس ها و امپراتوری درانی توسط پشتون ها و باآلخره ظهور دولت ملی 
در افغانستان به عنوان یک تولید استعماری فرق می گذارد. او توضیح می دهد: 

1. Ibid., p. xvii.
2. Barfield, T., (2010), Afghanistan: A cultural and Political History, Prince-
ton University Press, p. 1.
3. Ibid., p. 98-99.
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افغانسان ُمـدرن در شکل و سیمای کنونی آن در زمان امیر عبدالرحمان خان به 
کمیت او بود که مرزهای کشور مشخص  کمک بریتانیا شکل گرفت. در زمـان حا
شد و حکومت مرکزی با ارتش و نظام اداری قایم گردید. امیر موفق شد تمام 
بخش های کشور را قهرًا زیر ادارۀ حکومت بیاورد و مالیات مستقیم اعمال کند. 
بارفیلد به این نظر است که بعد از آن امیر همه شورش ها را سرکوب و قدرت 
حکومت مرکزی را بر بخش های مختلف کشور اعمال کرد و این اقدامات منجر 

به ایجاد آن چه او »دولت پشتون« می نامد در افغانستان گردید.1
از 1881 تا 1888 امیر عبدالرحمان خان بیش ترین لشکرکشی ها و فشارهای 
خود را علیه پشتون ها به ویژه غلجایی ها انجام داد. برای نود سال آینده پشتون ها 
در مجموع خود را و دیگران، آنان را به عنوان یک گروه قومی صاحب امتیاز 
گرچه پشتون ها نخستین قربانیان جنگ های سال های  در کشور تلقی کردند. ا
کمیت او از امتیاز اساسی  کمیت امیر بودند اما در سال های پسین حا اول حا
برخوردار شدند. به طور نمونه سرکوب شورش غلجایی ها مصادف بود با تسخیر 
ترکستان افغانی در 1888. این اتفاق برای امیر زمینۀ این را فراهم ساخت تا 
تعداد زیادی از پشتون های شورشی جنوب را با تبعید به ترکستان؛ منطقه یی که 
محل سکومت اصلی اوزبیک ها و تاجیک ها به شمار می رفت، مجازات کند. 
برای این پشتون های تبعیدی زمین های زراعتی خوب و دسترس به علفچر 

فراهم گردید.2

امیر  ادارۀ   تحـت  افغانستان  بارفیـلد  بـرداشت  و  دیدگـاه  اسـاس  بـه  بنابـراین، 
عبدالرحمان خان به دولت یک پارچه3 ارتقا یافت و گروه های قومی مختلف 
مجبور ساخته شدند تا هویت ملی تحمیلی از باال به پایین افغان ها )پشتون ها( و 
افغانستان )به معنای سرزمین پشتون ها( را بپذیرند. امیر در این جریان قدرت و 
کمیت خود را با اتکا به کمک ها و مساعدت های بیرونی و در عین زمان با  حا

تظاهر به عنوان حامی سرزمین و دین تقویت کرد. 4 
1. Ibid., p. 146-155.
2. Ibid., p. 155-6.
3. Unitary state
4. Ibid., p.159-62.





منابع انگلیسی پسابی جایی داخلی و به چالش کشیدن 
روایت رسمی

در این بخش از فصل بر عمده ترین کارهایی پسابی جایی تمرکز می کنم که توسط 
نویسنده گان داخلی به انگلیسی نوشته شده اند و روایت رسمی شکل گیری دولت 
در افغانستان را به چالش می کشند. با پرداختن به کارهای آنان گفتمان رسمی را به 
کاوی/شالوده شکنی  چالش می کشم، اما برای حفظ یک پارچه گی و نظام مندی وا
تنها بر انتقادات و دیدگاه های آنان دربارۀ ابرنشانۀ گفتمان رسمی؛ افغانستان و 
افغان ها و گره گاه های چه گونه گی ظهور، حکومت توسط جرگه ها و بحث تجاوز 
و مقاومت تمرکز می کنم. در پرداختن به دیدگاه های بدیل و انتقادات آنان به 
منظور ارایه  و برجسته سازی دیدگاه های اقوام و جریان های مختلف از قومیت 

این نویسند ه گان نیز نام می برم. 

محمد نظیف شهرانی 
این بخش را با دیدگاه ها و بحث های پروفیسور محمد نظیف شهرانی اوزبیک تبار 
دارد  فراوان  نوشته های  افغانستان  دربارۀ  که  متحده  ایاالت  مقیم  انسان شناس 
آغاز می کنم.1 شهرانی بحث خود را از بسترسازی زمینه های ظهور افغانستان و 

1. برای معلومات بیش تر دربارۀ پروفیسور شهرانی در مرکز مطالعات اروپایی-آسیایی دانشگاه اندیانای 
ایاالت متحدۀ امریکا ر.ک به:

http://www.indiana.edu/~ceus/faculty/shahrani.shtml (Accessed on 
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شکل گیری امپراتوری درانی آغاز می کند، اما مانند مؤرخان رسمی استعماری 
و پیشا-1920 میان افغانستان به عنوان یک دولت ملی پسااستعماری و تاریخ 

افغان ها به عنوان یک گروه قومی تفکیک قایل نمی شود. 
با زمینه سازی و در بستر قراردادن افغانستان از سوی شهرانی موافقم، اما با 
رویکردی که میان تاریخ افغانستان به عنوان یک دولت و تاریخ پشتون ها به عنوان 
یک گروه قومی خلط کند موافق نیستم، چون افغانستان جامعۀ متکثری است که 
اقوام مختلفی را در خود جا داده است. به این اساس، نویسنده و پژوهشگر باید 
میان مطالعات قوم نگاری گروه های قومی مختلف و ظهور افغانستان به عنوان 

یک دولت تفاوت قایل گردد. 
برای فهم تحوالت اجتماعی-اقتصادی و سیاسی در منطقه،  شهرانی طرح 

تقویم وار پنج مرحله یی را برای مطالعۀ افغانستان در نظر می گیرد:
1. ظهور مرزهای فیودالیسم )1500 تا 1747(؛

2. ظهور امپراتوری درانی )1747 تا 1800(؛
3. فروپاشی امپراتوری درانی )1800 تا 1880(؛

4. ایجاد و تحکیم دولت حایل )1880 تا 1955(؛ 
5. و حرکت به سوی ایجاد دولت ملی )1955 تا 1979(.

 شهرانی مدعی است که سیطرۀ پشتون ها بر اقوام و گروه های دیگر در کشور 
درون مایۀ توسعۀ سیاسی و دولت سازی در افغانستان را شکل می دهد. شهرانی 
مدعی است که تسلط پشتون ها در کشور به عنوان یک اصل پذیرفته شده و دیگر 
از موضوعات قابل بحث تلقی نمی گردد. 1 در بخشی که شهرانی به ظهور مرزهای 

15/03/2013)
1. Shahrani, M. Nazif, (1986), “State Building and Social Fragmentation in 
Afghanistan: A Historical Perspective”, in Ali Babuazizi and Myron Weiner, 
(eds.), The State, Religion, and Ethnic Politics: Afghanistan, Iran, and Paki-
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فیودالیسم می پردازد و بستر و زمینۀ تحوالت بعدی را به بحث می گیرد شاید به 
طور ناخواسته تحت تأثیر روایت رسمی از افغانستان چندپارچه حرف می زند. 
چنان که در بخش های مختلف کتاب برجسته گردید افغانستان در آن مرحله 
و قبل برآن در نقشۀ جهان وجود نداشت. وقتی چیزی موجود نباشد چه طور 

می شود از چندپارچه گی و تقسیم آن حرف زد.
چنان که از طرح شهرانی پیدا است او میان امپراتوری، دولت حایل و حرکت 
به سوی ایجاد دولتی ملی فرق می گذارد. در مورد چه گونه گی به قدرت رسیدن 
لویه جرگه حرف نمی زند،  از جرگه و  این که شهرانی  به رغم  احمدشاه درانی 
به صورت ابهام آمیزی از »انتخاب« او توسط قبایل، گروه های قومی و رهبران 
مذهبی به عنوان پادشاه افغانستان می گوید. این ادعا مسأله دار می نماید چون 
با یافته های این پژوهش در تعارض قرار دارد. در این پژوهش به تفصیل به این 
موضوع پرداخته شد که مفاهیمی چون »انتخابات« و »افغانستان« در آن مرحله 

مأنوس و رایج نبودند. 
کمان افغان  شهرانی نقش بریتانیا را در تهیۀ پول، تکنالوژی و سالح برای حا
جهت ایجاد نظام متمرکز تأیید می کند. شهرانی می افزاید: وقتی بازی بزرگ در 
دهۀ 1870 شدت اختیار کرد، نقش نظام شاهی و بقای کشور به یکی از اهداف 
بریتانیا در منطقه تبدیل گردید. وی عالوه می کند که در پایان جنگ دوم افغانستان-

انگلیس )1878 تا 1880( بریتانیا علیه ضمیمه ساختن رسمی افغانستان به هند 
بریتانیایی تصمیم گرفت و در عوض با در اختیارگرفتن ادارۀ  سیاست خارجی 
آن امیر عبدالرحمان را برگزید تا بر کشور حکومت کند. با این عمل، شهرانی 

استدالل می کند، دولت حایلی میان روسیه و هند بریتانیایی ایجاد گردید. 
با مرگ امیر عبدالرحمان خان در 1901 او برای نخستین بار افغانستانی را تأسیس 
کرده بود که مرزهای به رسمیت شناخته شدۀ بین المللی داشت، از نگاه سیاسی 

stan, Syracuse, N.Y: Syracuse University Press, p.25. 
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متحد شده بود و به صورت مستقیم از سوی ادارۀ مرکزی با معیارهای نسبی 
بین المللی اداری و قضایی اداره می گردید. بنابراین، در جریان دو دهۀ اخیر قرن 
کمیت غیر مستقیم به اساس روابط فیودالی که از  نوزدهم گذار روشنی از حا
کمان امپراتوری درانی در اواسط قرن هژدهم اعمال می گردید به نفع  سوی حا

حکومت مرکزی به اساس نیروی برتر ارتش و زور شکل  گرفت.1   

شهرانی به رغم این که یکی از منتقدان جدی دولت افغان و رویکرد پشتون محور 
گاه از درون گفتمان رسمی حرف  آن به شمار می رود، گاهی به صورت ناخودآ
گاه گفتمان رسمی حتی باالی یکی از منتقدان  می زند. این بیانگر تأثیر ناخودآ
جـدی گفـتمان رسـمی و بازتـولیـد این روایت از سـوی کسـی است کـه بـرای 
مسأله مندسازی گفتمان رسمی تالش می کند. شهرانی از ظهور دولت افغان از 
امپراتوری درانی آغاز می کند و آن را به ظهور پشتون ها در صحنۀ سیاسی پیوند 
می دهد. در داخل این چارچوب او توسعه  و رشد دولت را در چند مرحله ردیابی 
می کند. چنان که از نقل قول باال روشن می گردد شهرانی به این نظر است که 

دولت ُمدرن پسااستعماری افغانستان بعد از 1880 به وجود آمد.
به این اساس شهرانی مانند دیگران امیر عبدالرحمان خان را مؤسس افغانستان 
ُمدرن می داند.2 شهرانی در نوشتۀ خود ابداع عمق تاریخی برای افغانستان و اصل 
تداوم تاریخی آن را به عنوان یک هویت مستقل سیاسی زیر سوال می برد. عالوه 
بر این، شهرانی نقش فعال نویسنده گان استعماری را در مورد برجسته سازی امیر 
به عنوان مردآهنین و اهمال و چشم پوشی از جنایت ها و مظالم او را در حق مردم 

1. Ibid., p. 39.
2. Shahrani, M. Nazif, (2009), “Afghanistan to 1919: From Durrani Empire to 
a Buffer State, in Chase F. Robinson”, in the New Cambridge History of Islam, 
Vol. 5, Cambridge: Cambridge University Press, p. 207. 

او هم چـنان به صورت واضـح می نویسـد: »افغانسـتان به عـنوان یک دولت حایل با قلمرو تعریف 
شده میان هند بریتانیایی و روسیۀ تزاری با مرزهای کنونی اش در دو دهۀ اخیر قرن نوزدهم شکل 

گرفت.« همان، ص. 203. 
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افغانستان بر مال می سازد. 1 
شهرانی در بحث سودمند خود در مورد زمینه های شکل گیری بی جایی در 
گیر مردم افغانستان  افغانستان بعد از کودتای کمونیستی 1978، جهاد ملی و فرا
علیه کمونیست ها، تجاوز اتحاد شوروی در 1979 و باآلخره مقاومت علیه طالبان 

می نویسد:
فضای به شدت تعدیل شدۀ سیاسی جهاد و مقاومت مردمی و سقوط سیطرۀ 
قدرت مرکزی پشتون ها در افغانستان فرصت های بی پیشینه یی را برای حق 
خودبیانگری )نظامی، سیاسی، زبانی و متنی( برای همه مردم افغانستان فراهم 
ساخت. درون مایۀ شرایط تعدیل شدۀ جدید در افغانستان به ویژه برای تبعیدیان 
آسیای میانه و ترک تباران و تاجیک های ترکستان افغانستان به دست آوردن 

آزادی  سیاسی برای حق خودبیانگری می باشد. 2

بنابراین،  شهرانی نظریۀ افغانستان تاریخی و افغانستان ُمدرن را زیر سوال می برد. 
از نظر او افغانستان به عنوان یک هویت و واحد سیاسی برساختۀ استعمار و 
هویتی که بر کشور تحمیل گردیده انحصارگرا و تک قومی است. او به عنوان 
یک اوزبیک در کلیت بحث خود به نفع به رسمیت شناخته شدن اوزبیک ها و 

غیر متمرکزشدن قدرت در افغانستان استدالل می کند.

داکتر سید عسکر موسوی 
دومین نمونۀ کارهای انتقادی رادیکال پسابی جایی کارهای سید عسکر موسوی 
1. Shahrani, M. Nazif, (1998), “The Future of the State and the Structure of Com-
munity Governance in Afghanistan”, in William Maley, (ed.), Fundamentalism 
Reborn? London: C. Hurst & Co., p. 224.
2. Shahrani, M. Nazif, (1998), “Resisting the Taliban and Talibanism in Afghan-
istan: Legacies of A Century of Internal Colonialism and Cold War Politics in 
A Buffer State”, Perceptions, Journal of International Affairs, Vo. (4):121-140.

حق  خودبیانگری، توانایی فرهنگی، اقتصادی و نظامی اقوام تاجیک ، هزاره، اوزبیک  هدف او از 
و... در مرحلٔه پسابی جایی در افغانستان می باشد که آنان را قادر ساخت تا قدرت مسلط را به چالش 

بکشانند و با ظهور در صحنه خواهان مشارکت سیاسی کامل در قدرت شوند. 
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است. موسوی سید و از شیعه های افغانستان است و به عنوان پژوهشگر در 
کسفورد کار می کند.1 موسوی در کتاب هزاره های  کالج سنت انتونی دانشگاه آ
افغانستان خود از یک رویکرد جدید دربارۀ مطالعات افغانستان حرف می زند؛ 
کثر دانشمندان این حوزه  را  رویکـردی کـه از نظـر او فرضیه ها و یـافته های ا
زیـر سـوال می بـرد. او هم چنـان عالوه می کند: حوزۀ مطالعات افغانستان باید 
چشم انـدازهـای جـدید را در آغـوش گیـرد، چـون چشـم اندازهای قدیم متأثر 

از ناسیونالیسم افغانی می باشند و زیر سایۀ نفوذ گفتمان رسمی شکل گرفته اند.
دیر یا زود، مانند هر موضوع علمی دیگر، مطالعات افغانستان باید خود را برای 
به آغوش کشیدن چشم اندازها و تحلیل های نو باز کند. چشم اندازهای قدیم به 
عنوان بحث های جدی علمی از سوی ناسیونالیسم افغانی دیکته شده اند و دیگر 
کثر افغانستانی هایی که بصیرت خود  برای افغانستان امروز کاربرد ندارند... ا
را توسط دگماتیسم ناسیونالیسم افغانی از دست نداده اند، نیاز به فهم جدید از 

افغانستان را توسط خود و جهان بیرون می پذیرند و به بحث می گیرند. 2

از نظـر موسـوی گفتمان غـالب افغانستان بـر آن چـه او از آن بــه نـام »دیدگاه 
ناسیونالیستی افغانی تـاریخ و جـامعه « یـاد می کنــد استـوار است. او استـدالل 
کمیت استعمار بر منطقه است.  می کند که ناسیونالیسم افغانی برآیند پایان حا
ناسیونالیسم افغانی ایدیولوژی است که توسط افغان ها )پشتون ها( برای سیطره 

و تسلط بر منطقه یی که از آن به نام افغانستان یاد می گردد برساخته شده است.
کمیت استعمار بــر منطقه است.  ناسیـونالیسم افغـانی... برآینـد پـایان حــا
ناسیونالیسم افغانی ایدیولوژی یی است که توسط افغان ها یا پشتون ها به هدف 
برقراری سلطۀ سیاسی بر منطقه یی که امروز به نام افغانستان یاد می شود ایجاد 
گردید و تداوم یافت. برای عملیاتی ساختن این سلطه نیاز بود تا موجودیت 

کنون آقای سید عسکر موسوی در کابل اقامت دارد و سال ها است در داخل کشور مشغول کار و  1. ا
کادمیک می باشد.  تدریس در نهادهای علمی و ا

2. Mousavi, S. A., (1998), The Hazaras of Afghanistan: An Historical, Cultur-
al, Economic and Political Study, London: Curzon, p. xiv-xv.
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دیگر گروه های قومی، فرهنگ ها و زبان های منطقه نادیده گرفته شود. برای 
انجام این کار باید تاریخ بازنویسی می گردید و میراث فرهنگی منطقه بازتعریف 
افغانستان را کشوری می داند که هزاران  بیرون  این اساس جهان  به  می شد. 
سال است افغان ها یا پشتون ها در آن زنده گی می کنند و به زبان پشتو یکی از 

زبان هایی باستانی منطقه حرف می زنند؛ یک دیدگاه تنگ و محدود. 1 

موسوی می افزاید: برخالف این روایت کهنه و سنتی، رویکرد جدید به کشور 
از تجربه و تاریخ پنجاه یا بیش تر گروه قومی نگاه می کند؛ رویکرد قوم انگاری 
که فضا را برای فهم جدید از کشور باز می کند. موسوی در ادامۀ بحث خود 
استدالل می کند: کشوری که امروز به نام افغانستان شناخته می شود 150 سال 
قبل به نام خراسان یاد می گردید. از نظر موسوی خراسان به رغم تغییرات در 
کید می کند که  مرزهای جغرافیای آن ساحه وسیع تری را در بر می گرفت. او تأ
افغانستان به عنوان یک نام نو با مرزهایی جدید خود در صد سال اخیر شکل 
گرفته است. موسوی وقتی ظهور افغانستان را در بستر و زمینۀ منطقه قرار می هد 
استدالل می کند: از یک سو فروپاشی دودمان صفوی )1500 تا 1736(، به دنبال 
آن کشته شدن نادر افشار )1736 تا 1747(، اضمحالل امپراتوری مغول در 
هند )1500 تا 1800( و از طرف دیگر توسعه و گسترش نفوذ روسیه تزاری و 
هند بریتانیایی باعث تحوالت و تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی و اجتماعی 
در منطقه گردید. برآیند این تغییرات نو شکل گیری و ظهور مرزها، ملت ها و 

کشورهای نو در منطقه بود. 
 از نظر موسوی سقوط امپراتوری فارس منجر به ظهور ایران و افغانستان در 
منطقه گردید. او با قوت و با استناد به منابع و شواهد داخلی و بیرونی استدالل 
می کند که این کشور تازه ایجاد شده به مدت یک قرن در دوران امپراتوری درانی 
و پساامپراتوری درانی تا نیمۀ دوم قرن نوزدهم به نام خراسان یاد می گردید. او 

1. Ibid., p. 2.
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و  به هیچ مطالعه   افغان  کمان  دلیل حساسیت حا به  هم چنان عالوه می کند: 
پژوهش جدی یی اجازه داده نشده تا مشخص گردد که چه وقت، توسط کی و به 
کدام دلیل افغانستان جای نام خراسان را گرفت. به این دلیل او نتیجه می گیرد که 
»نام افغانستان توسط قدرت های خارجی برای مردم افغانستان انتخاب شده است 

تا توسط مردم این سرزمین«.1 
موسوی می افزاید: نام افغانستان از نگاه لغوی مرکب از دو کلمه است؛ »افغان« 
و »ستان«، و این ترکیب جای یا سرزمین افغان ها معنی  می دهد. او عالوه می کند 
که این نام در اصل برای قندهار و نواحی آن تا به رود سند به کار می رفت که 
کنان آن را افغان ها تشکیل  کثریت سا در مجموع محل سکونت افغان ها بود یا ا

می دادند.  
موسوی می نویسد افغانستان امروز مرکب از گروه های قومی مختلف است 
و تنها یکی از این گروه ها افغان ها  هستند. استفاده از نام افغانستان برای تمام 
کشور از یک سو بیانگر انحصار قدرت توسط افغان ها است و از طرف دیگر 
کنان این سرزمین. به این دلیل موسوی استدالل می کند  انکار هویت سایر سا
که دیگر گروه های قومی نام افغانستان را هرگز به عنوان نام کشور و هویت خود 
نپذیرفته اند و این واقعیت را کشورهای بیرونی آن طوری که الزم است نمی دانند. 
او نام »خراسان« را برای کشور ترجیح می دهد و این انتخاب خود را چنین توجیه 
می کند: خراسان از نام هایی است که به کدام گروه قومی یا قبیله یی در کشور 
پیوند ندارد و به عنوان یک نام تاریخی برای این سرزمین قرن ها از سوی تمام 
کنان منطقه مورد احترام است. عالوه براین، نام خراسان به میراث غنی یی  سا
پیوند دارد که در هزاران جلد کتاب فارسی در حوزۀ تاریخ، فلسفه، علوم طبیعی، 
جغرافیه و شعر در طول 14 قرن گرد آمده است. از نظر موسوی »خراسان« در 
نمونۀ افغانستان و تنوع قومی و فرهنگی آن می تواند به عنوان »نشانۀ  تهی« یا 
1. Ibid., p. 4.
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»دال  مرکزی« برای وحدت و اتحاد مردم عمل کند. موسوی می افزاید: در غیر 
این صورت درست نیست که همه گروه های قومی این کشور را افغان بنامیم یا از 
کشور آنان به نام افغانستان یا سرزمین افغان ها یاد کنیم. این کار از نظر او هیچ 
توجیه زبان شناسانه و تاریخی ندارد و نادرست می باشد. همان طوری که نمی توان 
»پادشاهی متحدۀ بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی«1 را صرفًا انگلستان، اسکاتلند، 
ولز یا ایرلند یا یک انگلیسی را اسکاتلندی، ایرلندی یا برعکس گفت، نمی توان 
کن این سرزمین تحمیل کرد یا یک تاجیک،  نام افغانستان را بر سایر اقوام سا
هزاره، اوزبیک، پشه یی، بلوچ و نورستانی را افغان یا پشتون خواند و یا یک افغان 

یا پشتون را اوزبیک، هزاره، ترکمن یا تاجیک گفت. 2 
موسوی دربارۀ ناسیونالیسم افغانی می نویسد: بحث دربارۀ ناسیونالیسم افغانی 
هنوز تابو به شمار می رود و ابداع اسطوره ها وافسانه ها و داستان ها در افغانستان 
برای انحصار قدرت و هویت ریشه در ناسیونالیسم افغانی دارد. از نظر موسوی 
ناسیونالیسم افغانی مجموعه یی از رفتارها و باورهایی است که بنیاد برتری طلبی 
نژادی پشتون ها نسبت به سایر گروه های قومی کشور را به نمایش می گذارد و 
به آنان حق می دهد تا بر کشوری که به نام افغانستان شناخته می شود حکومت 

نمایند و آن را طور دل خواه اداره کنند. 
موسـوی عالوه می کند: بـه اسـاس این برداشت خـاص گفتمانی استـوار بر 
کنان آن افغان. این  ناسیونالیسم افغانی، این کشور افغانستان نامیده می شود و سا
کشور توسط احمدشاه درانی در 1747 تأسیس و سپس توسط امیر عبدالرحمان 
کنان این کشور  )1880 تا 1901( احیا گردیده است. اما به رغم این که تمام سا

افغان نامیده می شوند قبایل پشتون در مقایسه با دیگران افغان تراند. 
کمیت امیـران افغـان  به این ترتیب تاریخ افغانستان مجموعـه یی از تاریخ حا

1. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
2. Ibid., p. 1-5.
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یـا قبایل پشتون و پشتون هـا تلقی می گردد. در پیوند به روابط منطقه یی ادعا 
می گردد که حتی قبل از احمدشاه درانی افغانستان روابط دوجانبۀ نیکی با ایران، 
آسیای میـانه و هند داشتـه است. خاستگاه و منشأ افغـان ها در دوره های ماقبل 

کید می شود. تاریخ ردیابی می گردد و بر ریشه های آریایی نوین آن ها تأ
مردمان همسایه چون تاجیک ها، هزاره ها،  اوزبیک ها، نورستانی ها، بلوچ ها و 
دیگران تنها در حاشیۀ مطالعات افغان ها و تاریخ مورد توجه قرار گرفته اند و 
برای آنان اهمیت یا ارزش تاریخی قایل نیستند. با ترویج این دیدگاه سلطه  و 

کمیت افغان ها توجیه می گردد و پیروزی آن ها بزرگ نمایی. 1 حا

موسـوی می افـزاید: بـرای هژمونیک سـاختن این دیدگـاه حکومت های افغان 
استراتـژی شبیه سـازی اجبـاری را بـا تدریس تـاریخ، ُرمانتیک سـازی تصویر 
پشتون ها و راه اندازی کورس های اجباری زبان پشتو تطبیق کردند. او بدون اشاره 
به قدرت و تأثیر دانش استعماری و فرایند درونی سازی آن توسط افغان ها به نقش 
گاهانه، در  قدرت های خارجی، دانشمندان و نویسند ه گان، البته در مواردی ناآ
کید می کند. موسوی می نویسد: نتیجه  تقویت تصویر افغانستان برای جهانیان تأ
و برآیند چنین حرکتی اسطوره یی ساختن این تصویر کاذب در مقیاسی است 
که برخی از این خیال پردازی های رمانیتک و غیر واقعی حتی برای افغان ها 
شگفت برانگیز می نماید. موسوی در تحلیل عواملی که در ظهور و تداوم این 

اسطوره و افسانه نقش عمده داشتند می نویسد:
 1. ظهور و رشد احساسات ملی در جهان در آغاز قرن بیستم و تأثیر آن بر 
شکل گیری و رشد ناسیونالیسم پشتون محور در میان نخبه گان شهری پشتون ها 
در افغانستان: در این مرحله از نظر موسوی فقدان ثبات سیاسی و آسیب پذیری 
روشنفکران و نابودسازی عملی آنان در پی کودتای 1929 همراه با رشد فاشیسم 
در اروپا به ویژ ه در آلمان زمینه را برای رشد ناسیونالیسم پشتون محور افراطی 
در افغانستان فراهم ساخت. از نظر موسوی این نخبه گان افراطی که از حمایت 
1. Ibid., p. 6.
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افغانیـزه کردن کشور را به سیاسـت رسمی  کـامل حکـومت بـرخوردار بودند 
و  زنده گی  عرصه های  تمام  در  سیاست  این  بنـابراین،  کردند.  تبـدیل  دولت 
حکـومت تبلـوریافته یـافته بود: سـرمایه گـذاری های اقتصادی عمده در مناطق 
کستان آورده شـده  سکونت پشتون ها صورت گرفت، هـزاران تن از افغان هـا از پا
و در سراسر افغانستان اسـکان داده شـدند، قبایل افغـان از معافیت مالیات و 
خدمت عسکری برخوردار گردیدند، مکتب ها و دانشگاه های ویژۀ زبان پشتو با 
کستانی ها تأسیس شدند و پشتو به عنوان یکی  بورسیه های تحصیلی حتی برای پا

از زبان های رسمی ملی در اداره و تعلیم و تربیه به رسمیت شناخته شد.
از عمده ترین گام هایی کـه زیرسایۀ این سیاست بـرداشته شد بازنویسی کامل 
تاریخ افغانستان به اساس این ایدیولوژی پشتونیست توسط انجمن تاریخ و تحت 
نظارت و اشراف جدی پشتو تولنه از دهۀ 1930 تا دهۀ 1970 بود. برای توسعه  
و گسترش این اهداف پژوهش های دربارۀ زبان پشتو، فرهنگ و سنت های 
پشتون ها صورت گرفت تا این ها را به عنوان مجموعه یی از افکار و باورهای 

برتر ثابت و توجیه کند.1

2. ارایۀ تصویر نادرست افغانستان از سوی دانشمندان و رسانه های غربی: وقتی 
آنان کلمۀ افغان یا افغان ها را به کار می برند، معمواًل پشتون ها را در نظر دارند 
کنان این کشور را تشکیل می دهند  کثریت سا و گروه های قومی دیگری را که ا
فراموش می کنند. این قلمرو قبل از فرارسیدن استعمار بریتانیا خراسان نامیده 
می شد. هنگامی که بریتانیایی ها به سوی هندوکش حرکت کردند، در گام نخست 
با افغان ها روبه روشدند و با سلطنت کابل وارد تعامل گردیدند و به بخش های 
دیگر این قلمرو قدم نگذاشتند و از حضور و هویت اقوام دیگر در این سرزمین 

کنان این قلمرو به نام افغان یاد کردند.  بی خبر ماندند، به این اساس از همۀ سا
سه جنگ افغانستان-انگلیس و تعامالت 120 ساله »باعث ایجاد و برساخت 

1. Ibid., p. 8.
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تصویر رمانتیک ویژه یی از مردمان ماورای خیبر توسط سیاحان و وقایع نگاران 
آن دورۀ بریتانیایی گردید«.

بعدتر این ویژه گی ها، بعضی  قابل تحسین و برخی مذموم، به صورت عام به 
کنان دو طرف خط دیورند را دربرگیرد.  تمام افغانستانی ها نسبت داده شد تا سا
با ظهور مسألۀ پشتونستان و به اوج رسیدن سلطۀ پشتونیست ها در افغانستان، 
این گزارش هـا و تصـویرهایی اغـراق آمیـز و غـیر واقـعی از سـوی افغان ها اخذ 
گردید و آنان به نوبۀ خود به اغراق  بیش تر و رمانتیزه  کردن این داستان ها و 
تصویرها پرداختند. تقریبًا تمام کارهای بیرونی ها که دربارۀ افغانستان نوشته و 
نشر شده اند به شمول مطالعات معتبری چون پتان ها اثر اولف کارو1 )1986( 

و پتان ها اثر ریگ وی2 )1983( بازتاب این رمانتیسیسم اند. 3

موسوی هم چنان می افزاید:
تاریخ  بازنویسی  و  بازتولید  یا  تـرجمه  مجمـوع  در  دانشمندان  بیش تـر  کـار 
خیالی تـوسط ناسیونالیست هـای افغان است کـه توسـط وزارت اطالعات و 
فرهنگ افغانستان توزیع گردیده است. خوب ترین نمونۀ این نوع کارها کتاب 
افغانستان دوپری )1980( می باشد. بیش ترین آن چه تا این زمان نوشته شده اند 
با واقعیت های اجتماعی، سیاسی، تاریخی و اقتصادی افغانستان مطابقت و 

هم خوانی ندارند.4 

موسـوی در بحـث »تجـاوز و مقاومت« بـه این بــاور است کـه این افسانه   یی در 
اصل برساختۀ بریتانیایی ها با تجـاوز اتحـاد شـوروی بـر افغانستان و داستان های 
از قهـرمانی هـای مقـاومت افغان هـا در رســانه های غـربی توسـط ژورنالیستان، 
فلم سازان، شاعران و داستان نویسان بـه یک اصل ماندگـار و جـاودانه مبدل شده 
است. بنابراین، این تصویر در سطح جهانی به جایگاه هژمونیکی دست یافته و 
کسی حتی در فکر مطرح کردن سوالی در این زمینه نیست. موسوی هم چنان 
1. Olaf Caroe
2. Ridgway
3. Ibid., p. 9.
4. Ibid., p. 14.
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عالوه می کند: بعد از تحکیم گفتمان پشتون محور افغانستان در مرحلۀ پسا-
1920، گفتـمان رسـمی تأثیـر عمـده یی بر کارهـای دانشمـندان خـارجی و داخلی 
کثر  دربارۀ افغانستان داشت. موسوی مدعی است که با استثناهای محدود1 کار ا

دانشمندان در این حوزه بازتاب ناسیونالیسم جاافتادۀ افغانی است. 
موسوی به این باور است که در نتیجۀ تحمیل مرزهای جدید غیر طبیعی 
کم پشتون تبار، کشور در بحران هویتی به سر  استعماری و تبعیض نخبه گان حا
می برد؛ »ناجوری میان ملت شدن و در داربست ملیت ماندن«. غیر افغان های 
کثریت را تشکیل می دهند خــود را »محـروم و در  کشور کـه از نظـر موسوی ا
معرض تبعیض از سـوی نـام کشور، اسـاطیر، سـاختار سیاسی، اقتصاد، زبـان و 
گزیراند تحقیر، تهدید و انزوا« را که بحران هویت را  فرهنگ ملی می یابند و نا

بیش تر از پیش در کشور شدت بخشیده تحمل کنند.
ک و منفی پساتجاوز  موسوی استدالل می کند: به رغم پیامدها و تأثیرات دردنا
اتحاد شوروی برافغانستان، تحوالت و حوادث بعد از 1980 ساختار قبیله یی قدرت 
در افغانستان و تابوی ناسیونالیسم افغانی را درهم شکست. موسوی می افزاید: 
برای نخستین بار در نتیجۀ این بی جایی رادیکال بحث های جدی یی دربارۀ نیاز به 

بازنویسی تاریخ افغانستان مطرح گردید. 
باآلخره موسوی در مورد رویکرد و دیدگاه تازه اش برای مطالعه  و فهم افغانستان 
با استفاده از روش گذشته نگر2 می نویسد: یگانه راه فهم درست افغانستان مطالعۀ 
قوم نگاری3 اقـوام و قبایل مختلف این کشور می بـاشد. بـرای دست یافتن به این 
1. در ایـن استـثنا او از شـایلـر جـونـز )Schuyler Jones( )1967 و 1974( و بـحـث هـای او دربـارۀ 
نورستان، رابرت کنفیلد )Robert Canfield( )1973( و بحث های او دربارۀ ساختار دینی و روابط 
مردم در بامیان، کالس فردیناند )Klaus Ferdinand( ) )1962، 1963، 1965 و 1965( و بحث های 
او دربارۀ کوچی های افغانستان، نظیف شهرانی )1979(، حق شناس )1984( و فرهنگ )1992( نام 

می برد.
2. Retrospective approach/method
3. Ethnographic study
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مأمول از نظـر موسوی نویسنده یا پژوهشگر بـاید فـراتر از تاریخ قبایلی معاصر 
افغانستان سفر کند و کلیت تاریخ منطقه و آسیای میانه را مورد مطالعه قرار دهد. 

ممکن نیست افغانستان امروز را بدون درک و فهم کامل و درست تاریخ غنی 
و طوالنی آن بشناسیم. تنها از این طریق است که مطالعۀ روابط میان هر یک و 
تمام مردم افغانستان چون نورستانی ها، اوزبیک ها، افغان ها، هزاره ها، تاجیک ها 
و دیگران در بستر و زمینۀ تاریخ باستانی و طوالنی منطقه می تواند ما را در 
رسیدن به فهم دقیق و عینی تر جامعۀ  امروزی افغانستان کمک کند. چنین 
شناختی مستلزم سفر به ماورای مرزهای معاصر و پس کرانه های تاریخ معاصر 

می باشد. 1 

به معنای دولت مسأله  دار است، چون  قابل تذکر می دانم که کاربرد خراسان 
همان طوری که در فصل گذشته توضیح داده شد، خراسان را می توان به عنوان 
یک حوزۀ جغرافیایی-تمدنی فهمید تا به عنوان یک دولت. با موسوی موافقم 
که خراسان برخالف افغانستان معنی  و کاربرد قومی و تباری ندارد و می تواند 
گزین مناسبی با پیشینۀ تاریخی-تمدنی برای نام های قومی و جنجال  برانگیز  جا
باشد و به عنوان ابرنشانۀ گفتمان دموکراتیک، نماینده و مردم ساالر برای تغییر و 

تحول مثبت عمل کند. 
کید بر ویژه گی کثرتگرایی و پلورالیسم قومی-فرهنگی  موسوی به رغم تأ
افغانستان، در بحث و نوشتۀ خود رویکرد هزاره محوری اتخاذ کرده و تالش 
می کند برای هزاره ها در مطالعۀ قوم نگاری خود عمق تاریخی و اسطوره ها و 

افسانه های تاریخی برسازد.

انجال پرونتا
به عنوان سومین نمونه در بحث گفتمان پسابی جایی به مقاله یی از انجال پرونتا2 

1. Ibid., p. 15-16.
2. Pervanta,  A., (2002), “Afghanistan-Land of the Afghans? On the Genesis 
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می پردازم که گفتمان رسمی را به چالش می کشد. در این مقاله او عمق تاریخی-
تمدنی یی را که توسط گفتمان رسمی برای ابرنشانۀ روایت ابداع گردیده زیر سوال 
می برد. پرونتا با استناد به تاریخ نگاری رسمی می نویسد: افغانستان بدون هیچ نوع 
پرسشی کشور افغان  ها است که در سال 1747 توسط احمدشاه ابدالی تأسیس 
گردیده است. تاریخ این کشور از آریانای باستان تا کوشانیان، باختر، خراسان 
اسالمی و افغانستان معاصر که بنیاد آن را احمدشاه درانی گذاشت امتداد می یابد. 
پرونتا می افزاید: واقعیت این است که این کشور نه توسط کنفدارسیون قبایل 
درانی افغانستان نام گذاری شد و نه توسط جانشینان آن ها. او عالوه می کند: 
افغـان بـه معنای پشتون است و افغانستان نـام منـاطق خـاصی بود که افغان ها 
در آن سکونت داشتند. پرونتا ادعا می کند که نام افغانستان برای نخستین بار 
کمان کشور به کار رفته است  توسط قدرت های همسایه در معاهدات آنان با حا
انتخاب  نام کشور  به عنوان  این سرزمین  کنان  افغانستان هیچ گاه توسط سا و 

نگردیده است. 
در مورد دالیل و انگیزه های انتخاب افغان و افغانستان به عنوان نام شهروندان 
و کشور پرونتا دو توجیه ارایه می  کند: )1( این نام توسط قدرت های خارجی به 
گزین نام های قبلی  کار رفت و )2( به دلیل تسلط سیاسی پشتون ها تا 1978 جا
کید می کند که نام های افغانستان و افغان از تنوع و کثرت موجود در  گردید. پرونتا تأ
جامعه نماینده گی نمی کنند، چون این نام ها تنها از پشتون ها نماینده گی می نمایند. 
کنون از سوی اقوام دیگر کشور  او هم چنان می افزاید: عالوه براین، این نام ها تا ا
به دلیل کنارزدن هویت آنان مورد قبول واقع نشده است. پرونتا در تالش خود 
گیرتر و نماینده تر از چندین تالش نافرجام برای نام گذاری  برای ارایۀ بدیل فرا
کید می کند که خراسان  مجدد کشور به خراسان حرف می زند. او مانند موسوی تأ
of a Problematic State Denomination”, in (eds.) C. Noelle-Karrimi, Conrad 
Schetter, Reinhard Schlagintweit, Afghanistan: A country without a State?, 
Frankfurt, London: IKO. 
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از جمله نام های تاریخی کشور است که بار قومی، تباری و نژادی ندارد و از سوی 
کنان کشور به عنوان یکی از نام های تاریخی مورد احترام قرار دارد.   کثر سا ا

پرونتا ناسیونالیسم افغانی را عامل محرک و انگیزۀ ابداع این افسانه ها و تاریخ 
می داند. او به این باور است که این حرکت در گام نخست توسط محمود طرزی 
و فعالیت های فکری-فرهنگی او از طریق سراج األخبار افغانیه )1911 تا 1918( 
آغاز گردید و سپس توسط حکومت پشتون ها با تأسیس چندین نهاد حکومتی 
برای بازنویسی تاریخ و ایجاد تسلسل با دوره های باستان و دوران معاصر دنبال 

گردید. 
کنان این سرزمین و تداوم آن برای  بنابراین، منشأ واحد آریایی برای تمام سا
هزاران سال برای قلمرو آریانا، باختر، خراسان و افغانستان به عنوان یک هویت 
سیاسی مستقل ابداع و تبلیغ گردید. این دیدگاه ها وارد کتاب های درسی مکاتب 

شدند و به نسل های بعدی منتقل گردیدند.1

باآلخره پرونتا به سان شهرانی و موسوی استدالل می کند که مقاومت علیه اتحاد 
جماهیر شوروی، مهاجرت های گسترده و ظهور نیروهای جدید فضا را برای 
شکل گیری گفتمان های جدید که هویت و وابسته گی ها به افغانستان را به چالش 
بکشند باز کرده است. از نظر پرونتا این تحول باعث آزادی های قومی در داخل 
و بیـرون کشور گـردیده است. پـرونتا می افـزاید: در نتیـجه هـویت های قومی و 
منطقه یی تقویت گردیده اند و مقاومت از یک سو فضا را برای ظهور گفتمان های 
جدید فراهم ساخته و از سوی دیگر شهروندان را توان بخشیده تا برای نخستین بار 

تابوهای زیادی را در افغانستان درهم بشکنند. 2

1. Ibid., p. 22
2. Ibid., p. 17-25.
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شاه محمود حنیفی
چهارمین نمونۀ کارهایی علمی پسابی جایی که در این فصل به آن می پردازم اثر 
شاه محمود حنیفی1 پیوند تاریخ ها در افغانستان: روابط بازار و تشکیل دولت در 
مرزهای استعماری )200۸( و سایر مقاالت وی در این زمینه می باشد. حنیفی 
امریکـایی و از پشتون هـای غلجایی اسـت و در ایـاالت متحدۀ امریکا زنده گی 
می کند. او مانند هاپکینز و جانـاتان لی به این بـاور است که: »به رغم نتایج نظامی 
دو جنگ، افغانستان بدون تردید از نگاه سیاسی، اقتصادی و فکری برساختۀ 
کمیت امیر عبدالرحمان خان که  استعماری است.«2  او می افزاید: در دوران حا
کم جدید افغانستان تعیین شده بود، افغانستان نهادهای  توسط بریتانیا به عنوان حا
خود را توسعه داد و موقعیت خود را در حاشیۀ ساختار فیودالیسم ُمدرن جهانی 
کید  اتخاذ کرد. شبیه بحثی که من ارایه کردم و برخالف گفتمان رسمی، حنیفی تأ
می کند که دولت های ُمدرن برخالف امپراتوری ها و قدرت های سیاسی پیشاُمدرن  
استوار بر قلمرو و سرزمین مشخص اند. عالوه براین، حنیفی در ارزیابی و تحلیل 
خود از دانش استعماری، معایب و کم و کاستی های این دانش را دربارۀ منطقه به 

ویژه افغانستان برجسته می سازد. 
نخستین چالش در پیوند به استفاده از منابع استعماری در مورد افغانستان فهم 
این امر است که اصطالحات و ترم های معین در آن مرحلۀ زمانی چه معنایی 
را افـاده می کـردند. نمونه بـرداری از نقشه هـایی کـه در ایـاالت متحدۀ امریکا، 
اروپا و هند بریتانیایی در قرن نوزدهم تولید گردیده اند نشان می دهد که قبل از 
اولین جنگ افغانستان-انگلیس، افغانستان، که از آن اصاًل بازنمایی یی صورت 
نمی گـرفت، در حـاشیۀ کابل و قندهـار قرار داشت. به طور نمونه نقشۀ معتبر 

1. برای معلومات بیش تر دربارۀ شاه محمود حنیفی استادیار تاریخ در دانشگاه جیمز مدیسن ایاالت 
متحدۀ امریکا ر.ک. به:

http://web.jmu.edu/history/faculty/hanifi.html 
2. Hanifi, S. M., (2008), Connecting Histories in Afghanistan: Market Re-
lations and State Formation on a Colonial Frontier, Colombia University 
Press, p. 8.
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مونت  استـوارت الفنستون، چنـان کـه از عنـوان کتاب پیـدا است، از »سلطنت 
کابل« حرف می زند. قابل توجه می دانم که نام افغانستان در متن او گه گاهی به 

کار می رود و در نقشه اش به شکل  ضعیف و حاشیه یی. 
مهم تر این که برای الفنستون مانند بابر قبل از او، افغانستان از نگاه اهمیت در 
کید  جایگاه دوم یا حتی سوم قرار دارد، به ویژه وقتی به این قضیه در روشنایی تأ

مضاعف بر کابل نگاه کنیم.
اصطالح و نام افغانستان در نقشه کشی های  بعد از اولین جنگ افغانستان-

انگلیس وزن بیش تر پیدا کرد. در دهۀ 1850 و 1860 افغانستان و کابل تقریبًا 
جایگاه موازی دارند اما هنوز با هم مساوی نیستند. در دهۀ 1870 و 1880 
افغانستان به صورت برجسته و واضح در نقشه ظاهر می گردد و در دهۀ 1890 

مرزها به صورت مشخص در نقشه ها به چشم می خورند. 
نقشه ها عمل های سیاسی و فکری اند و شجرۀ افغانستان قرن نوزدهم را در 
نقشه هـا می تـوان چنین خالصه کــرد: افغانستان در قــدم نخست از شعاع و 
حاشیۀ کابل ظهور می کند، سپس با این شهر برای گرفتن جایگاه اول به رقابت 
می پردازد و باآلخره نام افغانستان بر کابل فایق می آید و این شهر را در خود جا 

می دهد.1

از سوی استعمار را می پذیرد بل که  افغانستان  تاریخ  تنها برساخت  نه  حنیفی 
تفصیل چه گونه گی این برساخت و نوشتن آن از سوی استعمار را به تفصیل 
توضیح می دهد. بخش دیگری از پژوهش او بر کمک های مالی بریتانیا برای 
دولت نوپای افغانستان تمرکز دارد. از نظر حنیفی دولت تازه ایجاد شدۀ افغانستان 
از نگـاه اقتصاد سیاسی بـه آن چـه او »مستعمرۀ مـالی بریتانیا«2 می خواند تبدیل 

گردید.3 

1. Ibid., p. 25.
2. Fiscal colony of Britain
3. Hanifi, S. M., (2004), “Impoverishing a Colonial Frontier: Cash, Credit, 
and Debt in Nineteenth-Century Afghanistan”, Iranian Studies, volume 37, 
number 2, June.



371/فصل پنجم؛ بی جایی، گوناگونی و استعمارزدایی از گفتمان رسمی....

حنیفی مانند جاناتان لی به این باور است که فهم و درک درست افغانستان 
کستان، آسیای میانه، پدیدۀ  مستلزم فهم و درک تاریخ ایران امروزی، هند، پا
استعمار و بستر تاریخی منطقه است. حنیفی می افزاید: به رغم این که این قلمرو 
و کشور  نام  عنوان  به  افغانستان  اما  است،  بهره مند  فرهنگ غنی طوالنی  از 
پدیدۀ جدید و از دولت های ملی شکننده و  آسیب پذیر به شمار می ٰرود. ظهور 
دولت نسبتًا قوی در قرن هژدهم در افغانستان باعث فقر و دشمنی های پایدار 
کنون ادامه دارد. از نگاه تاریخی و فرهنگی، مساحت  میان قومی گردید که تا ا
کنون به نام افغانستان شناخته می شود، نقطۀ وصلی میان ایران،  سیاسی یی که ا
هند و آسیای میانه بود و دولت افغانستان با شکل و سیمای کنونی اش در اواخر 

قرن نوزدهم در این مساحت شکل گرفت.1
حنیفی در مقـاله یی بـرساخت استعماری افغانستان را مسـأله مند می سـازد 
و تالش می کند خطاها و کاستی های معرفتی چارچوب دانش دربارۀ افغانستان 
را ردیـابی و برمـال سـازد. بـرای این منظـور، او ریشه هـای افغانستان، دانش و 

معرفت شناسی دربارۀ این کشور را در سه موضوع درهم تنیده به بحث می گیرد:
کنون شناخته می شود در ُبعد مادی و ایدیولوژیک  1. افغانستان آن چنانی که ا

برساختۀ استعمار بریتانیا است.
2. نخبه گان افغانستان بدون انتقاد و بازنگری چارچوب استعماری، دانش 

استعماری دربارۀ خود و سرزمین خود را جذب و بازتولید کرده اند. 
3.  امریکا و سایر بازیگران نواستعماری در کشور تناقض ها و ناسازگاری های 

دانش استعماری قدیم دربارۀ افغانستان را ماندگار می سازند. 2

1. Hanifi, S. M., (2005), “Material and Social Remittances to Afghanistan”, 
Asian Development Bank, available online at: http://www.adb.org/Docu-
ments/Books/Converting-Migration-Drains-Gains/ChapterIV.pdf, p. 99 (Ac-
cessed on 23/03/2013)
2. Shah Mahmoud Hanifi (2009), “Epistemological Quandaries of the Af-
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حنیفی در تالش برای بازسازی منشأ و ریشۀ دولت افغان و نقش بنیادگذار آن 
احمدشاه درانی، آن گونه که در گفتمان رسمی به تصویر کشیده شده، می نویسد: 
کنون مورد تحقیق و پژوهش قرار نگرفته است.  این موضوع به صورت علمی تا ا
او می افـزاید: حتی ارزیـابی سرسری اسـناد و شـواهد موجـود سوال های متعدد 
کـم و مسلط دربـارۀ منشأ و ساختار  نظری یی را مطـرح می سـازند کـه روایت حا
فرهنگی افغانستان را متـزلزل می سـازند. این واقعیت کـه احمدشـاه در ملتان 
کستان امروز( به دنیا آمد، در فارس )ایران امروز( پرورش یافت و در قندهار  )پا
)افغانستان امروزی( دفن گردید گنجانیدن او را در برداشت و روایت کابل محور 

افغانستان دشوار می سازد. 
حنیفی این ادعا را که احمدشاه پشتون ها یا افغان ها را متحد ساخت تا کشوری 
ایجاد کنند زیر سوال برده می نویسد: حتی کلمۀ افغانستان از جهان بینی احمدشاه 
غایب بود و آن را باید در دانش استعماری ردیابی و جست وجو کرد تا در فکر و 

اندیشۀ احمدشاه درانی.
متأسفانه برداشت های هنجاری روشنفکرانۀ امروزین دربارۀ افغانستان ریشه در 
استعمار بریتانیا دارد. در واقع کلمۀ افغانستان از قاموس و جهان بینی احمدشاه 
غایب بود و برای ما از طریق استعمار بریتانیا، که هنوز نیز نقش موثر و تعیین 

کننده یی دارد، رسیده است. 1

حنیفی، چنان که در فصل سوم کتاب برجسته گردید، به این باور است که دانش 
استعماری تأثیر فوق العاده عمیق و ماندگار بر پیکربندی افغانستان دارد. 
برخالف تفسیرها و برداشت های رایج دربارۀ تأثیرات اندک استعمار بریتانیا 
بر افغانستان، به طور فزاینده یی آشکار می گردد که استعمار بریتانیا حداقل از 

ghan Nation: Mobility, Territoriality and The Other”, Paper presented in a 
Seminar held in Abbasi Program in Islamic Studies at Stanford University. 
Available at: http://www.jmu.edu/bethechange/stories/hanifi.shtml (Accessed 
on 23/02/2012)
1. Ibid., p. 3.
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نگاه سرزمینی، اقتصادی، سیاسی، دموگرافیک و فکری نقش  تعیین کننده و 
تکوینی یی بر افغانستان اعمال کرده است. 1

حنیفی می افزاید: نفس نظریۀ خانواده یا ریشۀ مشترک زبان های هند و اروپایی 
و نظریۀ یهود بودن پشتون ها به طور خاص برساختۀ نویسنده گان استعماراند. او 
استدالل می کند: الفنستون در مراحل بعدی به کمک و همکاری دیگر مسؤوالن 
کمپنی هند شرقی بنیان گفتمان استعماری افغانستان را گذاشت. برداشت و 
فهم الفنستون از افغانستان تا امروز دست نخورده و بدون نقد و ارزیابی علمی 
باقی است. از این منظر کتاب الفنستون پارامتر های معرفت شناختی یی را معین 

ساخته که در چارچوب آن افغانستان شناخته می شود و شناخته شده است. 2
افغانستان به طور منظم در نقشه های دهۀ 1860 و 1870 آغاز به ظاهرشدن کرد. 
کمیت  بعد از جنگ دوم افغانستان-انگلیس )1878 تا 1880( در دوران حا
عبدالرحمان )1880 تا 1901( تمام مرزهای آن مشخص گردید. عبدالرحمان 
با اتکا و پشتوانۀ مالی، اسلحه و همکاری های تخنیکی بریتانیا موفق گردید 

کمیت خشن و تهاجمی خود را در سطح داخلی اعمال کند.3 حا

حنیفی بـه این بـاور است کـه مسؤوالن و تحصیل یافته گـان افغـان در سـال های 
جنگ و دانشمندان و سیاست گذاران امریکایی در دوران جنگ سرد برداشت 
استعماری بریتانیا از افغانستان را درونی ساخته و تقویت کردند. در مراحل بعدی 
حکومت افغانستان نیز تالش کرد تا گفتمان رسمی منسجمی دربارۀ افغانستان و 
پیشینۀ آن ارایه کند. در این راستا حنیفی گام های ذیل را از سوی دولت افغانستان 

بر می شمرد:
در قرن بیستم دولت افغانستان چندین طرح  و برنامه  را برای رشد و تقویت حس 
ملت افغان روی دست گرفت. این تالش ها شامل کاوش های باستان شناسی، 
نمایش موزیـم ها، رژه هـای نظامی و متن هـا و نشـرات دولتی می گردید که با 

1. Ibid., p. 3.
2. Ibid., p. 4.
3. Ibid., p. 5.
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استفاده از آن ها ملیت افغانی ترویج می شد. از جمع نشـرات و متن ها می توان 
از سلسلۀ سال نامه ها، روزنامه های انیس و اصالح و کتاب های درسی مکاتب 
نام برد. این تکنیک ها و روش ها برای تثبیت جایگاه و روایت از ملت به طور 
عمده از تحوالت منطقه یی، خاورمیانه و جنوب آسیا متأثر بود و از حرکت 
جهانی و تاریخی استعمار مایه می گرفت. سنت هایی که توسط دولت افغانستان 
برای ملت افغان ابداع گردید سه تخیل استعماری را در بر می گرفت که در میان 

دو جنگ  جهانی مقبولیت ویژه یی یافته بودند. 1

این سه تخیل استعماری از نظر حنیفی عبارت اند از: یک، نظریۀ آریایی بودن 
افغان ها را  این نظریه  اما از نگاه فکری  افغان ها به اساس کاوش های عملی. 
در چارچوب استدالل تاریخی  هندو-اروپا یی قرار می دهد که توسط جونز2 ارایه 
1. Ibid., p. 6.

2. او به سر ویلیام جونز اشاره می کند که به اساس دایرة المعارف بریتانیکا در 28 سبتمبر 1746 
در لندن به دنیا آمد و در 27 اپریل 1794 در کلکته چشم از جهان فرو بست. او از بریتانیایی های 
شرق شناس و حقوق دانانی است که برای جلب توجه به مطالعات شرق شناسی در غرب تالش های 
کالج  دانشگاه   ،)Harrow( در هرو آمد،  دنیا  به  ولزی  مادری  و  پدر  از  است. جونز  کرده  فراوان 
کسفورد )1764 تا 1768( درس خواند و در این مدت زبان های التین،  )University College( و آ
یونانی، عبری، عربی و فارسی را فرا گرفت. تا روزهای پایانی عمر خود 28 زبان از جمله چینایی 
را فرا گرفته بود؛ گاهی از طریق خودآموزی. بعد از سا ل ها ترجمه و کارهای علمی به دالیل مالی 
به مطالعۀ حقوق روی آورد و در سال 1774 عضویت انجمن حقوق  دانان را به دست آورد، اما از 
شرق شناسی و کار در این عرصه دست نبرداشت. دستور زبان فارسی )1771( او برای مدت طوالنی یی 
از معتبرترین ها در این حوزه به شمار می رفت. معلقات )1782( او که ترجمۀ معلقات هفت گانۀ عربی 

قبل از اسالم می باشد، اشعار این دوره را برای مردم بریتانیا معرفی کرد. 
در سال 1783 برایش مقام شوالیه داده شد و به عنوان قاضی دادگاه عالی به کلکته اعزام گردید. در 
سال 1784 انجمن مطالعات آسیایی را در بنگال تأسیس کرد و به تشویق مطالعات شرقی پرداخت. 
گیری سانسکریت پرداخت تا آمادۀ آموزش گسترده  در حوزۀ قوانین هندویسم و اسالم  جونز به فرا
گـردد. از کـارهای نامکمل او در این عرصه می تـوان از مجموعـۀ قوانین هندوها )1794( و قـانون 
اسالمی دربارۀ میراث )1792( نام برد. در سخنرانی سال 1786 خود به عنوان رییس انجمن مطالعات 
یونانی را مطرح کرد.  آسیایی جونز فرضیۀ هم خانواده گی مشترک زبان های سانسکریت، التین و 
این یافته های او زمینه را برای رشد و توسعۀ مطالعات مقایسه یی زبان ها در اوایل قرن نوزدهم فراهم 
ساخت. جونز به خـاطر نظـریه و فرضیه یی کـه در مورد رابطه میان زبـان های هند و اروپایی مطرح 
کرد شهرت به سزایی دارد. این نظریۀ جونز زمینه را برای دسته بندی تمام زبان ها در خانواده های بزرگ 

فراهم ساخت. برای تفصیل بیش تر دربارۀ جونز ر.ک. به:
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گردید و توسعه یافت. حنیفی به تفصیل از چندین گروه باستان شناسی خارجی 
به شمول فرانسه یی ها، آلمانی ها، ایتالیایی ها و جاپانی ها نام می برد که دربارۀ مواد 
دارای ارزش  تاریخی برای افغانستان از دهۀ 1920 تا دهٔه 1940 کار می کردند. 
حنیفی در این زمینه  می افزاید: این فرایند و تالش ها در مراحل بعدی توسط 
روس ها نیز دنبال گردید. دو، بحث جامعۀ اسالمی، مسلمان ها و تکلیف شرعی 
اتحاد به هدف جهاد علیه غیر مسلمان ها به ویژه هندوها و مسیحی ها که از 
سوی دولت افغانستان مطرح و ترویج گردید. سه، تصمیم دولت افغانستان برای 
بازتولید چشم انداز و برداشت استعماری از افغانستان با تمرکز انحصاری بر کابل 
و باور به این که کابل از کلیت افغانستان نماینده گی می کند و افغانستان از کابل.

حنیفی در بحث دیگری به گام های رسمی برای پشتونیزه کردن افغانستان 
توسط سیاست های حکومت می پردازد. در این راستا او از ترویج و حمایت از 
زبان پشتو، بازسازی تقسیمات اداری، مدال های دولتی و القاب ملکی و نظامی 
با استفاده از زبان پشتو و تبعیض علیه زبان فارسی به عنوان زبان بین االقوامی 

کشور نام می برد.
گپ نو در بحث  و رویکرد حنیفی تأثیر و گسترش دانش استعماری بریتانیا 
دربـارۀ افغانستان در ایاالت متحـدۀ امـریکا است. حنیفی در ایـن باب حرف های 
تازه و بکری دارد که ما را در فهم دقیق تر قدرت گفتمان استعماری و تأثیر آن بر 

در اسارت بودن یک تصویر یا روایت جعلی کمک می کند.
کادمیک و سیاسی امریکایی ها در افغانستان در سیاست های  حضور و تعامل ا
جنگ سرد و جمع آوری اطالعات استخباراتی این دوره ریشه دارد. لوی دوپری 
که از سربازان جنگ جهانی دوم و از آموزش دیده گان باستان شناسی می باشد 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/305993/Sir-William-Jones. 
(Accessed on 23/03/2013) 
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و زیر نظر مستقیم انسان شناس های چون کارلتن کاون و ارنست هاتون1 در 
هارود2 آموزش دیده به شخص مطلوب یا مرد جدید استعمار برای پروژۀ جهانی 
امریکا تبدیل گردید که از درون طرح بریتانیا در حال ظهور و شکل گیری بود. 
به رغم تفاوت های آشکار میان این دو، شباهت های متعددی نیز میان لوی 
دوپری و الفنستون به چشم می خورد. این  شباهت ها عبارت اند از: برداشت 
کابل محور از افغانستان و عدم آشنایی کامل یا آشنایی ضعیف با زبان فارسی و 
تقریبًا بی توجهی کامل به زبان پشتو. کتاب اصلی دوپری افغانستان )1973( از 
نگاه وسعت و گستره دایرة المعارف گونه است و از این نگاه با روایت و برداشت 

جامع الفنستون از سلطنت کابل شباهت دارد. 
متغیرهای متعددی دست به دست هم دادند تا الفنستون معیارهایی را برای فهم 
و شناخت استعماری بریتانیا از افغانستان بنیاد گذارد. صدای دوپری به عنوان 
نخستین امریکایی دانشگاهی، مأمور، جنگ جوی تمام عیار جنگ سرد و به 
اعتراف خودش عاشق افغانستان، حرف نخست، فنی و معتبر دربارۀ افغانستان 

در میان حلقات تصمیم گیری و سیاست گذاری در امریکا به شمار می رفت. 3

حنیفی تأثیرگذاری لوی دوپری را دربارۀ شکل دهی فهم افغانستان در ایاالت 
متحدۀ امریکا شبیه تأثیر گذاری الفنستون بر گفتمان استعماری بریتانیا دربارۀ 
افغانستان و منطقه می داند. در پیوند به اعتبار و جایگاه الفنستون در مطالعات 
از  بعد  افغانستان  دربارۀ  می نویسد: هرکاری  دوپری چنین  افغانستان،  فهم  و 
الفنستون »پاورقی یی بیش نیست«. حنیفی می افزاید: انگار الفنستون و دوپری 
دو دروازۀ یک پنجرۀ استعماری اند که از یک منظرگاه به افغانستان نگاه می کنند. 
حنیفی عالوه می کند: دستگاه  شاهنشاهی امریکا بیش تر طرز تفکر و تلقی 

بریتانیایی در این حوزه را بازتولید کرده است تا روایت مستقلی. 
این بحث ما را به بی ثبات سازی  باآلخره حنیفی با مداخلۀ رادیکال خود در 

1. Carleton Coon and Ernest Hooton
2. Harvard 
3. Ibid., p. 7.
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گیری راه ها و روش های متفاوت برای فهم  شکل گیری دانش استعماری و فرا
افغانستان فرا می خواند. به نظرم حنیفی به عنوان یک پشتون طرف دار و حامی 
غلجایی ها به رغم نقد شدید و براندازانه اش، تالش می کند بحث تسلط پشتون ها 
بر افغانستان را مسأله مند سازد. او در این مسیر حتی سوال پشتون بودن دودمان 
درانی را مطرح می کند، چون آنان از نظر حنیفی برای چندین نسل مانند خود 
احمدشاه ُدرانی فارسیزه 1شده بودند. این ادعای حنیفی در مورد تأثیر زبان فارسی 
و تأثیر فرهنگ ایران-خراسان بر دودمان درانی شاید تا اندازه یی حقیقت داشته 
باشد، اما نمی توانم با نتیجه گیری او از این مقدمه موافقت کنم. من به این باورم 
که هدف مسأله مندسازی دانش و معرفت شناختی استعمار در افغانستان باید بر 
گیر، کثرتگرا و دموکراتیک تمرکز  بازکردن فضا برای ظهور گفتمان های نو، فرا
نماید تا بی اعتبارسازی، توانمندسازی یا بازتعریف قبیلۀ جدیدی چون غلجایی ها 

به قیمت دیگران. 2
آخـرین نمونه یی کـه در این فصل بـه آن اشـاره می کنم پایان نامـٔه دکتورای 
کتر شایق به قضیۀ  احمدشایق قاسم دربارۀ افغانستان و منطقه است. به رغم این که دا
ثبات در کشور در پیوند با کشورهای منطقه می پردازد، اما دیدگاه های بکر و تازه یی 
را در بحث خود مطرح می سازد. از جمله می توان به بحث های تازه  و دیدگاه های 
کستان، ظهور ناسیونالیسم قـومی در  نو او در زمینۀ نزاع مرزی میان افغانستان و پا
کننده بر تحوالت فکری-فرهنگی  افغانستان و تــأثیرات سـه دهـه حـوادث بی جا

در افغانستان اشاره کرد. 3 

1. Persianized
2.  احتمال ظهور و ویژه گی های چنین گفتمانی را در آخرین فصل کتاب به بحث می گیرم.

3. Qassem, A. S., (2007), Afghanistan: Prospects for Stability in Relation to 
Geostrategic Dynamics in Central and South Asia, PhD Thesis submitted to 
the Australian National University.





منابع داخلی و به چالش کشیدن روایت رسمی

در این بخش از فصل بار دیگر به گونۀ نمونه از منابع پسابی جایی، به تعدادی از 
کارها به زبان فارسی می پردازم که گفتمان پشتون محور و انحصارگرای حکومت 
افغانستان را به چالـش می کشـند. قابل تـذکر می دانـم کـه این برداشـت ها هـنوز 
توسط جریان مخالف، بیگانه یا »گفتمان های بیرونی«1 تلقی می شونـد، در فـرایند 
شکل گیـری در حـاشیه به سر می برند و در تـالش  تکامل و دست یافتن به مرحلۀ 

پیچیده گی و انسجام اند.

داکتر محیی الدین مهدی 
کتر محیی الدین مهدی  از دا به زبان فارسی  با مقاله یی  این بخش از فصل را 
کتر  دربارۀ نظریه های ثبات و حل مشکل تباری در افغانستان آغاز می کنم. دا
مهدی از تاجیک های روشنفکر و از نویسنده گان کشور است. او در جهاد علیه 
تجاوز اتحاد شوروی، رژیم کمونیستی و جنگ و مقاومت علیه طالبان به رهبری 
کنـون به عنـوان عضو مجلس نمـاینده گان در  احمدشـاه مسعود سهم داشت و ا
عرصۀ سیاسی حضور دارد. او مقاله اش را با ارایۀ مبناهای نظری آغاز می نماید. 
مهدی به چهار گفتمان در مقاله اش اشاره می کند. از نظر او برخی از این  

1. Michel Foucault (1981), “The Order of Discourse”, in R. Young (ed.), Un-
tying the Text: A Poststructuralist Reader, Boston: Routledge and Kegan Paul, 
48-78.
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گفتمان ها برای حل مشکل روابط قومی در افغانستان مورد استفاده قرار گرفته اند 
ثبات و حل مشکل قومی  به  برای دست یافتن  نیز  او  را  این جمع  از  و یکی 
را  آن  او  آن چه  یا  مارکسیسم کالسیک  نظریۀ جهانی  یک،  پیشنهاد می کند. 
»نظریۀ جهانی معروف به انترناسیونالیسم پرولتاری« می خواند که در افغانستان 
توسط مارکسیست ها و احزاب چپی مورد استفاده قرار گرفته است. دو، نظریۀ 
فراملیتی و جهانی امت اسالمی که از سوی احزاب و جریان های اسالمی به 
کثرت در کشور استفاده شده است. سه، نظریۀ تبارمحور افغان ملت که به سوی 
یک سان سازی و تحمیل اجباری هویت افغـانی-پشتونی کـشور بر دیگر اقـوام 
فرامی خواند و طرف دار تأسیس دولت به رهبری پشتون ها می باشد.1چهار، نظریۀ 
دموکراتیک استوار برحقوق شهروندی و عدالت اجتماعی که تعدد قومی و 

کثرتگرایی در کشور را به رسمیت می شناسد.
مهدی بدون این که از دانش استعماری و تأثیرات آن نام ببرد استدالل می کند: 
دانشمندان و نویسنده گان پشتون حامی نظریۀ قوم محور افغان ملت نه تنها تالش 
کردند این ایده را در داخل تقویت کنند بل که در سطح بین المللی نیز به تالش ها 
و فعالیت های خود در این زمینه ادامه دادند. این تالش ها از نظر مهدی تصویر 
نادرستی از افغانستان در جهان غرب به عنوان یک هویت و ساختار پشتونی ارایه 

کتر انوارالحق احدی اشاره می کند: 1. در این جا او به طور خاص به این مقالۀ دا
Ahady, A. (1995), “The Decline of the Pashtuns in Afghanistan,” Asian Sur-
vey, Vol. 35, No. 7, (July), pp. 621 – 634. 

این مقاله زیر عنوان »زوال پشتون ها در افغانستان« به فارسی نیز ترجمه شده است. افغان ملت، همان 
حزب سوسیال دموکرات افغانستان است که به نام افغان ملت شهرت دارد. افغان ملت یکی از احزاب 
نام می برد. حزب  نام سوسیال دموکرات  به  آن  از  این حزب  اما رهبری  است.  پشتون گرای کشور 
نفوذ  بوروکرات های صاحب  از  توسط مجموعه یی  مارچ 1966  در 8  افغانستان  دموکرات  سوسیال 
کم تأسیس گردید. افغان ملت بیش تر به منافع قومی پشتون ها توجه دارد و از  نزدیک به نخبه گان حا
سوی این قوم حمایت می گردد. این حزب طرف دار پشتونیزه کردن افغانستان و شکل گیری افغانستان 
کستان می باشد و مرز بین المللی دیورند میان افغانستان و  بزرگ متشکل از پشتون های افغانستان و پا

کستان را به رسمیت نمی شناسد. پا
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کاوی  کرده است. مهدی در مقاله اش سه گفتمان از مجموعۀ فوق را به ترتیب وا
کامی آن ها را در افغانستان برجسته می کند و در پایان  و مسأله مند می سازد و نا
از گفتمان دموکراتیک، کثرتگرا و افغانستان چندفرهنگی استوار بر حقوق و 

ارزش های شهروندی به دفاع برمی خیزد.
مهدی در بحث تبیین مولفه های ایدیولوژی افغان ملت که در تالش دست یافتن 
به برتری قومی در افغانستان می باشد می  نویسد: این ایدیولوژی رادیکال قوم گرا و 

برتری طلب تباری افغان ملت بر سه فرضیۀ غلط بنا یافته است:
1. دولت افغان توسـط پشتون ها بـه رهبـری احمدشاه درانی تشکیل گردید، 
این دولت یگانه دولت پشتونی/افغانی در جهان می باشد و اقلیت های قومی 

در کشور باید هویت پشتونی دولت افغان را بپذیرند؛ 
کثریت مطلق را در افغانستان تشکیل می دهند؛ 2. پشتون ها ا

3. سایر اقلیت های قومی در افغانستان فاقد دال مرکزی برای دست یافتن به 

اتحاد و وحدت  اند یا به عبارت دیگر از فقدان یک مخرج مشترک محکم 
برای ایجاد  ائتالف دوام دار علیه پشتون ها رنج می برند؛

4. و بنابراین، احتمال این که آنان بتوانند حکومتی در افغانستان تشکیل 

دهند یا با استفاده از زنجیرۀ هم ارزی جبهۀ مشترک و متحدی تشکیل 
دهند و سلطۀ پشتون ها در افغانستان را به چالش بکشند اندک به نظر 

می رسد.
کمیت پشتون ها و وظیفۀ دیگران   این برداشت از نظر مهدی نظریۀ حق حا
برای اطاعت از آنان را تقویت می کند. مهدی برداشت های دروغین افغان ملت 
را مسأله مند می سازد و ما را به بازنگری رادیکال به نفع شکل گیری و شکل دادن 

گفتمان دموکراتیک کثرتگرا فرامی خواند. 
مهدی میان امپراتوری درانی و دولت پسااستعماری افغان تفکیک قایل می شود 
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و امپراتوری درانی را یکی از سلسله هایی می داند که در امتداد فهرست طوالنی  
سلسله های پیشاُمدرن این حوزۀ مشترک تمدنی، بر این منطقه حکم روایی کرده  
کید می کند که احمدشاه چیزی را به نام افغانستان نمی شناخت و  است. مهدی تأ
این نام را نیز در منابعی که از او به دست ما رسیده به کار نبرده است. مهدی در 
ادامۀ این بحث می افزاید: این بریتانیا بود که در مراحل بعدی اصطالح افغانستان 

را به کار برد تا احمدشاه ابدالی.
از دیدگاه مهدی افغانستان به عنوان یک قلمرو تاریخی-جغرافیایی در اطراف 
کستان امروزی قرار دارد.  ک پا سلسله کوه های سلیمان موقعیت داشت که در خا
رادیکال ترین مداخلۀ مهدی در این بحث دربارۀ توسعۀ نفوذ پشتون ها به سوی 
خراسان و هند و پیامدهای این تحول می باشد. او در این زمینه می نویسد: پشتون ها 
آخرین قبایلی اند که از منشأ  و خاستگاه اصلی خود به سوی خراسان و هند 
مهاجرت کرده اند و به تدریج ساحۀ نفوذ خویش را گسترش داده اند. اما داستان 
مدغم و حـل شدن آنـان در هند بـا خـراسان متفاوت اسـت. پشتون ها یا افغان ها از 
نظر مهدی خود را در ساختار اجتماعی-فرهنگی خراسان نمی بینند و نا همآهنگی 

آنان با این حوزه در مقایسه با تجربۀ هند بیش تر است.
به  می کند:  استدالل  چنین  مهدی  دوم،  فرضیۀ  مسأله مندسازی  بحث  در 
دلیل این که سرشماری رسمی نفوس در کشور صورت نگرفته است نمی توان 
بر سرشماری های موهوم، غیر علمی و جانب دارانٔه موجود اعتماد کرد. مهدی 
می افزاید: منابع موجود دربارۀ افغانستان برخالف ادعاهای تاریخ نگاری دولتی 
کید دارند که افغانستان کشور اقلیت ها است و هیچ  گروه قومی یی  و رسمی تأ

کثریت پنجاه به عالوۀ یک را در کشور تشکیل نمی دهد. 1  ا

1. هم چنان ر.ک. به:
Jawad, N. (1992), Afghanistan: A Nation of Minorities, Minority Rights Group 
International, London, UK, available at: http://edoc.bibliothek.uni-halle.de/
servlets/MCRFileNodeServlet/HALCoRe_derivate_00004267/MRG_Af-
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کثـریت و اقلیت در افغانستان زبـانی  مهدی بـه این بـاور است کـه بحث ا
است تا تباری و قومی و در این معادله زبان فارسی زبان بین االقوامی1 کشور 
به شمار می رود. در بحث بدیل و گزینۀ بهتر برای کشور مهدی از پلورالیسم، 
غیرمتمرکزشدن قدرت و به رسمیت شناختن افغانستان به عنوان بخشی از حوزۀ 

تمدنی مشترک و ساختار منطقه دفاع می کند.2

عبدالخالق لعلزاد
دومین نمونه یی که از کارهای پسابی جایی به زبان فارسی به آن می پردازم و به صورت 
رادیکال گفتمان رسمی را به چالش می کشد مقاله ها و نوشته های عبدالخالق 
لعلزاد است. لعلزاد تاجیک  است و در بریتانیا زنده گی می کند و قبل برآن در 
دانشگاه کابل در رشتۀ مهندسی تدریس کرده است. سهم او در حوزۀ نقد دربارۀ 
افغانستان و کمک به غنی سازی بحث های پسابی جایی در خور توجه است. لعلزاد 
در مداخله های رادیکال خود تالش می کند روایت رسمی را مسأله مند و ابرنشانۀ 
روایت؛ افغانستان و افغان ها را بی ثبات سازد. او به کثرت دربارۀ تاریخ و هویت 
در افغانستان نوشته و ترجمه کرده است. لعلزاد با استفاده از روش گاه شمارانه3 
تالش می کند ریشه ها و پیشینۀ گفتمان رسمی را ردیابی کند و با برجسته سازی 

تناقض ها و تضادها تصویری متفاوتی از واقعیت های تاریخی ارایه دهد. 
برای زیرسوال بردن و مسأله مندسازی ابداع های تاریخ باستان و پسااسالمی 
برای افغانستان، لعلزاد بیش تر از منابع و متون دست  اول انگلیسی، عربی و 
فارسی در حوزۀ تاریخ و جفرافیا استفاده می کند. در این راستا با روش   تبارشناسی 

ghan_1992.pdf (Accessed on 23/02/2012)
1. Lingua Franca

تباری، کابل: حزب مردم مسلمان  مناسبات  ثبات و حل  تأمین  نظریه  های  م. )2007(،  2. مهدی، 
افغانستان و مهدی، م. )2010(، گفتمان ملی افغانستان، کابل: انتشارات امیری. 

3. Chronological methodology
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به تفـصیل به تبیـین نام هـا و اصـطالحات سـیاسی یی می پـردازد کـه قلمـروهـای 
معین جغرافیـایی را افـاده می کـردند. با استـفاده از این روش او تـالش می کـند 
رشد و تـحول معنـایی و مفهـومی این اصـطالحات را پی گیـری کنـد و در عیـن 
زمان به مسأله مند سازی ادعاهای بنیادین گفتمان رسمی دربارۀ عمق تاریخی 

ابرنشانه های آریانا، خراسان و سپس افغانستان می پردازد.
لعلزاد به قوت ادعای روایت رسمی را مبنی بر این که افغانستان تاریخ بیش تر از 
5000 سال دارد و تقسیم این تاریخ را به دوره  های باستان آریانا، خراسان اسالمی و 
افغانستانی که توسط احمدشاه ابدالی در 1747 تأسیس گردیده رد می کند. او در 
ادامۀ بحث خود می افزاید: به خاطر این که میان پشتون ها و نازی های آلمان رابطه  
و پیوند تباری ایجاد گردد، تاریخ نگاری رسمی در سال 1942 اصل آریایی تبار 
بودن پشتون ها را ابداع کرد و آریانا را نام باستانی افغانستان خواند و این مباحث 

سپس وارد کتاب های نصاب درسی مکاتب و دانشگاه ها گردید. 
لعـلزاد ادعا می کنـد: درست است که استـرابو از آریانا در منـابع یونانی نـام 
می برد. اما آریانای استرابو به یک قلمرو بزرگ جغرافیایی اشاره دارد که امروز 
کستان،  شامل چندین دولت  ملی تازه ایجاد شده  در منطقه چون افغانستان، پا
ایران و جمهوریت های آسیای میانه می گردد. از نظر لعلزاد این نام از منابع یونانی 
توسط نوشته های ولسن در 1841 به منابع انگلیسی انتقال کرد و احمدعلی کهزاد 
مورخ رسمی افغانی آن را در سال 1942 به دالیل سیاسی از ولسن به منابع فارسی 
و پشتو منتقل کرد. لعلزاد مدعی است که اصطالح خراسان برای نخستین بار 
در پایان قرن پنجم میالدی برای بخش های شرقی ایران به کار رفت که شامل 
کستان و جمهوریت های  بخش های ایران امروزی، افغانستان، بخش های از پا

آسیای میانه می گردد. 
لعلزاد مدعی است که از نگاه تاریخی و جغرافیایی نام های آریانا و خراسان 
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هیچ گاه به عنوان نام کشور معینی به کار نرفته اند. در عوض این نام ها برای حوزه ها 
و قلمروهای جغرافیایی بزرگ تری در منطقه به کار می رفتند و این قلمروها به 
صورت مشخص با مرزها و سرزمین های هیچ یک از دولت های ملی پسااستعماری 
منطقه مطابقت ندارند. از نظر لعلزاد نام ایران برای نخستین بار توسط پادشاهان 
ساسانی به کار رفت، اما برخالف این نام، منابع انگلیسی و غربی وقتی از دودمان ها 
و امپراتوری های ایرانی چون هخامنشیان، پارت ها، ساسانیان و دیگران سخن 
می زنند از اصطالح فارس یا امپراتوری فارس استفاده می کنند تا ایران و این روند 

تا دهۀ 1930 ادامه میابد.
لعلزاد در بحث ایجاد افغانستان با اتکا به نقشه های تاریخی، معاهدات بین المللی 
و منابع معتبر تاریخی ادعا می کند که کلمۀ افغان به عنوان نام یکی از گروه های 
قومی حدود 1000 سال سابقۀ تاریخی دارد و بیش تر برای مردمی به کار می رفت که 
کستان امروزی موقعیت دارد زنده گی می کردند،  در حوالی کوه های سلیمان که در پا
در حالی که اصطالح افغانستان به عنوان یک منطقه یا گاهی به عنوان یک والیت 
تاریخ 700 ساله دارد و برای همین منطقه به کار می ٰرفت. اما افغانستان به عنوان 
کمیت  یک دولت ملی با مرزهای معین و پذیرفته  شدٔه بین المللی در زمان حا
کمیت  عبدالرحمان خان )1880 تا 1901( ظهور کرد و استقالل خود را در زمان حا

امان الله خان )1919 تا 1929( به دست آورد.
کم  کمی قبل از عبدالرحمان خان خود را حا لعلزاد مدعی است که هیچ حا
کمان منطقه به نام شاه ایران، خراسان،  افغانستان نخوانده است. او می افزاید: از حا
کم یاد می گردید چون سامانیان،  هندوستان یا به نام دودمان، قبیله یا اسم شخص حا
غزنویان، مغول ها، شیبانیان، صفویان، درانی ها  و... . قلمرو جغرافیایی که این 
دودمان ها برآن حکم می ٰراندند دایمًا در حال تغییر می بود و در عین زمان شامل 
کنون در قلمرو جفرافیایی یکی یا تعدادی از دولت های  مناطقی می گردید که ا
ملی تازه ایجاد شده قرار دارند. بنابراین ، لعلزاد نتیجه می گیرد که کشوری به نام 
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افغانستان با موقعیت جغرافیایی کنونی  قبل از عبدالرحمان خان وجود نداشت 
و مرزهای این دولت حایل برساختۀ استعمار می باشد که توسط امپراتوری های 

بریتانیا و روسیه تحمیل گردید تا منافع استعماری آنان را برآورده سازد. 
 لعلزاد در باب تأثیر الفنستون می نویسد: گفتمان الفنستون و بحث های او 
زمینه را فراهم ساخت تا خراسان و سلطنت کابل در مراحل بعدی توسط قدرت های 
استعماری بدون رضایت و نظر مردم افغانستان نامیده شوند. لعلزاد ادعا می کند 
که بعد از تأسیس دولت حایل مرکزی تحت رهبری تعدادی از نخبه گان پشتون 
فرایند افغانیزه کردن خراسان و سپس پشتونیزه کردن افغانستان آغاز گردید و ریشه 
گرفت.1 کارهای لعلزاد فراتر از استفاده از رویکرد گاه شمارانه و ردیابی نام ها و 
اصطالحات در منابع متعدد، از عدم انسجام و فقدان بنیاد های نظری رنج می برد 
گن و گاهی توهین آمیز به مباحث  و در مواردی با ادبیات نژادپرستانه، نفرت پرا

مربوط به پشتون ها می پردازد که با کارهایی علمی-پژوهشی هم خوانی ندارد.

1. لعلزاد، عبدالخالق، )2006(، افغانستان امروزی در نقشه های دیروزی، ر.ک. به:
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad04.pdf, 

لعلزاد، عبدالخالق، )2007(، چه گونه گی ایجاد کشوری به نام افغانستان، ر.ک. به:
http://www.khorasanzameen.net/history/alalzad01.pdf, 

لعلزاد، عبدالخالق، )2008(، به ادامۀ چه گونه گی ایجاد کشوری به نام افغانستان، ر.ک. به:
http://www.khorasanzameen.net/history/alalzad03.pdf, 

لعلزاد، عبدالخالق، )2007(، بحثی پیرامون نام های تاریخی و جغرافیایی دیروز آریانا، ایران، فارس و 
خراسان، ر.ک. به:

http://www.khorasanzameen.net/history/alalzad02.pdf,
لعلزاد، عبدالخالق، )2010(، دربارۀ سرزمین و نام های تاریخی و جغرافیای آریایی ها، فارس، آریانا، 

ایران و خراسان در منابع قبل از اسالم، ر.ک. به:
http://www.khorasanzameen.net/history/alalzad06.pdf, 

هم چنان لعلزاد، عبدالخالق، )2011(، دربارۀ سرزمین و نام های تاریخی و جغرافیای آریایی ها، فارس، 
آریانا، ایران و خراسان در منابع بعد از اسالم، ر.ک. به:

http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad02.pdf. (All accessed on 
23/03/2013)
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عزیز آریانفر 
سومین نمونۀ کارهای پسابی جایی که در این بخش به آن می پردازم نوشته های 
عزیز آریانفر پژوهشگر تاجیک  تبار مقیم آلمان است.1 آریانفر در یکی از کارهای 
تازۀ خود که می توان از آن به عنوان یکی از مداخله های رادیکال در بحث نیاز 
به بازنویسی تاریخ افغانستان نام برد از یک سو گفتمان رسمی مسلط را به چالش 
می کشد و از طرف دیگر تالش می کند قرائت تازه یی ارایه کند. او استدالل می نماید 
که دامنۀ جعل و تحریف تاریخ در کشور ما به پیمانه یی گسترده است که شاید در 

هیچ کشور جهان تا این اندازه دست کاری وسیاه نمایی نشده باشد.
به این اساس آریانفر به عنوان یک نیاز عاجل به بازنگاری تاریخ افغانستان 
فرا می خواند. او به این باور است که قرن بیستم را می توان »عصر طالیی جعل و 

تحریف تاریخ« زیر تأثیر ناسیونالیسم لگام گسیختۀ افراطی دانست. 
آریانفر مکتب های تاریخ نویسی در افغانستان را چنین تقسیم بندی می کند:

1.  مکتب افگانیستیکای )افغانستان شناسی( اتحاد شوروی پیشین: این مکتب 
از نظر آریانفر به تاریخ افغانستان از منظر مارکسیسم کالسیک نگاه می نماید و 
همه چیز را زیر نظر مبارزات طبقاتی و ایدیولوژی مارکسیستی ارزیابی می کند. 
او می افزاید: این مکتب در پهلوی برازنده گی ها، کاستی ها و کژی های خود را نیز 

دارد.
2.  مکتب تاریخ نویسی افغانستان شناسی بورژوازی غربی: از نظر آریانفر این 

مکتب بر شالوده های منافع امپریالیستی استوار است و در پهلوی یک رشته 
ممیزات،  کاستی ها و کمبودی های ویژۀ خود را دارد. او می افزاید: از سیماهای 
برجستۀ این مکتب می توان از الفنستون، لوی دوپری، لودویک آدمک و وارتان 
1. آریانفر نویسنده، مترجم و تحلیل گر سیاسی است که در آلمان زنده گی می کند. او در نهادهای 
مختلف از جمله به حیث رییس عمومی مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امورخارجۀ جمهوری 
اسالمی افغانستان و سفیر این کشور در قزاقستان بعد از تحوالت سال  2001 ایفای وظیفه کرده است.
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گریگوریان نام برد.
3.  مکتب تاریخ نویسی میهنی: آریانفر این مکتب را به چندین بخش تقسیم 
می نماید و دربارۀ هریک از این بخش ها با ارایه نمونه هایی معلومات ارایه می کند. 
یک، تاریخ نویسی و وقایع نگاری کالسیک اواخر سدهٔ  هژدهم-میانه های سدۀ 
نیمۀ نخست قرن  نیمه  کالسیک در  تاریخ نویسی و وقایع نگاری  دو،  نوزدهم. 
بیستم. در این جمع او از آثار فیض محمد کاتب از جمله سراج التواریخ نام 
می برد. سه، تاریخ نویسی سفارشی دولتی در نیمۀ دوم قرن بیستم. آریانفر عالوه 
می کند: آثاری که در زمینۀ تاریخ افغانستان در نیمۀ دوم قرن بیستم نوشته شدند 
بیش تر دولتی، برنامه ریزی شده و سفارشی اند و بـا درنظـرداشت منافع خانـدان و 
مالحظات سیـاسی وقت طـرح ریزی شـده اند. چهار، تاریـخ نویسی نـاسیونالیستی 
نیمه دولتی. آریانفر به این باور است که تاریخ های این بخش زیر تأثیر اوضاع 
کم و ذهنیت مکتب تاریخ نویسی  و احوال وقت کشور، جو خفقان و ترس حا
کنشی شکل گــرفته اند و برخــی از این آثار  دولتی نوشته شده اند و بیش تـر وا
از آبشخورهای مارکسیستی شوروی پیشین و التراناسیونالیسم رنگ گرفته از 
اندیشـه هـای نازیسـم هیتلری آب  می خـورند. پنج، تاریخ نویسـی لگـام گسیختـۀ 
به  که  آریانفر مدعی است  از کشور.  بیرون  پناه گزینی  و  دوره های مهاجرت 
استثنای مواردی انگشت شمار بیش تر آثار تاریخی در این دوره از سوی کسان 

فاقد صالحیت به رشتۀ تحریر در آمده است.
4.  افغانستان شناسی در ایران: آریانفر به این باور است که تاریخ نویسی در ایران 
دربارۀ افغانستان در پهلوی تعدادی آثار گرانسنگ که از سوی انگشت شمار 
آثار  فراوان  شماری  شـده اند،  نوشتـه  فرهیـخته  دانشـمندان  و  تـاریخ نویسـان 
گـنده از لـغـزش ها، به  دستوری و برنامـه ریزی شـده از سـوی افراد مشـکوک و آ

صـورت یک جانبه  و مجعول و تحریف شده  به رشتٔه تحریر درآمده اند.
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کید بر این که نوشتن تاریخ کشور در  آریانفر برای عبور از این بحران و با تأ
چارچوب مکتب های فوق داخلی و خارجی دیگر کارآیی ندارد، مکتب جدیدی 
را برای نوشتن تاریخ افغانستان زیر نام »افغانستان شناسی نو« با روش و میتودولوژی 

»پیونددهی مقایسه یی رویدادها« پیشنهاد می کند.
آریانفـر بـا ایـن مقدمـه کـه افغانسـتان بـا کشـورهای همسـایه بـه ویـژه ایران 
هم فرهنـگ، هم سـرزمین، هم نـژاد، هم آییـن، هم زبـان و هم سرنوشـت اسـت 
بـرای  گانـه  تاریخ پـردازی جدا و  تاریخ بافـی  بـرای  تـالش  می افزایـد: هرگونـه 
گانـه بانـام دیگری غیـر از ایران تا سـپیده   افغانسـتان چونـان واحـد سیاسـی جدا
دم تاریـخ مغایـر بـا اصول پذیرفته شـدۀ علم تاریـخ در جهان می باشـد و راهی به 
دهـی نمی بـرد. آریانفـر بـا زیرسـوال بردن تقسـیم بندی رسـمی مراحـل تاریخی 
در افغانسـتان، طـرح دیگـری را بـرای فهـم و مطالعۀ تاریخ افغانسـتان پیشـنهاد 

می کنـد: 
1. تاریخ فالت قارۀ ایران به عنوان تاریخ مشترک منطقه؛

2. تاریخ امپراتوری درانی؛
3. و دورۀ آغاز بازی بزرگ، فروپاشی امپراتوری درانی و ایجاد کشور نوی 

از سوی بریتانیا در هماهنگی با روس ها در گسترۀ سرزمینی میان هند، 
ایران و متصرفات آسیای میانۀ روسیه در سیمای کنونی که انگلیس ها آن 

را افغانستان نام گذاشتند.
آریانفر استدالل می کند که بعد از آغاز فروپاشی امپراتوری درانی و  رقابت های 
درونی، کشوری به نام افغانستان تقریبًا در سیمای کنونی اش در دور دوم امارت 
کتو1 شکل می گیرد و در دوران امارت  امیر دوست محمدخان به شکل دی فا
عبدالرحمان خان با امضای کنوانسیون کابل )1893( و مشخص شدن مرزهای 

1. de facto
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بین المللی این کشور به صورت یک جانبه از سوی بریتانیا و روسیه به صورت 
دی  ژوری1 به رسمیت شناخته می شود، اما هنوز کشور مستقلی نیست و تحت 
قیمومیت بریتانیا قرار دارد. افغانستان از نظر آریانفر در دورۀ پادشاهی امیر امان  
الله خان استقالل خود را به دست می آورد و به عنوان یک کشور مستقل در 

جغرافیای گیتی تبارز می کند.
در یک سخن، پدیدآیی کشوری به نام افغانستان، دستاورد بازی بزرگ و رقابت 
کونومیک دو ابرقدرت انگلیس  های جیوپولیتیک، جیو استراتژیک و جیوا
و روسیه در سدۀ نوزدهم بوده است. این گونه افغانستان یک کشور نو و مانند 
واحدهای سیاسی پدید آمده در سدۀ بیستم چون کشورهای مصنوعی تاجیکستان، 
و  گرجستان  ارمنستان،  آذربایجان،  ترکمنستان،  قرغیزستان،  اوزبیکستان، 
کستان و نیز کشورهای عربی و افریقایی است که برای برآورده ساختن  پا

اهداف جیوپولیتیک ابرقدرت ها در قلب  آسیا به میان آورده شد. 2

آریانفر دربارۀ نام افغانستان و این که چه گونه این نام توسعه یافت نتیجه یی شبیه 
لعلزاد به دست می دهد. آریانفر به این نظر است که ایران و خراسان نام های تمدنی، 
تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی اند تا کشوری به معنی  و صورت پسااستعماری آن. 
آریانفر می افزاید: شرق ایران بعد از فرارسیدن اسالم در منطقه به نام خراسان 
شهرت یافت. آریانفر در بحث مفصلی با استناد به منابع دست اول چون تاریخ، 
جغرافیا، نقشه ها و شعر به تبیین این سه مرحله می پردازد و این که چه گونه این 

منطقه قبل از 1880 ایران، شرق ایران و خراسان نامیده می شد. 
کـید می کـند که ادعـای انحصـاری جمهوری اسـالمی ایران تازه   آریانـفر تأ
کید بر  ایجاد شده در مورد جانشینی ایران تاریخی درست نیست. بدین سان تأ
از  را  منطقه  می باشد  یا خراسان  ایران  ایران، شرق  گزین  افغانستان جا این که 
1. de jure
2. آریانفر، ع. )2011(، لحظه های از یاد رفتۀ تاریخ سیاسی و دیپلوماسی افغانستان: نگاه دیگر به تاریخ 

کشور، ص. 21-22، ر.ک. به:
http://www.arianfar.com/books/2011062402.pdf (Accessed on 23/03/2013).
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کنان این بخش از منطقه را از گذشتۀ تاریخی-تمدنی آنان  هویت واقعی آن و سا
محروم می سازد. آریانفر برای بیرون رفت از این بحران راه حل تازه یی پیشنهاد 
می کند. او می نویسد: این منطقه باید ایرانستان نامیده شود و سپس دولت های  
پسااستعماری منطقه را به ایران غربی، شرقی و شمالی تقسیم می کند تا حق 
هویت تاریخی آنان را به  جا آورد. آریانفر ادعای تاریخ نگاری رسمی را در مورد 
کید می کند که میان  آریانا، خراسان و سپس افغانستان بی اساس می داند و تأ

دولت و حوزۀ فرهنگی-جغرافیایی باید فرق قایل شد. 1 

صدیق رهپو طرزی
چهارمین نمونۀ بحث های انتقادی پسابی جایی که به آن می پردازم نوشته های 
صـدیق رهپو طـرزی از پشتـون های تحصـیل کرده، نویسـنده و پـژوهشـگر مقـیم 
آلمان است. طرزی دربارۀ گذشتۀ کشور رویکرد انتقادی دارد و به جای اتکا بر 
اسطوره های تاریخی و روایت های کور ناسیونالیسم  قوم محور در بازسازی تاریخ 

کشور، رویکرد جغرافیایی و باستان شناسی را توصیه می کند.
طرزی به این باور است که دوران ارزش  قایل شدن بیش  از حد به پدیدۀ نژاد و 
تقسیم بندی به اساس نژاد پایان یافته است و به این اساس برای مطالعۀ تاریخ بشر 
به رویکرد جغرافیایی نیاز است. طرزی استدالل می کند که در روایت ماقبل التاریخ 
افغانستان دانش و عقالنیت نقش کوچکی دارند، چون این دوره  یی از تاریخ به طور 
عمده بر اسطوره ها، حماسه ها و قصه ها و داستان های اغراق آمیز استوار است که 
نمونه هایی آن را می توان در شهنامۀ فردوسی یافت که از خدای نامه نسخه برداری 
شده است. طرزی می افزاید: این تاریخ اسطوره یی و شفاهی بدون ارزیابی انتقادی 
راه خود را به حوزۀ تاریخ نویسی ُمدرن در افغانستان گشود. به عنوان گزینه و بدیل 
مناسب طرزی توصیه می کند که تاریخ ُمدرن باید با کشف کتیبه های نو توسط 

1. همان، ص 22-21.
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کاوش های باستانی آغاز گردد. از نظر طرزی این رویکرد جدید از یک سو ما را 
در افسون زدایی از گذشتۀ افغانستان کمک می کند و از طرف  دیگر شاید ابزارهای 

درستی را برای ارزیابی و تحلیل انتقادی تاریخ افغانستان فراهم سازد.
طرزی با  اسطورۀ دولت سازی و به تعقیب آن برساخت هویت در افغانستان 
که با ظهور و رشد ناسیونالیسم بعد از 1930 پیوند نزدیک دارد و زیر تأثیر نازیسم 
و مفهوم برتری نژادی آرین شکل گرفته میانۀ خوب ندارد. او بنیاد تاریخ نویسی 
رسمی را مسأله مند می سازد و مورخان را به فقدان صالحیت و کار زیر تأثیر 
مستقیم رژیم دیکتاتوری خاندان مصاحبان به ویژ ه محمد داوود و برادرش محمد 

نعیم متهم می کند. 
اسطوره ها و  افغانستان در سـال 1747  از نظـر طـرزی آریانـا، خـراسان و 
افسانه هـای ابـداع شـدۀ ناسیونالیسم نـو افغانی دهۀ 1930 اند تا واقعیت های 
تاریخی. او ادعای این  را که احمدشاه درانی مٔوسس افغانستان معاصر است زیر 
کید می کند که احمدشاه درانی خود را پادشاه ابدالی/درانی و  سوال می برد و تأ
شاه خراسان می نامید. طرزی دربارۀ ظهور دولت افغانستان به این نظر است که 
افغانستان ُمدرن در دو دهۀ اخیر قرن نوزدهم شکل گرفته است. از دیدگاه او در 
این مرحله مرزهای افغانستان مشخص گردیدند، چون قبل براین، تنها مناطق و 
قلمروهایی نفوذ در منطقه وجود داشتند تا دولت های به رسمیت شناخته شده با 
مرزهای مشخص. طرزی هم چنان می پذیرد که افغان ها در ترسیم مرزهای کشور 
خود نقش عمده یی نداشتند و این مرزها به طور عمده توسط امپراتوری های 

بریتانیا و روسیه ایجاد و مشخص گردیدند.
از دیدگاه طرزی این مرزکشی های یک جانبه و دل بخواه زمینه را برای تقسیم 
غیرطبیعی اقوام و جوامع منطقه فراهم ساخت و این اقدام ناسنجیده راه را برای 
کید  ایجاد و شکل گیری کشوری متشکل از اقلیت های قومی باز کرد. طرزی تأ
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می کند که برای فهم و درک تاریخ افغانستان باید این کشور را در گسترۀ بستر و 
زمینۀ بزرگ تر منطقه مطالعه کرد و فراتر از مرزهای واحدهای سیاسی موجود رفت 
و روی ابعاد فرهنگی-تمدنی منطقه تمرکز نمود. طرزی برخالف سایر نویسنده گان 
پشتون تبار یا شاید به عنوان یک استثنا در میان تحصیل کرده گان پشتون، با گفتمان 
قوم محور پشتونیز ه کردن اجباری افغانستان و مجبورساختن دیگران تا خود را به رغم 
اراده و خواست خود افغان معرفی کنند، مخالف است. طرزی تصریح می کند که 
افغان به معنای پشتون است و نمی تواند هویت غیرپشتون ها را در کشور بازتاب 
کراه و استدالل می کند که مردم ساالری  بدهد. او طرف دار رضایت است تا اجبار و ا

کستان می باشد. 1 مناسب ترین راه حل برای مشکالت مرزی و دیگر قضایا با پا

داکتر چنگیز پهلوان
کتر چنگیز پهلوان، پروفیسور،  در این بخش از فصل به اختصار به دخالت های دا
دانشمند و پژوهشگر ایرانی می پردازم که به کثرت در مورد افغانستان در دهه های 
گذشته نوشته و صحبت کرده است. به نظرم او شاید نخستین نویسنده  یی باشد 
که به زبان فارسی به صورت نظام مند اصل بی جایی در افغانستان را در کتاب خود 
»افغانستان: عصر مجاهدین و برآمدن طالبان« تئوریزه کرده است. عالوه براین 

1. Tarzi, S. R., (2011), Afghanistan: The Beautiful Ethnic Mosaic, available 
at:http://www.dawatfreemedia.org/english/index.php?mod=article&cat=Arti-
cles&article=398 

طرزی، صدیق رهپو، )2009(، ما و اسطوره و واقعیت ر.ک. به:
http://www.dawatfreemedia.org/index.php?mod=article&cat=%D9%85%D
8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B1%DB%8C&arti-
cle=1346 

طرزی، صدیق رهپو، )2010(، اسطوره در خدمت هویت و اقتدارسازی ر.ک. به:
http://www.payamewatan.com/Articles-10/r.tarzi240710.htm 

طرزی، صدیق رهپو، )2007(، ما و فراسوی زمانه و تاریخ ر.ک. به:
http://www.kabulnath.de/Salae_Soum/Shoumare_59/s.tarzi-rahpoo.1.html 
(Accssed on 20/04/2012). 
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پهلوان از طراحان و طرف داران گفتمان حوزۀ تمدنی مشترک به عنوان بدیل و 
گزینۀ مناسب برای منطقه است که در فصل ششم و بعدی به تفصیل بیش تر به 
آن می پردازم. پهلوان به این باور است که قبل از دوران بی جایی در افغانستان به 
ویژ ه قبل از سال 1992 ساختار قدرت تنها به نفع پشتون ها بود. پهلوان می افزاید: 
انحصار قدرت از سوی نخبه گان پشتون  برای آنان این فرصت را فراهم ساخت تا 
نوع خاصی از تفکر برتری قومی نسبت به اقوام دیگر را که او آن را »پشتونیسم« 
می نامد تیوریزه کنند و رشد دهند. افغانستان از نظر پهلوان که ترکیب رنگارنگی 
از اقوام دارد از این سروری یک سویه رنج برده و خسران های بسیار برخود هموار 

ساخته است.
از نظر پهلوان »پشتونیسم« از ویژه گی های ذیل برخوردار است:

1. قوم پشتون افغانستان را بنیان  گذاشته است و پادشاهی احمدشاه بابا نماد و 
آغاز این پایه گذاری به شمار می رود؛

2. پشتون هـا تـاریخ بس کهن دارنـد کـه بـه عصر باستان باز می گردد و افغانستان 
کشـوری است کـه از همان دوران بـاستان به این سـو در عرصۀ جهـان و منطقه 

همچـون واحـد سیاسی مستقلی حیـات و استـمرار داشته است؛
3. برای این که دو اندیشۀ فوق به ویژه خصلت دوم به اندیشۀ علمی و پایدار تبدیل 
گردد، مورخان پشتون کوشیده اند از راه تاریخ سازی پیشینه یی مصنوعی برای 
واحدی به نام افغانستان ترسیم کنند و تاریخ مشترک حوزۀ تمدنی را به نام تاریخ 

قوم پشتون یا تاریخ افغانستان جا بزنند؛
گر افغانستان وجود دارد، در این صورت باید  4. »پشتونیسم« بر این باور است که ا
گر مردم افغانستان این زعامت را نفی کنند  زعامت پشتون ها را دیگران بپذیرند، ا

دیگر افغانستانی وجود نخواهد داشت؛
5. »پشتونیسم« به خـود حق می دهـد که همواره از نیروهـای بیگانه مدد بگیـرد، اما 
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گـر وابسته گان اقوام دیگر بخواهند به همین نحـو عمل کنند، آنان را بیگانه پرست  ا
و خاین بشمارد؛ 

تضمین  برای  وسایلی اند  اسـالم  و حتی  کمونیسم  نـاسیونالیسم،  سلطنت،   .6

زعامت پشتون ها. هربار که الزم بیاید، هر یک از این پوشش ها را می توان برگرفت 
تـا همان یک هدف نهـایی؛ یعنی سـروری پشتون ها را از تداوم بهره مندساخت؛ 

7. عـادات و آداب قـوم پشـتون، عــادات و آداب مـلی محسوب می شـونـد و 

پشتونیسم همواره با کوشش بسیار اقوام دیگر را از پی گیری آیین هـا و رسوم 
خود بازداشته است تا به شیوۀ رفتاری و فرهنگی پشتون ها گرایش پیدا کنند و 
این آداب را از خود سازند. کسانی که از تبعیت سرباز زده اند بیگانه و غیرافغان 
معرفی شده اند. »پشتونیسم« تالش کرده شیوۀ فرهنگی زیان باری را به نام وحدت 
ملی رواج دهد و از روش  یک سان سازی بیش ترین استفاده را به منظور طرد تنوع 

فرهنگی در کشوری که از این بابت می تواند به خود ببالد به کار گرفته است؛
گرچه احمدشاه بابا نماد ملی قوم پشتون معرفی شده است، اما بازگشت  8. و ا

به تاریخ در تناقض با این ادعا قرار می گیرد. با این حال »پشتونیسم« از این بابت 
هراسی به دل راه نمی دهد و با تمام قوت می کوشد با نفی تمامی تمدن مشترک 
منطقه یی، آیین  تمدن گریزی را به گونه یی بی همتا در حوزۀ تمدنی مشترک ترویج 

دهد. 1
پهلوان مانند دیگر دانشمندان مرحلۀ پسا بی جایی استدالل می کند که تغییرات 
اجتماعی-سیاسی و نظامی در افغانستان در دهه های اخیر باعث بی جایی  ها و 
جابه جایی های رادیکال گردیده است. بنابراین، از نظر او، انحصار قدرت از سوی 
یک گـروه  قومی خـاص پایان یافته و سـاختار سنتی قـدرت به صورت رادیکال 

1. پهلوان، چنگیز، )1988(، افغانستان: عصر مجاهدین و برآمدن طالبان، ص. 10 تا 12 و 30 تا 31، 
کتـر پهلوان و دیدگاه های او معلومات بیش تر  تهران: نشـر قطره. در فصل اخیـر این کتاب دربـارۀ دا

ارایه می  کنم.



واکاوی گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان/396

تغییر کرده است. 
کید کنم  که زیر  با درنظرداشت استدالل و نکته نظرهای پهلوان می خواهم تأ
کثریت دولت های ملی پسااستعماری  تأثیر ناسیونالیسم نه تنها افغانستان که ا
منطقه ادعای انحصار مشابهی بر تاریخ، تمدن، افتخارات و دستاوردهای مشترک 
منطقه دارند. شگفت برانگیز این که تقسیم بندی ها و خط کشی های تاریخی در 
منطقه به صورت عمده بعد از مرگ نادر افشار در سال 1747 آغاز می گردد و 
دولت های ملی منطقه به صورت  یک سان به تاریخ پیشا-1747 به عنوان گذشتۀ 

تاریخی خود نگاه می کنند. 1
کـردنی یی در بحث هـایم شباهت هـای فراوانی میان محتوا،  بـه شکل بـاورنا
رویکرد و فهرست بندی کتاب مشهور سر جـان مالکم2 و تاریخ های ُمدرن رسمی 
ایران و افغانستان یافتم. مالکم در بحث های خود تاریخ ایران3 از افغانستان را بعد 
از مرگ نادر افشار جدا می سازد و این روند و تقسیم بندی استعماری در هردو 

کنون ادامه دارد. 4 کشور در بحث های تاریخی تا ا

1. جالب این که همۀ این ها تاریخ این حوزه را زیر عنوان های واحد یا مشابه تا مرگ نادر افشار روایت 
می کنند. بعد از آن تاریخ نگاری رسمی ایران آغاز تازه یی برمی سازد و تاریخ نگاری رسمی افغانستان 
از تأسیس این کشور توسط احمدشاه ابدالی خبر می دهد. برای ایجاد مرزهای سیاسی و اجتماعی دو 
کشور نیازمند ایجاد و پذیرش این جدایی بودند، اما این  جدایی نباید باعث ادعای انحصار بر کلیت 
تاریخ و مفاخر منطقه گردد. برخالف روایت رسمی جدایی واقعی بعد از ادغام اجباری منطقه در نظام 

اروپا محور دولت های ملی که از سوی قدرت های استعماری تحمیل گردید آغاز می شود.
2. The History of Persia, from the most early period to the present time, )1815(.

3. به طور نمونه ر.ک. به: رازی، عبدالله، )1999(، تاریخ کامل ایران، تهران: چاپ و انتشارات اقبال 
و هم چنان پرنیا، حسن، )2001(، تاریخ ایران از آغاز تا انقراض ساسانیان، از صدر اسالم تا انقراض 

قاجاریه، تهران:  انتشارات بهزاد.
4. Malcolm J., (1815), The History of Persia: from the most early period to the 
present time, (2 volumes), London: John Murray.
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در بحث مراجعه به منابع پسابی جایی در این فصل بیش تر روی ابرنشانٔه گفتمان 
کاوی  تمرکز کردم که کلیت زنجیرۀ معنایی را یک جا نگه می دارد. در امر توضیح، وا
و مسأله مندسازی ابرنشانۀ گفتمان در جاهایی که نیاز بود به سه گره گاه اصلی 
گفتمان؛ اسطورۀ ظهور، حکومت توسط جرگه ها و بحث تجاوز و مقاومت نیز 
اشاره هایی صورت گرفت. در این بخش از فصل تالش می کنم بیش تر روی این سه 
گره گاه تمرکز کنم تا دیده شود که منابع پسابی جایی چه گونه به این گره گاه ها نگاه 
می کنند و کدام یک از این گره گاه ها بیش تر به چالش کشیده شده اند  و کدام یک 
حتی در مرحلۀ پسابی جایی دست ناخورده باقیمانده و به رشد خود ادامه می دهد.

اسطورۀ ظهور و گره گاه لویه جرگه
در بخش اول این فصل به اسطورۀ برساختۀ چه گونه گی ظهور دولت در افغانستان 
زیر سایۀ ناسیونالیسم افغانی در بحث مسأله مندسازی ابرنشانۀ گفتمان؛ آریانای 
باستان، خراسان پسااسالمی و افغانستان معاصر پرداختم. در این بخش تنها به 
گره گاه ظهور که با گره گاه حکومت توسط جرگه ها درهم تنیده است و پیوند 

نزدیک دارد می پردازم.
گفتمان رسمی تالش می کند از مراسم تاج پوشی احمدشاه ابدالی به عنوان 
نخستین پادشاه افغانستان تصویر دموکراتیک و انسانی ارایه نماید. این روایت از 
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تدویر لویه جرگه، ُنه روز بحث ها و رأی زنی های دموکراتیک و باآلخره انتخاب 
پادشاه با رضایت سران، بزرگان و نماینده گان تمام اقوام افغانستان حرف می زند. 
به دلیل این که این دو گره گاه وقتی بحث به جرگه و لویه جرگه می رسد ارتباط و 
کاوی و مسأله مند می سازم. برای  پیوند نزدیک پیدا می کنند، هر دو را یک جا وا
انجام این هدف این فصل بیش تر بر کارهای دو تن از دانشمندان و پژوهشگران 
پسا بی جایی؛ جمیل حنیفی و نیویل کریمی که اصل حکومت توسطه جرگه ها را 

به چالش کشیده اند اتکا می کند. 1  
محمدجمیل حنیفی2 در مقـالۀ مفصل و پـژوهشی خــود زیر نــام »ویرایش 
گذشته: تولید هژمونی استعمار توسط لویه جرگه  در افغانستان«، لویه جرگه را 
کاوی و مسأله مند می سازد. او استدالل می کند که در غرب از لویه جرگه  وا
به عنوان کامیابی دموکراسی و نمادی از حکومت نماینده به اندازه یی استقبال 
از  امریکا، برخی  ایاالت متحدۀ  از رهبران حکومتی در  تعدادی  می گردد که 
رهبران جامعۀ بین المللی و رسانه های های بین المللی خواهان تطبیق و استفاده  از 

آن برای بازسازی سیاسی دولت در عراق شدند.3
حنیفی مدعی است که دانشمندان اروپایی-امریکایی، تحصیل کرده گان محلی 
و سیاست مداران به لویه جرگه به عنوان بلندترین منبع مشروعیت برای حکومت 
افغانستان و سیاست های آن نگاه می کنند. حنیفی به این نظر است که مطالعه  و 
ارزیابی نظام مندی از لویه جرگه از قرن گذشته به استثنای مطالعۀ توصیفی لویه 

1. به دلیل نبود یا عدم  دسترسی ام به منابع انتقادی بیش تر دربارۀ لویه جرگه عمدتًا بر کارهای این دو 
دانشمند و پژوهشگر دربارۀ جرگه اتکا کردم. 

2. محمدجمیل حنیفی پدر شاه محمود حنیفی است که به نوشته ها و دیدگاه های او در این کتاب 
پرداخته شد. به این دلیل گاهی از جمیل حنیفی به خاطر تفکیک با حنیفی پسر به نام حنیفی پدر 

یاد می گردد.
3. Hanifi, M. J., (2004), “Editing the past: colonial production of hegemony 
through the “Loya Jerga” in Afghanistan, Iranian Studies, Vol. 37 No. 2, June 
2004, p. 296.
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جرگه های 1941، 1955 و 1964 وجود ندارد. 
کید می کند کـه لـویه جـرگه یکی از مهم ترین دستگاه ها و ابزارهای  حنیفی تـأ
اختصاصی تولید رضایت پادشاهان و سران حکومت افغانستان در مرحلۀ پسا-1919 
به شمار می رود. حنیفی با استفاده از مفهوم گرامشی هژمونی به معنای کنش ها و 
اقدامات طبقۀ مسلط، لویه جرگه  را یکی از عناصر دست یافتن به هژمـونی از سـوی 
دستـگاه دولتی و بخشی از مجمـوعه نهـادهای پیچیده، ایدیولوژیک و ابزاری 
در خـدمت قـدرت می داند. حنیفی به ایـن باور است که برداشت غربی از لویه 
جرگه به عنوان ابزار مشروعیت بخش به صورت عمده از ایدیولوژی یی1سرچشمه 
می گیرد که توسط حکومت افغانستان تبلیغ و برجسته گردیده است. حنیفی 
می افزاید: برای فهم لویه جرگه مهم است تا به صورت انتقادی این قضیه را به 
ارزیابی و بررسی بگیریم که چه گونه اروپایی ها، نخبه گان افغانستان و نظام شاهی 
در دو قرن گذشته شکل گیری و ظهور دولت افغانستان و مؤسس آن را در حادثۀ 

تاریخی واحدی در سال 1747 معین و سپس برجسته ساخته اند. 
از نظر حنیفی به این حادثه و رخداد تاریخی به عنوان ُمدلی برای ساختار و 
عملکرد لویه جرگه در افغانستان در لحظه های بحران نگریسته می شود. حنیفی 
در مخالفت با این برداشت می گوید: با راه اندازی و تشهیر لویه جرگه، حکومت 
افغانستان نوع تحریف شده یی از برداشت غربی از اراده و نماینده گی مردم در 
حکومت و نظام را با برچسپ های پشتو انتخاب کرده است. 2حنیفی مطالعه  و 
ارزیابی خود از لویه جرگه را با ریشه یابی تاریخی جرگه و لویه جرگه آغاز می کند. 
او می افزاید: جرگه سازوکار قبیله یی برای حل مشکالت و نزاع های محلی میان 

کن و کوچی آسیای میانه می باشد. پشتون های سا
1. هدف او از ایدیولوژی همان برداشت و تعریف آنتونیو گرامشی از ایدیولوژی است: »تصوری از 
جهان که به طور ضمنی در هنر، قانون، تالش های اقتصادی و کلیت مظاهر زنده گی فردی و اجتماعی 

تبلور یافته است.« همان، ص. 296 تا 297.
2. Ibid., p. 297.
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جرگه  وقتی نیاز به آن برطرف می گردد لغو می شود. جرگه نماد خود مختاری 
ساختار قبیله یی است و به صورت سنتی در حاشیۀ حکومت  و دولت  عمل 
می کند. کلمۀ جرگه در پشتو اجتماع، مشوره یا تجمع معنی  می دهد و گاهی به 
عوض مرکه )گفت وگو و بحث( نیز به کار می رود. جرگه به اساس ضرورت و 
نیاز از سوی افراد یا گروه ها فراخوانده می شود، نه از سوی نهاد بیرونی یی مانند 

دولت.1

حنیفی مدعی است اولین کسی کـه دربـارۀ جـرگه نوشته الفنستون در دوران 
استعمار است و نخستین اشاره به این اصطالح در قاموس از سوی ِهْنری جورج 
راورتی، ِهْنری والتر بیلو و جی. لورایرمر2 از افسران استعماری هند بریتانیایی 

صورت گرفته است. 
حنیفی در بحث  خود معلومات نظری مفصلی دربارۀ طرزالعمل، چه گونه گی 
کارکرد، حل مشکالت محلی، نزاع ها و درگیری های درون-قبیله یی توسط جرگه ارایه 
می کند. حنیفی هم چنان می افزاید: کلمۀ جرگه برای غیرپشتون های افغانستان نیز 
آشنا است، اما اصطالح مورد عالقۀ آنان در این مورد اجتماع، مشورت، رأی زنی، 
شورای محلی یا مجلس محلی می باشد. حنیفی عالوه می کند: در ایران جرگه به 
معنای یک حلقه، گروه، انجمن یا دسته به کار می رود نه به معنای سازوکار حـل 
نـزاع ها و درگیری هـای قبیله یی.3 حنیفی برخالف روایت رسمی و نیمه رسمی ادعا 
می کند که اصطالح یا ترم لویه جرگه در منابع قبل از 1922 در افغانستان وجود 

ندارد و قابل ردیابی نیست.
منابع قابل دسترس پیشا 1922 قوم نگاری و تاریخی دربارۀ قبایل و دولت در 
افغانستان و مناطق همجوار اشارۀ مشخصی به مفهوم یا دستگاه لویه جرگه 
ندارند. اما نویسنده گان ناسیونالیست افغان چون میرغالم محمد غبار و محمد 

1. Ibid., p. 297-298.
2. Henry George Raverty, Henry Walter Bellew and J. G. Lorimer.

3. کلمۀ جرگه از کلمات خالص و سچۀ فارسی است. برای تفصیل بیش تر ر.ک. به: فرهنگ دهخدا، 
معین، عمید، برهان قاطع و سایر فرهنگ های زبان فارسی.
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کیـد می کنند کـه لویـه جـرگه به عنوان یکی از ویژه گی ها و  علم فیض زاد تأ
مشخصات حکومت  مرکزی در افغانستان به دوره های پیشااسالمی بر می گردد. 
یکی از تحصیل کرده گان افغان های مهاجر در امریکای شمالی ادعا می کند 
»لویه جرگۀ  بزرگی توسط امپراتور کنشکا حدود دو هزار سال قبل برگزار گردیده 
بود.« اما برای اثبات چنین ادعایی هیچ سند تاریخی و باستان شناسی یی در دست 
نیست. سندی وجود ندارد که مجمع های یا مجالسی یا نهادهای نماینده یی با 
نام های مشخصی از سوی حکومت فراخوانده شده باشند یا با چنین نهادهایی 

کمان افغانستان قبل از 1922 مشوره کرده باشند. 1 حا

حنیفی روایت و برداشت تعدادی از برازنده ترین دانشمندان افغانستان و بیرونی 
را دربارۀ عمق تاریخی و خاستگاه لویه جرگه مسأله مند می سازد. حنیفی از غبار 
و ادعای او مبنی بر  این که امیر شیرعلی )1863 تا 1866 و 1868 تا 1879( 
لویه جرگه یی را در سال 1866 فراخواند آغاز می کند و می افزاید: منبعی که غبار 
از آن در این زمینه نقل قول می کند از مجلس نام می برد تا از جرگه یا لویه جرگه. 
کر از افغان های دانش  آموختۀ بریتانیا و  سپس حنیفی به ادعای حسن کاوون کا
مورخ قرن نوزدهم افغانستان مبنی بر  این که امیر عبدالرحمان )1880 تا 1901( 
کمیت خود لویه جرگه یی را فراخواند می پردازد و او را به ارایه نکردن  در دوران حا

هیچ سندی برای تقویت و اثبات ادعایش در این زمینه متهم می کند. 
حنیفی هم چنان می افزاید: لوی دوپری2 ادعا می کند که امیر عبدالرحمان 
کر سندی برای تأیید این ادعای خود ارایه  لویه  جرگه یی را فراخواند ولی مانند کا
نمی کند. مانند این، بارنت روبین3 دانشمند امریکایی حوزۀ علوم سیاسی که به 
کثرت دربارۀ افغانستان نوشته نیز ادعا می نماید که امیر عبدالرحمان سنت 

1. Ibid., p. 299-300.
2. Louis Dupree
3. Barnett R. Rubin



واکاوی گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان/402

قبیله یی نماینده گی را با تأسیس لویه جرگه تعدیل کرد 1 و لودیک آدمک2 دانشمند 
امریکایی علوم سیاسی نیز مدعی است که امیر حبیب الله )1901 تا 1919( لویه 
جرگه یی را برای مشوره در مورد جایگاه و سیاست افغانستان در جنگ جهانی 
این ادعای خود  بایگانی بریتانیا به عنوان منبع  از  اول فرا خواند و سندی را 
ارایه می کند. از سوی دیگر غبار بدون ارایه هیچ سندی مدعی می گردد که امیر 
حبیب الله »جرگۀ عمومی رهبران احتمالی جهاد« را با حضور 520 تن عضو در 

کابل برای این هدف فراخواند. 
حنیفی عالوه می کنـد: بـرچسپ یـا اصطالح لویـه جرگـه برای هیچ یک از 
سازوکارهای اجتماعی قبایل پشتون به کار نرفته است. او می افزاید: قدیمی ترین 
کاربرد این برچسپ را می توان در اسناد مربوط به نشستی ردیابی کرد که در 
سال 1922 از سوی امیر امان الله خان در جالل آباد برای بحث در مورد تصویب 
نخستین قانون اساسی افغانستان فراخوانده شده بود. به این اساس حنیفی به این 
نتیجه می رسد که لویه جرگه توسط حکومت افغانستان برای توجیه پاره یی از 

کنش ها و عملکردهای حکومتی ابداع گردیده است. 
برچسپ لویـه جرگـه کـه از سـوی حکومت افغانستان در سال 1922 ابـداع 
گردیده، از بازسازی حوادث 1747 توسط استعمار در مورد چه گونه گی به قدرت 
رسیدن احمدخان ابدالی )1747 تا 1772( که سنگ پایۀ لحظۀ ظهور سلطنت 
افغان را به نمایش می گذارد برگرفته شده است. این حوادث در اصل به اشکال 
و صورت های مختلف در تاریخ نامه های   داخلی قرن های هژده، نوزده و بیست 

1. مارتیمر دیورند در گزارش خود از ماموریتش به کابل در سال 1893 تا 1894 در پیوند به اجتماعی 
که امیر عبدالرحمان در قصر شاهی برگزار کرده بود کلمۀ فارسی »دربار« را به کار می برد تا جرگه و 

لویه جرگه. برای تفصیل ر.ک. به:
India Office, British Library at: IOR/L/PS/7/73 f.57 and IOR/R/2/1075/214. 
P. 23. 

من نسخه یی از این گزارش را در کتاب خانۀ شخصی ام دارم. این نسخه را از کتاب خانۀ بریتانیا در 
جریان پژوهش به دست آوردم.

2. Ludwig W. Adamec
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به زبان فارسی نقل شده اند. 1

حنیفی بـه این بـاور است کـه نیروها و قـدرت هـای مسلط در برساخت و ابداع 
اسطورۀ لویه جرگـه آن را بـا روایت ابداع شدۀ جعلی تأسیس افغانستان معاصر و 
چه گونه گی به قدرت رسیدن احمدخان توسط لویه جرگه یی تا برسرزمین پهناوری 
حکم روایی کند کـه افغانستان در اواخـر قـرن نوزدهم از بقایای آن ایجاد گردید 
کاوی و شالوده شکنی  پیوند داده اند. برای مسأله مندسازی لویه جرگه حنیفی از وا
روایت رسمی در باب چه گونه گی به قدرت رسیدن احمدخان و افسانۀ ظهور 

دولت افغانستان آغاز می کند.
به اساس متن هایی که توسط حکومت افغانستان و تحصیل کرده گان این کشور 
تولید گردیده و بربنیاد باور عمومی دربارۀ نشست قبایلی که حادثه در آن اتفاق 
افتاد: احمدخان مؤسس افسانه یی دولت افغان، ظاهرًا به اجماع در این تجمع 
انتخاب گردید و در سال 1747 به پادشاهی افغانستان رسید. قدیمی ترین و 
جامع ترین منبع پیشااستعماری یی که دربارۀ دست یافتن احمدخان به قدرت 
سیاسی معلومات مفصل ارایه می کند تاریخ نامه یی است که در میان سال های 
1753 تا 1774 توسط محمود الحسینی المنشی بن ابراهیم الجامی مورخ دربار 
احمدخان ابدالی به رشتۀ تحریر درآمده است. در روایت او ذکری از تجمع 
سازمان یافته یی که انتخاب و تاج پوشی احمدخان در آن صورت گرفته باشد به 
چشم نمی خورد. در این روایت نامی از عمل انتخاب یا تاج  گذاری برده نشده 
است. روایت حسینی به صورت واضح بیان می کند که در جریان اجتماعی در 
قندهار در سال 1747 صابر یکی از درویشان گیاه سبزی را بر کاله احمدخان 
گذاشت و او را پادشاه اعالن کرد. این درویش قباًل پیش گویی کرده بود که 

احمدخان بعد از مرگ نادرشاه افشار پادشاه می شود.
حسینی در نوشته اش نه از اجماع کـه از خشونت در جـریان به قدرت رسیدن 
احمدخان حـرف می زند. او از جنـگ مسلحانه میان طرف داران و مخالفان 
احمدخـان و قتـل مخالفان با انداختن زیـرپای فیـل می گـوید. روایت هـای 

1. Ibid., p. 301.
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داسـتان حسینی دربـارۀ چـه گونه گی دست یافتن احمدخان  از  متفاوت تـری 
تاریخ نامه های اواخر قرن هژدهم، نوزدهم و اوایل قرن  به قدرت سیاسی در 
بیستم وجود دارد. مانند روایت حسینی این روایت ها نیز از تاج گذاری، انتخاب، 

اجماع، افغانستان، پشتون ها یا لویه جرگه نام نمی برند. 1

حنیفی توضیح می دهـد: نویسنده گــان استعماری روایت هـای داخلی و محلی 
دربـارۀ بـه قدرت رسیدن احمدخـان را به »تنوع بوالهوسانه و خیـال پردازی های 
شرقی« تبدیل کردند. برای تقویت و اثبـات این ادعـای خـود حنیفی نمونه هایی 
از بازنمایی ها توسط نویسنده گان استعماری دربارۀ افغانستان را ارایه می کند و 
به بیان این می پردازد که چه گونه این روایت های تحریف شده از سوی مسؤوالن 

رسمی افغان نسخه برداری، درونی و بازتولید گردیدند. 
حنیفی در این راستا می افزاید: الفنستون نخستین این مولفان و نویسنده گان 
کتوبر 1747 احمدخان  استعماری به شمار می رود که در این باب می نویسد: »در ا
تاج گذاری گردید؛ گفته می شود که سران درانی ، قزلباش، بلوچ  و هزاره  از تاج پوشی 
حمایت کـردند. حنیفی می افـزاید: جیـمز فریزر2 در سـال 1852 همان روایت 
تحریف شدۀ الفنستون را تکرار می کند: »احمد... مسؤولیت شاهی را در قندهار 
کتوبر 1747 به عهده گرفت و سران درانی، قزلباش، بلوچ و هزاره او را در  در ماه ا
تاچ پوشی کمک کردند.« جوزیف ِپَیْر فرایر3  گردشگر فرانسه یی که در سال های 
1844 تا 1845 به افغانستان سفر کرده می نویسد: درویش »شاخه های چندی 
از جو را از زمین های نزدیک برداشت و از آن خوشه یی درست کرد و بر سر 
احمدخان گذاشت و افزود: این دیهیم تاج شاهی تو است.... . احمدخان که لقب 
شاه را برای خود انتخاب کرد در مسجدی در قندهار در اواخر 1747 تاج گذاری 
گردید. مراسم این تاج گذاری بسیار ساده برگزار شد. مالیی با باالترین مرتبت 

1. Ibid., p. 301-2.
2. James Fraser
3. Joseph Pierre Ferrier
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خوشه های گندم را بر سر پادشاه جدید انداخت و برای افغان هایی که در مجلس 
حضور داشتند ابالغ کرد که او از سوی خدا و مردم به این مقام انتخاب گردیده 
است.« هنری جورج راورتی1 یکی از نویسنده گان مطرح استعمار انگلیس دربارۀ 
کتوبر  افغانستان ابداع گذشته گان خود در این مورد را تأیید و تکرار می کند: »در ا
همان سال )1747( احمد... لقب شاه یا پادشاه افغانستان را به خود گرفت و در 
قندهار تاج گذاری گردید، با شکوه فراوان سران قبایل مختلف افغان با قزلباش ها، 

بلوچ ها و هزاره ها البته با استثناهایی در امر تاج گذاری کمک کردند.«
حنیفی می افـزاید: سـایر نویسنده گـان استعماری این روایت را بـا تسلسل و 
کتوبر  تکرار دنبال کردند: احمدخــان »به عنوان پادشاه افغان ها در قندهـار در ا
1747 تاج گذاری گردید.« درویش با تهیۀ »دستۀ کوچی از گندم و قراردادن آن بر 
دستار احمدخان اعالن کرد که هیچ کس در این مجلس مناسب تر از احمدخان، 

گل درانی ها، برای پادشاهی نبود.«
حنیفی به این بـاور است کـه ابـداع های اروپایی ها بر چه گونه گی برساخت 
تاریخ افغانستان توسط افغان ها و دیگران و برچه گونه گی مطالعۀ  ریشه های دولت 
کمیت دودمان درانی بـر این کشور تأثیـرات فوق العاده بنیادین  افغانستان و حـا
دارد. اشـاره بـه جـو و گنـدم در این روایت هـا و تصویرهـای اروپایی از مراسم 
تاج گذاری احمدخان با اتکا به روایت گندا سینگ باعث گردید تا لوی دوپری 
در به تصویرکشیدن شخصیت احمدخان در مورد فلسفۀ جو یا گندم بنویسد: »به 
عنوان یک انسان شناس، نمی توانم باور نکنم که این نماد باروری در دوران پیشاتاریخ 
افغانستان ریشه   و معنایی نداشته باشد.« حنیفی عالوه می کند: پادشاهان افغانستان 
از چاشنی های اروپایی این افسانه به عنوان منبعی برای مشروعیت و بنیاد حق 

میراثی خود برای پادشاهی بر افغانستان استفاده کرده اند. 
حنیفی می افـزاید: امیر امـان الله خــان در بیانیۀ خـود در لویه جرگۀ 1924 با 
1. Henry George Raverty
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شور و هلهله گفت: ما به تاجی که این ملت از خوشۀ گندم برای خانوادۀ ما، که 
کنون بر کشور حکومت می کنند، بخشیده افتخار می کنیم.«   بازمانده گان آنان تا ا
الله خان خوشۀ گندم نقش و  امان  کمیت  از آغاز حا حنیفی عالوه می کند: 
جایگاه برجسته یی در نمادها، پرچم، نشان های دولتی و تابلوهای افغانستان پیدا 

کرد.
حنیفی می افزاید: به تأسی از این تحریف ها لوی دوپری که به عنوان متخصص 
امور افغانستان شناخته می شود از لویه جرگه به عنوان »بزرگترین مجمع ملی 
انتخابی و انتصابی« نام می برد. لیون پوالده دانشمند علوم سیاسی اهل امریکا 
از لویه جرگه به عنوان »تجمع بزرگ قبیله یی« یاد می کند. محمد نظیف شهرانی 
انسان شناس اوزبیک تبار تحصیل کردۀ امریکا لویه جرگه را »اجتماع بزرگ ملی« 
می داند. محمد اشرف غنی انسان شناس افغان تحصیل کردۀ امریکا می نویسد: 
»قدرت نخبه گان جامعه در تعیین سیاست های دولت از طریق فراخواندن لویه 
جرگه ها یا اجتماع بزرگ ملی تمثیل می گردید. این نوع اجتماع احمدشاه ابدالی 
را به عنوان پادشاه افغانستان انتخاب کرده بود.« حنیفی می گوید: این ادعای 
غنی گیچ کننده و حیرت آور است، چون او به کتاب حسینی به دلیل این که در 
فهرست کتاب شناسی او به چشم می خورد در وقت نوشتن این متن دسترسی 

داشت. 
ریچـارد تپر1 انسان شنـاس دیگر بریتانیـایی می نویسد: »احمدخان... توسط 
...و  انتخاب گردید.  اساس یک سازش  به  افشار  نادر  از جنرال های  جرگه  یی 
کنفیلد2  رابرت  شد.«  پذیرفته  منازعه  بدون  قبایل  سران  سوی  از  او  رهبری 
انسان شناس دیگـر امریکـایی با احتیاط می نـویسد: »احمـدشاه ابدالی بنیان گذار 
این کشور بعد از تـاج گذاری لقب دینی امیر را بـا صالحیت های قـابل مالحظۀ 

1. Richard Tapper
2. Robert L. Canfield
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کمی بعـد از او بـه مانند او این لقـب ویژۀ  اسالمی را برای  دینی برگزید و هـر حا
خود حداقل تا 1973 انتخاب کرد.«

جـامعه شناس فـرانسه یی اولیور رای1 می نویسـد: »حـادثۀ مختصـری بـود و 
شورای سران عشایر در این زمینه تصمیم گرفتند.« در مورد احمدشاه ابدالی رای 
می نویسد: »او از سران جنگ جوی طراز اول بود و پیروانش با او وارد قراردادی 
شدند. حق او برای رهبری استوار بر این واقعیت بود که او از سوی جرگۀ بزرگ 
قبایل به پادشاهی برگزیده شده بود. لویه جرگه اسطورۀ شکل گیری و اساس گذاری 

دولت افغان را شکل می دهد و در دوره های بحران فراخوانده می شود.«
د. باالند2 از دانشمندان جامعه شناس فرانسه یی می نویسد: »احمدخان به عنوان 
کتوبر  پادشاه افغان ها توسط جرگه یا شورای سران پشتون ها انتخاب گردید. در ا
همان سـال )1747( در منطقه یی در حـومۀ قندهار تاج گـذاری گـردید.« در پایان 
حنیفی به توضیح دیدگاه های بارنت روبین می پردازد که از نظر حنیفی نظـریات او 
در افغانستان از سـوی دانشمندان و پژوهشـگران، سیاست گـذاران ایاالت متحدۀ 
امـریکا و رسانه هـا مورد استفاده قرار می گیرد: »جرگه هـای قبایل نهادهای نماینده، 
نوعی از هیأت انتخاب کننده گان شاه و قدرت نظامی به شمار می روند. این نوع 
جرگه  احمدشاه را به عنوان رهبر ابدالی ها برگزید. ...افغان ها از جرگه های بزرگ 
گذشته مانند جرگه یی که احمدشاه را انتخاب کرد، به نام لویه جرگه یاد می کنند. 
اما این اصطالح در گذشته ها جایگاه و معنای قانونی نداشت.« در اشاره به لویه 
جرگۀ 1955 بارنت روبین می نویسد: »لویه جرگه تجمع اقوام را نشان می داد تا 
تداوم قدرت آنان را.« لویه جرگۀ 1964 »شاید یکی از آزادترین و موثرترین لویه  
جرگه هایی باشد که توسط دولت فراخوانده شده است.«، »در یک لویه جرگۀ 
مدیریت شده در سال 1977 محمد داوود قانون اساسی جدیدی را به تصویب 

1. Olivier Roy
2. D. Balland,
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رساند.« »نهاد لویه جرگه به اثر تالش های دولت از سنت قبیله یی پشتون ها تحول 
و توسعه یافت تا مشروعیت ناسیونالیسم-قبیله یی برای قدرت دولت ایجاد کند.« 1

کید می کند که لویه جرگه »یک دروغ  حنیفی به نقل از تفوق فریب اثر بایلی2 تأ
کمان و محکومان به صورت یک سان می گوید:  هـژمونیک است کـه برای حا
تنها نخبه گان الیق و سزاوار حکومت کردن اند.« همان طوری که مالحظه گردید 
کاوی  حنیفی اسطورۀ ظهور و حکـومت توسط جرگه هـا را بـه صورت رادیکال وا
و مسأله مند می سازد و ادعا می کند که این ها مجموعه یی از ابزار های ابداع شدۀ 
کمیت  جعلی توسط نخبه گان فارسیزه    شـده یی پشتون بـرای توجیه سیطره  و حـا

آنان به شمار می روند. 
تحریف و نماینده گی نادرست موجود در برساخت استعماری از »انتخاب« و 
»تاج گذاری« احمدخان مؤسس افسانه یی افغانستان در بستر مشارکتی »قبیله یی«، 
شکل گیری سلطنت افغانستان و اساس مشروعیت بخشی لویه جرگه به این 
سلطنت به صورت کامل از سوی حکومت افغانستان و از سوی نویسنده گان 
محلی و غربی پسااستعماری که به مباحث فرایندسیاسی و رهبری در افغانستان 

عالقمند اند بازتولید گردیده است. 
حکومت افغانستان از لویه جرگه تصویری ارایه کرده که این سازوکار از عناصر 
اجتماعی و نمادین پشتون ها برگرفته شده است، در حالی که در واقع، چنان که 
از جریان ثبت  شده یی نخستین لویه جرگه در سال 1924 مالحظه خواهیم کرد، 
هیچ چیزی در عمل در این دستگاه هژمونیک جز نام آن، پشتون به چشم 
نمی خورد. ادعای سلطنت افغانستان در مورد هویت پشتونی جرگه پشتوانۀ 
پژوهشی و تاریخی ندارد. دودمان سلطنتی فارسیزه  شده بودند و اعضای آن نه 
پشتو حرف می زدند و نه ویژه گی های رفتاری و فرهنگی هویت پشتونی را در 

خود تبارز می دادند.
سلطنت با شناساندن و معرفی خود با برچسپ لویه جرگه تالش می کرد تا 

1. Ibid., p. 303-305.
2. The Prevalence of Deceit by Bailey
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ادعای مشکوک خود در مورد برخورداری و التزام به هویت پشتونی را تقویت 
کثریت،  کند، حمایت قبایل پشتون را جذب نماید و غیرپشتون ها را با ادعای ا
کثریت پشتون ها  ا ادعای  شجاعت و جنگ جویی پشتون ها مرعوب سازد. 
حدس و گمانی بیش نبود و پندار شجاعت آن ها به نوعیت تفسیر قضیه بر 
معنی   دولتی  با ساختار  آنان  در چارچوب مخالفت طوالنی  تنها  و  می گردد 
نقدی مفهوم  بدون هیچ گونه  نویسنده گان غربی  و  دانشمندان  پیدا می کند. 
لویه جرگه را به عنوان یکی از مولفه های سنتی مشروعیت بخش سیاست در 
افغانستان پذیرفته اند. در حالی که تقریبًا تمام این نویسنده گان ادعای نادرست 
تسلط پشتون ها بر افغانستان را تبلیغ می کنند، هیچ یک از آنان ویژه گی واضح 
و مبرهن غیرپشتونی لویه جرگه را در عمل به صورت انتقادی به بحث نگرفته  
یا بـه آن اذعـان نکـرده اند. دیـدگاه هـای غیرانتـقادی، لویـه جـرگه را به عنـوان 
چارچوب مشارکت عمومی در امور حکومتی افغانستان به تصویر می کشد. 
این برداشت ها از لویه جرگه و این نظریه که لویه جرگه سازوکاری است که 
توسط آن رهبری سیاسی تولید می گردد و با مشارکت قبایل مشروعیت کسب 
می کند به صورت گسترده از سوی دانشمندان و نویسنده گان غربی که دولت 
افغانستان را ترکیبی از قبایل پشتون و سلطنت افغانستان را به عنوان برساخت 

قبیله یی پشتون ها تلقی می کنند پذیرفته شده است.
کثـر نوشته هـای علمی در مــورد افغانستان ایـن بــرداشت را القـا می کنند  ا
که در افغانستان قبایـل غیـرپشتون و جـوامع غیر قبیله یی وجـود ندارند. این 
برداشت ها، لویه جرگه و سلطنت افغانی در برابر حقایق قوم نگاری و تاریخی 
کنون در افغانستان نفوس  متزلزل می شوند و فرو می پاشند. به رغم این که تا ا
شماری نظام مندی صورت نگرفته است، اما می توان گفت که به احتمال قوی 
کثریت نفوس کشور را تشکیل می دهند. جوامع غیرپشتون  غیرپشتون ها ا

نقش عمده یی در امور کشور ایفا کرده اند.1

حنیفی به این نظر است که اسطورۀ لویه جرگه در مرحلۀ پسا-1919 در افغانستان 
برساخته شده است. او می افزاید: در این مرحله یک گروه کوچکی از نخبه گان 

1. Ibid., p. 305-306.
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افغان متن های فراوانی تولید کردند که مشروعیت لویه جرگه را تقویت کرد. 
وقتی حکومت تسلط خود را از طریق قوۀ قهریه با به دست آوردن اسلحۀ مدرن 
از اروپا و روسیه گسترش بخشید از رسانه ها، تولید متن و کتاب های درسی برای 

تحمیل لویه جرگه به عنوان ابزار مشروعیت بخش استفاده کرد. 
کمیت  حنیفی عـالوه می کند: بعـد از برخورد با دیدگاه های ُمدرن در دوران حا
امیر حبیب الله زیر نفوذ جـریدۀ سراج األخبار )1911 تا 1919( جنبش تازه یی 
به نام مشروطه خواهان شکل گرفت،1 اما این جنبش بعدتر توسط پادشاه به دلیل 
گـام های انقالبی علیه سلطنت سـرکوب گردید. وقتی حبیب الله به قتل رسید 
پسرش امان الله به قدرت رسید. او با اعضای جنبش قانون اساسی برخورد نیک 
کرد و اعضای جنبش را که توسط پدرش به زندان افگنده شده بودند رها ساخت. 
امان الله با این حلقه نزدیک بود و روابط خارجی افغانستان و مشکالت داخلی آن 
را با این گروه به بحث می گرفت. حنیفی ادعا می کند که در جریان این بحث ها 
نظریۀ لویه جرگه مطرح شد و میان دو طرف باالی آن توافق صورت گرفت و 

برای نخستین بار این مفهوم ابداع گردید. 
دربـارۀ ایـدۀ لویـه جرگه در یکی از ایـن بحث ها توافق صورت گرفت. امیر 
ترقی خواه و اتباع تحصیل کرده و روشنفکر و نخبۀ او در لویه جرگه چارچوبی را 
دریافتند که دو طرف می توانستند اهداف خود را با استفاده از آن ترویج و دنبال 
کنند. امیر با استفاده از برچسپ پشتو می توانست خود را پشتون به تصویر 
بکشد و برای برنامه های اصالحات و مدرن سازی خود حمایت مردم را جلب 
کند و تحصیل کرده گان از این طریق می توانستند فرصت واقعی برای اشتراک 
در امور حکومت به دست  بیاورند و باالی امیر و روند کاری لویه جرگه اعمال 

1. نام فارسی مشروطه خواهان و جنبش مشروطیت در افغانستان و ایران متاسفانه معنای درستی از 
اهداف و برنامه های این جریان افاده نمی کند. شاید اشتباهی در ترجمۀ فارسی این اصطالح از زبان 
انگلیسی یا فرانسه یی باعث ترویج این اصطالح در زبان فارسی شده باشد. شاید نام دقیق تر برای این 

جریان جنبش قانون اساسی یا جنبش طرف دار قانون اساسی باشد تا مشروطه خواهان و مشروطیت.
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نفوذ  نمایند. 1

بنابراین، از نظر حنیفی، نخستین لویه جرگه در تاریخ افغانستان در سال 1922 
از سوی امیـر امان الله در شهـر جـالل آباد پایتخت زمستانی امیر برگزار گردید. 
ابداع گردید، حکومت های  ایدیولوژیک  وقتی این دستـگاه مشروعیت بخش 
افغانستان به صورت متوالی و پیوسته تالش کردند تا لویه جرگه را به عنوان 
یکی از سنت های کهن و خالص افغانی معرفی  کنند. در این راستا او به تأسیس 

انجمن ادبی و انجمن تاریخ در دهۀ 1930 با دقت و تمرکز بیش تر می پردازد.
در اوایل 1931 محمد نادر انجمن ادبی را تأسیس کرد. این نهاد به مرکز اساسی 
تحصیل کرده گان و روشنفکران نخبۀ افغان در پنجاه سال آینده تبدیل گردید 
کنون ادامه دارد. انجمن زیرنظر دبیرخانۀ پادشاه کار می کرد  و تأثیرات آن تا ا
و در برج شمالی قصر شاهی در کابل موقعیت داشت. هدف اساسی انجمن 
را »اصالح و تقویت ادبیات کشور و اتخاذ روش های خوب از علـوم انسانی« 

تشکیل می داد. 
انجمن ادبی با سیزده عضـو دایمی ماهنامۀ تأثیرگذار کـابل را در جـون 1931 
کثر اعضای انجمن می توانستند از انگلیسی، فرانسوی یا اردو  منتشر کرد. ا
ترجمه کنند. بیش ترین نوشته ها یا ترجمه های اعضای انجمن ادبی از زبان های 
بیرونی به فارسی در ماهنامۀ کابل به نشر رسیده اند. میر غالم محمد غبار یکی 

از اعضای اصلی انجمن ادبی بود.
به عنوان یکی از نویسنده گان پرکار انجمن ادبی غبار متن های فراوانی دربارۀ 
تاریخ افغانستان تقریبًا در هر شمارۀ ماهنامۀ کابل در سال اول به نشر سپرد. 
کتاب احمدشاه بابای افغان در سال 1943 عمده ترین کار او تا نشر افغانستان 
در مسیر تاریخ در سال 1967 به شمار می ٰرفت. کتاب اخیر او شاید یکی از 

پرخواننده ترین کتاب ها در افغانستان باشد. 2

حنیفی با الهام از بـرداشت های روجـر کیسینگ3 در بحـث تولیـد متن توسط 
1. Ibid., p. 308.
2. Ibid., p. 314. 
3. Roger Keesing
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تحصیل کرده گان جزایر اقیانوس آرام، یکی از دقیق ترین و  تندترین سخنان خود 
را در مـورد اصالت گفتمان های که توسط نهادهای حکـومتی یا نهادهای مورد 
حمایت حکـومت در حـوزۀ بازنویسی تاریخ کشور تـولید شده اند، مطرح می کند. 
روجر کیسنگ با الهـام از مفهـوم هـژمونی انتونیو گـرامشی1 می نویسد: »شکاف 
عمیقی میان اصالت و اعتبار واقعیت های جوامع پیشااستعماری و فرهنگ  آنان 
و عدم اصالت گذشته های افسانه یی که تازه برای آنان ابداع گردیده اند وجود 
دارد.« حنیفی می افـزاید: تحصیل کردگـان افغـانی کـه به حمایت مالی دولت در 
این حوزه فعال بودند بازنمایی و تصویر شبیه برداشت ها و نتایج راجر از گذشتۀ 

کشور ارایه می کنند. 
در متن هایی مرتبط به لویه جرگه تحصیل کرده گان افغان تصویرهایی از گذشته 
کردنی در تضاد و مخالفت با  تـولید کـرده اند کـه بـه صورت چشم گیـر و بـاورنا
روایت های تاریخی بـومی قـرار دارد و مشابه بـا بازنمایی و روایت تحریف  شدۀ 

استعماری از گذشتۀ افغانستان می باشد.
کمان افغانستان را تقویت کرد و زمینه را برای فرایند  این متن ها مشروعیت حا
هژمونیک شدن لویه جرگه فراهم ساخت. در میان تحصیل کرده گان افغانستان، 
مانند تحصیل کرده گان جزایر اقیانوس آرام، این مباحث ناسیونالیستی و علیه 
استعمار تلقی می گردید، اما گفتمان ضدهژمونیک آنان به صورت گسترده 
ساختـار، دسته بندی هـا و فـرضیه هـای گفتمان هـژمونیک استعـماری را در 
خود گنجانده است. یکی از انگیزه های این رخداد این است که محکومان 
کمان را درونی می سازند. ...شاید این  معمواًل فرضیه ها و دسته بندی های حا
به قدرت دست  از آن می توان  استفاده  با  بیان می کند که  را  نشانه شناسی یی 
 یافت. به عبارت دیگر »گفتمان جریان های غالب ساختار گفتمان نیروها و 

جریان های مغلوب را شکل می دهد.«
تحصیل کرده گان نخبۀ افغان که توسط حکومت افغانستان استخدام شده بودند 
به کثرت در حمایت از کارفرمای خود، سلطنت و منابع مشروعیت  آن نوشتند. 

1. Antonio Gramsci
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حکومت بـه صورت منظم و مـرتب اسـالمی و شـاه سایۀ خدا خوانده می شد. 
لویه جـرگه بـه مثابۀ مهم تـرین منبع هژمونیک و تسـلط ایـدیولوژیک دولت 
زنده نگه داشته می شد و از سوی تحصیل کرده گان به عنوان یکی از کهن ترین 
سنت هـای افغانی تبلیغ می گـردید. چنان کـه قباًل تذکر رفت، تحصیل کرده گان 
نخبۀ افغان در لویه جرگه فرصتی مناسب و عملی یی را برای شکل گیری نظام 

سلطنتی  استوار برقانون اساسی و سهم گیری در امور حکومت می دیدند.
در تالش  برای موازی سازی ظهور لویه جرگه به ویژ ه بعد از 1930 متن های 
متفاوتی در نشرات رسمی حکومت افغانستان دربارۀ اجتماع افسانه یی سال 
1747 به نشر رسید. در این متن ها ظاهرًا احمدخان مؤسس دولت افغانستان 
به عنوان چهره یی به تصویر کشیده می شد که لویه  جرگه  یا اجتماع بزرگی از 
گروه های مختلف افغان را فراخواند و در این لویه جرگه او با رضایت و توافق 
جمعی انتخاب گردید و به عنوان پادشاه افغانستان تاج گذاری شد. چنان که قباًل 
تذکر رفت امیر امان الله خان نیز به این موضوع در لویه جرگۀ 1924 اشاره کرد. 
غبار نخستین مورخ افغان است که تالش کرده میان سلطنت افغان و لویه جرگه 
به عنوان اساس و بستر مشروعیت سلطنت رابطه و پیوند برقرار کند و نقش 
شبکه های صوفی را در جامعۀ مدنی و حکومت افغانستان برجسته  سازد. او 
نویسندۀ نخستین کار معاصر دربارۀ احمدشاه ابدالی است. کتاب او جایزۀ 
آریانا را از سوی حکومت افغانستان دریافت کرد و در سال 1959 زیر عنوان 
احمدشاه؛ مؤسس دولت افغان به زبان روسی ترجمه گردید و در ماسکو در 
همان سال به چاپ رسید. این نخستین کار معاصر توسط یکی از نویسنده گان 

افغان بود که به زبان اروپایی ترجمه می گردید. 1

بنابراین، نظریۀ لویه جرگه با عمق تاریخی خود بخش جدایی ناپذیر روایت رسمی 
در مـورد شکل گیـری دولـت در افغانستان می بـاشد. حنیفی می افـزاید: بازنمایی 
تصویری مجلس تاج گذاری احمدخان نیز توسـط یکی از هنرمنـدان مشهور این 
دوره برای تقویت ایـن تصـویر نقاشی گـردیده است. از آوان ابـداع آن در سال 
1922، لویه جرگه سامـان بخش  زنده گی سیـاسی در افغانستان به شمار می رود. از 
1. Ibid., p. 314-15.
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آغاز دهۀ 1920 در هر دهه به استثنای دهۀ 1990 حد اقل یک لویه جرگه از سوی 
حکومت فراخوانده شده است. 

لویه جرگه در قانون اساسی افغانستان نهادینه شده و با تفاوت هایی در ترکیب 
از سوی چندین رژیم به عنوان عالی ترین مظهر اراده  و قدرت مردم به رسمیت 
شناخته شده است. حنیفی می افزاید: همین ابزار کهنۀ غیردموکراتیک بار دیگر 
از سـوی استعمار نـو دوبـاره ابـداع گـردید و از سوی ایاالت متحده به عنوان ابزار 

مشروعیت بخش در مرحلۀ پسا-2001 در افغانستان مورد استفاده قرار گرفت. 
حنیفی در بخش دیگـری از بحـث خـود در ادامـۀ شالوده شکنی لویه جرگه 
می نـویسد: »بین المللی سـازی لـویه جـرگه های 2002، 2003 و 2004 ایـن اجتماع 
هـژمونیک را شفاف تـر و زمینۀ نقـد و ارزیـابی آن را تـوسط بیرونی هـا فراهم 
سـاخت.« او عـالوه می کند: بـرای نخستین بـار ایـن ابـزار فریب در طول تاریخ 
خود در معـرض دیـد همه گان قرار گرفت و واقعیت آن، آن گونه که هست، بر 
مال گردید. حنیفی در ادامه می نویسد: این دستگاه تولید رضایت که از سو ء 
برداشت ها و تحریف های استعمار برساخته شده است با پشتون ها، قبایل افغان یا 

قبیله گرایی، استقالل  طلبی و آرزوهای مردم افغانستان هیچ پیوندی ندارد. 1 
 ،1747 لـویه جرگۀ  نتیجه می گیـرد: کـذب  از بحـث خـود چنین  حنیفی 
احمدخان ابدالی و انتخاب او به عنوان پادشاه بدیهی و أظهر من  تاج گذاری 
الشمس است. حنیفی به این باور است که چشم انداز یک افغانستان با ثبات، 
مستقل و مردم ساالر بسته گی به این دارد که چه گونه دختران و پسران متعهد و 

وفادار این کشور بنیاد های آن را از گذشتۀ دروغین آن جدا می سازند. 
از نظر حنیفی مردم افغانستان باید از واقعیت های برساخت استعماری گذشتۀ 
سیاسی خود و از دستگاه هژمونیک لویه جرگه و چه گونه گی استفادۀ ابزاری 

1. Ibid., p. 319.
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گـاه شوند. حنیفی در پایـان بحث  این دستگاه از سـوی حکـومت ها در کـابل آ
خـود در مـورد لویـه جـرگه می نـویسد: »بیرونی هـا نقش عمده و برجسته یی در 
برساخت دولت افغان بازی کرده  اند. آنان حتی برچسپ »افغان« و »افغانستان« 
را برساخته اند. در محتوا و جوهر خود لویه جرگه برساختۀ استعماری و استعمار 
کمان، که در گذشته و در حال مزدوران  نو است که بر مردم افغانستان توسط حا

بالمنازعۀ بیرونی ها می باشند، تحمیل گردیده است.« 1
دومیـن کـار انتقادی  کـه گره گـاه جرگـه و لـویه جرگـه را در دوران پسابی جایی 
مسأله مند می سازد مقالۀ نویل کریمی در مورد بازنگری تاریخی لویه جرگه است. 
نویل کریمی در تالش و تقالی خود برای ارزیابی لویه جرگه از 2001 به این سو، 
مانند حنیفی، معلومات ارزنده یی دربارۀ لویه جرگه ارایه می کند و در عین زمان 

برداشت رمانتیک از این مفهوم را بی ثبات و متزلزل می سازد. 
نویل کریمی به این باور است که لویه جرگه از نگاه تاریخی پدیدۀ جوانی است 
و ابداع آن بیش تر ریشه در نیازهای سیاسی حکومت مرکزی افغانستان دارد که 
در اوایل قرن بیستم به وجود آمد تا در سنت های پشتون ها.2 نویل کریمی در 
مورد تبارشناسی اصطالح جرگه شبیه حنیفی از الفنستون آغاز می کند که برای 
نخستین بار از جرگه در منابع انگلیسی سخن گفته و از آن به عنوان »حکومت 

داخلی« قبایل پشتون  نام برده است. 
نویل کریمی می افزاید: کاربرد جرگه به معنای اجتماع قبیله یی به این معنی  
نیست که این اصطالح پشتو است؛ برعکس اصطالح جرگه ریشۀ مغولی دارد و 
به معنای حلقه به کار می رود. در جریان شکار یا نبردهای نظامی به معنای حلقه 

1. Ibid., p. 321-22.
2. Noelle-Karimi, C. (2002), “The Loya Jirga: An Effective Political Instru-
ment? A Historical Overview”, in (eds.), C. Noelle-Karrimi, C. Schetter and 
R.Schlagintweit Afghanistan: A country without a State? Frankfurt: London: 
IOK, p. 37.
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یا شبه حلقه  یی به کار می رفت که مردان هنگام نزدیک شدن به طعمه  یا دشمن 
تشکیل می دادند. نویل کریمی عالوه می کند: این اصطالح در منابع فارسی قرن 
پانزدهم تا شانزدهم به معنای اجتماع، مجلس و حلقه یی از بزرگان و نجبای قوم 
به کار رفته است.1 نویل کریمی هم چنان می نویسد: همه اقوام اصطالح جرگه را 
برای نشست های قبیله یی خود به کار نمی برند. عده یی از این اقوام از اصطالح 
مجلس و مرکه نیز برای توصیف این نشست ها استفاده می کنند. به این اساس، 
نویل کریمی نتیجه می  گیرد که کاربرد این اصطالح تنها به پشتون ها محدود 
نمی شود و شاید به دلیل مهاجرت ها به این منطقه انتقال کرده باشد. نویل  کریمی 
در مورد افزودن پیشوند لویۀ  )بزرگ( پشتو به جرگه می نویسد: پیشوند پشتوی 
لویه به کلمۀ جرگه در اویل قرن بیستم به سلسلۀ تالش های بزرگ تر دولت برای 

ایجاد هویت ملی افغانی زیرچتر فرهنگ و زبان پشتو صورت گرفت. 2
نویل کریمی مانند دیگر دانشمندان حوزۀ افغانستان معلومات توصیفی مفصلی 
دربارۀ طبیعت جرگه به عنوان سازوکار قبیله یی جهت حل نزاع ها و درگیری هـای 
درون قبیله یی ارایـه می کنـد. او می افـزاید: جرگه یک نهاد دایمی نیست و تنها 
در هنگام ضرورت برای رسیده گی به مشکل مشخصی که نیاز به توجه عاجل 
اعضای جامعه دارد فراخوانده می شود و تنها اعضای مرد جامعه می توانند در آن 
1. مراجعه به تمام فرهنگ های زبان فارسی چون دهخدا، معین، عمید و برهان قاطع این را می رساند 
که کلمۀ جرگه فارسی خالص است تا مغولی یا پشتو و با منابع انگلیسی و ادعای نویل کریمی مبنی بر 
این که این کلمه اصاًل ریشه مغولی دارد در تضاد است. برای تفصیل بیش تر ر.ک. به: مقاله یی از این 

قلم تحت عنوان: لویه جرگه پارادوکس سنت و مدرنیته، در وب سایت فارسی بی بی سی: 
http//:www.bbc.co.uk/persian/afghanistan_2011/11/111116/l09_loye_jerga_
legend_real.shtml )28/03/2013 تاریخ بازدید(.

کابل:   ،217 تا   207 ص  برانگیز،  جدل  مباحث   ،)1396( الرحمان،  مجیب  رحیمی،  هم چنان  و 
انتشارات عازم. 

2. Noelle-Karimi, C. (2002), “The Loya Jirga: An Effective Political Instru-
ment? A Historical Overview”, in (eds.), C. Noelle-Karrimi, C. Schetter and 
R.Schlagintweit Afghanistan: A country without a State? Frankfurt: London: 
IOK, p. 38.
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شرکت کنند و بعد از اتخاذ تصمیم، جرگه پایان می یابد. نویل کریمی برخالف 
ادعای این که جرگه به  دور از نفوذ بیرونی یا داخلی عمل می کند اعمال قدرت در 

کارکرد جرگه در سطح محلی را به نمایش می گذارد.1
در باب این که چه گونه این سازوکار درون قبیله یی به نهاد لویه جرگه یا اجتماع 
بزرگ ملی ارتقا یافت، نویل کریمی شبیه حنیفی به تاریخ نگاری معاصر افغانستان 
اشاره می کند که ظهور جرگه را به عنوان یک نهاد فوق قبیله یی به پیدایش و 
ریشه های دولت افغان پیوند می دهد. اما نویل کریمی، چنان که در فصل های 
قبلی توضیح داده شد، یک گام عقب تر به تاریخ بر می گردد و داستان جرگه را از 

میرویس هوتکی در سال 1709 آغاز می کند.
از دیدگاه مورخان ُمدرن افغانستان لویه جرگه وقتی ظهور کرد که بخش های 
مختلف جامعه دشمنی های خود را کنار گذاشتند و متحد گردیدند تا افغانستان 
را از زیر یوغ ظلم و ستم بیرونی آزاد سازند. این حادثه وقتی در سال 1709 اتفاق 
کم صفوی قندهار را به کمک تعدادی از سران  افتاد که میرویس هوتکی حا

قبایل برکنار کرد.
نقطۀ عطف دیگر در این راستا اجتماع 1747 بود که احمدخان سدوزایی را 
به عنوان رهبر بزرگ پشتون ها منصوب کرد و بنیان امپراتوری درانی را بعد 
از مرگ نادرشاه در سلطان میدان در نزدیکی مشهد گذاشت. گفته می شود که 
بعد از این رخداد پادشاهان افغانستان در هنگام بحران به این ابزار برای کسب 
اجماع ملی به کمک رهبری قبایل از تمام بخش های کشور متوسل شده اند. از 
این چشم انداز آغاز جرگه به عنوان نهاد فراقبیله یی به شکل  دایمی با پیدایش و 

ظهور دولت در افغانستان گره  خورده است.2

نویل کریمی ادعا می کند: تاریخ نگاری رسمی افغانستان تالش می کند دولت 
ُمدرن افغانستان را به گذشته رجعت دهد و این اجتماعات را نوعی از نشست ها 
و اجتماعات ملی با اشتراک و سهم گیری کامل نه تنها درانی ها و غلجایی ها 
1. Ibid., P. 38.
2. Ibid., p. 39.
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بل که رهبران و نماینده گان تاجیک ها، هزاره ها، اوزبیک ها و بلوچ ها جلوه دهد. 
اما توصیف و تعریفی که از نشست 1747 ارایه می کند بر ایجاد افغانستان به 

عنوان یک قلمرو واحد سیاسی سبقت دارد.
نویل کریمی به اساس منابع دست  اولی که من در فصل سوم کتاب به آن ها 
مراجعه کردم روایت رسمی را مسأله مند ساخته و استدالل می کند که لویه جرگه 
تا اوایل قرن بیستم وجود خارجی نداشت و نهاد دولتی یی نیز نبود که بحث 

پذیرفتن و فراخواندن لویه جرگه را در سطح ملی مطرح می ساخت. 1
کید حنیفی که این اصطالح در سال 1922 ابداع گردید، نویل  برخالف تأ
کریمی ادعا می کند که نخستین لویه جرگه در سال 1915 به دعوت حبیب الله 
الله خان  تا 1919( برگزار گردید. نویل کریمی می  افزاید: حبیب  خان )1901 
450 تن را به کابل فراخواند تـا دالیل بی طـرفی افغانستان را در جنـگ جهانی 
اول برای آنان توضیح بدهـد. نویـل کـریمی هم چنان عالوه می کند: در دوران 
کمیت جانشین حبیب الله خـان لویـه جـرگه به یکی از ویژه گی های دایمی  حا
سیاست در افغانستان تبدیل گردید و هم گام با تالش های پادشاهان محمدزایی 
برای تأسیس دولت مرکزی رشد کرد. اما به رغم این، لویه جرگه به صورت منظم 
دایر نمی گردید.2 نویل کریمی عالوه می کند: در قرن بیستم لویه جرگه به یک 
نهاد تبدیل گردید و بخشی از ساختار نظام در افغانستان شد و در پایان بحث خود 
چنین نتیجه می گیرد: لویه جرگه به عنوان یک پدیدۀ سیاسی موجودیت خود را 
کمان برای ایجاد دولت مرکزی است. لویه جرگه در بنیاد  مرهون تالش های حا
و جوهر خود تنش میان دولت و قبیله و مرکز و پیرامون را به نمایش می گذارد. 3

1. Ibid., p. 42.
2. Ibid., p. 42-43.
3. Ibid., p. 47.
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گره گاه تجاوز و مقاومت
در دوران پسابی جایی کار مستقلی نیافتم که تبارشناسانه و نظام مندانه گره گاه 
تجاوز و مقاومت را به رغم تأثیر عمیق آن بر شکل گیری گفتمانی و سوژه گی 
سیاسی مردم افغانستان مطالعه و مسأله مند ساخته باشد. اما برخی از منابعی که 
به آن ها در این کتاب مراجعه کرده ام به صورت مستقیم و گاهی در پرداختن 
به گفتمان استعماری یا ظهور و رشد ناسیونالیسم در افغانستان به این موضوع 

پراخته و آن را به چالش کشیده اند.
استعمار  به  را  این گره گاه  انتقادی خود  نمونه موسوی در رویکرد  به طور 
نسبت می دهد و استدالل می کند که سه جنگ افغانستان-انگلیس و تعامل این 
کشور در 120 سال گذشته با افغانستان »باعث ایجاد و برساخت تصویر رمانتیک 
ویژه یی از مردمان ماورای خیبر توسط سیاحان و وقایع نگاران آن دورۀ بریتانیایی 
گردید«. این افسانه یی در اصل برساختۀ بریتانیایی، با تجاوز اتحاد شوروی بر 
افغانستان و داستان هایی از قهرمانی مقاومت افغان ها در رسانه های غربی توسط 
ژورنالیستان، فلم سازان، شاعران و داستان نویسان به یک اصل ماندگار و جاودانه 
مبدل شده است. بنابراین، این تصویر در سطح جهانی به جایگاه هژمونیکی 
دست یافته که حتی کسی در فکر و اندیشۀ مطرح کردن سوالی در این زمینه 

نیست. 1 
حنیفی پـدر نیـز از این افسانـه بـه عنـوان یکی از بـرساخته های استعمار یاد 
می کند که در مراحـل بعدی توسط ناسیونالیسم قـوم محور افغانی فـربه تر شد و 
کمان افغان برای تقویت نفوذ و جایگاه آنان در قدرت مورد استفاده  توسط حا

قرار گرفت. 2
1. Mousavi, S. A., (1998), The Hazaras of Afghanistan: An Historical, Cultur-
al, Economic and Political Study, London: Curzon, p. 9.
2. Hanifi, M. J., (2004), “Editing the past: colonial production of hegemony 
through the “Loya Jerga” in Afghanistan, Iranian Studies, Vol. 37 No. 2, June 
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نویل کریمی این ویژه گی را به طبیعت غیرقابل پیش بینی قبیله گرایی نسبت 
می دهد و استدالل می کند: به عوض این که جنگ و بی ثباتی در افغانستان در 
بستر و زمینۀ طبیعت غیرقابل پیش بینی سیاست قبیله یی مورد مطالعه قرار گیرد، 
افغانستان-انگلیس  اول و دوم  با جنگ های  افغان ها  نظریۀ شکست ناپذیری 
)1839 تا 1842 و 1878 تا 1880( توسط مورخان ُمدرن افغان و اتحاد شوروی به 
افسانه یی مبدل گردیده است. بنابراین، نظریۀ شکست ناپذیری افغان ها تا این که 
واقعیت ها را بازتاب دهد، در ناسیونالیسم و میهن پرستی نوظهور افغانی ریشه 

دارد.1 
بارفیلد نیز به این باور است که مردم افغانستان به گذشتۀ تاریخی خود برای 
حفظ خودمختاری و استقالل افتخار می کنند و از استراتژی ُپف ماهی2 برای 

عقب راندن بیرونی ها بهره می برند. 
افغانستان از غلـوی تـاریخی »تسخیرنـاپذیری و گورستان امپراتوری ها« برای 
مبالغه کـردن در قـدرت و توانـایی خـود برای بازداشتن یا ترساندن متجاوزان 
استفاده می کنـد. افغانستان همیشه بـر هضم ناپذیری خود اتکا کرده تا بیرونی ها 
کتیک از سـوی ضعیف و  را وادار به رفتن نماید. امـا مانند ُپف  مـاهی، ایـن تا
آسیب پذیر به کار می رود تا از سوی قوی و مطمین. این روش قیمت گزافی نیز 
کام گردد، درگیری های بعدی، به  گر بازدارنده گی نا با خود همراه  دارد، چون ا

ویژه در سی سال اخیر، کشور و مردم را تباه می سازد.3  

2004.
1. Noelle, C., (1997), State and Tribe in Nineteenth Century Afghanistan: The 
Reign of Amir Dost Muhammad Khan, (1826–1863), London: Curzon, p. xiii-
xvi.

2. او توضیح می دهد: »پف ماهی های کوچک شکم کش دار خود را هنگام مواجه با شکارچی با مقدار 
زیادی آب و هوا چنان متورم می سازند که آنان را توپ غیرقابل هضم و چندین  برابر انداز ۀ  معمول 
کام گردد و به دست شکارچی افتند،  گر این نمایش آنان در بازدارنده گی نا آنان بزرگ جلوه می دهد. ا
جگر پف  ماهی ها زهر بدمزه و فلج کننده یی دارد که دیگر شکارچی به خوردن آن از خود عالقه یی 

نشان نمی دهد. همان، ص. 348.
3. Barfield, T., (2010), Afghanistan: A cultural and Political History, Princeton 
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بارفیلد به این باور است که برداشت از خود به عنوان جنگجو و مبارز، خشونت و 
گاه سوژه ماندگار و جاودانه می سازد. بنابراین ، برای تغییر  نزاع را در ضمیرناخودآ
وضعیت موجود جدًا نیازمند تعدیل این برداشت دروغین هستیم تا از پیامدهای 

گوار آن افراد و جامعه در امان بمانند.   نا
به هرحال، به عنوان یگانه نمونۀ کارهای انتقادی مستقل در این حوزه که از 
منابع پسابی جایی الهام می گیرد، می توانم از مقالۀ کریستین کارایل1 زیر عنوان 
»گورستان را دفن کنید« نام ببرم که در سیاست خارجی در 26 جوالی 2010 به 
چاپ رسیده است. با الهام از آخرین کتاب بارفیلد، کارایل تالش می کند تا ایدۀ 
تقریبًا »هژمونیک جهانی« افغانستان گورستان امپراتوری ها را مسأله مند سازد. 
گر می خواهید راهی برای آیندۀ  کارایل بحث خود را با این سخن آغاز می کند: ا
و پیشرفت افغانستان جست وجو کنید، تاریخ جعلی نمی تواند آغاز خوبی برای 
این کار باشد. او در باب چه گونه گی بازنمایی از ایدۀ شکست ناپذیری و افغانستان 

گورستان امپراتور ی ها می نویسد:
این مادر همه کلیشه ها است. تقریبًا هیچ کس نمی تواند در برابر آن مقاومت 
کند. این کلیشه از سوی همه  کس استفاده می شود؛ از جنرال های متفکر پیشین 
تا وبالک نویسان آتشین. این کلیشه در همه جا به چشم می خورد؛ از شبکۀ 
کستانی و رادیوی ملی  تلویزیون انگلیسی روسیه گرفته تا روزنامه های ژولیدۀ پا
امریکا. هافنگتن پوست2 انگار بدون آن نمی تواند زنده گی کند و کتاب تازه یی 
حتی این را عنوان خود انتخاب کرده است. برای ما به تکرار گفته می شود که 

افغانستان »گورستان امپراتوری ها است«. 
داستان هم چنان ادامه می یابد؛ بریتانیای دوران ویکتوریا و اتحاد شوروی بخشی 
از تسلسل تاریخی فاتحان متکبر و مغروری اند که با حریف و همتای خود در 

University Press, p. 348-9, and Barfield, T.J., Problems in Establishing Legit-
imacy in Afghanistan, in Iranian Studies, volume 37, number 2, June 2004.
1. Christian Caryl
2. Huffington Post
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کشور خارجی هراس، افراطی و با مردان قبایلی ماشه  به دست روبه رو می شوند. 
با توجه به چنین سابقه یی آشکار است که تالش های ایاالت متحدۀ امریکا و 
متحدان ناتوی آن برای باثبات ساختن حکومت شکنندۀ کابل با شکست و 

کامی روبه رو می گردد. 1 نا

کارایل به نقل از بارفیلد می نویسد: »افغانستان در بیش ترین تاریخ خود گهوارۀ 
امپراتوری هـا بـوده تـا گـورستان آنان.« بارفیلد در کتاب خـود دربارۀ فرهنگ و 
تاریخ سیاسی افغانستان استدالل می کند: واقعیت های تاریخی افسانه یی را که 
کنان و دشوارگذاربودن قلمرو آن تسخیرناپذیر  افغانستان ذاتًا به دلیل شجاعت سا
می باشد تأیید نمی کنند. برخالف روایت رسمی، همۀ متجاوزان، جهانگشایان و 

قدرت های بزرگ بالاستثنا افغانستان را به ساده گی اشغال کرده اند.
گر به افغانستان در بستر و زمینۀ منطقه نگاه کنیم و تاریخ این منطقه را  ا
مرور نماییم مشخص می گردد که منطقه جنگ ها و بی ثباتی هایی را در طول 
قرن ها تجربه کرده است. طبعًا با اسناد و واقعیت های تاریخی نمی توان روایت 
برساختۀ دولت ملی متحد و مستقل افغانستان از سوی قدرت را که همیش در 
طول تاریخ از سوی متجاوزان و مهاجمان مورد تجاوز قرارگرفته و مردم کشور 
موفقانه از آن دفاع کرده اند، ثابت ساخت. اما می توان گفت که گره گاه تجاوز و 
مقاومت مانند گره گاه ظهور دولت افغان و عمق تاریخی-تمدنی آن و گره گاه 
لویه جرگه ریشه در ناسیونالیسم قوم محور افغانی بعد از دهۀ 1920 دارد. گره گاه 
تجاوز و مقاومت برخالف دیگر گره گاه ها در حوزۀ گفتمانی این قلمرو از جایگاه 
کنان این سرزمین به  کثریت مطلق سا ویژه یی برخوردار است و تقریبًا از طرف ا
کنون جایگاه و  عنوان یکی از افتخارات تاریخی به رسمیت شناخته می شود و تا ا

موقعیت آن به دلیل عدم نقد و ارزیابی علمی متزلزل نگردیده است. 

1. Caryl C., (2010), “Bury the Graveyard”, Foreign Policy Magazine at:
http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/07/26/bury_the_graveyard 
(Accessed on 15/09/2012)



نتیجه گیری

کاوی/شالوده شکنی روایت رسمی  در این فصل با اتکا به منابع دست دوم به وا
گونی و استعمارزدایی«  ظهور و شکل گیری دولت زیر عنوان »بی جایی،  گونا
پرداختم. برای انجام این مأمول به منابع درونی و بیرونی فراوان و متنوعی مراجعه 
کردم. به رغم گسترۀ مباحث و مفاهیم مطرح شده در این فصل، تالش کردم تا 
روی ابرنشانه و سه گره گاه درهم تنیدۀ گفتمان رسمی؛ افغانستان و افغان ها، افسانۀ 

ظهور و حکومت توسط جرگه ها و بحث تجاوز و مقاومت تمرکز کنم. 
کید  در این فصل بر اصل ناممکن بودن انسداد یا ناممکن بودن جامعه تأ
صورت گرفت و هم چنان عالوه گردید که حکومت افغانستان در تالش برای 
تثبیت موقت هویت تا گفتمان قوم محور شکل گیری دولت را به هژمونی برساند 
به مفهوم سازی ابرنشانه و سه گره گاه درهم تنیدۀ روایت رسمی پرداخت. گفتمان 
رسمی که درپی مجموعه یی از پرکتیس های مفصل  بندانه تولید گردیده، برساخت 
گونیسم، طرد، به حاشیه  راندن و کاربرد قدرت را در خود  سیاسی یی است که انتا
نهفته  دارد. بنابراین، گفتمان رسمی در برابر قدرت ها و جریان هایی که به حاشیه 
کننده یی فراتر  رانده بود یا از قدرت محروم ساخته بود و در برابر حوادث بی جا
کنندۀ بعد از دهۀ  از توان حکومت آسیب  پذیر بود. هنگامی که حوادث بی جا
1970 شکل گرفتند، نظام نمادین و هویت های وابسته به آن مختل شدند. به  
این صورت فضا برای ظهور گفتمان های تازه فراهم گردید و سوژه ها توان یافتند 
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تا نه تنها گفتمان رسمی را به چالش بکشند بل که خود را نیز با هویت های تازه 
به معرفی بگیرند.

در ایـن فصل بـه صورت نظام مند نشان داده شد که منابع و کارهای انتقادی 
و  ابرنشانه  مـورد  در  گفتمان رسمی  از سـوی  ارایـه شده  تصـویر  پسابی جـایی 
گره گاه های روایت را بـا برجسته سازی تنش هـا و تناقض هـای نهفته در درون 
یافته های  از یک سو  پسابی جـایی  انتقادی  منـابع  روایت مسأله مند می سـازند. 
فصل هـای پیشین در بـاب افغانستان و افغان را تأیید می کنند و از طرف دیگر به 
افشاسازی و برجسته سازی چه گونه گی ابداع، جعل و تحمیل گره گاه های گفتمان 
با استفاده از رویکرد انحصارگرا در خوانش گذشتۀ تاریخی و سرکوب هرگونه 

مخالفت می پردازند. 
منابع این فصل برخالف روایت رسمی به مطالعۀ افغانستان در بستر و زمینۀ 
منطقه یی آن پرداختند و افق و چشم انداز تازه یی در این راستا مطرح کردند. این 
منابع در بحث های خود در این زمینه از تاریخ و تمدن مشترک منطقه به دفاع 

کید کردند.  برخاستند و بر تنوع قومی و فرهنگی این حوزۀ مشترک تأ
این منابع هم چنان بـه صورت نظام مند بـر اصل تفـاوت میان نقشۀ سیاسی 
کید کردند. این منابع استدالل  منطقه در دوران پیشااستعماری و پسااستعماری تأ
نمودند که دولت های ملی جدید استوار بر دو اصل اروپامحور قلمرو/سرزمین 
کمیت ملی در منطقه پدیده های پسااستعماری اند تا دولت های ملی مستقل  و حا

باستانی و قبل از میالد.
کید کردند که قدرت های استعماری برای فهم  منابع انتقادی پسابی جایی تأ
منطقه به منظور برآورده ساختن اهداف امپریالیستی خود دست به مطالعات و 
کاوش های گسترده زدند که در مراحل پسین به نام دانش استعماری شناخته 
شد. در این فصل از یک سو تالش گردید تا اعتبار و جایگاه دانش استعماری 
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مسأله مند گردد و از سوی دیگر دربارۀ قدرت و توان گفتمان استعماری در 
برساخت هویت های تازه در منطقه سخن رفت. 

کید کـردند که به صورت عمده کمپنی  ایـن منابع، البته بـا تفـاوت هایی، تـأ
هند شرقی و امپراتوری بریتانیا به مطالعات گستردۀ منطقه در محور سلطنت 
کابل پرداختند و بیش ترین بخش این مطالعات بر افغان ها به عنوان همسایه و 
تهدید بالفعل برای هند بریتانیایی تمرکز داشت و سایر اقوام کشور به فراموشی 

سپرده شدند و به آن ها آن چنان که الزم بود پرداخته نشد.
این منابع به این نتیجه رسیدند که افغانستان به عنوان یک نام، به مثابۀ یک 
به مثابۀ دولت ملی پسااستعماری  به عنوان دولت حایل و  تصور و برداشت، 
برساخت استعماری و پیامد رقابت های استراتژیک میان امپراتوری های بریتانیا 
و روسیه در منطقه می باشد. منابع این را واضح ساختند که این برساخت استعماری 
به تدریج و به شیوۀ گزینشی ازسوی دولت و نخبه گان افغان درونی ساخته شد 
و آنان به نوبۀ خود نه تنـها دانش استعماری را بـازتولید کـردند که با استفاده از 

دستگاه های ایدیولوژیک دولتی به تقویت و ترویج آن پرداختند. 
اسطوره ها، افسانه ها، سنت ها و عنعناتی که در گفتمان رسمی تبلور یافته اند به 
صورت عمده از سوی ناسیونالیسم قوم محور افغانی پسا-1920 ابداع گردیده اند. 
دولت افغـانستان در برسـاخت ناسیـونالیـسم دولتـی به صـورت عمـده بر دانـش 
استعماری و تجربه های اروپایی در این عرصه اتکا کرده است. منابع انتقادی 
پسابی جایی به صورت نظام مند طبیعت انحصارگرا و طردکنندۀ گفتمان رسمی 
را به نمایش گذاشتند و نشان دادند که چه گونه هویت یک قوم واحد در داخل 
بر جامعۀ متکثر و متنوع بیش تر از پنجاه گروه قومی تحمیل گردید و به عنوان 

تصویر غالب و مسلط کشور در سطح بین المللی ارایه شد. 
کید کنم که در مرحلۀ بحران هژمونیک پسابی جایی  درپایان فصل می خواهم تأ
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در افغانستان از یک سو جریان پشتون محور قوم گرا با استفاده از منطق تفاوت 
کننده را بخیه کند و با  تالش می کند گسست به میان آمده درپی حوادث بی جا
رجعت به گذشته یگانه رژیم حقیقت مطلق پیشا بی جایی را تحمیل نماید و از 
گونیست  طرف دیگر جریان تاجیک ها، هزاره ها و اوزبیک های بی جاشدۀ انتا
کنـون نامـوفق، استـدالل می کنند که آنان  با استـفاده از منـطق هـم ارزی، امـا تا ا
کمان قوم گرای  از دست یافتن به هویت کامل خود توسط پشتونیست ها یا حا
پشتون بازداشته شده اند و به این صورت جریان قوم گرا و انحصارطلب در کشور 

را مسؤول انسداد هویت خود می دانند.



فصل ششم

گونیسم کثرت گرا عبور از انتاگونیسم رادیکال به آ
)عبور از جدال رادیکال به جدال رقابتی کثرت گرا(

 
مقدمه

کنندۀ رادیکالی که با فرارسیدن استعمار در منطقه رونما  بعد از حوادث بی جا
گردید، دولت پسااستعماری افغانستان ایجاد شد. دولت افغانستان به نوبۀ خود 
و در چندین مرحله در کنار اقدامات و کارهای دیگر گفتمان چه گونه گی ایجاد 
خود را برساخت. به تفصیل در این باب سخن رفت که گفتمان رسمی در محور 
ابرنشانۀ افغانستان و افغان ها و سه گره گاه باهم تنیدۀ چه گونه گی ظهور، حکومت 

توسط جرگه ها و لویه جرگه و اصل تجاوز و مقاومت شکل گرفته است. 
در جریان بی ثباتی مرزهای سیاسی و حضور عناصر بی جاشده یا دال های 
شناور در دوران بی جایی-جابه جایی، دولت افغان برنامۀ   سیاسی متمایزی را به 
هدف انسداد کامل1 مفصل بندی کرد. برای انجام این مأمول نخبه گان مسلط 
پشتون تبار برای فربه سازی و توجیه این گفتمان در کنار اقدامات دیگر از تاریخ 
و دین بهره  جستند و به زور طرح ها و برنامه های سیاسی مخالف خود را به هدف 

به هژمونی رساندن یگانه واقعیتی که خود برساخته بودند، از صحنه کنار زدند.

1. Permanent closure
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گفتمان و هویت قوم محور و انحصارگرای افغان به مثابۀ برآیند مجموعه یی 
گونیسم و اعمال  از کنش ها و اقدامات مفصل بندانه و طرح و برنامۀ سیاسی، انتا
قدرت را در خود نهفته دارد. حکومت با به کاربستن منطق تفاوت تالش کرد 
تا روایت خود را با سرکوب یا ضمیمه ساختن دیگران تقویت کند و هویت اقوام 
دیگـر در کشـور را مسدود سـازد. عـالوه براین، تولید روایت رسمی به صورت 
سازماندهی شده مدیـریت می گردیـد و گفتمان هـای مخالف به صورت فعال، 
ممنوع یا سرکوب می شدند. در این فرایند، قدرت و دانش به صورت مستقیم از 

یک دیگر برای تقویت روایت رسمی تغذیه می کردند.
گفتمان رسمی به دلیل تسلط نخبه گان پشتونیست  و حمایت همه  جانبۀ حکومت 
کثریت افغان ها را به سوژه های سیاسی یی تبدیل کرده است  در کنار اقدامات دیگر ا
که تنها در چوکات ساختار گفتمانی یا نظم نمادینی که حکومت برای آنان برساخته 
فکر و عمل می کند. در چنگال گرفتن و کشش ایدیولوژی و منطق فانتزی یی که 
توسط دولت افغان با استفاده از تاریخ و دین برساخته شده، سوژ ه ها را در فهم و 
درک  محتمل و ممکن بودن روابط اجتماعی به دلیل هویت یابی با گفتمان معینی 

و مجموعه یی از پرکتیس ها دچار توهم و سرخورده گی ساخته است. 
افراد  ایدیولوژی شامل پرکتیس هایی می گردد که توسط آن  فراچنگ آوری 
به سوژه هایی با هویت های مشخص تبدیل می شوند و توسط آن این  هویت ها 
پایدار نگه داشته شده و باز تولید می گردند. در نمونۀ افغانستان نیز شاهد چنین 
کثر این سوژه ها مبداهای سیاسی شکل گیری گفتمان  صحنه یی هستیم، چون ا
را فـراموش می نمایند و طوری زنده گی به سـر می کنـند کـه انگار پرکتیـس های 
آنان طبیعی و سرمدی اند. از سوی دیگر، قدرت منطق فانتزی نقش کلیدی یی 
در پرکردن خال در سوژه ها و ساختار روابط اجتماعی به واسطۀ ایجاد انسداد 
موقت بازی کرده است. عالوه براین، فانتزی برای افغان ها جهت و انرژی نیز 
فراهم نموده است و ممکن بودن و محتمل بودن گفتمان رسمی را با استفاده از 
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خیال پردازیی که کامل شدن را در آینده بعد از برطرف شدن مانع یا نابودی دشمن 
وعده می دهد، مخدوش ساخته است. 

گونیسم،  نظریۀ گفتمان، همان طوری که توضیح داده شد، به حذف ناپذیری انتا
ناممکن بودن انسداد کامل، بازبودن جامعه و موقت بوده گی هویت ها باور دارد. 
به رغم این که برنامه  های هژمونیک تالش می کنند نظام های معنایی را برسازند و 
ثابت نگه  دارند، اما هیچ گفتمانی توان به هژمونی رسیدن کامل در حوزۀ گفتمانی 
گونیسم اجتماعی ندارد. بنابراین، هر گفتمانی  را با حذف تجربۀ بی جایی و انتا
کننده، مازاد  به عنوان یک عمل سیاسی همیشه در معرض تهدید حوادث بی  جا
معنای بیرون گفتمانی و نیروهایی قرار داد که در فرایند شکل گیری خود، آنان 
را به حاشیه رانده است. از این منظر، گفتمان رسمی در افغانستان به عنوان 
کننده و  یک احتمال و برساختۀ تاریخی همیشه در معرض تهدید حوادث بی  جا

نیروهایی قرار  دارد که آن ها را در فرایند تولید خود به حاشیه رانده است.  
چنان که توضیح داده شد، در دوران پسا-1970 درپی حوادث عمدۀ سیاسی-

اجتماعی یک بی جایی-جـابه جایی سـاختاری در کشور شکل گـرفت. اختالل 
در نظم نمادین و هویت های وابسته به آن، فضا را برای ظهور مجدد گروه های 
مطرود و به حاشیه رانده شده باز کرد تا طرح ها و ُمدل های هژمونیک خود را به 
هدف جذب سوژه های سیال، سرگردان و بی جاشده پیکربندی کنند و در عین 

زمان روایت رسمی را به چالش بکشند.
تاجیک ها، هزاره ها، اوزبیک ها و سایر اقوام و گروه های قومی و نسل دوران 
پسابی جایی متوجه شدند که هویت یابی آنان توسط گفتمان رسمی مسدود گردیده 
است. انسداد هویت چنان که تذکر رفت تجربۀ دوجانبه برای دو طرف معادلۀ 
گونیسم رادیکال  گونیسم می باشد. به این اساس، دوران جدید فضا را برای انتا انتا
در افغانستان پسابی جایی باز کرده است. نبود یک گفتمان هژمونیک منجر به 
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بحران هژمونیک در کشور گردیده است. در چنین فضایی طرف داران گفتمان 
رسمی به ویژه نخبه گان پشتونیست تالش می کنند فضای بی جاشده را  با برگشت 
به گذشته و با استفاده از منطق تفاوت »بخیه« بزنند و »بپوشانند« و نخبه گان 
بی جاشدۀ تاجیک، هزاره و اوزبیک با استفاده از منطق هم ارزی تالش می کنند، 
گرچه ناموفق، گفتمان رسمی را به چالش بکشند و در عین زمان ُمدل های  ا
جدیدی را پیکربندی کنند تا سوژه های سیال و بی جاشده را جذب نمایند. اما 
هیچ یک از این جریان ها در تالش های خود موفق نشده اند تا به مرحلۀ هژمونی، 

اسطوره، انگاره و یا افق برسند.1
در نظریۀ گفتمان سیاست تالش می کند تا وحدت را در بستر نزاع و تنوع و 
گونی به اساس معادلۀ »ما« و »دیگران« ایجاد کند. رابطه میان دو گروه رقیب  گونا
گونیسم رادیکال به اساس  در این معادله می تواند دو شیوه به خود اختیار کند: انتا
گونیستی  »ما«؛ درونی ها و »دیگران«؛ بیرونی ها، معادلۀ دوست و دشمن، یا رابطه آ
کثرت گرا به اساس رابطۀ رقیبان و مخالفان و معادلۀ دوست و رقیب. به این اساس، 
هنر سیاست دموکراتیک این نیست تا بر تعارض ما و دیگران فایق آید؛ کاری که 
اصاًل ممکن نیست، چون این تعارض حذف ناپذیر است، بل هنرش این است تا 
این تعارض را طوری تنظیم کند و سامان بخشد که با دموکراسی کثرت گرا همنوا 
باشد. برای خنثی  کردن این تنش و این که فضا برای روابط متنوع و تقسیم بندی های 
اجتماعی بر اساس قاعده و معادله یی غیر از دوست و دشمن فراهم گردد، نظریۀ 
گونیسم رقـابتی  گفتمان میان »دشمن« و »مخالف« فرق قایل می گردد. از منظر »آ
کثـرتگرا« هـدف سیاست دموکراتیک این است تا »آنان« را طوری برسازد و سامان 
بخشد که به عنوان دشمنی که باید از بین برده شوند تلقی نگردند، بل  به آنان به 
عنوان رقیب و مخالف نگاه شود؛ رقیب و مخالفی که با دیدگاه های وی در نبردیم 

ولی حقوق او را در دفاع از این دیدگاه ها هرگز مورد سوال قرار نمی دهیم.
1. Myths, Imaginary and Horizon
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ُمدل روابط میان خود و دیگران در افغانستان، چنان که توضیح داده شد، بر 
معادلۀ دوست و دشمن استوار است و ریشه در برساخت »ما« به عنوان »درونی« و 
گونیسم رادیکال اجتماعی و  دیگران به عنوان »بیرونی« دارد. این ُمدل تنها در انتا
سیاسی داخلی در درون کشور میان دو جریان متضاد محدود نمی گردد، بل که به 
کثریت کشورهای جهان به عنوان دیگران، خارجی ها  برداشت آنان از منطقه و ا

یا کفار نیز امتداد می یابد. 
برای ایجاد وحدت در بستر کشمکش و تنوع و برای خنثی  سازی این تنش و 
پایه گذاری مبنای نظری برای ما و دیگران به عنوان مخالفان و رقیبان مشروع و نه 
دشمنان، من »گفتمان حوزۀ تمدنی مشترک« را که بعد از این از آن به نام گفتمان 
گونیسم کثرت گرا مطرح  تمدنی یاد می کنم به عنوان گزینۀ بدیل و سازگار با آ
گونیسم کثرتگرا عبور کنیم. گونیسم رادیکال به آ می سازم تا در افغانستان از انتا

در این فصل در قدم نخست تالش می کنم برداشت های عمومی خودم را 
مطرح سازم. در قدم دوم، دو گفتمان عمدۀ کشور و چه گونه گی نگاه آنان به روایت 
رسمی شکل گیری دولت در افغانستان را به بحث می گیرم: گفتمان ناسیونالیستی 
انحصارگرا و گفتمان اعتراضی کثـرت گـرای همه شمول پسابی جایی، و در بخش 

اخیر فصل، گفتمان تمدنی را به عنوان گزینۀ بدیل مطرح می کنم.





برداشت های عمومی

به این باورم که حوزٔه تمدنی مشترک1 قبل از فرارسیدن استعمار؛ امپراتوری های 
روسیه، بـریتانیا و فـرانسه، ترتیبات سیاسی متفاوتی داشت.2 دولت های جدید 
منطقه به شمول افغانستان توسط قدرت های استعماری ایجاد و قهرًا وارد نظم 
از  این دلیل من وقتی  به  اروپامحور استوار بر دولت های ملی گردیدند.  نوین 
دولت های  از اصطالح  نام می برم  افغانستان و دیگر دولت های منطقه  دولت 
کید نمایم کـه برخالف ادعاهای انحصارگرایانه،  پسااستعماری استفاده می کنم تا تأ
این ها واحدهای سیاسی تازه یی اند که به صورت  غیر طبیعی توسط استعمار ایجاد 

گردیده اند.
کننده ایجاد گردیدند، ساختار  وقتی این دولت ها به عنوان برایند حوادث بی جا
تازه یی از قدرت در منطقه ظهور کرد. تحوالت جدید در برخی از نمونه ها گروه 
قومی واحدی را در دولت های پسااستعماری تازه ایجادشده به قدرت رساند و 

1. هدفم از حوزٔه تمدنی مشترک، چنان که قباًل توضیح داده شد، کلیت و گسترۀ جغرافیای فالت ایران 
کستان، افغانستان و بخش هایی از هند و چین  می باشد که شامل جمهوری های آسیای میانه، ایران، پا

می گردد. 
2. برای فهم بهتر و مفصل نقشۀ سیاسی منطقه قبل از فرا رسیدن استعمار ر.ک. به:

Lee, J. L. (1996), The ‘Ancient Supremacy’; Bukhara, Afghanistan and the 
Battle for Balkh, 1731-1901, New York, Koln: E.J Brill and Leiden, Lewis, 
B., (1991), The Political Language of Islam, The University of Chicago Press, 
and Alam, M., (2004), The Language of Political Islam: India 1200-1800, 
University of Chicago Press.
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دیگران را میان چندین دولت تقسیم کرد تا به اقلیت تنزل یابند. به این معنی  که 
مرزهای دولت های پسااستعماری به اساس قوم، فرهنگ یا موزاییک جغرافیایی 
ملت هـای منطقه اسـاس گـذاشته نشده انـد. نخبه گان غرب گرای به قدرت رسیده 
در این دولت های تازه ایجادشده، در برخی از نمونه ها به حمایت استعمارگـران، 
تالش کـردند تـا ُمدل اروپـایی دولت های ملی و ناسیونالیسم را به مثابٔه بخش 
جداناپذیر دولت و ملت سازی نسخه برداری و تحمیل کنند. برای برآورده ساختن 
این مأمول، برخالف تجربۀ اروپایی، نخبه گان کشورهای تازه ایجادشده فرایند 

و ُمدل دولت و ملت سازی از باال به پایین را به حمایت حکومت آغاز کردند.
در نمونۀ افغانستان نخبه گان پشتون به رغم تقسیم آنان میان هند بریتانیایی 
کستان و افغانستان، به حمایت قدرت های استعماری به قدرت  و سپس میان پا
رسیدند تا بر دولت تازه  ایجادشدۀ افغانستان آن چنان که منافع امپراتوری های آن 
کم موفق شدند تسلط  زمان ایجاب می کرد حکم روایی کنند. وقتی که نخبه گان حا
خود را بر افغانستان تازه ایجادشده به پشتیبانی استعمار، به ویژه بریتانیا، تحکیم 
بخشند، به صورت فعال فرایند برساخت روایت نو برای دولت پسااستعماری 
جدید را آغاز کردند. برای تحقق این مأمول، چنان که در فصل نظری توضیح 
دادم، نخبه گان پشتون در برساخت گفتمان رسمی ُمدل اروپایی را از طریق هند 
بریتانیایی، ترکیه و ایران نسخه برداری کردند. تجربۀ اروپامحور، مانند تجربۀ 
دولت، بـه دولت هـای ملی پسااستعماری در آسـیا و افـریقا توسـط استعمار صادر 

گردید یا توسط این دولت ها نسخه برداری شد. 
نخبه گـان جدیـد پشتون در افغانستان الگـوی مشابـه تجـربۀ اروپایی را در 
برساخت گفتمان جدید برگزیدند و آن را با درنظرداشت توان و قدرت نخبه گان 
و دولت افغانستان در مراحل مختلف تطبیق کردند. وقتی حکومت به صورت 
رسمی و فعال بنیاد روایت رسمی را گذاشت، به شکل عمده به اروپا یا تجربۀ 
استعماری اتکا کرد، اما به صورت پارادوکسیکال در عین زمان از دین، تاریخ و 
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ارزش های قبیله یی نیز در برساخت تصویر استفاده کرد.
در مرحلۀ بنیان گذاری وقتی نخبه گان تازه به قدرت رسیده تالش کردند تصویر 
را برسازند، از استراتژی  دوگانه یی استفاده کردند: 1( اتکا بر دانش استعماری 
دربارۀ افغانستان و 2( استفادٔه گزینشی از کتاب های محدود تاریخ در دسترس 
به زبان فارسی. در مراحل بعدی، هنگامی که دانش استعماری درونی گردید، 
نخبه گان مورد حمایت حکومت توانستند به توسعه  و رشد روایت رسمی بپردازند 

و به تدریج ابعاد تازه یی به آن عالوه کنند. 
عالوه براین، نه تنها آنان ُمدل ناسیونالیستی روایت جدید افغانی را بر نفوس 
داخـلی تحمیل کـردند، بل کـه آن را بـر مـعرفت شناسی غـربی دربـارۀ افغـانستان 
نیز تـزریق کـردند. بـرای تحقق این مأمول، حکومت های متوالی افغانستان به 
صورت عمده بر تاریخ، برای ابداع و برساخت داستان شکل گیری دولت در 
محور ابرنشانه و گره گاه های درهم تنیدۀ گفتمان که در معرفت  شناسی غربی نیز 

به صورت کامل بازتاب یافته، اتکا کردند. 
افغانستان به مثابۀ  دولت پسااستعماری کشور متکثر، چندقومی و چندفرهنگی 
می باشد. افغانستان کشور اقلیت های قومی است، چون هیچ یک از گروه های 
کثریت سادۀ پنجاه جمع یک را در این کشور پوره نمی کنند. 1پشتون ها یا  قومی ا
افغان ها برخالف روایت رسمی یکی از اقوام تازه  وارد در منطقه می باشند، چون 
کمان منطقه فارس ها یا ترک  ها بودند و زبان فارسی برای قرن ها زبان  قبل برآن حا
بین االقوامی منطقه بود. اما این تنوع و چندگانه گی در برساخت و ابداع گفتمان 
رسمی بازتاب داده نشده است. گفتمان های غیرپشتون که روایت انحصارگرای 
رسمی را به چالش کشیده اند و خواهان نماینده گی اقوام دیگر در نظم نمادین 
می باشند، از سوی حکومت های پشتون مسلط در افغانستان به صورت بی رحمانه 
1. برای تفصیل بیش تـر ر.ک. بـه: رحیمی، مجیب الـرحمن، )1398(، نقـدی برساختار نظام در 

افغانستان، کابل: انتشارات عازم.
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سرکوب یا خاموش گردیده اند و یا به حاشیه رانده شده اند. از سوی دیگر روایت 
رسمی نه تنها نماینده گی از اقوام دیگر در کشور را انکار می کند بل که برخی از 
ادعاها و سیاست های حکومت را نیز توجیه می نماید. در این راستا می توان به عنوان 
کثریت  نمونه از به تصویرکشیدن افغان ها به عنوان مالکان اصلی این سرزمین و ا
مطلق1  که به صورت طبیعی، حق حکم روایی بر افغانستان را دارند و اقوام دیگر 
به عنوان مهاجران و تازه واردان که باید هویت افغانی دولت را قبول کنند، نام برد.  
کمان مستبد کشور  گفتمان رسمی به عنوان یگانه حقیقت مطلق از سوی حا
تا آغاز بی جایی و چندگانه گی ترویج گردید. در این مرحله گفتمان های تازه یی سر 

برآورده اند و برای نخستین بار روایت رسمی را علنًا به چالش کشیده اند.

قراردادن افغانستان در بستر کالن منطقه یی
به موضوعاتی می پردازم که  بـرداشت  عمومی  از فصل در ذیل  این بخش  در 
از گفتمان رسمی حذف شده اند و برای فهم افغانستان و مساعدسازی زمینه 
برای ارایۀ گفتمان تمدنی به عنوان یک گزینۀ بدیل مهم اند. برای فهم افغانستان، 
گانۀ مستقل، متمایـز از دیگران و  البته نـه بـه عنـوان یک واحـد سیاسی جـدا
تاریخی-باستانی، بل  به عنوان دولت پسااستعماری یی که قهرًا ایجاد و در نظام 
بین المللی جدید اروپامحور ادغام گردیده، باید آن را در بستر و زمینۀ درست 
تاریخی حوزۀ ایران، آسیای مرکزی و هند قرار دهیم. این حکم برتمام دولت های 
کستان و جمهوریت های آسیای میانه صدق  پسااستعماری منطقه چون ایران، پا
گانه و متمایز از همسایه گان   می کند. برساخت و ابداع گذشتۀ تاریخی-تمدنی جدا
منطقه یی برای افغانستان به ویژه افسانۀ شکل گیری دولت ریشه در ناسیونالیسم 
1. تقسیم قدرت در افغانستان در مرحلٔه پسا-2001 به اساس فیصدی نفوس اقوام در وزارت ها و ادارات 
دولتی صورت می گیرد. در غیاب احصاییۀ قابل اعتبار می توان گفت که پشتون ها در موقعیت برتری 

در مقایسه به سایر اقوام قرار دارند.
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افغانی مورد حمایت دولت دارد تا در واقعیت های تاریخی.  
نفس نظریۀ تقسیم بندی تاریخ دولت در افغانستان به: 1( تاریخ باستانی به 
نام های آریانا و خراسان و با فهرست طوالنی یی از دولت های مستقل پیشااسالمی 
و پسااسالمی و 2( افغانستان معاصر که توسط احمدشاه ابدالی در سال 1747 
تأسیس گردیده، دروغین و گمراه کننده است. واقعیت این است که واحد مستقل 
سیاسی یی به مفهوم ُمدرن در سال 1880 ایجاد گردید و با حمایت امپراتوری بریتانیا 
به نام یکی از اقوام این کشور افغانستان نام گذاشته شد و هم چنان تحت قیمومیت 
بریتانیا باقی ماند تا این که در سال 1919 به عنوان یک دولت مستقل اعالن گردید.

تفاوت میان نقشۀ سیاسی منطقه در مرحلۀ پیشااستعماری و پسااستعماری 
در بحث ظهور دولت افغان در کنار اصل در بستر یا زمینۀ تاریخی قرار دادن،1 بسیار 
مهم است که میان نقشۀ تاریخی منطقه در مرحلۀ پیشااستعماری و پسااستعماری 
تفاوت قایل شویم. قبل از رسیدن استعمار در منطقه چندین دودمان از تبارهای 
متفاوت، چنان که به تکرار توضیح داده شد، بر منطقه حکم روایی کرده اند. برخی 
از این دودمـان ها بر منـاطـق محـدودی در این حـوزه تسـلط داشتـند و عـده یی بر 
کلیت فالت ایران حکومت کرده اند. نظام  سیاسی و زبان سیاسی کلیت منطقه 
به دلیل نفوذ اسالم و دیگر عنعنات منطقه یی در مقایسه با تجربۀ پسااستعماری 

متفاوت بود.2
منطقه با نظام سیاسی اروپامحور بعد از فرارسیدن استعمار آشنا گردید و یا 
شاید بعد از این که قهرًا توسط استعمار وارد نظام بین المللی استوار بر دولت های 
ملی ساخته شد. اصطالحات و مفاهیمی چون دولت و حکومت به معنایی که 

1. Historical contextualization
2. Lewis, B., (1991), The Political Language of Islam, The University of Chi-
cago Press, and Alam, M., (2004), The Language of Political Islam: India 
1200-1800, University of Chicago Press.
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امروز می دانیم مانند بسا اصطالحات و مفاهیم سیاسی اروپایی در منطقه جدید 
هستند. بنابراین، ادعای این که دولت ملی  مستقلی در شکل و سیمای افغانستان 

در منطقه برای صدها سال وجود داشت دروغ، و گمراه کننده است.

تفاوت میان افغانستان به عنوان واحد سیاسی و افغان ها به مثابۀ یک گروه قومی
روایت رسمی مانند گفتمان های استعماری و پسااستعماری تاریخ افغانستان را به 
عنوان یک واحد سیاسی با تاریخ افغان ها یا پشتون ها به اشتباه می گیرد یا مخلوط 
می سازد. مطالعات قوم نگاری دربارۀ یکی از اقوام این سرزمین بر تاریخ، سیاست 
و هویت یک جامعۀ چندقومی و چندفرهنگی سایه افگنده است. این برداشت 
نادرست به اندازه یی شایع است که عده یی به ویژه در غرب به سختی می توانند 
میان افغانستان بـه عنـوان یک واحـد سیاسی متکثر و افغان هـا به عنوان یکی 
از اقوام کشور تفاوت قـایل شونـد. این برداشت به نوبۀ خود نه تنها اقوام دیگر را 
از حق نماینده گی محروم می سازد بل که به غلط فهمی ها و برداشت های نادرست 

کادمیک و سیاست گذاری ها دامن می زند.  فراوانی در سطح مطالعات ا
مطالعات قوم نگاری توسط نویسنده گان استعماری به ویژه بریتانیایی ها از 
هند آغـاز گـردید و بـه صورت عمده بـر افغان ها به دلیل موقعیت جغرافیایی و 
گنده و از  همجواری آنان با هند تمرکز داشت. این دانش استعماری ناقص، پرا
نگاه سیاسی جانب دار نه تنها از سوی حکومت و نخبه گان افغان بازتولید، درونی 
و شامل نصاب درسی و تاریخ نگاری رسمی گردید، بل که محوریت و تأثیر خود 

را بر گفتمان غربی دربارۀ افغانستان نیز حفظ کرد. 
برای فهم درست افغانستان به عنوان یک واحد سیاسی و بازکردن فضا برای 
کیدًا توصیه می گردد تا 1(  نماینده گی از تمام گروه های قومی در این کشور، ا
روایت رسمی و استعماری افغانستان به نفع یک قرائت و برداشت دموکراتیک 
گیر بازنگری، بازنویسی و استعمارزدایی گردد و 2( میان تاریخ افغان ها به  و فرا
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عنوان یک گروه قومی و تاریخ افغانستان بـه عنوان یک واحـد سیاسی چندقومی 
و چندفرهنگی فرق گذاشته شود.

گیر، به  گفتمان رسمی به دلیل طبیعت انحصارگرا و فقدان نماینده گی فرا
رغم تسلط و غلبه در جامعه، نتوانست حتی با استفاده از ابزارهای ایدیولوژیک 
به مرحلۀ هژمونی برسد یا به مرحلۀ اسطوره، انگاره و افق ارتقا یابد. گفتمان 
رسمی در نتیجۀ طبیعت انحصارگـرای خـود در مرحلـۀ حـوادث پسابی جایی 
و درهـم شکستن نظـم نمادینی کـه بـرساخته بـود، بـا چـالش ها و دشواری های 

بی سابقه یی روبه رو می باشد.





چه گونه گی برخورد با گفتمان رسمی

برای  احتمالی  گزینه یی  به عنوان  تمدنی  گفتمان  ارایۀ  از  قبل  این بخش،  در 
گونیستی در افغانستان پسابی جایی، به اختصار به  خنثی سازی تنش رادیکال انتا
گونیست در بحث چه گونه گی برخورد با گفتمان رسمی و  دو جریان عمدۀ انتا

حل بحران هویت می پردازم. 
می دانم که نماینده گی از تمام دیدگاه ها و گفتمان های موجود در کشور در 
گر کار  بحث پرداختن انتقادی به روایت رسمی شکل گیری دولت در افغانستان، ا
ناممکن نباشد بدون تردید کار دشوار و زمان گیر است. به این اساس تالش کردم 
کثر گفتمان های  گفتمان های مختلف را در این باب زیر دو عنوان عمده که ا

مرحله ی پسابی جایی را احتوا می کنند مطرح کنم: 
1. گفتمان ناسیونالیستی افراطی انحصارگرا که به صورت عمده از نخبه گان 
پشتونیست 1 و عده یی از غیرپشتون هایی که باورها و برداشت های مشابه 

دارند، نماینده گی می کند.
کثـریت  2. گفتمان اعتراضی دموکراتیک کثرت گرای همه شمول  کـه از ا
پشتون  نخبه گـان  از  انـدکی  تعداد  اوزبیک و  تاجیک ، هـزاره،  نخبه گان 
به کار می برد. او  یا حکومت پشتون  پهلوان اصطالح پشتونیست را به عوض نخبه گان پشتون   .1
کمیت  استدالل می کند پشتونیسم یک ایدیولوژی است و به این باور می باشد که تنها پشتون ها حق حا
بر این سرزمین را دارند. با کاربرد این اصطالح او هم چنان میان تودۀ پشتون و اقلیتی که به پشتونیسم 

به عنوان ایدیولوژی باور دارند فرق قایل می شود.
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نماینده گی می  کند.
طبعًا در تفصیل و جزئیات این گفتمان هـا بـا در نظـرداشت گروه ها، اقوام و 
جـریان هـایی کـه از این گفتمان هـا نماینده گی می کنند تفاوت هایی وجود دارد. به 
طور نمونه در جزئیات و تفصیل گفتمان پشتون محوری که از سوی جریان های 
رادیکال سیکوالر و غیرسیکوالر ارایه می گردد، تفاوت وجود دارد. به این منوال 
در تفصیل گفتمان هایی که از سوی تاجیک ها، هزاره ها و اوزبیک های افغانستان 
روایت  کشیدن  چالش  به  در  مشترک،  مخرج  داشتن  رغم  به  می گردند  ارایه 

پشتون محور، تفاوت های جدیی موجود است.1

1. به طور نمونه در جریان اعتراض نماینده گان غیرپشتون در لویه جرگۀ قانون اساسی 2003 به رغم 
اتحاد این اقوام علیه پشتونیست ها، هزاره ها خواهان به رسمیت شناخته شدن مذهب شیعه در افغانستان،  
به عنوان زبان تحصیلی اوزبیک ها در  اوزبیکی  به رسمیت شناخته شدن زبان  اوزبیک ها خواهان 
کثریت اوزبیک نشین و تاجیک ها خواهان نظام غیرمتمرکز پارلمانی بودند. پرداختن به  مناطقی با ا
گانه یی است. برای تفصیل  گره گاه های گفتمان های قومی و تالقی و اختالف  آن ها نیازمند بحث جدا
بیش تـر ر.ک. به: رحیمی، مجیب الرحمن، )1398(، ص. 135 تـا 147، نقـدی برساختار نظام در 

افغانستان، کابل: انتشارات عازم.
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قبل از پرداختن به تفصیل گفتمان افراطی انحصارگرای ناسیونالیست افغانی 
کید کنم که من با پشتون ها به عنوان یک کلیت برخورد نمی کنم،  می خواهم تأ
بل که تنوع در میان پشتون ها و به تأسی از آن تنوع در گفتمان های آنان را به 
رسمیت می شناسم. باید در مطالعه و برخورد با پشتون ها تفاوت میان توده های 
مردم، نخبه گان و هم چنان اختالفات شدید جریان های ایدیولوژیک را در نظر 
گرفت. هم چنان با رویکردی که پشتون ها را به عنوان یک کلیت همگون یا 
به عنوان یک نژاد واحد و خالص ارایه می کند، مخالف هستم. به رغم این تنوع 
وقتی بحث هویت  و تاریخ یا آن چه من گذشتۀ برساختۀ گزینشی مورد حمایت 
کثریت پشتون ها بدون  حکومت یا گفتمان رسمی می نامم، مطرح می گردد ا
در نظرداشت تفاوت ها و اختالفات ایدیولوژیک یا حتی نزاع ها و درگیری های 
درون قبیله یی، به مثابۀ سوژه های گفتمان رسمی یا سوژه های فراخوانده شده،1 از 

آن به عنوان گذشتۀ ازلی و مقدس حمایت می کنند. 
در این بخش تالش می کنم به اختصار به توضیح و تبیین ادعاهای بنیادین 

گفتمان افراطی انحصارگرای ناسیونالیست افغانی بپردازم:
1. گفتمان انحصارگـرا روایت رسمی2 را می پـذیرد و آن را بـه عنـوان یکی از 
1. Interpellated subjects

2. هدفم از گفتمان رسمی در این جا ابرنشانۀ برساختۀ گفتمان رسمی و سه گره گاه درهم تنیدۀ آن 
می باشد. 
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ارزش های مقدس ملت افغان تبلیغ می کند؛
2. ناسیونالیسم افغانی1 را که در زمان حبیب الله خان )1909 تا 1919( ریشه 
کمیت  گرفت، در زمان امان الله خان )1919 تا 1928( رشد یافت و در دوران حا
دودمان مصاحبان )1930 تا 1978( به عنوان سیاست رسمی دولت، غنی سازی و 

تطبیق گردید، در مجموع قبول دارد؛2
3. با هرنوع تالش، حرکت و پرسشی که گفتمان رسمی و بازنمایی یا نظم نمادین 

آن را به چالش بکشد مخالف است؛
تأسیس  )پشتون ها(  افغان ها  توسط  افغانستان  که  می  کند  استدالل  قوت  به   .4
کثریت مطلق را در این کشور تشکیل می دهند و زبان  گردیده است و آنان ا

پشتو باید زبان رسمی و ملی کشور باشد؛
سـرزمین های  دست آوردن  بـه  ادعـای  کـه  الحـاق طلب  حـرکت هـای  از   .5

کستان را دارند به قوت حمایت می کند؛ ک پا پشتون ها در خا
6. به شدت طرف دار پشتونیزه کردن افغانستان است و از سرشت پشتونی دولت 

افغان به عنوان یکی از اهداف بنیادین خود دفاع می کند؛
کمان طبیعی این کشوراند و هیچ کس غیر از  7. به این باور است که پشتون ها حا

1. برای فهم ناسیونالیسم افغانی، ریشه ها، مولفه ها و این که چه گونه رشد و توسعه یافت ر.ک. به: 
Anthony, H., (2002), Nationalism in Afghanistan, International Journal of 
Middle East Studies, Vol. 34, pp. 299 – 315.

2. ناسیونالیسم افغانی و مفاهیم ُمدرن ناسیونالیسم غربی به صورت نظام مند به الگوهای مشروعیت 
سیاسی در افغانستان در زمان شاه امان  الله اضافه گردیدند. بنیاد ناسیونالیسم افغانی که توسط افغان های 
جوان تحت رهبری محمود طرزی و فعالیت های او در سراج األخبار افغانیه اساس گذاشته شد بیش تر 
و  فعالیت ها  این  داشت.  تمرکز  اسالمیسم سید جمال الدین  پان  و  افغانستان  تاریخ  پشتو،  زبان  بر 
ایده ها به سیاست های رسمی حکومت تبدیل شدند. خاندان مصاحبان نه تنها از ناسیونالیسم افغانی 
کمیت امان الله توسعه  کمیت حبیب الله ریشه گرفته بود و در زمان حا پشتون محور که در زمان حا
یافته بود، رسمًا حمایت کرد، بل که آن را با قوت تمام چنان که در فصل های قبلی به بحث گرفته شد 

تقویت و بخشی از سیاست های رسمی حکومت ساخت.  
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کمیت بر این سرزمین را ندارد؛ پشتون ها حق حا
در  کنند  برقرار  ارتباط  بیرونی  کشورهای  با  تا  می دهد  اجازه  پشتون ها  به   .8
حالی که برقراری چنین رابطه یی را از سوی اقوام دیگر یا رهبران آنان خیانت 

ملی می پندارد؛ 
9. به این باور است که افغانستان یگانه دولت پشتون در جهان است و سایر 
کن در ایـن کشور دولت های مستقل خود را در منطقه دارند:  گروه های قومی سا
فارس ها، تاجیک ها، ترک ها و اوزبیک ها دولت های ایران، تاجیکستان، ترکیه 
و اوزبیکستان را در اختیار دارند و افغان ها و افغانستان از این قاعده مستثنا 
نمی باشند و پشتون ها حق دارند افغانستان را به عنوان سرزمین و دولت خود در 
اختیار داشته باشند. به این اساس از تمام اقلیت های قومی1 می خواهد تا سرشت 

و هویت افغانی/پشتونی دولت را بپذیرند؛ 2
به قوت، سیاست استعمارداخلی و تغییر دموگرافیگ را به نفع پشتون ها   .10

برای حفظ تسلط قومی دنبال می کند؛
کشورهای  مزدوری  به  را  غیرپشتون ها  جریان  این  رادیکال  طرف داران   .11

بیـرونی و بـه تجـزیه و تخـریب کشور متهم می کنند و آنـان را مسٔوول جنگ ها، 
نزاع ها و بی ثباتی های سه دهۀ اخیر می دانند؛

کنان بومی و اصلی این  12. افراطی های این جریان به این باوراند که تنها پشتون ها سا
کشور می باشند و سایر اقلیت های قومی در افغانستان مهاجرانی اند که در مراحل 

1. طرف داران گفتمان افراطی قوم گرای پشتون محور از اقوام دیگر در این سرزمین به نام اقلیت ها نام 
کثریت پشتون ها را برای آنان گوشزد کنند و از طرف  دیگر جایگاه دست دوم  می برند تا از یک سو ا

بودن در کشور را.
2. Ahady, A. (1991), Conflict in Post–Soviet–Occupation Afghanistan, Jour-
nal of Contemporary Asia, Vol. 21: 4, p. 513–528, and Ahady, A. (1995), The 
Decline of the Pashtuns in Afghanistan, Asian Survey, Vol. 35, No. 7, July, p. 
621–634.
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مختلف بـه این کشور مهاجرت کرده اند. به این اساس مانند پشتون ها اصیل یا 
خالص و داخلی نیستند و می توان در صورت نیاز آنان را دوباره به سرزمین های 

اصلی آنان برگردانید؛ 
13. با قوت و حرارت استدالل می کند که افغان ها، افغانستان را در زمان باستان 
تأسیس و با افتخار از این سرزمین دفاع کرده اند و تمام متجاوزان چون اسکندر 
کبیر، چنگیزخان، امپراتوری بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی را شکست داده اند 

تا گره گاه تجاوز و مقاومت را تقویت و بازتولید نماید؛
14. و نخبه گان قوم گرا، ناسیونالیست و پشتونیستی  که از این گفتمان انحصارگرا 

حمایت و به تبلیغ آن می پردازند در نظم حکومتی پسا-2001 تحت رهبری آقای 
کرزی و محمد اشرف غنی احمدزی تالش می کنند با استفاده از منطق تفاوت به 

دهۀ 1960 برگردند و از دوران بی جایی به صورت کامل عبور نمایند.
کمیت محمد ظاهرشاه به  آنان برای انجام این مأمول تالش می کنند دوران حا
ویژه دهۀ دموکراسی )1963 تا 1973( را به عنوان عصر طالیی تاریخ افغانستان به 
تصویر بکشند. به صورت شگفت انگیزی در دوران گذار پسا-2001 در افغانستان 
زیر تأثیر نخبه گان پشتون به همکاری ایاالت متحدۀ امریکا، سازمان ملل متحد و 
متحدان آنان قانون اساسی 1964 با حذف فصل مربوط به پادشاه اتخاذ گردید. با این 
اقدام آنان توانستند روایت قدیم مورد حمایت دولت و نظم  نمادین پشتون محور را 
دوباره احیا کنند. سمبول ها و نمادهای دولتی چون پرچم، سرودملی و نام رسمی 
دولت که با در نظرداشت گرایش های ایدیولوژیک رژیم ها یا قدرت ها به عنوان 
عالیم بی جایی حذف یا تغییر کرده بودند دوباره در مرحلۀ پساُبن با نمادها و نام های 
سنتی تعویض گردیدند. آنان موفق شدند بار دیگر لویه جرگه را به عنوان یگانه 
سازوکار حل مسایل و قضایای کالن ملی و نجات کشـور در حاالت بحرانی معرفی 
کنند. در نتیجه لویه جـرگه در قانـون اساسی جدید 2004 به عنوان عالی ترین مظهر 
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ارادۀ مردم افغانستان احیا گردید و در کنار آن به لویه جرگۀ عنعنه یی، اضطراری و 
مشورتی نیز مشروعیت بخشیده شد. برای حفظ ویژه گی قومی دولت در افغانستان 
گراف جنجالی یی را در مادۀ شانزدهم  این نخبه گان به حمایت حامد کرزی پارا
قانون اساسی 2004 به صورت غیرقانونی بعد از تصویب آن توسط لویه جرگۀ قانون 
کید می کند که: »مصطلحات علمی و اداری  گراف تأ اساسی اضافه کردند. این پارا

ملی موجود در کشور حفظ می گردد.« 1
گـراف در قـانون اساسی هـرکسی  در عمـل با وارد شـدن غیرقـانونی این پـارا
اصطالحات پشتویی را که توسط حکومت های قوم گرا در حوزه های مختلف 
برای تضعیف زبان فارسی ابداع و تحمیل گردیده بودند به کار نبرد متهم به نقض 
قانون اساسی می گردد.2 این نخبه گان به رغم مخالفت ها و اعتراضات گستردۀ 
اقوام دیگر موفق شدند سرودملی را به زبان پشتو بر دیگران تحمیل کنند. آنان 
متمرکز  نظام  موفق شدند  قومی  تداوم سلطۀ  و  بقا  از  اطمینان  برای  هم چنان 
گیر پارلمانی به حمایت  ریاستی انحصارگرا را به عوض نظام غیرمتمرکز و فرا

بیرونی ها اتخاذ و بر جامعه تحمیل کنند.3
بـرای دنبـال کـردن ایـن سیاست وزارت معـارف افغانستان در این اواخــر 
اعالن کرد که تصمیم دارد تاریخ دوران پسابی جـایی را از نصاب درسی بـه دلیل 

1. قانون اساسی 2004 جمهوری اسالمی افغانستان، مادۀ شانزدهم. 
2. داستان جنجال برانگیز ژورنالیست تلویزیون ملی در والیت بلخ که به خاطر کاربرد اصطالح دانشگاه 
در گزارش فارسی به عوض اصطالح پشتوی پوهنتون تهدید به اخراج گردید و جنجال های مستمر 
در مورد کاربرد اصطالحات در افغانستان نمونه هایی از این برخورد را به نمایش می گذارند. حکومت 
افغانستان در 26 فبروری 2013 کاربرد و استفاده از »زبان ها و لهجه های بیرونی« را در رسانه ها ممنوع 
اعالن کرد و از وزارت های اطالعات و فرهنگ، معارف و تحصیالت عالی خواست تا این تصمیم را 
اجرایی سازند. مشکل دانشگاه و دانشکده یا پوهنزی و پوهنتون در برخی از دانشگاه های کشور هنوز 
کثریت کارشناسان و ناظران به این باوراند که هدف اصلی این نوع تصمیم ها تضعیف زبان  الینحل اند. ا

فارسی و بذر نفاق می باشد تا تالش برای ملت شدن یا غنای زبان پشتو.
در  نظام  برساختار  نقدی   ،)1398( الرحمان،  مجیب  رحیمی،  به:  ر.ک.  بیش تر  تفصیل  برای   .3

افغانستان، کابل: انتشارات عازم. 
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غیرسیاسی سازی و غیرقومی سـازی تاریخ حـذف کنـد.1 گفتمان نـاسیونالیست 
قوم گرا و انحصارطلب نه تنها روایت رسمی را قبول دارد بل که آن را به عنوان 
سیاست رسمی دولـت تطبیق می کنـد و در تـالش است تـا آن را به عنوان یگانه 

حقیقت مطلق درونی، ته نشین و غیرجدل برانگیز سازد. 

1. برای تفصل بیش تر ر.ک. به: 
Washington Post: ‘In Afghanistan, a new approach to teaching history: Leave 
out the wars’, available at: http://www.washingtonpost.com/world/asia_pa-
cific/in-afghanistan-a-new-approach-to-teaching-history-leave-out-the-
wars/2012/02/03/gIQA57KNqQ_story.html (Accessed on 10/03/2013)



گفتمان اعتراضی دموکراتیک کثرت گرا و فراگیر

گیـر که می تـوان از آن به عـنـوان چتری  گفتـمان اعـتراضی کثـرت گـرای فــرا
و  گروه ها  سایر  و  اوزبیک ها  هزاره ها،   تاجیک ها،  نوظهور  گفتمان های  برای 
جریان های دمـوکراتیک نام بـرد، در دوران بی جایی شکل گرفت و چشم انداز 
تازه یی برای نوع نگاه و برخورد با گفتمان رسمی فراهم می سازد. در جزئیات 
تفاوت هایی وجود دارد. در  اقوام طبعًا  این جریان ها و  و تفصیل گفتمان های 
این بخش بیش تر روی توافق دیدگاه های آنان در مورد چه گونه گی برخورد با 
گفتمان رسمی تمرکز می کنم تا تفاوت های این جریان ها. گفتمان کثرت گرای 
اعتراضی دموکراتیک در تاریخ سیاسی قرن بیستم افغانستان ریشه دارد، اما به 
دلیل سرکوب و به حاشیه رانده شدن اجباری در دوران بی جایی دوباره ظهور کرد 
و به عنوان گفتمان بدیل در مرحلۀ پسا-2001 مطرح گردید. گفتمان اعتراضی نه 
تنها گفتمان رسمی را به چالش می کشد بل که به قوت به سوی بازنویسی کلیت 
کالن روایت کشوری فرا می خواند. در این بخش از فصل تالش می کنم برخی از 

عمده ترین اهداف و ادعاهایی این جریان را برجسته سازم.
1. گفتـمان اعتـراضی کثـرت گرای دمـوکراتیک تالش می کنـد ادعـاها 
و فرضیه های بنیادین روایت رسـمی؛ افغانسـتان، افغـا ن ها و دو گـره گـاه 
چه گونه گی ظهور و حکومت توسط جرگه ها را مسأله مند سازد و به این باور 
کمان قوم گرا  است که گفتمان رسمی بر جعل، دروغ و تاریخ سازی توسط حا
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و پشتونیست ها استوار می باشد؛
2. به قوت استدالل می کند که روایت رسمی پشتون محور و انحصارگرا 
است و از تنوع قومی و فرهنگی کشور به ویژه  هویت اقوام دیگر کشور 

نماینده گی نمی کند؛
3. به این باور است که روایت رسمی و ناسیونالیسم قوم محور مورد حمایت 
دولت به زور توسط حکومت های پشتون تبار بدون رضایت و خواست مردم 

بر  آنان تحمیل گردیده است؛
4. نظام معرفت شناختی جانب دار و پشتون محور غربی در مورد افغانستان 
کنون در غرب مسلط می باشد و سیاست های غرب را در مورد  را که تا ا

افغانستان سمت و سو می دهد یا توجیه می کند، زیر سوال می  برد؛
5. پشتون ها را به عنوان یکی از اقوام عمدۀ منطقه به رسمیت می شناسد، 
اما ادعای تأسیس افغانستان معاصر یا ُمدرن را توسط احمدشاه درانی در 
سال 1747 رد می کند. برخالف این، گفتمان اعتراضی استدالل می کند 
که افغانستان به عنوان یک واحد سیاسی با مرزهایی بین المللی کنونی اش 
توسط امپراتوری های بریتانیا و روسیه در دهٔه 1880 ایجاد گردید و حتی نام 
کنان  افغانستان برای این کشور توسط بریتانیایی ها اختراع و بدون رضایت سا

کشور بر آنان تحمیل گردید. 
6. به این باور است که پشتون ها یکی از اقوام تازه  وارد در این منطقه به 
شمار می روند. آنان به تدریج حوزۀ نفوذ خود را از اطراف کو ه های سلیمان 
کستان امروزی موقعیت دارد به سوی مناطق دیگر گسترش دادند.  که در پا
در این راستا گاهی در همراهی با جهان گشایان به عنوان نیروهای جنگی 
و گاهی به اثر مهاجرت مناطق جدیدی را در خراسان یا حوزۀ شرق ایران 

اشغال کردند؛
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7. به این باور است که تاجیک ها یا فارس ها و سپس ترک ها بر این منطقه 
برای قرن ها حکم روایی کرده اند. از یک سو این گذشتۀ تاریخی مربوط افغان ها 
نمی شود و از طرف دیگر از این گذشته در تاریخ و روایت رسمی به عنـوان 
گذشته و افتخارات اقـوام تاجیک و ترک تبار نماینده گی الزم صورت نگرفته 
اسـت. روایت اعتراضی دموکراتیک به این باور است که در منطقه قبل از 
فرارسیدن استعمار دودمان های متعددی با نظام های سیاسی متفاوتی حکم روایی 
کرده اند و باید تاریخ این دودمان ها و دوره ها جدا از تاریخ دولت افغانستان 

به عنوان یک دولت پسااستعماری مورد مطالعه قرار گیرد؛
8. خراسان؛ نام تاریخی شرق ایران که بعد از اسالم نیز شهرت و جایگاه 
خود را حفظ کرد به دلیل اهمیت تاریخی و نداشتن بار قومی-منطقه یی نام 

مناسب برای این کشور می باشد؛
9.  ناسیونالیسم افغانی در کلیت خود جانب دار و پشتون محور است و تعدد 

و کثرت جامعه را بازتاب نمی دهد؛
10. طـرف دار به رسمیت شناخته شـدن کثرت گرایی و نماینـده گی از این 
کثرت و تعدد در نمادها و سیاست های دولتی چون تاریخ ملی، نمادهای ملی، 
نشان های دولتی، چهره های تاریخی، جشن های ملی، مکتب ها، دانشگاه ها، 

قوای مسلح، نهادهای ملی و نظام اداری کشور می باشد؛ 
11.  برای دست یافتن به این مأمول، روایت دموکراتیک خواهان بازنویسی 
کلیت کالن روایت رسمی و بازتعریف افغانستان در سطح داخلی و بین المللی 
به عنوان یک جامعۀ متکثر، چندقومی،  چندزبانی و چندفرهنگی می باشد؛

12.  مدعی است که ملت ها و دولت های غربی به ویژه بریتانیا از کثرت گرایی 
و تنوع کشور، تحت تأثیر قدرت گفتمان استعماری یا حکومت های پشتون تبار 
یا نخبه گان پشتونیست، نمی دانند یا عمدًا از فهم این قضیه بازداشته شده اند. 
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کم  این حالت هنوز بر نهادهای علمی غربی و گفتمان  غربی افغانستان حا
است. روایت هم چنان به این باور است که بریتانیا و تعدادی از کشورهای 
کمان  کنون به عنوان حا غربی پشتون هایی در قدرت را از زمان استعمار تا ا
مشروع و صاحبان اصلی این سرزمین به رغم مخالفت و نارضایتی اقوام دیگر 

و واقعیت های موجود حمایت کرده اند؛ 
13. غرب را به کم توجهی یا فروگذاری عمدی توجه الزم برای مطالعه و 
فهم اقوام تاجیک، هزاره، اوزبیک و... کشور در مقایسه با توجه آنان به قوم 

پشتون، متهم می کند؛
14. برخالف روایت رسمی برخی از پشتون ها را به عقب مانده گی، قبیله گرایی 
و گیرماندن در تاریکی هایی قرون وسطی متهم می کند. روایت هم چنان عالوه 
می کند که پشتون ها برخالف ادعای پشتونیست ها و روایت رسمی از عمق 
الزم تمدنی، تاریخی یا فرهنگی یی قابل افتخار برخوردار نیستند و به این دلیل 

دست به ابداع و برساخت عمق و گذشتۀ تاریخی-تمدنی زده اند؛
15.  طرف دار قرائت معتدل از اسالم در برابر قرائت افراطی از دین چون 

قرائت جریان طالبان و سایر گروه های اسالم گرایی افراطی است؛
16. طرف دار و حامی نقش مسلط زبان فارسی به عنوان زبان تمدنی و زبان 

بین االقوامی در کلیت منطقه است؛
طرف داران افراطی گفتمان اعتراضی خواهان تغییر نام افغانستان به   .17
کمان  پشتون را متهم به ویرانی و  خراسان اند و نخبه گان پشتونیست و حا

عقب مانده گی کشور می کنند؛
18. گفتمان اعتـراضی روایت رسمی شکل گیـری دولت در افغانستان را رد 
می کند و لویه جرگه را نهاد عقب ماندۀ قبیله یی و غیردموکراتیک تلقی می کند؛ 
کید مضاعف و بیش تر بر  19. و از جایگاه گره گاه تجاوز و مقاومت با تأ

نقش غیرپشتون ها در جنگ با متجاوزان یا دفاع از وطن حمایت می کند.



نقد و ارزیابی دو گفتمان

گفتمان افـراطی انحصارگـرای نـاسیونـالیست بـه عنـوان تـداوم روایت رسمی 
در رویـارویی مستقیم بـا گفتمان هـای نـو یا گفتمان هـای در حـال ظهور دوران 
پسابی جایی که روایت رسمی را مورد سوال قرار می دهند یا به چالش می کشند، قرار 
دارد. این گفتمان در برداشت پشتون محور افغانستان ریشه دارد و بیش تر از دوران 
پیشابی جایی تسلط مطلق پشتون ها نماینده گی می کند. بنابراین، از بی جایی رادیکال 
پسا-1970در کشور نماینده گی نمی کند و خواست های گفتمان های نوظهور را به 
رسمیت نمی شناسد. عالوه براین، با گفتمان های نو از رویکرد رادیکال استفاده 
می کند و به دلیل انکار مطلق و برخورد نظامی گونه با این گفتمان ها که گاهی از 
سوی حکومت نیز حمایت می گردد، همیشه منبع تنش و تقابل در جامعه تلقی 

می گردد.
گفتمان اعتراضی دموکراتیک کثرت گرا بیش تر ریشه در دوران بی جایی دارد؛ 
از یک سو اختالل ساختاری را در نظر می گیرد و از طرف دیگر گفتمان رسمی 

و کالن روایت پشتون محور افغانستان را به چالش می کشد.
استدالل می شود که گفتمان اعتراضی دموکراتیک کثرت گرا در عکس العمل 
به روایت رسمی انحصارگرا و سرکوب گر ظهور کرده است. بنابراین، این روایت 
نه تنها تسلط پشتون ها را به چالش می کشد بل که درگیر یک رویارویی و تقابل 
قوم محور تلخ با پشتونیست ها است و آنان را به بی عدالتی و اتخاذ سیاست های 
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تبعیض آمیز متهم می کند. عالوه براین، طرف داران گفتمان اعتراضی تاجیک ها، 
هزاره ها و اوزبیک ها در فقدان دیگری، که در نمونۀ افغانستان پشتونیست ها 
هستند، اختالفات فراوان حل ناشدۀ قومی، مذهبی، تاریخی و سیاسی نیز دارند. 
این تنش ها وقتی آشکار می گردد که حکومت تحت ادارۀ پشتون ها با استفاده 
کثریت الزم وارد  از منطق تفاوت با یکی از گروه های قومی برای به دست  آوردن ا
معاملۀ سیاسی گردد. گفتمان اعتراضی کثرت گرا برخالف گفتمان قوم محور 
گنده و نامنظم است و در مراحل ابتدایی شکل گیری قرار  کنون پرا انحصارگرا تا ا

دارد و از نبود پیچیده گی الزم و انسجام سیاسی رنج می برد. 
در عین زمان گفتمان کثرت گرا با ادبیات دانش استعماری و پسااستعماری 
ناآشنا است و در جریان پژوهشم اشاره یی به دانش استعماری در نوشته ها و 
کارهای طرف داران این گفتمان به رغم سخن از نقش استعمار و سوء برداشت های 

غرب نیافتم. 
به غیر از این دو گفتمان، گفتمان های دیگری نیز دربارۀ افغانستان به شمول 
گفتمان های غربی و منطقه یی وجود دارند. همان طوری که تذکر رفت، گفتمان 
غربی در مورد افغانستان را به دو بخش تقسیم کردم: یک، گفتمان پیشابی جایی. 
دو، گفتمان پسابی جایی. اولی به عنوان گفتمان مسلط، گفتمان استعماری و 
رسمی را تکرار و بازتولید می کند و دومی که به تازه گی شکل گرفته و ظهور 
کرده است، نه تنها روایت رسمی را به چالش می کشد، بل  که به قوت طرف دار 

استعمارزدایی از کلیت روایت می باشد. 
گونیسم، ناممکن بودن انسداد، گشودگی جامعه،  به دلیل حذف ناپذیری انتا
امکان مندی و محتمل بودن هویت ها و به دلیل این که هر گفتمانی به عنوان 
کنندۀ غیرقابل کنترل،  برساخت سیاسی همیشه در معرض تهدید حوادث بی جا
امر بیرون گفتمانی و نیروهایی که در فرایند شکل گیری خود کنار زده قرار دارد، 
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هیچ گفتمان و هویتی کامل نیست. 
بنابراین، گفتمان رسمی به عنوان برساخت سیاسی، تاریخی و محتمل و ممکن، 
کننده به  به دلیل بازظهور گفتمان های کنار زده شده و تأثیرات حوادث بی جا
کنون گفتمان افراطی  صـورت رادیکـال و بنیادین متزلـزل و بی جـا گـردیده است. ا
ناسیونالیست انحصارگرا در مرحلۀ بی جایی و بی ثباتی مرزهای سیاسی تالش 
می کند شکاف ایجاد شده در نظم  نمادین پیشابی جایی را ترمیم و عناصر شناور را 
جذب کند. برای برآورده ساختن این مأمول، از منطق تفاوت استفاده می کند و 
گونیست گفتمان اعتراضی دموکراتیک  در عین زمان به شدت بر طرف داران انتا
کثرت گرا با استفاده از تاریخ و هویت هایی که با ابرنشانۀ گفتمان؛ افغانستان و 
افغان ها پیوند دارند حمله می کند. از نظر طرف داران گفتمان انحصارگرا مرزهای 
سیاسی بـه طـور طبیعی میـان »ما«؛ افغان هـا و »دیگران«؛ خارجی ها یا مزدوران 
کشورهای بیرونی وجود دارد و هرکسی وضعیت موجود یا افغان بوده گی سوژه ها 
را به چالش بکشد یا مورد سوال قرار دهد خاین یا مزدور خارجی ها به ویژه ایران، 
اوزبیکستان، تاجیکستان یا دشمن بیرونی تلقی می گردد، و سزاوار نابودی است. 
از سوی  دیگر، چنان که توضیح داده شد، مختل شدن نظم نمادین و هویت های 
وابسـته بـه آن در مـرحلــۀ پسـا-1970 فضـا را بـرای ظـهور گفتـمان اعتـراضی 
دمـوکراتیک کثرت گرا به عنوان عکس العمل رادیکال در برابر گفتمان رسمی 
باز کرده است. این گفتمان به نوبۀ خود تالش می کند تا برنامه های تازۀ سیاسی 
خود را برای جذب دال های شناور، تصمیم ناپذیر و عناصر بی جاشده که خود را 
در ساختار گفتمانی قدیم نمی بینند، مطرح کند. برخی از تاجیک ها، هزاره ها و 
اوزبیک ها به ویژه نسل جدید دوران بی جایی  به قوت استدالل می کنند که هویت 
آنان توسط گفتمان رسمی مسدود گردیده است. بنابراین، در سطوح مختلف 
تالش می نمایند تا هویت خود را در تقابل با دیگری؛ بیش تر پشتونیست ها، که 
مسٔوول انسداد هویت و مانع رسیدن به تکامل و ُپرشده گی پنداشته می شوند، 
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برسازند.
برای تحقق این هدف نه تنها تابوهای برساختۀ گفتمان رسمی را به چالش 
می کشند و مسأله مند می سازند بل که مجدانه برای به هژمونی رساندن برنامه ها 
و طـرح های سیاسی خـود کـار و تالش می کنند. انسداد هویت بـه عنوان تجربۀ 
گونیسم رادیکال در افغانستان  گونیست فضا را برای انتا متقابل برای دو نیروی انتا
پسابی جایی باز کرده است. فقدان گفتمان هژمونیک برای انسداد موقت زمینه 
را برای بحران هژمونیک در کشور فراهم ساخته است. در چنین فضایی رابطه 
میان سوژه های سیاسی این گفتمان ها شکل رادیکال معادلۀ دوست و دشمن را 
به خود گرفته است؛ »ما«؛ درونی ها، و »آنان«؛ بیرونی ها. این بـه خـوبی نشان 
گیر  می دهـد کـه زمینۀ گفت وگو میان گفتمان های انحصارگرا و اعتراضی فرا
کـه در تالش  اند یک دیگـر خـود را انکـار کنند و نادیده بگیرند اندک می باشد. 
بنابـراین، در چنین فضایی نیاز بـه راه سـومی دیده می شود تا میان این فاصله ُپل 
بزند و بنیاد نظری جامعی برای نزدیک سازی این هویت های درگیر و در حال 

نزاع و کشمکش فراهم سازد. 
با توجه به این که هدف سیاست در نظریۀ گفتمان ایجاد وحدت در فضای 
کشمکش و تنـوع می باشـد و کمـال سیاست دموکراتیک این است تا معادلۀ 
تبعیض  آمیز »ما« و »دیگری« را طوری تنظیم کند که با دموکراسی کثرت گرا 
همخوانی داشته باشد، برای خنثی سازی این تنش و بنیاد گذاری نظری »ما« و 
گونیسم کثرتگرا را مطرح  »دیگری« به عنوان رقیب به عوض دشمن، نظریۀ آ

و پیشنهاد می کنم.
گونیسم را از میان نمی بردارد و ریشه کن نمی سازد  گونیسم، انتا می دانیم که آ
بل که تنش موجود در این معادله را خنثی  می سازد و لبه های تیز درگیری، جدل و 
نزاع را کندتر می کند، چون در این معادله »رقیب« به عنوان دشمن باقی می ماند، 
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اما دشمن مشروع و کسی که ما با او مشترکاتی داریم و هردو به اصول اخالقی-
سیاسی  مشترکی پابندیم، به نظام سیاسی واحدی مربوطیم و در سایۀ نظم  نمادین 
مشترکی زنده گی می کنیم که کشمکش و نزاع در دایرۀ آن شکل می گیرد. به این 

گونیسم مبارزه میان رقبا به هدف بازکردن فضا برای مخالفت است. اساس، آ
گونستیک تهدید بالقوه یی وجود دارد که رویارویی دموکراتیک  در غیاب روابط آ
کره ناپذیر تعویض  به رویارویی میان هویت  های  ذات گرا یا ارزش های اخالقی مذا
گونیسم  گردد. بنابراین، گفتمان تمدنی به عنوان گزینۀ بدیل و همخوان با »آ
گونیسم در افغانستان  گونیسم موجود را به آ کثرت گرا« پیشنهاد می گردد، تا انتا

تغییر و ارتقا دهد. 
گفتمان تمدنی یی که مطرح و پیشنهاد می کنم  از ویژه گی های ذیل برخوردار 

است:
1. بی جایی رادیکال و اختالل ساختاری را در نظر دارد؛

2. کثرت گرایی و تنوع کشور را به رسمیت می شناسد؛
3. به عنوان پلی میان دو گفتمان در حال نزاع و کشمکش عمل می کند؛

4. و می تـواند فضایی منـاسب هم سـازی و هـم زیستی را میـان اقـوام در 

درون واحدملی و دولت های منطقه فراهم سازد و از تأثیرات و پیامدهای 
ویرانگر رابطه به اساس معادلۀ »دوست و دشمن« در درون واحدسیاسی و 
با همسایه گان جلوگیری و فضا را برای گفت وگو و همکاری های منطقه یی 

باز سازد.





گفتمان تمدنی دال  تهی وحدت و همزیستی

لکالو به این باور است که شکل دهی گفتمان هژمونیک تنها از طریق ایجاد 
دال تهی یی ممکن اسـت کـه تـوان جمع کـردن گفتمان هـای مختلف را در یک 
محور با ایجاد زنجیرۀ هم ارزی واحد دارا باشد. چنین دال تهی یی می تواند کلیت 
زنجیرۀ هم ارزی را با خالی کردن محتوا و از طریق طرد برخی از معانی مخالف یا 
حساسیت برانگیز باهم پیوند دهد. در این چنین وضعیتی گفتمانی شکل می گیرد 
و روی صحنه می آید که از تمام گفتمان های دیگر یا از برخی از عمده ترین 

گره گاه های آنان در زنجیرۀ هم ارزی مشترک نماینده گی می کند.
می دانم در فضایی مملو از خواست های متنوع، این  گفتمان ها از یک دیگر 
فرق می کنند و گاهی شاید مانند نمونۀ افغانستان در تقابل با یک دیگر قرار داشته 
باشند. اما هنوز ممکن است زنجیر هم ارزی یی میان این گفتمان های متنازع با 
خلق دال تهی یی ایجاد گردد. برای دست یافتن به این مأمول، گفتمان تمدنی را 
به مثابۀ دال تهی یا دال مرکزی برای خنثی سازی تنش موجود در نزاع گفتمانی 

گیر پیشنهاد می کنم.  در افغانستان و ایجاد نظم نمادین جدید دموکراتیک و فرا
برای فهم بهتر گفتمان تمدنی در قدم نخست تالش  می کنم به اختصار زمینه  
و بستر شکل گیری این گفتمان را به بحث بگیرم. آن گاه به توضیح و تبیین سه 
پاسخ عمده در برابر بی جایی هایی رادیکال و مختل شدن ساختار در منطقه بعد 
از فرارسیدن استعمار می پردازم. سپس گفتمان تمدنی را به عنوان دال  تهی با 
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گره گاه های آن برای پرکردن خالیگاه موجود در نزاع گفتمانی در افغانستان و 
منطقه برای ایجاد ثبات نسبی معنی  مطرح می کنم.

استدالل بـر این است کـه بعد از فرارسیدن قدرت های استعمار در منطقه به 
ویژه امپراتوری های روسیه و بریتانیا، نقشۀ سیاسی منطقه برای همیش تغییر 
کرد. این امپراتوری ها به اساس نیازهای جیواستراتژیک، نظامی، اقتصادی و 
سیاسی خود نقشٔه سیاسی منطقه را از نو ترسیم کردند. آنان در حوزۀ مشترک 
آن چه را من دولت های ملی پسااستعماری نامیدم به جای پادشاهی ها، امارت ها و 
امپراتوری های سنتی ایجاد کردند و این دولت های تازه  ایجادشدۀ پسااستعماری 
را قهـرًا وارد نظـم بین المللی اروپـامحور استـوار بــر دولت هـای ملی سـاختند. 
تحصیل کرده گان، نخبه گان و جنبش های سیاسی در منطقه در برابر این تحول و 
اختالل ساختاری بعد از رسیدن استعمار عکس العمل های مختلفی نشان دادند. 

از این جمع می توان به سه عکس العمل عمده اشاره کرد: 
1. پان ترکیسم؛

2. پان ایرانیسم؛
3. و دولت های ملی و برساخت ناسیونالیسم مورد حمایت دولت های ملی.

پان ترکیسم و پان ایرانیسم دو پاسخ عمده در برابر تحوالت دوران پسااستعماری 
به شمـار می رونـد. پـان ترکیسم بـه عنـوان یک حـرکت نـاسیونالیستی از سوی 
روشنفکران و تحصیل کرده گان ترک تبار امپراتوری روسیه در دهۀ 1880 شکل   
گرفت و به عنـوان یک جنبـش سـیاسی بـرای اتحـاد سیـاسی-فـرهنگی تمـام 

ترک زبانان امپراتوری عثمانی، روسیه، چین، ایران و افغانستان توسعه یافت. 
پان ترکیسم یا تورانیسم به صورت مرادف برای نظریۀ وحدت سیاسی، فرهنگی 
و قومی تمام ترک زبانان به کار می روند. این مکتب به برجسته سازی و تمجید 
گذشته  و آیندۀ مشترک پرافتخار ترک تباران می پردازد و جنبش تبارمحور به شمار 
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می رود. گفتمان اتحاد مجدد ترک تباران با تأثیرپذیری از این جریان، هنوز در 
میان ناسیونالیست های ترک پرطرف دار می باشد. 1 پان ترکیسم به عنوان یکی از 
پاسخ ها به بی جایی ها و تغییرات ساختاری با تمرکز بر اتحاد مجدد نژادی/تباری 
ترک باران در منطقه از یک سو می خواست با استعمار مبارزه کند و از طرف دیگر 

هژمونی ترک ها را تضمین کند. 
دومین گفتمان عمده یـی کـه  بـه عنـوان عکس العمل در بـرابر بی جـایی های 
جیوپولیتیک تازه بعد از فرارسیدن استعمار در منطقه ظهور کرد پان ایرانیسم بود. 
این مکتب توسط روشنفکران ایرانی به ویژه محمود افشار در اوایل دهۀ 1920 در 
تقابل با مداخله های استعمار، پان ترکیسم و پان عربیسم که تمامیت اراضی ایران 

را مورد تهدید قرار می داد، شکل گرفت. 
برخالف جنبش ها و حرکت های دیگر، پان ایرانیسم از نگاه قومی و زبانی 
گیر و همه شمول بود و بیش تر بر ناسیونالیسم سرزمینی تمرکز داشت  حرکت فرا
تا بر ناسیونالیسم قومی یا تباری. پان ایرانیسم در حالی که از برتری جایگاه مردم 
ایران در طول تاریخ دفاع می  کند، طرف دار همبسته گی و اتحاد مجدد ایرانی هایی 
است که در فالت ایران زنده گی می کنند. پان ایرانیسم خواهان وحدت فارس ها، 
افغان ها، آذری ها، کردها، بلوچ ها، تاجیک ها و تمام مناطقی است که تحت نفوذ 
فرهنگی ایران قرار داشتند. پان ایرانیسم زبان فارسی را به عنوان اساس این وحدت 

به رسمیت می شناسد.2  
سومین عکس العمل عمده، همان طوری که توضیح داده شد، ترویج و رشد 
دولت های تازه ایجادشدۀ پسااستعماری و تحمیل استراتژی ملت سازی از باال 
1. Encyclopaedia Britannica at: http://www.britannica.com/EBchecked/top-
ic/440700/Pan-Turkism, and Landau, J. M., (1995), Pan-Turkism: Form Irre-
dentism to Cooperation, London: C. Hurst and Co.
2. http://www.paniranism.net/

برای معلومات بیشتر ر.ک. به وبسایت رسمی پان ایرانیست ها:
http://english.paniranist.org/. (Accessed on 12/04/2012).
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به پایین به اساس ناسیونالیسم انحصارگرای مورد حمایت دولت بود که توسط 
نخبه گان یک قوم یا قوم های مسلط برساخته شد. 

پان ترکیسم به دلیل طبیعت انحصارگرا نتوانست در تحقق اهداف خود کامیاب 
گردد. گرایش های تباری و الحاق گرا نه تنها باعث تنش میان اقوام منطقه گردید، 
نیز  ایجاد  شدۀ پسااستعماری در منطقه  تازه   با عکس العمل دولت های  بل که 

مواجه شد. 
گیر و همه شمول، در رسیدن به اهداف خود به  پان ایرانیسم به رغم دیدگاه فرا
کام گردید. پان ایرانیسم مانند پان ترکیسم  دلیل ایران  محوری و رویکرد الحاق گرا نا
برخی از دولت های تازه به استقالل رسیده را واداشت تا حرکت رادیکال خود 
به سوی ناسیونالیسم قومی و اتکا بر قدرت های استعماری را به بهانٔه تهدیدهای 

داخلی یا بیرونی علیه استقالل، تاریخ، فرهنگ و میراث خود توجیه کنند.
گفتمان سومی، چنان که در تبیین گفتمان رسمی در افغانستان به بحث گرفته 
شد، نمی تواند از تنوع و کثرت گرایی در دولت های تازه ایجاد شده نماینده گی کند 
و در تالش ادعای انحصار بر تاریخ، تمدن و افتخارات کلیت منطقه برای یک 
قوم، تبار یا دولت می باشد، به ویژه در مبحث نوشتن تاریخ ظهور و شکل گیری 
این دولت های ملی پسااستعماری در حوزۀ مشترک. عالوه براین، این رویکرد 
یک جانبه، نـه تنها چشم انـداز و زمینۀ همکـاری میان دولت های ملی جدید 
پسااستعماری را در حوزۀ تمدنی مشترک محدود می سازد بل که احتمال تنش 
و رقابت را به دلیل ادعاها و گرایش های ناسیونالیستی انحصارگرا چنان که در 

آسیای میانه و جنوب آسیا مالحظه می کنیم، افزایش می دهد. 
کامی این سه گفتمان عمده در خنثی سازی رابطۀ رادیکال استوار بر معادلۀ  نا
»دوست و دشمن« و دست یافتن به هم سازی داخلی، هم زیستی منطقه یی و همکاری 
گیرتر و تازه یی در  به عنوان رقیب، فضا را برای شکل گیری و ظهور گفتمان فرا
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عصر همکاری های جهانی و منطقه یی باز می کند. گفتمان متوازن و واقع گرایی که 
می تواند فاصله ها را ُپل بزند و میان روایت های درگیر و پارادوکسیکال در افغانستان 
کتر چنگیز پهلوان  و منطقه آشتی برقرار کند گفتمان تمدنی یی است که توسط دا
کتر پهلوان بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور  مطرح گردیده است.1 دا
جمهوریت های آسیای مرکزی نظریۀ گفتمان تمدنی را به عنوان راه میانه برای ُپل  
زدن میان فاصله ها و با در نظرداشت کوتاهی ها و نقایص پان ترکیسم، پان ایرانیسم 

و ناسیونالیسم مورد حمایت دولت ها در عصر جهانی شدن مطرح کرد.2
پهلوان استدالل می کند که رویکرد او از رویکرد پان ایرانیسم، پان ترکیسم و 
دولت های ملی متفاوت است. پهلوان به این باور است گفتمان جامعی که بتواند 
موجودیت دولت های ملی یی را که در حوزۀ جغرافیایی تمدن مشترک در دوران 
پسااستعماری ظهور کرده اند و در عین زمان کثرت گرایی و تنوع منطقه را به 

کنون مطرح نگردیده یا توسعه نیافته است. رسمیت بشناسد تا ا
این گونه رویکرد، از نظر پهلوان، از یک سو تعدد و کثرت گرایی را به رسمیت 
می شناسد و بستر نظری برای همکاری های منطقه یی را فراهم می سازد و از طرف 

کتر پهلوان از دانشمندان و پژوهشگران برجستۀ ایرانی است. او در نهادهای مختلف ایفای  1. دا
وظیفه کرده است. از جمله می توان از فعالیت های او به عنوان پژوهشگر فرهنگی و دبیرکل مرکز 
اسناد فرهنگی آسیا-یونسکو در تهران در دهۀ 1970 نام برد. او به عنوان پروفیسور در چندین دانشگاه 
ایران از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه فارابی، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه امام صادق و موسسۀ 
تحصیالت عالی آریا در شهر مزارشریف تدریس کرده است. پهلوان به عنوان استاد مدعو در کالج 
کسفورد در بریتانیا نیز تدریس نموده است. او به عنوان پروفیسور و پژوهشگر  سنت انتونی دانشگاه آ
در دانشگاه های برلین و اوسنابروک در آلمان نیز فعالیت کرده است. پهلوان در کنار تدریس در آلمان 
کتر پهلوان به عنوان یکی از دانشمندان علوم  پژوهش های خویش را نیز به چاپ رسانده است. دا
کنون بیش از ده  سیاسی و فرهنگی به کثرت دربارۀ تمدن و فرهنگ ایرانی نوشته است. از پهلوان تا ا
کتر پهلوان بیش تر از 30 سال به مطالعه و پژوهش  کتاب و مقاالت متعددی به نشر رسیده است. دا
در امور افغانستان پرداخته و با رهبران، روشنفکران و نخبه گان کشور روابط نیک دارد. پهلوان از 
چهر ه های مشهور علمی-فرهنگی در افغانستان و از صاحب نظران عمدۀ امور منطقه به شمار می رود.
2. پهلوان، چ. )1998(، افغانستان: عصر مجاهدین و برآمدن طالبان، ص. 10-12، تهران: نشر قطره. 
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دیگر در برابر امپریالیسم فرهنگی غرب در دوران جهانی شدن به نفع پاس داری 
و حفاظت از تنوع تمدنی و کثرت گرایی تمدنی مقاومت می کند.

پهلوان در حالی که تمرکز خود بر افغانستان را توجیه می کند می افزاید: در 
مراحل نخستین به این باور بود: به دلیل این که ایرانی ها آسیایی اند، با شکل  دادن 
اتحاد آسیایی می توان در برابر فرهنگ یک سان سازی جهان غرب ایستاد و از 
تمدن آسیایی حراست کرد. پهلوان عالوه می کند: این تصور به تدریج دگرگون 
گردید و او دریافت که آسیا را نمی توان قاره یی یک پارچه و برخوردار از تمدن و 

هویتی واحد دانست.  
از نظر پهلوان تنوع و کثرت تمدنی در آسیا اجازه نمی دهد به آسانی از اتحاد 
آسیایی استوار بر تمدن واحد سخن گفت. اما ممکن است با اتکا بر یکی از 
تمدن های آسیایی و سپس به وسیلۀ ارتباط میان-تمدنی و گفت وگو به اتحاد آسیایی، 
یا تعاون و همکاری میان تمدن ها دست یافت. تمدن های آسیایی از نظر پهلوان 
بل که از یک دیگر متمایز و به اعتباری  نه تنها بستر و منشأ واحدی ندارند، 
ناهماهنگ اند. تمدن چینی ها از تمدن عرب ها، تمدن عرب ها از تمدن هندی ها 
و تمدن ایرانی ها از تمدن هندی ها متفاوت  است. بنابراین ،  از نظر پهلوان آسیایی 

بودن معنای متفاوتی از اروپایی بودن دارد.  
پهلوان عالوه می کند: اروپا به رغم تنوع فرهنگی ریشه در یک تمدن واحد و 
تاریخ و پیشینۀ مشترک دارد، اما داستان در قارۀ آسیا چنین نیست و برجسته گی 
و تمایز آسیا را از دیگر قاره ها باید تنوع تمدنی آن دانست. بنابراین، آسیایی بودن 

یعنی وابسته بودن به یکی از تمدن هایی که در مجموع قارۀ آسیا را می سازد. 
پهلوان می نویسد: این عالقه مندی و تأمالت او را به سرنوشت و آیندۀ تمدن 
ایرانی عالقه مند سـاخت. او عـالوه می کنـد: تـمـدن ایـرانی در دو قـرن اخـیر 
به ویژه بعد از فرارسیدن استعمار و بازترسیم نقشۀ منطقه آسیب فراوان دیده، 
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تضعیف گردیده و به چندین بخش  و مجموعه  های مختلف تقسیم گردیده است.1 
پـان ایــرانیست ها، روشنفکـران  انتـقادی تـال ش هــای  ارزیـابی  بـه  پهلـوان 
و حکومت های منطقه در فهم تمدن ایرانی و متحدسـاختن مـردم و منـاطق 
مربوط به این تمدن می پردازد. او ادعا می کند که تمام تالش ها در این عرصه 
یا در نـاسیونالیسم ریشه داشت یا ادبیـات فـارسی. پهلوان می افزایـد: برخـالف 
پان ایرانیست ها و تالش های انحصارگرایانۀ حکومت ها در منطقه، گفتمان تمدنی 
کید می کند، تنوع و کثرت  در عین این که بر ریشه های مشترک تمدن ایرانی تأ

سیاسی، اجتماعی، قومی و زبانی منطقه را به رسمیت می شناسد.2  
پهلوان به این باور است که شهرها، اقوام، افتخارات، دستاوردهای علمی و 
حکومت ها و دولت های این حوزه به تمدن بزرگ تری تعلق می گیرند که در این 
حوزه در امتداد تاریخ شکل گرفته است. برخالف ادعای روایت انحصارگرا، پهلوان 
کید می کند که تمام اقوام منطقه نقش برجسته یی در تأسیس، توسعه و باروری  تأ

این تمدن مشترک دارند. بنابراین، این تمدن به همۀ این ها تعلق دارد.
پهلوان استدالل می کند: تمدن ایرانی یکی از تمدن هایی برجسته ، عمده، 
متنوع و دموکراتیک جهان است. در سایۀ این تمدن اقوام، ادیان و زبان های 
مختلف در صلح، هم زیستی و تعاون برای قرن ها بدون تبعیض زنده گی کرده اند. 
پهلوان توضیح می دهد که گفتمان تمدنی برخالف گفتمان  تبارمحور یا گفتمان  
تنگ نظر ناسیونالیست  مورد حمایت دولت ها، نه تنها میان اقوام مختلف این 
حوزه هم سازی و هم زیستی به بار می آورد، بل که به عنوان مبنای نظری برای 
همکاریهای منطقه یی، حـرکت آزاد مهـارت ها و کـاال در منطقه مـانند اتحـادیۀ 
بر  بیش تر  تمدنی  گفتمان  منطقه یی عمل می کند.  دیگر سازمان های  یا  اروپا 
تاریخ مشترک، اسطوره ها، ادبیات، فرهنگ، سنن و عادات و زبان اتکا دارد تا 

1. همان، ص. 8-7. 
2. همان، ص. 10.



واکاوی گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان/466

به گفتمان های واهی و غیرواقعی ناسیونالیسم انحصارگرای دولتی، پان ترکیسم یا 
پان ایرانیسم.



گره گاه های گفتمان تمدنی

در این بخش از فصل، بعد از معرفی مختصر گفتمان تمدنی به عنوان دال تهی 
یا ابرنشانۀ اتحاد و هم زیستی، تالش می کنم تعدادی از عمده ترین گره گاه های 
این گفتمان را به معرفی بگیرم. این ها عمده ترین گره گاه هایی اند که از سوی 
کتر پهلوان مطرح گردیده اند یا از تتبع و دقت در آثار وی به دست  آمده اند.  دا
برشمردن این گره گاه ها به معنای محدودسـازی یا حصـر آنـان نیست، دانشمندان 
و پژوهشگران می توانند با استدالل و منطق گره گاه های بیش تری به این گفتمان 

عالوه کنند. 

۱. تنوع سیاسی در کنار وحدت تمدنی
پهلوان به این باور است که حوزۀ تمدنی ایرانی به چندین واحد سیاسی عمدتًا 
به اثر مداخله های استعمار و بدون رضایت مردم این واحدها تقسیم شده  است. 
پهلوان نه تنها مخالف ایجاد یک دولت واحد و ادغام اجباری تمام دولت های 
ملی پسا استعماری در حوزۀ تمدنی ایرانی در یک دولت یا کنفدراسیون می باشد، 

بل که آن را غیر واقع بینانه و ناممکن می داند. 
پهـلوان به این بـاور است که تـفاوت هـای قـومی و سیـاسی در این کشـورها به 
اندازه یی است که سخن گفتن از یک کنفدراسیون ایرانی یا ایجاد دولت واحد را 
غیر ممکن می سازد. او هم چنان عالوه می کند: گفتمان تمدنی نه تنها به سوی 
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یک  سان سازی سیاسی فرا نمی خواند، بل که برعکس تنوع سیاسی را به عنوان 
یکی از نقاط قوت و مثبت این تمدن به رسمیت می شناسد. پهلوان می افزاید: 
تنوع  سیاسی و حضور کشورهای مختلف در بستر مشترک تمدنی به قوت حوزۀ 
گر بخشی از این تمدن آسیب پذیر شود، مورد تهدید قرار  تمدنی می افزاید، چون ا
گیرد یا بی ثبات گردد، قسمت های دیگر می توانند به حیات خود ادامه دهند و با 

حفظ ویژه گی های این حوزه، تمدن مشترک را زنده نگه  دارند. 1

۲. فارسی؛ زبان بین االقوامی حوزۀ تمدنی مشترک
پهلوان به این باور است که فارسی زبان فرهنگی و تمدنی این حوزه می باشد. 
اما به مراتب و به تکرار از سوی قدرت های استعماری مورد حمله قرار گرفته 
است. در این راستا می توان از حمالت هدفمندانۀ استعمار بریتانیا در شبه قاره 
و اتحاد جماهیر شوروی در آسیای میانه نام برد. او عالوه می کند: فارسی زبان 
بین االقوامی یا زبان میانجی تمدن ایرانی و زبان علم، ادبیات، سیاست، هنر و 

ارتباط، برای قرن ها از دریای خزر تا هند و ترکیه بوده است. 
پهلوان به این باور است که فارسی یکی از میراث های فرهنگی غنی منطقه 
گر تضعیف گردد یا کنار زده شود در منطقه با تعدادی از اقوامی  می باشد و ا
سروکار خواهیم داشت که تازه شهرنشین شده اند، سابقۀ تاریخی چندانی ندارند 
کید  و جایگاه ویژه یی در تمدن بشری برای خود اختصاص نداده اند. پهلوان تأ
می کند که توجه او به فارسی به معنای ریشه کن سازی یا تضعیف دیگر زبان های 
منطقه نمی باشد. برعکس گفتمان تمدنی طرف دار به رسمیت شناختن تمام 

زبان های منطقه و تقویت آن ها در کنار زبان فارسی می باشد.
1. در ایـن راستا می تـوان بـه افغانستان، ایـران، تاجیکستان و سایر جمهوریت های آسیای میانه به 
عنوان نمونه های خوبی اشاره کرد. هنگامی که یکی از این کشورها در جنگ و بحران به سر می ُبرد، 
کشورهای دیگر ویژه گی های تمدن مشترک را حفظ کردند و زمینۀ مهاجرت و زنده گی برای مهاجران 

جنگ را فراهم ساختند. 
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3. قرائت و برداشت تمدنی از اسالم
پهلوان به این باور است که اسالم به عنوان دین نقش عمده یی در شکل دادن 
زنده گی و تمدن منطقه دارد و آن را یکی از عمده ترین وجوه مشترک میان 

کنان حوزۀ تمدنی ایران می داند. سا
پهلوان استدالل می کند که قرائت و برداشت از اسالم در این حوزه متأثر از 
عرفان، تصوف و فرهنگ فارسی است. بنابراین، گفتمان تمدنی نه تنها دین را به 
رسمیت می شناسد، بل که به مذاهب و فرق اسالمی و تفسیرهای متفاوت فقهی 
از اسالم احترام می گذارد. پهلوان عالوه می کند: رویکرد تمدنی برای فهم دین 
اسالم به نتایج متفاوتی منتهی می گردد و می تواند خطر اختالفات فقهی یا تنش 
دایمی میان شیعه و سنی را کاهش دهد. پهلوان توضیح می دهد: چنین رویکردی 
منتج به مدارای مذهبی می گردد و فضا را برای هم زیستی دموکراتیک میان ادیان 

بزرگ و کهن منطقه فراهم می سازد.

4. نفی گفتمان های انحصارطلب
نفی ادعای انحصار و هرگونه رویکرد انحصارگرا بر میراث تمدنی مشترک منطقه 
یکی دیگر از ویژه گی های عمدۀ گفتمان تمدنی می باشد. پهلوان به این باور است 
کنان این منطقه  که تمدن ایرانی و دستاوردهای این تمدن به تمام مردمان و سا
تعلق دارد. بنابراین، نمی توان آن را به واحد سیاسی-جغرافیای خاصی، به گروه 
قومی معینی یا به یکی از دولت های ملی پسااستعماری منطقه منحصر ساخت. 
کید می کند: در مورد میراث هایی چون نوروز و شخصیت های چون  پهلوان تأ
ابوعلی سینا، رودکی، حکیم سنایی غـزنه یی، خـداوندگار بلخ موالنا جالل الدین 
محمد بلخی، فـردوسی، حـافظ، سعدی، نظامی گنجه یی و دیگران باید رویکرد 
تمدنی اتخاذ کنیم و به دستاوردها و مفاخر این حوزۀ مشترک از منظر تمدنی 
فراتر از چشم انداز انحصارگرای ناسیونالیسم تباری یا ملی نگاه کنیم. او در این 
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راستا می افزاید: میراث تمدنی یی که می تواند یکی از پایه های وحدت و هم دلی 
در منطقه باشد به دلیل رویکرد های ناسیونالیستی انحصارگرا از سوی دولت های 
ملی پسااستعماری یا جریان های قوم گرا به عاملی برای اختالف تبدیل گردیده 
است. پهلوان عالوه می کند: میراث تمدنی و افتخارات فرهنگی این حوزه تولید 
دولت های پسااستعماری نیستند. بنابراین، کسی نمی تواند آن ها را به کشوری 
چون ایران، افغانستان یا تاجیکستان منحصر سازد یا نسبت دهد. اما ادعاهای 
انحصارطلبانه  یی از این دست در دوران تاریخ  نگاری ناسیونالیستی پسااستعماری 
گیر  و گفتمان های منطقه در کشورهای این حوزه به شمول ایران و افغانستان فرا

می باشد.  
در افغانستان ادعا می شود که موالنا و سنایی افغان اند، در ایران برعکس ادعا 
می گردد که آنان ایرانی اند. واقعیت این است که آنان به تمدن ایرانی، کلیت منطقه 
و فالت ایران تعلق دارند. می گویند به دلیل این که موالنا در بلخ و سنایی در غزنه 
زاده شده اند، افغان اند، سعدی و حافظ در شیراز به دنیا آمده اند ایرانی  اند، نظامی 
در گنجه در آذربایجان امروز به دنیا آمده، آذری می باشد و رودکی که در رودک، 

در تاجیکستان امروزی زاده شده تاجیکستانی است.  
پهلوان استدالل می کند: دولت های ملی پسااستعماری پدیده های نوی در 
منطقه اند. میراث های عظیم تمدنی، افتخارات فرهنگی و علمی این حوزه به 
حوزۀ تمدنی ایران و کلیت منطقه تعلق دارد تا به دولت و گروه قومی خاصی. 
نگاه گفتمان تمدنی به گذشته که بر نفی انحصارطلبی استوار می باشد از یک سو 
در سطح داخلی بستر مشترک پیشینۀ تمدنی، فرهنگی و تاریخی را فراهم می سازد 

و از طرف دیگر زمینه را برای همکاری های منطقه یی فراهم می کند.
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5. برساخت گفتمان های تمدنی فراگیر به جای گفتمان های ناسیونالیستی 
قوم محور انحصارگرا

پهلوان در این بخش به تاریخ نگاری رسمی و برساخت گفتمان ناسیونالیستی 
قوم محور توسط دولت های ملی اشاره می کند که عمدًا در تالش ایجاد عمق تاریخی 
گانه و متمایز از دیگران در منطقه به اساس معادلۀ »دوست و دشمن« هستند.  جدا
برای ارایۀ نمونه یی از این روی کرد در فصل پنجم به اختصار تالش کردیم تا 
برداشت پهلوان از پشتونیسم در افغانستان و چه گونه گی استفاده از تاریخ  را برای 
توجیه ادعاها و کنش های ناسیونالیستی انحصارگرای قوم محور این جریان ارایه 
کنیم. شبیه این پهلوان با تمام این حرکت ها در منطقه مخالف است و در عوض 
از گفتمان تمدنی یی که به سوی همه شمولی، رواداری، کثرت گرایی و روایت 

دموکراتیک فرا می خواند حمایت می کند.

6. رسمیت بخشی تنوع قومی زیرچتر یگانه گی و وحدت تمدنی
یکی دیگر از ویژه گی های گفتمان تمدنی به رسمیت شناختن تنوع و چندگانه گی 
قومی زیرچتر حوزۀ تمدنی مشترک ایرانی به ویژه در ایران و افغانستان می باشد. 
پهلوان به این باور است که این تنوع و چندگانه گی زیبایی و قوت این تمدن به 
کید می کند که این تنوع و چندگانه گی باید به رسمیت  شمار می رود. بنابراین، تأ
شناخته شود و به اساس برابری و عدالت زیرچتر یگانه گی و وحدت تمدنی 

نماینده گی و مشارکت آنان در روند سیاسی تضمین گردد. 

7. سیاست خارجی تمدنی
یکی دیگر از ویژه گی های عمدۀ گفتمان تمدنی سیاست خارجی تمدنی است. 
پهلوان به عنوان یکی از منتقدان جدی سیاست خارجی ایران در افغانستان که 
به صورت عمده بر اصل والیت فقیه و حمایت از ایدیولوژی شیعی استوار است  
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تا بر گفتمان تمدنی، از رویکرد جدید و جامع تمدنی در حوزۀ سیاست خارجی 
میان کشـورهایی که در حوزۀ تمدنی مشترک موقعیت دارند حمـایت می کند. 
این رویکرد جدید از نظر پهلوان نباید تنها به منافع ملی دولت های ملی محدود 
بماند، بل که به صورت فعال در صدد حمایت از منافع، رفاه و توسعۀ کلیت حوزۀ 
تمدنی برآید. این چنین یک رویکردی از نظر پهلوان می تواند میزان همکاری 
میان کشورهای این حوزه را افزایش و احتمال اختالف و نزاع میان دولت های 

ملی را کاهش دهد. 
عده یی به این باوراند که نظریۀ تمدنی پهلوان بر سیاست گذاری های دولت 
ایران در دوران ریاست جمهوری خاتمی تأثیر داشت و او با تأثیرپذیری از این 
رویکرد، نظریۀ گفت وگوی تمدن ها و تنش زدایی در سیاست خارجی ایران را 

مطرح کرد. 1 
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نقد و ارزیابی نظریٔه گفتمان تمدنی

شماری به این باوراند که گفتمان تمدنی پهلوان متأثر از نظریۀ برخورد تمدن های 
سامویل هنتینگتون می باشد. او بـه این باور است کـه سیاست جهانی در محور 
خطـوط فـرهنگی شکل  گـرفته و مـردم و کشورهـای با فرهنگ های مشابه به 
اساس فرهنگ و تمدن مشترک وارد اتحادها و سازمان های همکاری منطقه یی 
می شوند.1 گروهی هم باور دارند که این نظریه چارچوب الزم را برای چه گونه گی 

ایجاد این اتحاد منطقه یی فراهم نمی کند.2
عمده تـرین مشکل گفتمان تمدنی پهلـوان مشکل مشخص ساختن مرزهای 
حـوزۀ تمـدنی مشترک است. پهلـوان در نـوشته هـای خـود از ایران، افغانستان و 
تاجیکستان به عنوان کشورهـای عمده  یی در منطقه حـرف می زند که فارسی در 
آن ها زبان رسمی است، اما به آسیای میانه، خلیج فارس و دیگر بخش های فالت 

ایران به صورت مبهم و گنگ اشاره می کند. 
در مکاتباتم با آقای پهلوان این انتقادها را مطرح ساختم. پاسخ او به این انتقادها 
را می توان چنین خالصه کرد: او نظریۀ حوزۀ تمدنی مشترک را سال ها قبل از مقاله 
و کتاب هنتینگتون مطرح کرده  است. او در این راستا به مقاله ها، مصاحبه ها و 

1. Huntington, Samuel P., (1996), The Clash of Civilizations and the Remak-
ing of World Order, New York: Simon and Schuster.

2. ر.ک. به: روغ، سید حمیدالله، دربارۀ تمدن و حوزه ی تمدنی، در:
http://www.zendagi.com/new_page_563.htm (Accessed on 14/03/2013)



واکاوی گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان/474

کارهـای خـود قبل از انقـالب ایـران هنگامی  که در مرکز اسناد فرهنگی آسیای 
یونسکو در تهران کار می کرده، اشاره می کند. پهلوان می افزاید: نظریۀ او از هم سازی 
و همکاری تمـدنی حـرف می زند در حالی که برعکس این رویکرد هنتینگتون 
از برخـورد تمدن هـا سخن می گویـد. بنابراین، اصاًل بحث نسخه برداری از نظریۀ 

او در این باره وارد نیست. 
در مورد مشکل تعیین مرزهای حوزۀ تمدنی پهلوان به این باور است که باید 
میـان مرزهـای فرهنگی و سـیاسی فـرق قایل شویم. او عالوه می کند: هسته و 
مرکز تمدن مهم تر از پیرامون آن می باشد. مرکز این تمدن مانند مرزهای سیاسی 
همیش سیال بوده و از شهری به شهری در طول تاریخ تغییر مکان داده است. 
شهرهای غزنی، هرات، بلخ، شیراز، سمرقند و بخارا در دوره های مختلف مرکز 
این تمدن بوده اند. به این اساس، از نظر پهلوان، مفهوم حوزۀ تمدنی مشترک 
کلیت حوزۀ فالت ایران را دربر می گیرد و تنها به ایران، افغانستان و تاجیکستان 

خالصه نمی گردد.  



نتیجه گیری

در این فصل، بعد از توضیحات نظری، برداشت ها و مالحظات عمومی ام را 
دربارۀ چه گونه گی قراردادن و فهم افغانستان در بستر بزرگ تر حوزۀ مشترک 
کید مجدد صورت گرفت که برای فهم گفتمان های این  تمدنی مطرح کردم. تأ
حوزه باید میان نظم سیاسی و تاریخی پیشااستعماری و پسااستعماری منطقه 

تفاوت قایل شد. 
توضیح داده شد که دولت های ملی منطقه به شمول افغانستان برساخته های 
استعماری تازه اند. وقتی افغانستان توسط امپراتوری های بریتانیا و روسیه ایجاد 
گردید، نخبه گان پشتونیست به همکاری استعمار به قدرت دست  یافتند و با اتکا 
بر قدرت و دانش در مراحل مختلف گفتمان متمایز و انحصارگرایی را در باب 
شکل گیری دولت در افغانستان برساختند که در ابرنشانۀ افغانستان، افغان ها و 
سه گره گاه چه گونه گی ظهور، حکومت توسط جرگه ها و بحث تجاوز و مقاومت 

تبلور یافته است. 
گفتمان رسمی نه از تاریخ  این حوزه نماینده گی می کند و نه از تنوع و چندگانه گی 
افغانستان به عنوان یک دولت پسااستعماری. برای فهم منطقه، تغییرات بنیادین 
دوران پسااستعماری و فرایند طرد در برساخت گفتمان رسمی گام های ذیل توصیه 
گردید: قرار دادن افغانستان در بستر کالن تاریخی و تمدنی منطقه، تفاوت قایل 
شدن میان تاریخ و نقشٔه  سیاسی پیشااستعماری و پسااستعماری منطقه و باآلخره 
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فرق قایل شدن میان افغانستان به عنوان یک واحد سیاسی و افغان ها به عنوان 
کن این کشور.  یکی از اقوام سا

کنندۀ پسا-1970  در بخش دوم این فصل توضیح دادم که در پی تحوالت بی جا
از یک سو گفتمان رسمی و هویت های وابسته به آن مختل گردیدند و از طرف  
دیگر روایت ها و گروه های مطرود و سرکوب شده در دوران پسابی جایی دوباره 
ظهور کردند و با شکل دهی ُمدل های جدید به چالش روایت رسمی و جلب و 

جذب سوژه های سیال پرداختند.  
فقدان گفتمان هژمونیک در دوران بی جایی منجر به بحران هژمونیک در 
کشور گردیده است. توضیح دادم که گفتمان ناسیونالیستی انحصارگرای افراطی 
قوم محور در دوران بحران و بی جایی تالش کـرد تا درز ایجاد شـده در گفتمان 
رسمی را با برگشت به گذشته بخیه بزند تا تداوم گفتمان رسمی را به عنوان یگانه 

حقیقت مطلق حفظ کند. 
گیر  از سوی دیگر طرف داران گفتمان اعتراضی دموکراتیک کثرت گرای فرا
نه تنها گفتمان رسمی را به عنوان گفتمان غیردموکراتیک، انحصارگرا و سد راه 
هویت یابی خود به چالش می کشند، بل که خواهان بازتعریف کلیت کالن روایت اند. 
گونیست  گونیسم رادیکال میان نیروهای آنتا این حرکت به نوبۀ خود فضا را برای انتا

استوار بر معادلۀ »دوست و دشمن« فراهم ساخته است.
در بخش سوم فصل به هدف خنثی سازی تنش و اساس گذاری بنیاد روابط 
میان »ما و دیگران« به اساس رقابت و نه دشمنی و ایجاد وحدت و یگانه گی در 
بستر تنوع و چندگانه گی گفتمان تمدنی را به عنوان دال تهی یا ابرنشانه مطرح 

گونیسم کثرت گرا تغییر و ارتقا دهد. گونیسم رادیکال را به آ ساختم تا انتا
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کاوی  در فصل اول کتاب مجموعه یی از ابزارهای نظری برای مطالعـه، بازساری، وا
و مسأله مندسازی گفتمان رسمی دولت سازی در افغانستان مورد بحث قرار گرفت. 
در این فصل هم چنان توضیحات الزم دربارۀ بنیادها و فرضیه های نظریۀ گفتمان، 
مفهوم گفتمان، تکنیک های ویژۀ پژوهش که توسط دریدا و فوکو توسعه  یافته اند 
کاوی/شالوده شکنی، دیرینه شناسی، تبارشناسی و  با تمرکز ویژه روی روش وا

مسأله مندسازی ارایه گردید. 
نظریۀ گفتمان لکالو و موف، ابزارهای نظری و مفاهیم این نظریه که بنیاد این 
پژوهش را تشکیل می دهند به تفصیل به بحث گرفته شدند. عالوه برآن، مفهوم 
گونیسم کثرت گرای موف در مکتب فکری پساساختارگرایی به عنوان  هنجاری آ
گونیسم رادیکال در  مبنای نظری گفتمان تمدنی به بحث گرفته شد تا تقابل انتا

دوران بحران هژمونیک در افغانستان با استفاده از آن خنثی  گردد. 
مجموعه یی از ابزارهای نظری و بخش ها با نظریۀ گفتمان تلفیق گردیدند 
تا پژوهش به صورت جامع انجام گیرد. به تفصیل دربارۀ استعمار، گفتمان های 
پسااستعماری، توسعه ی این نظریه ها، تأثیرات آن ها و مفهوم دانش استعماری با 
اتکا بر ایدۀ رابطۀ قدرت و دانش که توسط فوکو مطرح و توسط سعید توسعه یافته 

است، سخن رفت. 
پیشینۀ ظهور و توسعۀ بحث دولت و این که چه گونه این مفاهیم به این بخش  
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جهان رسید و بحث های معاصر دربارۀ دولت و ناسیونالیسم برای فهم ایدۀ دولت 
و رابطۀ آن با مفهوم ملت و ناسیونالیسم، به تفصیل به بحث گرفته شدند. در پیوند 
با بحث دولت و ناسیونالیسم، ایدۀ دولت های پسااستعماری نیز توضیح داده شد. 
کاوانه تبارشناسانۀ دریدا و فوکو و رویکرد  در بحث نظـری کتاب روش های وا
دوبـارخـواندن دریـدا تبیین گـردیدند تـا با استـفاده از آن هـا پیکربندی تدریجی 
گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان بازسازی و منطق شکل گیری آن 

با امانت داری کامل به هدف ارایۀ تفسیر معقول بازسازی گردد. 
از یک نگاه بیرونی و با استفاده از ابزارهای نظری خالها، شکاف ها، تنش ها، 
تناقض ها، محدودیت ها و نقاط تصمیم ناپذیر در گفتمان  رسمی برجسته گردیدند 
تا انسجام و وحدت گفتمان مسأله  مند گردد. با در نظر گرفتن نقش مرکزی و 
محوری قدرت و سلطه در شکل دهی گفتمان ها، هویت ها و نهادها، از »ریشه ها« 
و »بازی سلطه و استیال« که این گفتمان را به وجود    آورده پرده  برداشته شد و 
کم حذف یا کنار زده  شده  بودند برمال گردید.  احتماالتی که توسط قدرت های حا
باآلخره آن چه واحد و یک پارچه تلقی می شد، شرحه شرحه و نظریه ها به عناصر 
تشکیل دهندۀ آن ها به مثابۀ پدیده های تاریخ بنیاد،  ممکن و احتمالی از جمع 

احتماالت فراوان تجزیه گردیدند.
کننده در  در فصل دوم کتاب توضیح داده شد که در نتیجۀ حوادث عمدٔه بی جا
منطقه با رسیدن استعمار، دولت پسااستعماری افغانستان شکل گرفت و  گفتمان 
تازه یی را در باب شکل گیری خود در محور ابرنشانۀ افغانستان، افغان ها و سه 
گره گاه درهم تنیده یی )1( لحظۀ ظهور، )2( بحث حکومت توسط جرگه ها و )3( 
ایدۀ تجاوز و مقاومت به عنوان دال های ممتاز یا نقاط مرکزی برساخت تا نظام 
معنایی ویژه یی را شکل دهند و زنجیره های معنایی را برای تثبیت نسبی باهم 

پیوند  زنند.
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در فصل دوم کتاب برای برمالسازی پیکربندی گفتمان رسمی به تدریج اما 
نظام مند شکل گیری گفتمان رسمی در پنج مرحلۀ متمایز بازسازی گردید: )1( 
هسته گذاری و تأسیس گفتمان )1880 تا 1901 و 1901 تا 1919(؛ )2( غنی سازی 
گفتمان )1919 تا 1928(؛ )3( پیچیده گی و پیشرفت گفتمان )1930 تا 1978(؛ 
)4( بی جایی و تنوع گفتمان )1978 تا 2001(، و باآلخره )5( تالش برای برگشت 

به گذشته و بازتحمیل گفتمان قدیم )2001 تا 2010(.
در این فصل به تفصیل به این موضوع پرداخته شد که چه گونه و چه وقت 
ابرنشانۀ گفتمان رسمی و سه گره گاه درهم تنیدۀ روایت توسط دولت افغانستان 
برای به هژمونی رساندن طرح رسمی دولت و جذب عناصر سیال به صورت 
تدریجی برساخته شدند. در این فصل هم چنان به توضیح این نکته پرداخته شد که 
گنده، تکه  و پاره، ناسازگار و متناقض آغاز  چه گونه گفتمان رسمی به صورت پرا
گردید، اما آهسته و پیوسته توسعه یافت تا این که گفتمان استعماری را درونی و 
ناسیونالیسم قوم محور افغانی را در آغوش گرفت و به عنوان یگانه حقیقت مطلق 
از سوی حکـومت بـا استفاده از تمـام ابزارهای ایدیولوژیک بر جامعه تحمیل 

گردید.
کننده  این فصل هم چنان به توضیح این نکته پرداخت که چه گونه حوادث بی جا
گونی به عنوان حوادثی بیرون از دایرۀ تسلط  در دوران بی جایی-جابه جایی و گونا
دولت، ساختاری را که توسط نخبه گان پشتون برساخته شده بود مختل ساخت و 
فضا را بـرای ظهور مجـدد نیـروهای سیاسی یی کـه از رونـد شکل گیری گفتمان 

رسمی کنار زده شده بودند باز کرد تا برنامه های سیاسی خود را برسازند. 
فصل سوم کتاب به بازسـازی گفتمان شکل گیری دولت در منابع انگلیسی 
که توسط قدرت های استعماری، دانشمندان، پژوهشگران و دولت افغانستان 
در محور ابرنشانۀ گفتمان رسمی و گره گا ه های آن تولید گردیده اند پرداخت. 
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این گفتمان در سه مرحله بازسازی گردید: 1( شکل گیری دانش استعماری، 2( 
اختالط/تالقی دانش استعماری با ناسیونالیسم افغانی انحصارگرا، و 3( آغاز 

گونی و استعمارزدایی. بی جایی،  گونا
در این فصل استدالل گردید که در مرحلۀ نخست امپراتوری بریتانیا به سوی 
هند پیش روی کرد و با تأسیس کمپنی هند شرقی در قرن هفدهم به مطالعه و 
ارزیابی منطقه با اهداف استعماری پرداخت. در آغاز آن چه به نام بازی بزرگ 
شناخته می شود امپراتوری بریتانیا چندین بار در افغانستان مداخلۀ نظامی کرد. 
این عالقه مندی برای فهم ساختارهایی اجتماعی-فرهنگی منطقه منجر به تولید 
کم حجم زیادی از کتاب، گزارش های استخباراتی و دانش دربارۀ افغانستان  و ترا
و مناطق همجوار توسط نویسنده گان بریتانیایی و هندی  گردید. کار الفنستون 
دربارۀ افغانستان در این مرحله هسته  و بنیاد گفتمان استعماری دربارۀ افغانستان 
را تشکیل می دهد، چون یکی از مفصل ترین و جامع ترین مطالعات استعماری 
دربارۀ افغانستان توسط یکی از مسؤوالن رسمی بریتانیا به شمار می رود. الفنستون 
در رویکـرد کـابل محـور خـود مسٔوولیت مطالعۀ افغان هـا را کـه همیش ثبات و 
امنیت هند را مورد تهدید قرار می دادند، به عهده گرفت. در این راستا او سرزمین 
و قلمروی را که فکر می کرد باید افغانستان نامیده شود مشخص ساخت. اما 
در مطالعات خود تصریح می کند که افغان ها کشور خود را خراسان می نامند. 
الفنستون در مطالعۀ خود افغان ها را قبیله یی و سپس قبیله ها را سرزمینی می سازد 

و برای نخستین بار به ثبت مفصل سنن و عادات آنان می پردازد. 
این مطالعۀ گستردۀ استعماری دربارۀ یک گروه قومی؛ افغان ها، در مراحل 
بعدی توسعه  و گسترش بیش تر می یابد. نام سرزمینی که افغان ها در آن زنده گی 
می کردند و تحت ادارۀ آنان قرارداشت یا اشغال کرده بودند، به تدریج اما از روی 
عمـد تحـول میـابد و وقتی دولت پسااستـعماری حایلی ایـجاد می گـردد بدون در 
نظرداشت تنوع و چندگانه گی کشور نام افغانستان بر آن اطالق می شود. این تغییر 
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و تحـول از یک سو از سـوی نویسنده گان استعـماری در مرحلۀ پساالفنستونی 
پذیرفته می شود و از طرف  دیگر به خوشی توسط دولت افغان درونی، بازتولید و 

تبلیغ می گردد. 
در ایـن فصل هـم چنان استدالل گـردید کـه حکومت و نویسنده گان افغان بـه 
صورت نظام مند دانش استعماری را درونی سـاختند و آن را با طعم افغانی به ویژه 
بعد از 1920 بازتولید کردند. عمده ترین تحول در این مرحله تالقی ناسیونالیسم 
انحصارگرای افغانی مـورد حمـایت دولت بـا گفتمان های استعماری و پسااستعماری 
کثریت دانشـمندان و پـژوهشگران غـربی در ایـن مـرحلـه بـه رغـم  می باشد. ا
مالحظات و گـاهی ادعـاهای پـارادوکسیکال روایت رسمی را در کارهای تاریخی 
خود دربارۀ افغانستان گنجانیده  و بازتاب داده اند. ابرنشانۀ روایت؛ افغانستان در این 
مرحله از نام یک منطقه یی منزوی و سرزمین فرضی یی که سخاوت مندانه از سوی 
الفنستون مشخص گردیده بود تحول میابد و شمال کشور را نیز دربر می گیرد و 
در مراحل بعدی به نام رسمی دولت پسااستعماری جدید افغانستان به کار می رود. 
عالوه براین، جز و دومی ابرنشانۀ روایت؛ افغان  و افغان ها تحول میابد و به جای 
اشاره به یک قوم خاص در کشور برای تمام اتباع سلطنت خداداد استفاده می شود. 
سه گره گاه برسـاختۀ گفتمان رسمی در این مرحـله به رغم تـفاوت هـا و تنـاقض ها 
وارد گفتمان غرب در مورد افغانستان گردیدند و به صورت کامل در نوشته های 
دانشمندان و پژوهشگران غربی بازتاب یافتند و با یافته های باستان  شناسان غربی 

تقویت گردیدند.
در این فصل هم چنان استدالل گردید که گفتمان شکل گیری دولت در افغانستان 
که به زبان انگلیسی توسط حکومت افغان تولید گردیده است برخالف دانشی 
که توسط دانشمندان غربی در این مرحله تولید شده و گاهی از تنش، پارادوکس 
و انحصارگرایی رنج می برد، گفتمان رسمی را به صورت منسجم و نظام مند شبیه 
مرحلۀ پیچیده گی و پیش رفت که در فصل دوم کتاب به بحث گرفته شد ارایه می کند. 
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در این فصل از ناممکن بودن انسداد سخن رفت و عالوه گردید که حکومت 
افغانستان به هدف انسداد نسبی و به هژمونی رساندن گفتمان رسمی قوم محور 
شکل گیری دولت، ابرنشانۀ گفتمان و سـه گـره گاه درهـم تنیده آن را برساخت. 
هم چنـان توضیح داده شـد کـه گفتمان رسمی در پی مجموعـه یی از اقدامات 
گونیسم، طرد و اعمال قدرت  مفصل بنـدانه به عنـوان یک عمـل سیاسی که انتا
را در خـود نهفته  داشت از سـوی حـکومت افـغان تولیـد گردید. امـا این گفتمان 
کنندۀ خارج از ادارۀ قدرت و نیروهایی  همیشه در معرض تهدید حوادث بی جا
کننده در  قرار داشت که در فرایند تولید آنان را کنار زده بود. وقتی حوادث بی   جا
مرحلۀ پسا-1970 اتفاق افتادند، نظم  نمادین و هویت های وابسته به آن که توسط 
گفتمان رسمی ایجاد شده بودند، مختل گردیدند. در نتیجۀ این اختالل، بحران و 
فـروریزی سـاخـتاری، فضا بـرای ظهور گفتمان های نو باز گردید و این تحول 
بنیادین سوژه ها را قادرساخت تا از نو هویت یابی کنند و با مطرح کردن طرح  های 

خود گفتمان رسمی را در مرحلۀ بحران هژمونیک به چالش بکشند.
کاوانه/شالوده شکنانه-تبارشناسانه با  فصل چهارم به عنوان نخستین حرکت وا
اتخاذ یک استراتژی سه مرحله یی به مسأله مندسازی گفتمان رسمی پرداخت. 
با یک رویکـرد گذشته نگـر بـه تاریخ گـذشته مـراجعه گـردید تا حاضر دقیق تر 
دانسته شود و درک گردد و با برمال ساختن احتمال مندی گفتمان رسمی زمینه 

و احتمال شکل گیری گفتمان های تازه فراهم شود. 
تا 1907 تصویر  از 1300  به زبان فارسی  منابع و مآخذ دست اول موجود 
متفاوتی از زبان و نقشۀ سیاسی کلیت منطقه قبل از فرارسیدن استعمار ارایه 
کردند و گفتمان برساختۀ رسمی را مسأله مند ساختند. این فصل هم چنان ابداع 
تخیلی ابرنشانۀ گفتمان را در اشکال مختلف آن زیرسوال برد: )1( آریانا به عنوان 
نام پیشااسالمی یا باستانی این واحد سیاسی متمایز برای بیش تر از 1500 سال، 
)2( خراسان به عنوان نام پسااسالمی این واحد سیاسی برای 1500 سال و )3( 
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باآلخره افغانستان معاصر که توسط احمدشاه ابدالی در 1747 تأسیس گردید.
در این فصل توضیح داده شد که افغانستان به عنوان نام به قلمرو جغرافیایی 
مشخص در اطراف کوه های سلیمان که محل سکونت افغان ها، پتان ها یا پشتون ها 
کستان موقعیت دارد، اطالق می گردید. اصطالح  ک پـا کنـون بیش تر در خا بود و ا
افغان از نگاه تاریخی تنها برای پشتون، پختون یا پتان  یکی از اقوام این کشور به 
کار می رفت. در این فصل به موقعیت جغرافیایی و ویژه گی های افغان ها از منظر 
تاریخی نیز پرداخته شد. عالوه براین، معاهدات و اسناد رسمی ارتباط کمپنی 
کمان منطقه واضح ساخت  هند شرقی و امپراتوری بریتانیا با سلطنت ها و حا
که مسؤوالن رسمی کمپنی در نخست تعامل رسمی خود را با سلطنت کابل آغاز 
کردند تا با افغانستان، چون در این مرحله افغانستان یکی از والیت های خراسان 

یا سلطنت کابل به شمار می رفت. 
اسناد نشان داد که این منطقه در کلیت خود خراسان نامیده می شد و افغان ها 
نیز خود را بخشی از خراسان می دانستند. معاهدات در قدم نخست افغانستان را 
به معنای قلمرو محدود جغرافیایی به کـار می بـردند و سپس از مفهوم گسترده تر 
برساختۀ الفنستون استفاده کردند. به تدریج اصطالح افغانستان توسعه یافت و 
جای کابل را گرفت، سپس شمال را و در مراحل پسا-1890 به کلیت قلمرو 
کشور اطالق گردید. حتی در این مرحله پسوند ملحقات را در اشاره به مناطق 
شمال کشور به عنوان مناطق جدا از افغانستان حفظ کرد. افغانستان در سال 
1919 به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته شد و به درخواست دولت 

پسوند ملحقات از نام افغانستان حذف گردید. 
کارتوگرافی ها، نقشه ها و اطلس های تاریخی منطقه گفتمان رسمی را مسأله مند 
ساختند. این اسناد نشان دادند که واحدسیاسی مستقل و متمایزی به نام آریانا در 
زمان باستان، خراسان در دوران پسااسالمی و افغانستان در مرحلۀ پسا-1747، 
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چنان که در گفتمان رسمی ادعا می گردد در نقشۀ جهان وجود ندارد. این اسناد 
هم چنان نشان دادند که افغان ها و سپس افغانستان به عنوان یک موقعیت جغرافیایی 
کوچک در اطراف کوه های سلیمان ظهور کرد، اما به تدریج توسعه یافت و جای 
سلطنت کابل را گرفت و سپس بعد از 1890 در نقشه هایی که توسط قدرت های 
استعماری تولید گردیدند به نام رسمی کشور تبدیل شد. در این فصل توضیح داده 
شد که تاریخ نگاری رسمی و حکومتی افغانستان در قرن بیستم در تعامل با منابع 
و مآخذ پیشا-1880، به ویژه منابع پیشااستعماری که به تفصیل به بیان تاریخ و 
جغرافیای منطقه می پردازند از یک رویکرد التقاطی و گزینشی استفاده می کند. 
تاریخ نگاری رسمی در استفاده از این میراث تاریخی به طور دل خواه دست به 
انتخاب می زند، ویرایش می کند، بازنویسی می نماید و در راستای خدمت به اهداف 
عمومی ناسیونالیسم قوم محور افغانی پسا-1920 دست به حذف و افزایش می زند.

کاوی و مسأله مندسازی گفتمان رسمی با استفاده از منابع  فصل پنجم به وا
گونی و استعمارزدایی«  دست دوم کتاب خانه یی، دوره یی که من آن را »بی جایی، گونا
می نامم، پرداخت. این فصل نشان داد که چه گونه منابع دوران پسابی جایی به 
کـاوی و  صورت نظام مند ابرنشانه و گره گاه های گفتمان رسمی را مسأله مند، وا
نقـد می کنند. این فصل هم چنـان بـه تفصیل به این موضوع پرداخت که چه گونه 
منابع این دوران به مـطالعـه و فـهم افغانستان در بستر کـالن منطـقه می پـردازند و 
افق  تازه یی برای فهم افغانستان به عنوان بخشی از تاریخ عمومی و تمدنی منطقه 
می گشایند کـه در کنـار دیگر فواید به کثـرت گرایی قومی،  دینی و فرهنگی کلیت 

کید می کند. منطقه تأ
کیـد گـردید که بـرای فهم کشور باید میان تقسیم بندی و نظم  در این فصل تأ
سیاسی پیشااستـعماری و پسااستعماری منطقـه فـرق قایل شد و بیـان گـردید که 
کمیت  دولت های ملی تازه ایجادشدۀ  استوار بر دو اصـل اروپامـحور قلمرو و حا
ملی در منطقه، واحدهای سیاسی پسااستعماری اند تا دولت های ملی مستقلی که 
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تاریخ موجودیت آنان به دوران قبل از میالد برگردد. 
در این فصل استدالل شد که افغانستان به عنوان یک نام، مفهوم، دولت حایل 
و دولت پسااستعماری برساختۀ استعماری و برآیند رقابت های استراتژیک دو 
ابرقـدرت بریتانیا و روسـیه در منـطقه می باشد. در بحث های این فصل هم چنان 
توضیح داده شد که چه گونه گفتمان استعماری به تـدریج و به صـورت گـزینشی 
از سوی دولت افغان و نخبه گان افغان درونی گردید. دولت و نخبه گان افغان در 
مراحل بعدی نه تنها دانش استعماری را بازتولید کردند بل که آن را با استفاده از 
نهادهای دولتی و ابزارهای ایدیولوژیک تحمیل نمودند. بنابراین، ادعا گردید 
که اسطوره ها و سنت هایی که در گفتمان رسمی تبلور یافته اند بیش تر ابداع های 

ناسیونالیسم قوم محور پسا-1920 می باشند تا واقعیت های تاریخی. 
این فصل به صورت نظام مند ماهیت انحصارگرای گفتمان رسمی را به نمایش 
گذاشت و برمال کرد که چه گونه هویت یک قوم واحد در سطح داخلی بر یک 
جامعۀ متکثر متشکل از چندین قوم تحمیل گردید و در سطح بین المللی به 

عنوان یگانه تصویر واقعی یا بازنمایی کشور عرضه شد.
در این فـصل استـدالل گـردیـد کــه در دوران بحران هـژمـونیک پسابی جایی 
در افغانستان، جریان پشتونیست  بـا استـفاده از منطق تفاوت تالش می کند تا 
با برگشت به گذشـته و تحـمیل یگـانه حقیقت مطلق پیشابی جایی-جابه جایی 
گسست ایجاد شده را بخیه کند. اما نیروهایی عمدتًا تاجیک ، هزاره و اوزبیک 
گونیست تالش  می کنند با استفاده از منطق هم ارزی با شکل دهی ُمدل های  انتا
تازه یی از هویت با جریان پشتونیست  مخالف نمایند. آنان استدالل می کنند که 
از دست یافتن به هویت کامل خویش توسط پشتونیست ها بازداشته شده اند و آنان 
را مسٔوول انسداد هویت خود تلقی می کنند. بنابراین، این دو جریان درگیر نزاع 

گونستیک به اساس معادلۀ »دوست و دشمن« اند.  رادیکال انتا
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فصل ششم و اخیر کتاب به این پرداخت که برای فهم افغانستان مهم است تا 
عوامل زیر در نظر گرفته شوند: قراردادن افغانستان در گسترٔه بزرگ تر تاریخ و تمدن 
منطقه، تفاوت قایل  شدن میان تاریخ و نقشۀ  سیاسی منطقه در دوران پیشااستعماری 
و پسااستعماری و باآلخره مهم تر از همه تفاوت قایل شدن میان تاریخ و هویت 

افغانستان به عنوان یک واحدسیاسی و افغان ها به عنوان یک گروه قومی.
در این فـصل استـدالل گـردید کـه فـقدان یک گفـتمان هـژمونیک در دوران 
بی جایی-جابه جایی منـجر به بـحران هژمـونیک در کشور گردیده است. گفتمان 
افـراطی نـاسیونالیست انحصارگـرای افغـان در دوران بحـران و بی جـایی تالش 
می کند با برگشت به گذشته و بخیه کردن، پنهان سازی درز یا گسست ایجادشده 
در نظم  نمادین رسمی استمرار و تداوم گفتمان رسمی را به عنوان یگانه حقیقت 
مطلق حفظ نمـاید. از سـوی دیگـر گفتمان اعتراضی دموکـراتیک کثرتگرای 
گیر نوظهور، گفتمان رسمی را به عنوان گفتمان غیردموکراتیک و انحصارگرا به  فرا
چالش می کشد و به سوی بازتعریف کلیت کالن روایت ملی در کشور فرامی خواند. 
گونستیک میان دو نیروی  این تحول به نوبۀ خود فـضا را برای رویارویی انتا
گونیست فراهم سـاخته است. برای خنثی  سازی و ُکندکردن لبه ها ی تیز این  انتا
تنش و رویارویی و اساس گـذاری رابطۀ »ما« و »آنان« به عنـوان رقیب به جای 
دشمن و ایجاد وحدت در بستر تنوع، این فصل گفتمان تمدنی را با گره گاه های آن 
گونیسم  گونیسم رادیکال به سوی آ به مثابۀ دال تهی و راه سوم برای عبور از انتا

کثرت گرا پیشنهاد کرد.  
کید کنم که افغانستان ُمدرن برخالف ادعاهای گفتمان  در پایان می خواهم تأ
رسمی به عنوان یک دولت حایل در نتیجۀ رقابت های امپراتوری های بریتانیا 
و روسیه و نگرانی های امنیتی بریتانیا در منطقه به وجود آمده است. در دوران 
کتو  زمام داری دوم امیر دوست محمدخان این کشور به عنوان واحد سیاسی دِ فا
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کمیت امیر عبدالرحمان خان  شکل گرفت و مرزهای بین المللی آن در زمان حا
)1880 تا 1901( مشخص گردید. نهادهای ُمدرن در پایان جنگ دوم افغانستان-

انگلیس معرفی گردیدند و کشور در دوران زمام داری حبیب الله خان )1901 تا 
1919( به سوی مرکزگرایی و ُمدرنیزه  شدن حرکت کرد، اما هنوز تحت قیمومیت 
بریتانیا قرار داشت. در سال 1919 بود کـه افغانستان بـعد از بیـرون شدن از زیر 
قیمومیت بـریتانیا بـه مرحلـۀ دوژوری ارتقـا کـرد و بـه عنوان یک دولت ملی 

مستقل وارد حوزۀ نظام بین المللی گردید.
گفته می توانم که حوزۀ علمی غرب، چنان که در سراسر کتاب توضیح دادم، 
به افغان ها به اندازۀ کافی توجـه کـرده و از گفتمان آنان با نادیده انگاشـتن سایر 
اقوام کشور به ویژه  تاجیک ها، هزاره ها و اوزبیک ها نماینده گی کرده است. گفته 
می توانم که از یک سو اقوام دیگر کشور در غرب به اندازۀ الزم مورد مطالعه قرار 
نگرفته اند و از طرف  دیگر از گفتمان و خواست هایی آنان کم تر نماینده گی شده 

است.
امیدوارم این مطالعه در بیرون از کشور به شناخت اقوام و جوامعی که از آنان 
نماینده گی الزم صورت نگـرفـته و به حاشیه رانده شـده  اند کمک کنـد و فضا و 
زمینه را در دانش غربی طـوری مساعد سازد تا به افغانستان از یک چشم انداز نو 
نگاه کنند. عالوه براین، دو سوال پژوهشی باهم مرتبط وجود دارند که نتوانستم در 
پژوهشم مطرح سازم و به آن ها بپردازم چون نیازمند تحقیق و پژوهش بیش تر و 
مفصل تر بودند. یک، مطالعۀ گفتمان های سیاسی منطقه قبل از رسیدن استعمار 
و رشد ناسیونالیزم اروپامحور در این حوزه تا به صـورت مقایسه یی نشان داده شود 
که چه گونه هویت پسااستعماری دولت های ملی منطقه از دوران پیشااستعماری 
متفاوت اند. دو، ارایـۀ تصویـر روشن و مفـصل از منـابع و متن هـایی که مسٔووالن 
رسمی استعمار و پژوهشگران این دوران از آن ها به عنوان منابع دست  اول در 

تولید کارهای خود دربارۀ افغانستان استفاده کرده اند.
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versity of Princeton, Department of Near Eastern Studies.

McChesney, R. D., (1991), Waqf in Central Asia: Four Hun-
dred Years in the History of a Muslim Shrine, 1480-1889, US: 
Princeton University Press. 



505/منابع انگلیسی

Migdal, J. S., (2004), State in Society: Studying how states and 
societies transform and constitute one another, UK: Cambridge 
University Press.

Mir Munshi Sultan Mahomed Khan, (1900), The Life of Abdur 
Rahman, Amir of Afghanistan, (ed.) John Murray, London: Al-
bemarle Street, Vo. 1-2.

Misdaq, N., (2006), Afghanistan Political Frailty and External 
Interference, London: Rutledge.

Mitchell, T., (1991), The Limits of the State: Beyond Statist Ap-
proaches and their Critics, American Political Science Review, 
Vol. 85, No.1, (March), pp. 78-98.

Mouffe, C., (1993), The Return of the Political, London: Verso.

Mouffe, C., (2000), The Democratic Paradox, London: Verso.

Mouffe, C., (2005), On Political, London: Routledge.

Mousavi, S. A., (1998), The Hazaras of Afghanistan: An Histor-
ical, Cultural, Economic and Political Study, London: Curzon.

Noelle-Karimi, C., (1997), State and Tribe in Nineteenth-Cen-
tury Afghanistan; the Reign of Amir Dost Muhammad Khan 
(1826-1863), London: Curzon Press.

Noelle-Karimi, C., (2002), “The Loya Jirga: An Effective Polit-
ical Instrument? A Historical Overview”, in C. Noelle-Karrimi, 
C. Schetter and R.Schlagintweit Afghanistan: A country with-
out a State? (eds.), Frankfurt: London: IOK.

Norris, C., (1982), Deconstruction: Theory and Practice, Lon-
don: Methuen & Co.

Norval, A. J., (2000), “Trajectories of Future Research in Dis-



واکاوی گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان/506

course Theory”, in Howarth, D. Norval, A. J. and Stavrakakis, 
Y. (eds.), Discourse Theory and Political Analysis: Identities, 
Hegemonies, and Social Change, Manchester: Manchester Uni-
versity Press.

Norval, A. J., (20070, Aversive Democracy: Inheritance and 
Originality in the Democratic Tradition, UK: Cambridge Uni-
versity Press. 

Owen, D., (2002), ‘Criticism and Captivity: On Genealogy and 
Critical Theory, European Journal of Philosophy, Vol. 10, Issue 
2, pp.216 – 230.

Owen, D., (2003), ‘Genealogy as Perspicuous Representation’ 
in C. J. Heyes (ed.), The Grammar of Politics: Wittgenstein and 
Political Philosophy, New York: Cornell University Press.

Ozkirimli, U., (2010), Theories of Nationalism: A Critical In-
troduction, 2nd edition, UK: Palgrave Macmillan.

Pervanta, A., (2002), “Afghanistan-Land of the Afghans? On the 
Genesis of a Problematic State Denomination”, in Noelle-Kar-
rimi, C., Conrad Schetter, Reinhard Schlagintweit, (eds.), Af-
ghanistan: A country without a State?, Frankfurt, London: IKO. 

Qassem, A. S., (2007), Afghanistan: Prospects for Stability in 
Relation to Geostrategic Dynamics in Central and South Asia, 
PhD Thesis submitted to the Australian National University.

Rabinow, P., (1991), The Foucault Reader: An Introduction to 
Foucault’s Thought, Penguin Books.

Roque, R. and Wagner, K. A., (2012), “Introduction: Engaging 
Colonial Knowledge”, in Roque, R., and Wagner K. A. (eds.), 
Engaging Colonial Knowledge: Reading European Archives in 
World History (Cambridge Imperial and Post-Colonial Studies 



507/منابع انگلیسی

Series), UK: Palgrave and Macmillan.

Ross, T., Maila, J., Ingalls, G., Jenkins, D. and Chay, J. (eds.), 
(1986), Buffer States In World Politics, US: Westview Press.

Rubin, B. R., (1995), The Search for Peace in Afghanistan: 
From Buffer State to Failed State, USA: Yale University Press.

Rubin, B. R., (2002), The Fragmentation of Afghanistan, US: 
Yale University Press.

Said, E. W., (2003), Orientalism, UK: Penguin Books.

Saikal, A., (2006), Modern Afghanistan; A History of Struggle 
and Survival, London: Tauris and Co Ltd.

Sartre, J., (1948), Black Orphans, Paris: Présence Africaine. 

Sartre, J., (2001), Colonialism and Neocolonialism, London: 
Routledge.

Schwartzberg, J. E., (ed.) (1992), A Historical Atlas of South 
Asia, Oxford: Oxford University Press.

Sebastian, T. W., (1988), The Buffer State and the Buffer Sys-
tem: With Reference to Afghanistan 1881-1947, MPhil Thesis 
presented at the Department of Political Science, University of 
Hong Kong.

Shahrani, M. N., (1986), “State – Building and Social Fragmen-
tation in Afghanistan”, in Ali Banuazizi and Weiner M. (eds.), 
The State, Religion, and Ethnic Politics in Afghanistan, Iran, 
and Pakistan, USA: New York, Syracuse University Press.

Shahrani, M. N., (1998), “Resisting the Taliban and Talibanism 
in Afghanistan: Legacies of a Century of Internal Colonialism 
and Cold War Politics in A Buffer State”, Perceptions, Journal 



واکاوی گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان/508

of International Affairs, Vol. (4), pp.121-140, published by the 
Center for Strategic Research, Ankara, Turkey.

Shahrani, M. N., (1998), “The Future of the State and the Struc-
ture of Community Governance in Afghanistan”, in William 
Maley, (ed.), Fundamentalism Reborn? London: C. Hurst & 
Co.

Shahrani, M. N., (2009), “Afghanistan to 1919: From Durrani 
Empire to a Buffer State, in Chase F. Robinson”, in the New 
Cambridge History of Islam, Vol. 5, Cambridge: Cambridge 
University Press.

Singh, G., (1959), Ahmad Shah Durrani Father of Modern Af-
ghanistan, Bombay: Asia Publication House.

Smith, A. D., (1998) Nationalism and Modernism: A critical 
survey of recent theories of nations and nationalism, UK: Rout-
ledge.

Smith, A. D., (2000), “Theories of Nationalism: Alternative 
Models of Nation Formation” in Leifer, M. (eds.) Asian Nation-
alism, UK: Routledge.

Spencer, P. and Wollman, H., (2002), Nationalism: A critical 
Introduction, UK: Sage Publication.

Strabo, (1854), The Geography of Strabo, Literally Translated, 
with Notes by H. C. Hamilton, ESQ & W. Falconer. London: 
Henry G. Bohn, Vol. 1.

Tilly, C. and Blockmans, W. P., (ed.) (1994), Cities and the Rise 
of States in Europe, A. D. 1000 to 1800, US: Westview Press. 

Tully, J., (2006), Strange Multiplicity: Constitutionalism in an 
Age of Diversity, UK: Cambridge University Press. 



509/منابع انگلیسی

Turmanidze, T., (2009), Buffer States: Power Policies, Foreign 
Policies and Concepts, New York: Nova Science Publishers 
Inc.

Wilson, H. H., (1841), Ariana Antiqua: A Descriptive Account 
of the Antiquities and Coins of Afghanistan with a Memoir on 
the Buildings of called Topes by C. Masson, Esq, London: East 
India Company.

Young, J. C., (2001), Postcolonialism: An Historical Introduction, 
Oxford: Blackwell.

Zizek, S., (2010), “Beyond Discourse-Analysis”, in Interrogating 
the Real, London: Continuum International Publishing Group.

Zizek, S., Laclau, E. and Butler, J., (2000), Contingency, He-
gemony, Universality: Contemporary Dialogues on the Left, 
London: Verso.





منابع آنالین

Afghanistan Digital Library at: http://afghanistandl.nyu.edu/

Afghanistan old Photos: http://www.afghanistan-photos.com/
crbst_28.html

Āl-e Kart in Encyclopaedia Iranica at: http://www.iranicaon-
line.org/articles/al-e-kart-or-perhaps-al-e-kort-an-east-iranian-
dynasty-643-791-1245-1389

Antique Maps of Persia at: http://www.bergbook.com/htdocs/
Cache319.htm

Bearden, M. ‘Afghanistan, Graveyard of Empires’, the For-
eign Affairs, at: http://www.foreignaffairs.com/articles/57411/
milton-bearden/afghanistan-graveyard-of-empires

Benjamin David Hopkins, The George Washington University, 
at: http://elliott.gwu.edu/faculty/hopkins.cfm

Caryl, C., (2010), “Bury the Graveyard”, Foreign Policy 
Magazine at: http://www.foreignpolicy.com/arti-
cles/2010/07/26/bury_the_graveyard. 

Christine Nölle-Karimi, Institute of Iranian Studies, at: http://
www.oeaw.ac.at/iran/german/noelle-karimi_christine.html



واکاوی گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان/512

CIA World Factbook on Afghanistan at: https://www.cia.gov/
library/publications/the-world-factbook/geos/af.html#top 

Colonialism in Encyclopaedia Britannica, at: http://www.bri-
tannica.com/EBchecked/topic/126237/colonialism-Western

Colonialism in Stanford Encyclopaedia of Philosophy, at: http://
plato.stanford.edu/entries/colonialism/.

Columbia University Libraries, South and Southeast Asian 
Studies at: http://www.columbia.edu/cu/lweb/indiv/southasia/
cuvl/maps.html 

Digital South Asia Library, at: http://dsal.uchicago.edu/refer-
ence/schwartzberg/toc.html?issue=

Early, Medieval, Mughal, Colonial and Modern Maps Collec-
tion in University of Columbia, at: http://www.columbia.edu/
itc/mealac/pritachett/00maplinks/ 

Hanifi, S. M., (2005), “Material and Social Remittances to Af-
ghanistan”, Asian Development Bank, available online at:  http://
www.adb.org/Documents/Books/Convert ing-Migra-
tion-Drains-Gains/ChapterIV.pdf. 

Jawad, N., (1992), Afghanistan: A Nation of Minorities, Mi-
nority Rights Group International, London-UK, available at: 
http://edoc.bibliothek.unihalle.de/servlets/MCRFileNodeServ-
let/HALCoRe_derivate_00004267/MRG_Afghan_1992.pdf. 

Kavirag, S., (2009), The Post-colonial State: The Special Case 
of India, available at: http://criticalencounters.wordpress.
com/2009/01/19/the-post-colonial-state-sudipta-kaviraj/. 

Khorāsān, at: http://www.britannica.com/EBchecked/top-
ic/316850/Khorasan



513/منابع انگلیسی

Nawid, S., (2009), Tarzi and the Emergence of Afghan Nation-
alism: Formation of a Nationalist Ideology, available at: http://
www.bu.edu/aias/nawid_article.pdf. 

Nazif M. Shahrani, Indiana University, Department of Central 
Eurasian Studies, at: http://www.indiana.edu/~ceus/faculty/shah-
rani.shtml

Pan-Iranist Party, at: http://english.paniranist.org

Pan-Turkism, in Encyclopaedia Britannica at: http://www.bri-
tannica.com/EBchecked/topic/440700/Pan-Turkism

Paniranism, at: http://www.paniranism.net 

Perry-Castañeda Library Map Collection, Afghanistan Maps, 
University of Texas Libraries, at: http://www.lib.utexas.edu/maps/
afghanistan.html

Shah Mahmoud Hanifi, History James Madison University, at: 
http://web.jmu.edu/history/faculty/hanifi.html

Sieff K. ‘In Afghanistan, a New Approach to Teaching History: 
Leave Out the Wars’, The Washington Post, at: http://www.wash-
ingtonpost.com/world/asia_pacific/in-afghanistan-a-new-ap-
proach-to-teaching-history-leave-out-the-wars/2012/02/03/gIQA-
57KNqQ_story.html

Talessman’s Atlas World History Maps at: http://www.worldhis-
torymaps.info/Maps.html#Primeval_maps 

Tarzi, S. R., (2011), Afghanistan: The Beautiful Ethnic Mosaic, 
available at: http://www.dawatfreemedia.org/english/index.php?-
mod=article&cat=Articles&article=398. 

The Circle of Ancient Iranian Studies, the Persian Gulf the Larg-



واکاوی گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان/514

est Collection of Historical Maps of The Persian Gulf, at: http://
www.cais-soas.com/CAIS/Geography/persian.gulf/persian_gulf_
historical_maps.htm

The Gathas (Hymns) of Zarathushtra, at: http://www.avesta.org/
gathas.htm

The Rig Veda 1200-900 BC, at: http://www.thenagain.info/web-
chron/india/rigveda.html

Wardak, A. ‘Jirga - A Traditional Mechanism of Conflict Reso-
lution in Afghanistan’ at: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/
public/documents/apcity/unpan017434.pdf



فارسی

واژه  نامه
انگلیسی-فارسی

English 

Aspectival captivity در اسارت چشم اندازی بودن
Agonism گونیسم )جدال رقابتی( آ
Agonistic pluralism گونیستی کثرت گرایی آ
A priori logic منطق پیشینی
Antagonism گونیسم )نزاع های آشتی ناپذیر( انتا
Agency کنشگری
Absolute limit نهایت مطلق
Archaeology دیرینه شناسی
Being captive of a picture در اسارت تصویری بودن
Behaviouralism رفتارگرایی
Binary oppositions تقابل های دوگانه
Blockage of identity انسداد هویت
Biopower زیست-قدرت
Binary دوتایی
Body-politic پیکرۀ سیاسی
Bildung نظریۀ تربیت یا فرهنگ
Convergence اختالط/تالقی



واکاوی گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان/516

Controlled modernization مدرنیزاسیون مدیریت شده
Critical realism رئالیسم انتقادی
Contingent/Contingency ممکن، محتمل، احتمال مندی
Cooption یارگیری
Concrete individual فرد انضمامی
Crystalize بلورینه
Colonial episteme دانش استعماری
Cultural project of control طرح های فرهنگی تسلط
Charisma فرهمندی
Chauvinism شوونیسم
Capitalism سرمایه داری
Codification هسته گذاری
Context بستر، زمینه
Chronological methodology روش گاه شمارانه
Deconstructive genealogical ساختار شکنانۀ تبارشناسانه
Deconstruction کاوی، شالوده شکنی وا
Différance به تأخیر انداختن به تعویق انداختن
Discursive گفتمانی
Discourse گفتمان
Discourse Analysis تحلیل گفتمان
Discursive exterior بیرون گفتمانی
Dislocation بی جایی، بی قراری، تزلزل، آشفته گی
Dissent اختالف
Doctrine آموزه، دکترین
Doctrinal state دولت اعتقادی
Dichotomy دوپاره گی ، دوگانگی
Ethnography قوم شناسی، قوم نگاری
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Element/Elements عنصر/عناصر
Empty Signifier دال تهی
Emptiness تهی بوده گی
Externalize فرافکنی/بیرونی ساختن
Empire of plunder امپراطوری غارت
Electoral College هیأت انتخاب کننده گان
Ethnographic study مطالعۀ قوم نگاری
Foe مخالف
Fullness ُپربوده گی
Fusion and Fission گرایی همگرایی و وا
Fantasmatic logics منطق های فانتزی )خیال پردازی(
Genealogy تبارشناسی
Hegemony هژمونی
Horizon افق
Hybrid دورگه، پیوندخورده
Historical contextualization در بستر تاریخی قراردادن
Impossibility of closure ناممکن بودن انسداد
Impossibility of society ناممکن بودن جامعه
Impossible ideal آرمان ناممکن
Infrastructures زیرساختارها
Identification هویت یابی
Ideology ایدیولوژی
Imaginaries انگاره ها
In-betweenness درمیان-بوده گی
Imagined political community جامعۀ سیاسی خیالی
Impossibility ناممکن بودن
Imagined community جامعۀ خیالی
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Invention of tradition اختراع سنت
Incorporate ضمیمه ساختن
Interpellated subjects سوژ ه های فراخوانده شده
Literature منابع، متن
Logic of Difference منطق تفاوت
Logical positivism پوزیتویسم منطقی
Logic of différance منطق تأخیر
Lack خال/فقدان
Logic of equivalence منطق هم ارزی
Lingua franca زبان بین االقوامی
Methods روش ها
Moment/Moments ُبعد/ابعاد
Myths اسطوره ها
Nodal points گره گاه ها/دال های مرکزی
Nation state دولت  ملی
Orient شرق
Orientalism شرق شناسی
Organismic اندامه یی، ارگانیسمی
Pluralistic Agonism جدال رقابتی کثرت گرا
Problematization مسأله دار ساختن، مسأله مندساختن
Practices کردارها، ممارست ها، پرکتیس ها
Positivist اثبات گرا
Psychoanalysis روانکاوی
Partial fixation of meaning تثبیت جزیی یا موقت معنی
Piecemeale قطعه قطعه و تدریجی
Primacy of politics اولویت سیاست
Patriotism میهن پرستی
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Protestant ethic اخالق پروتستانتی
Patrimonialism پاتریمونیالیسم
Persianized فارسیزه شده
Permanent closure انسداد کامل
Primordialism ازلی باوری، سرمدی
Quasi-states شبه-دولت
Representation بازنمایی، نمایندگی
Romanticism رمانتیسم
Radical democracy رادیکال دموکراسی
Retrospective گذشته نگر
Retrospective approach/method روش یا میتود گذشته نگر
Structural functionalism کارکردگرایی ساختاری
Scientific Frontiers مرزهای علمی
Syntheses همنهاد
School of Essex مکتب ایسکس
Sedimentation ته نشین شدن
Stereotypes کلیشه ها
State of nature حالت طبیعی
Surplus of meaning مازاد معنی 
Social Antagonism جدال های آشتی ناپذیر اجتماعی
Subjectivity سوژه گی
Symbolic orders نظم های نمادین
Subaltern Studies Group گروه مطالعات فرودستان
Techniques شگردها، تکنیک ها
The Prevalence of Deceit تفوق فریب
Undecidable تصمیم ناپذیر
Unitary state دولت یکپارچه، دولت بسیط
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Vitalist حیات باوری
Visual representation بازنمایی دیداری



نمایه

شخصیتها
آپولوودوروس  296

آرتر کانولی  188
آرتيمس  296

آنتونيو گرامشی  83، 399
ابراهام لينکن  153

ابن أثير 220
ابوالقاسم فردوسی 133، 301، 391، 469

ابوريحان بيرونی  271
ابوعلي سينا  469

ابومسلم خراسانی  149
اتاليق رحيم بی  327
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 ،350 ،349 ،347 ،346 ،345 ،340 ،339 ،337 ،336 ،335 ،330 ،327 ،326



واکاوی گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان/522

 ،395 ،394 ،392 ،384 ،382 ،381 ،379 ،377 ،372 ،367 ،362 ،361 ،355
 ،417 ،414 ،413 ،411 ،408 ،407 ،406 ،405 ،404 ،403 ،402 ،397 ،396

483 ،450 ،437
احمدشايق قاسم  12، 377

احمد علي کهزاد  142، 144، 145، 146، 148، 149، 164، 165، 166، 176، 299، 
384

احمد و عزيز  33، 191
اراتوستينس  296، 298
ارنست رنان  96، 103

ارنست هاتون  376
اسپينسر  99
اسپيوک  87

استرابو  291، 295، 297، 298، 384
اسکندر کبير  129، 135، 147، 148، 150، 235، 237، 298، 328، 446

اسميت  98، 100، 101، 277، 343
الفنستون  31، 36، 37، 129، 130، 187، 188، 192، 196، 197، 198، 199، 200، 
 ،215 ،212 ،211 ،210 ،209 ،208 ،207 ،206 ،205 ،204 ،203 ،202 ،201
 ،257 ،256 ،255 ،254 ،253 ،244 ،243 ،234 ،226 ،223 ،222 ،221 ،220
 ،337 ،334 ،330 ،308 ،294 ،293 ،292 ،290 ،284 ،281 ،279 ،277 ،258
 ،480 ،415 ،404 ،400 ،387 ،386 ،376 ،373 ،370 ،346 ،344 ،343 ،342

483 ،481
الکساندر برنس  188، 334، 343

اليته نورل  11
اليکس ويست  12

امان اهلل خان  31، 135، 136، 141، 152، 179، 189، 222، 248، 257، 385، 390، 
444 ،413 ،410 ،406 ،405 ،402

امير تيمور  136، 150، 235، 265، 266، 267، 326، 330
امير شيرعلي خان  128، 221



523/نمایه

امين صيقل  241، 248
انجال پرونتا  366، 367، 368

اندرسن  98
انوارالحق احدی  191، 248، 380

اورنگ زيب  138
اوزکريم لی  101

اولف کارو  198، 364
اوليور رای  407

اِيوان  234
ايوانس  33، 190، 230

بابا )نويسنده(  104
بارنت روبين  32، 190، 230، 231، 232، 233، 401، 407

بايزيد انصاری  220
بايلی  408

بِرچ  93، 94، 95، 96، 101، 102
برنارد لويس  112

برونوف  296
بگی خان باميزايی  132

بنيامين هاپکينز  38
بُودين  107

بي کرافت  97، 102، 103
بيلو  210، 256، 291، 297، 298، 400

پکتين  166
پلينی  297

پوتليمی  331
پير روشان  152

تاد لندمن  11
تريبيک  188



واکاوی گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان/524

تمتی ميچل  93
توماس بارفيلد  39، 350، 351، 420، 421، 422

تيمورشاه )فرزند احمدشاه درانی(  194، 327
تيمور گورگانی  35، 136، 219، 265

جامی )شاعر(  331
جاناتان لی  38، 88، 193، 325، 326، 327، 328، 329، 330، 331، 332، 333، 
371 ،369 ،350 ،349 ،348 ،347 ،340 ،339 ،338 ،337 ،336 ،335 ،334

جان ملکم  37، 277، 281، 290، 301، 343، 396
جرج فورستر  31، 187، 193، 194، 195، 196، 200، 210، 220، 253، 254، 330

جمال الدين خان بارکزايی  132، 278، 279
جمال خان  132، 228، 239، 247، 276، 278، 279

جميل حنيفی  39، 398، 399، 400، 401، 402، 403، 404، 405، 406، 407، 408، 
418 ،417 ،415 ،414 ،413 ،412 ،411 ،410 ،409

جهانگير  137
جيسن گلينوس  11
جي. لورايرمر  400

جيمز فريزر  188، 404
چالز ميسن  188، 343

چنگيز پهلوان  12، 39، 40، 393، 394، 395، 396، 441، 463، 464، 465، 467، 
474 ،473 ،472 ،471 ،470 ،469 ،468

چنگيز خان  136، 150، 204، 219، 235، 242، 300، 326، 446
حافظ  469، 470
حامد ربيع  112

حامد کرزی  446، 447
حبيب اهلل خان  31، 126، 127، 128، 130، 189، 257، 287، 309، 402، 410، 418، 

487 ،444
حبيب اهلل کلکانی  223، 224

حسن کاوون کاکر  33، 191، 241، 242، 243، 244، 248، 265، 401



525/نمایه

حضرت معين عمر بابا پير چمکنی  336
حق شناس  365

حکيم سنايی  469، 470
حيات خان  129

خليفۀ عثمانی  35، 270
خوشحال ختک  152، 171، 220، 226

خيدوری  95
خيرل نورجانوف  248

داکتر مهدی  252، 379
داوو  195

د. باالند  407
دريدا  24، 29، 43، 47، 48، 49، 56، 82، 85، 117، 122، 183، 192، 477، 478

ُدورانسور  33، 190، 230، 233
ُدوْرن  203

دوست محمد خان  221، 285، 288، 309، 331، 346، 347، 349، 389، 486
دولت  خان  156

دومونت  110
دِيان  195

ديويد هورت  11، 29
ديويد هيوم  343

رابرت کنفيلد  365، 406
رستم  133

روان فرهادی  248
روجر کيسينگ  411

رودکی  469، 470
ريچارد تپر  406

ريگ وي  364
رينهارد شول گينتويت  38



واکاوی گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان/526

زال  133
زلمي خليل زاد  191، 248

زمان  خان  156
سارتر  82

سامويل هنتينگتون  473، 474
سردار جهان فوفلزايی  279

َسر هنری رالينسن  333
سعدی  469، 470

سعيد  80، 82، 84، 85، 86، 87، 118، 129، 164، 477
سلطان حسين بايقرا  330

سلطان محمدخان  35، 273، 277، 278، 279
سلطان مراد  35

سلطان مصطفای سوم  270، 271
سيد جمال الدين افغانی  113، 128، 221، 444

سيدحسين شيرازی  36، 273
سيد حميداهلل روغ  473

سيد عسکر موسوی  39، 241، 357، 358، 359، 360، 361، 362، 364، 365، 366، 
419

سيدقاسم رشتيا  170، 215
سيف بن محمد بن يعقوب هروی  35، 264، 265، 267

سيف هروی  242، 243، 271
شاه  حسين صفوی  137
شاه  حسين غلجايی  155

شاه رخ  150، 219
شاه شجاع  197، 199، 255، 273، 284، 285، 330، 340

شاه کامران  285
شاه محمود حنيفی  39، 88، 268، 369، 370، 371، 372، 373، 374، 375، 376، 

419 ،404 ،398 ،377



527/نمایه

شاه ولی  خان بامی زی  132، 335
شنتل موف  43، 53

شوارتزبرگ  290
شيرسرخ بابا  278

شيرعلي خان  128، 221، 273، 280
صابرشاه  132، 156، 157، 158، 159، 160، 168، 171، 177، 208، 228، 229، 

403 ،350 ،336 ،279 ،278 ،274 ،269 ،247 ،240 ،239 ،234 ،233
صديق رهپو طرزی  39، 391، 392، 393

ظهيرالدين محمد بابر  35، 136، 138، 151، 204، 266، 267، 272، 330، 370
عبدالحي حبيبی  142، 144، 145، 148، 157، 158، 163، 164، 176

عبدالخالق لعلزاد  39، 252، 383، 384، 385، 386، 390
عبدالرحمان خان  16، 33، 115، 125، 126، 127، 162، 172، 178، 179، 191، 221، 
 ،355 ،351 ،342 ،332 ،309 ،286 ،259 ،248 ،234 ،231 ،227 ،226 ،225

487 ،401 ،389 ،386 ،385 ،373 ،369 ،361 ،356
عبداهلل  خان ايوب زی  335
عبداهلل  خان سدوزايی  206

عزيز آريانفر  39، 252، 387، 388، 389، 390، 391
عزيزالدين وکيلی پوپلزايی  142، 158، 159، 160، 161، 215

علي احمد جاللی  191، 248
علی قلی ميرزا  275، 276، 277، 279

عمر خيام  301
غني خان  276

فرانتس فانون  82
فراير  188، 247، 346، 404

فوکو  24، 29، 43، 47، 50، 51، 52، 56، 82، 83، 84، 87، 99، 117، 118، 122، 
478 ،477 ،192 ،183

فيض محمد کاتب  126، 127، 129، 130، 131، 132، 133، 134، 139، 346، 388
کارلتن کاون  376



واکاوی گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان/528

کالس فرديناند  365
کالهون  99، 100
کاوه جبران  41

کاويراج  109
کريستين کارايل  421، 422

کريستين نويل کريمي  38، 88، 346، 347، 348، 349، 350، 415، 416، 417، 
420 ،418

کوانتس کرتس  331
کونارد شتير  38

گرامشی  70، 83، 93، 399، 412
گرگين  خان  137

گرگين )شهزادۀ گرجی(  206
گندا سينگ  33، 191، 226، 228، 238، 239، 240، 247، 346، 350، 405

گوتاری  188
الرنس لکهارت  37، 290

الک  107
اليخوار  156، 177

لکان  62، 66
لکالو  7، 19، 24، 29، 40، 43، 44، 53، 54، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 64، 65، 

477 ،459 ،117 ،72 ،71 ،70
لودويک آدمک  387، 402

لوييس دوپری  32، 190، 198، 214، 224، 225، 226، 227، 228، 229، 233، 238، 
406 ،405 ،401 ،387 ،376 ،375 ،364 ،244

ليفتويچ  92
ليون پوالده  406

ماکس وبر  90، 92، 110، 114، 230، 245، 248
ماکياولی  92

مانتسکيو  107



529/نمایه

مانو  296
محبت  خان پوپلزايی  156، 276، 278، 336

محمدآصف فکرت  197
محمد اشرف غنی احمدزی  191، 244، 406، 446

محمد اکبر پادشاه  130
محمد بهمنی قاجار  40، 472

محمد داوودخان  155، 161، 392، 407
محمد صديق فرهنگ  268، 365
محمدظاهر شاه  154، 170، 446

محمد عبده  113
محمد علم فيض زاد  400

محمدقاسم شاه فرشته  35، 267، 268
محمد نادر خان  411

محمد نعيم  392
محمود افشار  461

محمودالحسينی بن ابراهيم جامی  35، 159، 268، 269، 272، 347، 403
محمود پسر ميرويس  195

محمود طرزی  39، 127، 128، 132، 133، 134، 135، 368، 392، 444
محمود غزنوی  176، 267

محيی الدين مهدی  39، 379، 380، 381، 382، 383
مصداق  33، 191، 244، 245، 246، 247، 248

ملک شمس الدين آل کرت  264
مليسون  247

منشی محمد عبدالکريم  35، 273، 274، 275، 277، 280
مورکرافت  188، 343

موسی خان اسحاق زايی  156، 276، 278، 336
موسی  خان درانی  35

موف  7، 19، 24، 29، 40، 44، 53، 54، 56، 57، 60، 61، 62، 64، 65، 70، 71، 75، 



واکاوی گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان/530

477 ،117 ،78 ،77 ،76
موالنا جالل الدين محمد بلخی  469، 470

ميرزا عطا محمد  164، 280
ميرزا مهدی خان استرآبادی  269

ميرزا يعقوب علي خوافی  36، 273، 280
مير غالم محمد غبار  142، 143، 144، 145، 146، 148، 149، 150، 151، 152، 
 ،171 ،170 ،164 ،163 ،161 ،160 ،159 ،158 ،157 ،156 ،155 ،154 ،153
 ،401 ،400 ،336 ،279 ،278 ،273 ،247 ،242 ،240 ،217 ،215 ،177 ،176

413 ،411 ،402
ميرهزارخان الکوزايی  276

ميرويس خان هوتکی  137، 152، 153، 154، 161، 168، 170، 171، 178، 221، 
417 ،244 ،233 ،226

ميگدل  91، 92
ناپلئون  129، 327

نادر شاه افشار  130، 131، 132، 133، 138، 139، 154، 156، 158، 159، 161، 171، 
 ،269 ،256 ،254 ،247 ،240 ،239 ،238 ،221 ،207 ،206 ،205 ،196 ،195
 ،335 ،327 ،326 ،302 ،301 ،293 ،283 ،278 ،276 ،275 ،274 ،271 ،270

417 ،406 ،403 ،396 ،359 ،350 ،345 ،339 ،336
ناصرخان کالت  336

نتاشه ايزرو  11
نثاراهلل خان نورزی  336

نصراهلل خان نورزايی  156، 276، 278
نظام الملک  239

نظامي گنجه يی  469، 470
نظيف شهرانی  12، 39، 172، 241، 353، 354، 355، 356، 357، 365، 406

نورمحمدخان علي زايی  247، 276، 278، 335
نورمحمد خان غلجايی  156، 157، 160

نورمحمد نوری  35، 273، 280



531/نمایه

نيکه  154، 176
هابز  59، 107

هاپکينز  38، 88، 197، 215، 338، 339، 340، 341، 342، 343، 344، 345، 346، 
369 ،350 ،349 ،348 ،347

هال  104
هردر  113

هردوتس  331
هرودت  133

هنري جورج راورتی  400، 405
هورت  11، 29، 51، 52، 53، 54، 55، 61، 64، 67، 68، 69

هيرن  99
وارتان گريگوريان  32، 187، 190، 214، 215، 216، 217، 218، 219، 220، 221، 

388 ،238 ،227 ،226 ،225 ،223 ،222
ويلسن  210، 256، 291، 296، 297، 298، 384

ويليام جونز  365، 374
يارمحمد خان  285

يعقوب خان  285، 286
يما  12، 41، 146، 165، 166، 175

يوسف رياضی هروی  36، 273، 280





اماکن
آذربايجان  302، 390، 470

آرکوزيا  297
آريانا  16، 26، 30، 36، 120، 135، 144، 145، 148، 153، 165، 166، 175، 181، 
 ،291 ،289 ،281 ،267 ،262 ،258 ،257 ،256 ،246 ،242 ،241 ،210 ،205
 ،384 ،368 ،309 ،306 ،305 ،303 ،302 ،299 ،298 ،297 ،296 ،295 ،294

483 ،482 ،437 ،413 ،392 ،391 ،386
آرياوارته  241
آرياورشه  241

آزاب  264
آستراليا  248

آسيا  26، 36، 37، 86، 107، 119، 133، 199، 262، 289، 290، 293، 299، 311، 
464 ،463 ،462 ،434 ،390 ،374 ،339 ،316 ،315 ،313 ،312

آسيای مرکزی  16، 119، 161، 224، 290، 436، 463
آسيای ميانه  15، 114، 145، 146، 148، 162، 176، 231، 266، 289، 302، 303، 
 ،384 ،371 ،366 ،362 ،357 ،339 ،338 ،331 ،330 ،329 ،328 ،327 ،325

473 ،468 ،462 ،436 ،433 ،399 ،389
آلمان  96، 218، 362، 384، 387، 391، 463

اتحاد جماهير شوروی  161، 235، 321، 368، 446، 463، 468
اتالنتيک  80
ارغستان  156
ارمنستان  390



واکاوی گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان/534

اروپا  86، 89، 91، 92، 96، 97، 103، 107، 118، 127، 215، 275، 362، 369، 
465 ،464 ،434 ،410

اسپانيا  80
استانبول  271

اسراييل  96
اسفزار  264

اسکاتلند  209، 211، 343، 361
اصفهان  137، 154

افريقا  80، 86، 434
افغانستان  3، 4، 7، 8، 9، 15، 16، 17، 18، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 
 ،50 ،49 ،48 ،47 ،44 ،43 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29
 ،87 ،86 ،82 ،80 ،79 ،78 ،75 ،73 ،67 ،65 ،63 ،60 ،59 ،57 ،56 ،55 ،51
 ،121 ،120 ،119 ،118 ،117 ،116 ،115 ،114 ،113 ،109 ،108 ،107 ،89
 ،135 ،134 ،133 ،132 ،131 ،130 ،129 ،128 ،127 ،126 ،125 ،123 ،122
 ،148 ،147 ،146 ،145 ،144 ،143 ،142 ،141 ،140 ،139 ،138 ،137 ،136
 ،161 ،160 ،159 ،158 ،157 ،156 ،155 ،154 ،153 ،152 ،151 ،150 ،149
 ،176 ،175 ،173 ،172 ،171 ،170 ،169 ،167 ،166 ،165 ،164 ،163 ،162
 ،191 ،190 ،189 ،188 ،187 ،186 ،185 ،183 ،182 ،181 ،179 ،178 ،177
 ،204 ،203 ،202 ،201 ،200 ،199 ،198 ،197 ،196 ،195 ،194 ،193 ،192
 ،218 ،217 ،216 ،215 ،214 ،213 ،212 ،211 ،210 ،209 ،208 ،207 ،205
 ،231 ،230 ،229 ،228 ،227 ،226 ،225 ،224 ،223 ،222 ،221 ،220 ،219
 ،245 ،244 ،243 ،242 ،241 ،239 ،238 ،237 ،236 ،235 ،234 ،233 ،232
 ،260 ،259 ،258 ،257 ،256 ،255 ،254 ،253 ،252 ،251 ،248 ،247 ،246
 ،273 ،272 ،271 ،270 ،269 ،268 ،267 ،266 ،265 ،264 ،263 ،262 ،261
 ،289 ،288 ،287 ،286 ،285 ،284 ،283 ،281 ،280 ،279 ،277 ،275 ،274
 ،305 ،303 ،302 ،300 ،299 ،298 ،297 ،296 ،294 ،293 ،292 ،291 ،290
 ،326 ،325 ،322 ،321 ،320 ،319 ،317 ،311 ،310 ،309 ،308 ،307 ،306
 ،341 ،340 ،339 ،338 ،337 ،335 ،334 ،333 ،332 ،331 ،330 ،329 ،328



535/نمایه

 ،355 ،354 ،353 ،351 ،350 ،349 ،348 ،347 ،346 ،345 ،344 ،343 ،342
 ،368 ،367 ،366 ،365 ،364 ،363 ،362 ،361 ،360 ،359 ،358 ،357 ،356
 ،382 ،381 ،380 ،379 ،377 ،376 ،375 ،374 ،373 ،372 ،371 ،370 ،369
 ،395 ،394 ،393 ،392 ،391 ،390 ،389 ،388 ،387 ،386 ،385 ،384 ،383
 ،408 ،407 ،406 ،405 ،404 ،403 ،402 ،401 ،400 ،399 ،398 ،397 ،396
 ،421 ،420 ،419 ،418 ،417 ،416 ،415 ،414 ،413 ،412 ،411 ،410 ،409
 ،436 ،435 ،434 ،433 ،431 ،429 ،428 ،427 ،426 ،425 ،424 ،423 ،422
 ،452 ،451 ،450 ،449 ،447 ،446 ،445 ،444 ،442 ،441 ،439 ،438 ،437
 ،471 ،470 ،468 ،464 ،463 ،462 ،460 ،459 ،457 ،456 ،455 ،454 ،453
 ،484 ،483 ،482 ،481 ،480 ،479 ،478 ،477 ،476 ،475 ،474 ،473 ،472

487 ،486 ،485
امريکا  37، 80، 86، 153، 191، 232، 233، 235، 353، 369، 371، 375، 376، 398، 

446 ،422 ،421 ،407 ،406
اندرآب  266

انگلستان  80، 162، 178، 193، 256، 343، 361
انگليس  15، 115، 125، 162، 163، 178، 188، 213، 231، 273، 277، 284، 309، 

487 ،420 ،419 ،405 ،390 ،373 ،370 ،369 ،363 ،355 ،348
اوزبيکستان  390، 445، 455

اياالت متحده  321، 353، 414
ايران  15، 16، 37، 40، 114، 116، 119، 128، 129، 130، 131، 133، 135، 136، 
 ،171 ،165 ،164 ،161 ،160 ،158 ،156 ،154 ،153 ،146 ،145 ،138 ،137
 ،270 ،267 ،265 ،264 ،263 ،257 ،242 ،197 ،195 ،193 ،176 ،173 ،172
 ،298 ،297 ،294 ،290 ،284 ،283 ،281 ،278 ،277 ،276 ،275 ،272 ،271
 ،372 ،371 ،362 ،359 ،347 ،331 ،328 ،306 ،303 ،302 ،301 ،300 ،299
 ،434 ،433 ،410 ،400 ،396 ،391 ،390 ،389 ،388 ،386 ،385 ،384 ،377
 ،471 ،470 ،469 ،468 ،463 ،461 ،460 ،455 ،451 ،450 ،445 ،437 ،436

474 ،473 ،472
ايران شهر  242، 298، 299، 301



واکاوی گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان/536

ايريانه ويجه  241
باجور  148

باختر  129، 136، 241، 367، 368
باخرز  264

باکتريا  296، 297
بحر خزر  205، 300، 301، 468

بحر هند  205، 296، 301
بخارا  38، 306، 325، 328، 474

بخدی  166
بدخشان  130، 139، 293، 349

برلين  463
بريتانيا  15، 16، 18، 26، 30، 31، 36، 40، 79، 80، 82، 83، 109، 114، 115، 119، 
 ،198 ،197 ،188 ،187 ،186 ،181 ،179 ،172 ،166 ،163 ،162 ،126 ،125
 ،246 ،243 ،235 ،234 ،233 ،231 ،228 ،227 ،225 ،223 ،221 ،209 ،199
 ،288 ،287 ،286 ،285 ،284 ،283 ،280 ،273 ،262 ،256 ،254 ،253 ،248
 ،334 ،333 ،332 ،331 ،330 ،329 ،328 ،327 ،326 ،309 ،308 ،300 ،292
 ،363 ،355 ،351 ،350 ،349 ،348 ،345 ،344 ،342 ،340 ،339 ،338 ،337
 ،390 ،389 ،386 ،383 ،382 ،376 ،375 ،374 ،373 ،372 ،371 ،370 ،369
 ،463 ،460 ،452 ،451 ،450 ،446 ،437 ،434 ،433 ،425 ،402 ،401 ،392

487 ،486 ،485 ،483 ،480 ،475 ،472 ،468
بستستان  264

بلخ  38، 130، 146، 166، 175، 194، 200، 217، 237، 254، 270، 275، 283، 293، 
474 ،470 ،469 ،447 ،334 ،333 ،331 ،326 ،325 ،300 ،299

بلوچستان  130، 136، 215، 243، 331، 349
بمبی  199، 266، 272، 275، 277، 343

بن  27، 37، 175، 177، 321
بنگال  193، 374

بنو  266، 267



537/نمایه

بوالن  329
پاروپاميزاس  297
پاروپاميسان  296

پاريس  211
پاکستان  16، 96، 131، 143، 152، 161، 164، 172، 173، 177، 231، 235، 267، 
 ،382 ،380 ،377 ،372 ،371 ،363 ،337 ،306 ،302 ،293 ،292 ،287 ،272

483 ،450 ،444 ،436 ،434 ،433 ،393 ،390 ،385 ،384
پامير  224

پرتگال  80
پرشاور  266

پرشيا  195، 296
پشاور  139، 144، 146، 148، 149، 150، 151، 153، 154، 158، 163، 164، 194، 
349 ،348 ،334 ،331 ،308 ،285 ،284 ،275 ،271 ،270 ،211 ،210 ،201

پنجاب  139، 215، 235، 243، 327، 339، 349
پونه  199

تاجيکستان  390، 445، 455، 468، 470، 473، 474
تخارستان  130، 299

ترکستان  136، 139، 200، 225، 242، 243، 270، 271، 274، 275، 277، 281، 
357 ،351 ،349 ،347 ،334 ،333 ،293

ترکمنستان  300، 390
ترکيه  31، 119، 127، 140، 189، 271، 338، 434، 445، 468

تکزاس  37، 290
تکيناباد  264

تهران  164، 264، 268، 269، 271، 272، 277، 280، 299، 395، 396، 463، 472، 
474
توس  136

تولک  264
تيراه  264



واکاوی گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان/538

جاپان  96
جام  264

جبرالتا  92
جزاير فاکلند  92

جالل آباد  194، 402، 411
جنوب آسيا  37، 119، 290، 291، 293، 339، 374، 462

جنوب شرق آسيا  289، 290
چين  224، 239، 302، 433، 460

خبوشان  276
خراسان  16، 26، 36، 114، 120، 130، 136، 144، 145، 148، 149، 152، 165، 
 ،217 ،215 ،211 ،206 ،205 ،203 ،202 ،200 ،196 ،195 ،194 ،181 ،176
 ،267 ،265 ،263 ،262 ،258 ،257 ،255 ،254 ،243 ،242 ،241 ،235 ،225
 ،299 ،294 ،293 ،289 ،288 ،281 ،280 ،275 ،274 ،273 ،271 ،270 ،268
 ،367 ،366 ،363 ،360 ،359 ،309 ،308 ،306 ،305 ،303 ،302 ،301 ،300
 ،451 ،450 ،437 ،397 ،392 ،391 ،390 ،386 ،385 ،384 ،382 ،377 ،368

483 ،482 ،480
خزر  295، 296

خط ديورند  243، 364
خليج فارس  200، 295، 296، 301، 473

خيبر  329، 334، 348، 364، 419
دريای آمو  139، 200، 205، 235، 243، 300، 301، 331، 332، 333

دريای ستليج  341
دريای سند  130، 198، 201، 225، 235، 242، 292، 295، 296، 297، 301، 306، 

341
دفاکتو  309

دکن  239
دهلی  204، 336

دوکی  267



539/نمایه

راولپندی  287
رودک  470

روسيه  15، 18، 31، 79، 114، 115، 119، 161، 162، 163، 178، 181، 186، 190، 
 ،268 ،253 ،248 ،243 ،235 ،234 ،233 ،231 ،228 ،227 ،225 ،223 ،193
 ،350 ،345 ،339 ،338 ،333 ،331 ،330 ،328 ،327 ،309 ،292 ،288 ،286
 ،475 ،460 ،450 ،433 ،425 ،421 ،410 ،392 ،390 ،389 ،386 ،359 ،355

486 ،485
روم  107، 110

زابلستان  129، 136، 220، 225
زمين داور  220
سجستان  264

سغد  296
سغديا  297

سمرقند  306، 474
سن پترزبورگ  211

سند  200، 264، 283
سيستان  130، 164، 200، 201، 220، 264، 265، 271، 299

سين کيانگ  224
شام  135

شبرغان  242
شبه قاره  36، 109، 186

شيراز  470، 474
غرجستان  4، 264

غزنی  139، 194، 225، 242، 264، 267، 270، 271، 474
غزنين  275

غور  220، 264، 266
فارس  36، 37، 195، 196، 199، 202، 204، 205، 206، 218، 219، 225، 229، 
 ،299 ،298 ،297 ،296 ،294 ،293 ،291 ،290 ،277 ،256 ،243 ،242 ،240



واکاوی گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان/540

386 ،385 ،372 ،359 ،343 ،340 ،339 ،330 ،328 ،327 ،302 ،301
فارياب  264
فرات  301

فرانسه  80، 96، 97، 153، 199، 284، 328، 433
فراه  136، 264
فرمل نغز  266

فالت ايران  15، 301، 302، 433، 437، 461، 470، 473، 474
فالت کالت  201

فوشنج  264
فيروز کوه  264
قرغيزستان  390

قزاقستان  387
قفقاز  203، 301

قندز  266
قندهار  128، 130، 131، 132، 133، 136، 137، 138، 139، 141، 152، 153، 154، 
 ،196 ،194 ،177 ،172 ،171 ،168 ،164 ،160 ،159 ،158 ،157 ،156 ،155
 ،268 ،267 ،264 ،256 ،247 ،245 ،240 ،239 ،225 ،221 ،207 ،206 ،200
 ،299 ،293 ،292 ،283 ،280 ،278 ،276 ،275 ،274 ،273 ،271 ،270 ،269
 ،372 ،369 ،360 ،349 ،340 ،336 ،335 ،334 ،328 ،327 ،310 ،307 ،306

417 ،407 ،405 ،404 ،403
قوچان  276

کابل  4، 29، 31، 36، 37، 41، 42، 126، 129، 130، 133، 135، 136، 137، 138، 
 ،154 ،153 ،152 ،151 ،150 ،149 ،148 ،146 ،145 ،144 ،143 ،141 ،139
 ،176 ،175 ،172 ،171 ،168 ،167 ،166 ،165 ،164 ،163 ،161 ،157 ،155
 ،210 ،205 ،204 ،203 ،201 ،200 ،199 ،198 ،197 ،194 ،179 ،178 ،177
 ،271 ،270 ،267 ،266 ،264 ،255 ،254 ،248 ،241 ،240 ،236 ،232 ،211
 ،310 ،308 ،306 ،299 ،293 ،292 ،290 ،288 ،286 ،285 ،284 ،275 ،274
 ،370 ،369 ،363 ،358 ،349 ،346 ،343 ،338 ،337 ،334 ،331 ،328 ،314



541/نمایه

 ،435 ،425 ،422 ،418 ،416 ،415 ،411 ،402 ،389 ،386 ،383 ،376 ،375
484 ،483 ،447 ،442

کابلستان  129، 133، 225
کارمانيا  295، 296

کتور  200
کرمان  296، 299

کرنود  266
کشمير  139، 193، 194، 200، 235، 243، 275، 283، 299، 308، 349

کلکته  36، 193، 327، 328، 330، 334، 374
کندز  293، 349

کنر  148
کوسويه  264

کولمبيا  191، 290
کوه های خواجه اسماعيل  267

کوه های سليمان  145، 152، 201، 203، 220، 242، 255، 264، 267، 271، 292، 
484 ،483 ،450 ،385 ،382 ،310 ،306 ،293

کويته  220، 242، 264
گرجستان  390

گنجه  470
گندمک  286

گودی لوپ  92
گيدروسيا  297

گيالن  200
الهور  200، 240، 274، 278، 336

لمقانات  266
لندن  30، 37، 40، 41، 112، 211، 268، 290، 374، 472

مارتينکيو  92
مازندران  131، 156، 206



واکاوی گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان/542

ماوراءالنهر  176، 299
مديترانه  80
مرجق  264

مرغاب  264
مرو  299، 300

مستنگ  220، 242، 264، 306
مشهد  139، 268، 301، 417

مصر  112، 129، 327
مکران  200، 220

ملتان  131، 155، 177، 200، 235، 239، 299، 372
نادرآباد  132، 156، 240، 276، 278

نورستان  349، 365
نيشابور  299، 300

هالند  80
هرات  35، 130، 131، 132، 136، 138، 141، 150، 153، 154، 155، 156، 164، 
 ،243 ،242 ،241 ،235 ،225 ،220 ،219 ،206 ،200 ،195 ،194 ،177 ،171
 ،293 ،288 ،285 ،283 ،276 ،275 ،274 ،272 ،271 ،270 ،265 ،264 ،254

474 ،349 ،334 ،330 ،308 ،306 ،300 ،299
هشتنگر  266

هند  15، 30، 31، 36، 79، 82، 83، 109، 114، 115، 121، 125، 127، 129، 130، 
 ،176 ،167 ،165 ،164 ،161 ،154 ،152 ،151 ،145 ،140 ،138 ،136 ،135
 ،213 ،209 ،207 ،205 ،204 ،202 ،197 ،196 ،193 ،189 ،187 ،186 ،178
 ،256 ،255 ،253 ،245 ،242 ،236 ،231 ،229 ،225 ،224 ،219 ،217 ،215
 ،286 ،285 ،284 ،283 ،273 ،271 ،270 ،268 ،267 ،266 ،265 ،264 ،263
 ،332 ،331 ،328 ،327 ،309 ،308 ،300 ،298 ،297 ،296 ،295 ،293 ،288
 ،369 ،362 ،359 ،356 ،355 ،349 ،344 ،343 ،342 ،341 ،340 ،339 ،338
 ،480 ،468 ،438 ،436 ،434 ،433 ،425 ،400 ،389 ،382 ،374 ،373 ،371

483



543/نمایه

هندوستان  195، 200، 204، 220، 255، 265، 266، 270، 271، 273، 274، 275، 
385 ،306 ،277

هندوکش  130، 201، 225، 243، 266، 277، 329، 331، 363
يزد  296

يونان  107





اصطالحاتومفاهیم
آرمان ناممکن  58

آگونيسم  7، 9، 20، 28، 44، 75، 76، 427، 430، 431، 456، 457، 476، 477، 486
آگونيسم کثرتگرا  9، 75، 427، 431، 456، 457، 476، 486

ابرنشانه  17، 20، 24، 25، 26، 120، 122، 142، 173، 185، 230، 244، 253، 261، 
484 ،476 ،435 ،424 ،423 ،322 ،305 ،262

ابرنشانۀ اتحاد  467
ابرنشانۀ روايت  192، 193، 235، 237، 248، 263، 265، 288، 305، 309، 335، 

481 ،383 ،367
ابرنشانۀ گفتمان  9، 27، 36، 122، 143، 183، 199، 201، 205، 214، 231، 241، 
 ،366 ،353 ،341 ،325 ،322 ،292 ،289 ،283 ،274 ،272 ،263 ،258 ،243

482 ،479 ،455 ،397
ادبيات انتقادی پسابی جايی  321

ادبيات پسابی جايی  38
ارگانيسمی  113
ازلی باوری  100

استراتژی اجتماعی  76
استعمارزدايی  8، 9، 18، 19، 23، 26، 79، 81، 82، 108، 186، 191، 192، 251، 

484 ،480 ،454 ،438 ،423 ،347 ،325 ،319 ،260 ،253
اسطوره  72، 73، 101، 146، 361، 362، 366، 391، 392، 393، 425، 430، 439، 

485 ،465
اصل تجاوز و مقاومت  21، 59، 68، 185، 209، 235، 237، 254، 259، 272، 274، 



واکاوی گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان/546

427 ،281
افق  72، 73، 424، 430، 439، 484

امپرياليسم داخلی  225
انتاگونيسم  7، 9، 17، 20، 23، 44، 61، 62، 63، 75، 76، 77، 121، 147، 169، 
 ،477 ،476 ،457 ،456 ،454 ،431 ،430 ،429 ،428 ،427 ،423 ،320 ،319

486 ،482
انتاگونيسم اجتماعی  17، 61، 75، 76، 169، 320، 429

انتاگونيسم راديکال  9، 44، 121، 147، 427، 429، 430، 431، 456، 476، 477، 
486

انترناسيوناليسم پرولتاری  380
انسداد کامل  427، 429

انسداد هويت  28، 62، 68، 323، 426، 429، 455، 456، 485
انگاره ها  72، 73

بازنمايی ديداری  289، 294
بازي بزرگ  15، 31، 114، 186، 223، 228، 253، 328، 329، 338، 355، 389، 

480 ،390
بازی سلطه و استيال  52، 184، 478

بحران هژمونيک  18، 20، 23، 24، 27، 28، 32، 44، 117، 260، 322، 425، 430، 
486 ،485 ،482 ،477 ،476 ،456

بي جايی راديکال  459
بيرون گفتمانی  60، 64، 71، 454

پان ايرانيسم  460، 461، 462، 463، 466
پان ترکيسم  460، 461، 462، 463، 466

پان عربيسم  461
ُپربوده گی  62

پرکتيس  67، 72
پسابی جايی  9، 18، 19، 20، 22، 23، 24، 27، 28، 38، 39، 59، 67، 173، 192، 
 ،383 ،379 ،369 ،366 ،357 ،353 ،347 ،340 ،337 ،325 ،323 ،322 ،321



547/نمایه

 ،439 ،431 ،429 ،425 ،424 ،421 ،419 ،415 ،398 ،397 ،395 ،391 ،387
485 ،484 ،476 ،456 ،454 ،453 ،447 ،441

پساساختارگرايی  53، 75، 86، 117، 477
پشتونيسم  394، 395، 441، 471

پوزيتويسم منطقی  46
پيشابي جايی  23، 65، 67، 322، 426، 453، 454، 455، 485

تأسيس دولت مستقل  166
تبارشناسی  44، 49، 51، 52، 56، 117، 122، 183، 192، 383، 415، 477

تصميم ناپذيری  49
تفوق فريب  408

تقابل های دوگانه  48
تهی بوده گی  59

تورانيسم  460
جامعۀ چندقومی  16
جاودانه باوری  100

جدال آشتی ناپذير  23، 24، 55، 59، 61، 62، 64، 71، 75، 147
جدال خصومت آميز  28، 77، 78

جدال راديکال  78، 117، 137، 162، 217، 427
جدال رقابتی  24، 28، 29، 44، 60، 75، 77، 78، 117، 118، 427

جدال فقدان  62
جنگ استقالل  162، 166

حرکت پسااستعماری  81، 82
حرکت شالوده شکنانه/واکاوانه  34، 49، 52، 162، 173، 192، 252، 320، 482

حرکت گذشته نگر  326
حوادث بی جاکننده  18، 29، 32، 37، 55، 78، 119، 169، 184، 191، 230، 251، 
482 ،479 ،455 ،454 ،433 ،429 ،427 ،426 ،423 ،377 ،321 ،320 ،260

حيات باوری  113
خوانش اول  19، 21، 25، 49، 55، 122، 183



واکاوی گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان/548

خوانش دوم  26، 49، 55، 261، 320
دال تهی  9، 20، 24، 28، 57، 58، 59، 60، 122، 459، 467، 476، 486

دال مرکزی  57، 58، 59، 120، 182، 185، 193، 361، 381، 459
دال های مرکزی  57، 60، 70، 319

دانش استعماری  8، 18، 19، 22، 25، 26، 29، 30، 31، 44، 51، 79، 82، 83، 84، 
 ،193 ،192 ،189 ،188 ،187 ،186 ،140 ،129 ،123 ،118 ،87 ،86 ،85
 ،298 ،281 ،277 ،273 ،272 ،257 ،253 ،244 ،215 ،214 ،213 ،198 ،197
 ،372 ،371 ،369 ،362 ،348 ،344 ،342 ،341 ،335 ،334 ،329 ،326 ،307

485 ،481 ،480 ،477 ،454 ،438 ،435 ،425 ،424 ،380 ،377 ،375
دانش معطوف به قدرت  21، 83، 84، 87، 118، 132، 155، 280

دموکراسی کثرتگرا  77، 430، 456
دولت پاتريمونيال  245، 248

دولت پسااستعماری  89، 114، 115، 116، 119، 262، 288، 293، 347، 381، 427، 
485 ،481 ،480 ،478 ،475 ،451 ،435 ،434

دولت حايل  15، 115، 119، 223، 228، 231، 286، 309، 328، 331، 339، 354، 
486 ،485 ،425 ،386 ،356 ،355

دولت ملی  16، 17، 18، 26، 36، 44، 89، 91، 92، 94، 95، 96، 97، 99، 107، 
 ،186 ،182 ،181 ،171 ،170 ،167 ،155 ،153 ،151 ،121 ،120 ،118 ،108
 ،292 ،288 ،287 ،283 ،262 ،248 ،238 ،227 ،224 ،217 ،212 ،209 ،199
 ،425 ،422 ،385 ،384 ،354 ،350 ،330 ،326 ،309 ،308 ،301 ،300 ،294

487 ،438
ديرينه شناسی  44، 49، 51، 56، 83، 117، 283، 477

راديکال دموکراسی  75
رفتارگرايی  46
رمانتيسم  113

روايت خيالی  68
روايت دموکراتيک  451، 471

روايت رسمی  8، 9، 16، 18، 19، 20، 25، 27، 33، 38، 39، 49، 51، 55، 122، 



549/نمایه

 ،159 ،155 ،153 ،152 ،151 ،150 ،149 ،147 ،144 ،138 ،131 ،128 ،126
 ،196 ،191 ،190 ،186 ،185 ،181 ،173 ،169 ،167 ،166 ،163 ،162 ،161
 ،231 ،227 ،226 ،225 ،224 ،223 ،222 ،221 ،220 ،219 ،218 ،213 ،204
 ،257 ،256 ،249 ،248 ،247 ،245 ،243 ،242 ،241 ،240 ،239 ،236 ،233
 ،321 ،320 ،309 ،307 ،305 ،280 ،279 ،272 ،270 ،268 ،265 ،262 ،261
 ،396 ،384 ،383 ،379 ،355 ،353 ،349 ،340 ،339 ،334 ،332 ،329 ،325
 ،435 ،434 ،431 ،429 ،428 ،424 ،423 ،422 ،418 ،413 ،403 ،400 ،397
481 ،476 ،454 ،453 ،452 ،451 ،450 ،449 ،448 ،443 ،441 ،438 ،436

روش گاه شمارانه  383
روش گذشته نگر  43، 365

رويارويی انتاگونستيک  486
رويکرد الحاقگرا  462

رياليسم انتقادی  46
زبان بين االقوامی  375، 383، 435، 452، 468

ساختارگرايی  53
سوژه گی  61، 65، 66، 67، 121، 141، 419

سوژه گی سياسی  61، 65، 66، 121، 419
سوژه های فراخوانده شده  443

شالوده شکنی  24، 43، 46، 49، 56، 82، 83، 89، 116، 117، 118، 164، 353، 403، 
477 ،423 ،414

شکل گيری دانش استعماری  8، 22، 26، 31، 186، 192، 193، 253، 257، 298، 
480 ،377

شوونيسم  98
طرح های هژمونيک  46، 54، 58، 71

طرح هژمونيک  119، 181
فرافگنی  63

فلسفۀ پسااستعماری  83
فلسفۀ پساتحليلی  46



واکاوی گفتمان رسمی شکل گیری دولت در افغانستان/550

فيوداليسم افغانی  215
قانونمندبودن  90

کارکردگرايی ساختاری  46
کثرتگرايی  19، 23، 44، 191، 192، 335، 366، 380، 451، 457، 462، 463، 464، 

484 ،471
کثرت گرايی رقابتی  117

کنشگری  65، 66
گره گاه تجاوز و مقاومت  161، 162، 167، 204، 209، 223، 229، 234، 244، 245، 

452 ،446 ،422 ،419 ،348 ،256 ،248
گره گاه جرگه  222، 232، 233، 245، 256، 345، 415

گره گاه ظهور  142، 205، 220، 226، 254، 256، 340، 397، 422
گره گاه لويه جرگه  162، 173، 208، 228، 246، 279، 322، 397، 422

گره گاه های روايت  9، 173، 205، 239، 253، 263، 397، 424
گشوده گی امر اجتماعی  57، 319

گفتمان استعماری  7، 8، 20، 21، 22، 24، 26، 30، 31، 32، 37، 44، 79، 80، 82، 
 ،197 ،196 ،193 ،192 ،189 ،188 ،187 ،186 ،184 ،123 ،118 ،86 ،84
 ،262 ،260 ،256 ،254 ،253 ،252 ،235 ،231 ،230 ،226 ،224 ،213 ،212
 ،451 ،425 ،419 ،376 ،375 ،373 ،349 ،347 ،346 ،329 ،299 ،284 ،269

485 ،480 ،479 ،454
گفتمان اعتراضی  9، 20، 22، 431، 441، 449، 450، 452، 453، 454، 455، 476، 

486
گفتمان افراطی  9، 443، 445، 453، 455، 486

گفتمان افغان محور  22
گفتمان الفنستون  192، 198، 212، 215، 223، 234، 244، 253، 257، 386

گفتمان الفنستونی  22، 30، 31، 32، 35، 38، 213، 230
گفتمان انتقادی  20، 23، 32

گفتمان انحصارگرا  15، 21، 129، 443، 446، 455
گفتمان پسااستعماری  21، 22، 24، 32، 44، 79، 80، 82، 85، 87



551/نمایه

گفتمان پساالفنستونی  22، 30، 32، 38، 189، 190، 213
گفتمان پساساختارگرا  23، 40، 47

گفتمان پشتون محور  20، 21، 23، 24، 26، 119، 132، 306، 365، 379
گفتمان تبارمحور  465

گفتمان تمدنی  9، 23، 28، 40، 75، 78، 117، 431، 436، 441، 457، 459، 463، 
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