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 م2008 سپتمبر   5                                                                                                سيد نظام الدين وحدت

 خشونت انعکاسی از بحران عقالنيت
 قسمت دوم

 قدرتچنبرۀ خشـونت در 

 

 

 

  

       

ظور انهدام و تضعيف جسم و روان انسان ، خشونت چه دولتی باشد  خشونت به معنای ِاعمال هرگونه فشار و اذيت به من
 .وچه غير دولتی ، بخاطر مطيع ساختن و رام کردن انسان بوسيلۀ انسان است 

قدرت ، انعکاس ذاتِ   فاتحانۀ بنی آدم  است که خودرا در عناصر دولت ، سنت و خانواده  عينيت می بخشد ، قدرت به 
 .های متنوعيی اطالق ميگردد ، که درفضای  روابط بهم پيچيده  خودرا نشان ميدهدمجموعه ای از ميکانيسم 

قدرت ، پيش از آنکه در حوزۀ دولت ، متمرکزشود ، خودرا در اقتدار گرايی  در قلمرو خانواده ، متمرکز ميسازد و از 
موجبات سنت و فرهنگ های انتشار قدرت در گسترۀ اجتماعی است که . اين طريق به پهنای جامعه منتشر ميگردد 

برسی کنيم ، خشونت را در چنبرۀ قدرت با اين تعاريف اگر بخواهيم بحث . بومی را در مدار قدرت شکل می بخشد 
 :مقوالت خشونت و قدرت در حوزه های زيرين منعکس ميگردد 

 )رسمی (  خشونت دولتی -

  خشونت سنتی -

  خشونت دينی -

  خشونت خانوادگی-

ز خشونت دولتی آغاز کنيم ، همانطور که در قسمت اول اين نوشتار به بيان آمد ، باتآسف که عدم حضور اگر بحث را ا
دولت های موثر ملی  بود که طی سه دهه اخير در کشور ما باعث آن شد تا جامعه افغانی با نا هنجاری ها ورفتار های  

 .خشونت بار اجتماعی ، سياسی وفرهنگی مواجه گردد

. ت مدرن و غيابت  انديشۀ انسانی و مدرن در مغز های سرکاری ، موجبات تطبيق خشونت را بميان آورد  غيابت دول 
نبود دولت  متمرکز و عاقل به حيث يک سازمان بزرگ ملی آنهم در يک جامعه عقب مانده و قبيله کردار ، باعث شد تا 

م شود،و جای خود را به ياغی گری نظم ستيزی نظام امنيتی، فضايی، اداری،اقتصادی، وفرهنگيی کشور بکلی منهد
 .خالی کندهيرارشی خشونت و
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نه ( آنچه که در افغانستان امروز نيز به حيث اولين نياز مطرح است حضور و وجود دولت متمرکز و موثر ملی است 

سال گذشته شاهد ، بازسازی و نوسازی رابطه ملت و دولت ،چنانچه طی هفت ) ادامۀ دولت قاچاقبران ، اختالسچييان 
بوديم و هستيم که نبود دولت موثر ملی باعث شد تا از فرصت ها و حمايت ها و کمکهای ميلياردی جهان نتوانيم استفاده 
الزم را به عمل آوريم ، ضعف اساسی در نبود ارزشها ومناسبات بخصوص در رابطۀ ملت ودولت است، حال سوال 

 .ک دولت ملی و موثر هستيم که رهبری ملت وکشور را بدوش گيرداينجاست که قبل از هر چيز ما نيازمند ي

اگرچه بحث متوديک در بارۀ دولت و ملت ، جايش درين مقاله نيست و اما چون گفتمان خشونت درين نوشتار با خشونت 
رنسانسی تعريف دولت به مفهوم پيشارنسانسی تا . دولتی آميخته است ناگزير به کوتاه سخنی درين مورد اکتفا کنيم 

توجه شود که دولت در قرون وسطی .  تفاوت دارد ، تعريف عصر روشنگری با تعاريف عصر مدرنيته نيز تفاوت دارد 
مربوط به خلفای بغداد و غزنوی ( و چه در امارت های اسالمی ) مربوط به حلقۀ واتيکان ( چه در سلطنت های مسيحی 

" شاه ، بمثابۀ  ذل کردگار " يف گرديده است که خالصۀ آن در سطر رنگ دينی يافته و بر مبنای  عقايد دينی تعر) 
و مقولۀ دولت بعد از .                                                                                                منعکس شده است 

پيش ميرود ، حضور نوشته های بيکن ) ی غير دين( عروج رنسانس و غريو فالسفه و شاعران ، بسوی تعاريف الييک 
عصر فالسفه ( و شکسپير در انگلستان و رنه دکارت و کورنی در فرانسه  بود که زمينه برای فوران عصر روشنگری 

و لوياتان هابز تعريف الييکِ  دولت از کتاب .             و به تعاقب آن درخت مدرنيته به ثمر بنشيند ) يا عصر نوشتار 
دولت عبارت از تمرکز (  می چرخد ناسيوناليسم بورزوايیآغاز می شود و اين تعاريف بر محور  ماکياول شهريار

و اين سرآغاز رفتن بسوی . تشبيه ميگرديد " لوياتان " که بشکل نمادين به ) قدرت و اعمال ارادۀ متمرکز بر جامعه 
 در عصر روشنگری بوسيلۀ الک ، کانت ، روسو ، و اين تعريف های فلسفی و سياسی ،. دولت های ملی و مدرن است 
) قرن نزدهم ( تکامل ميکند و گفتان دولت تا آنجا پيش ميرود که در آغاز عصر مدرن .... مونتسکيو ، ولتير ، ديدرو ، 

دولت ، ارگانی برای تأمين  ارادۀ و رأی مردم ، چوکاتی ( بر مبنای جامعه شناسی و سياست و فلسفه ، رنگ ميگيرد 
برای انتشار رفاه وتمرکز سرمايه ، انعکاس  قدرتمند برای حاکميت ملی  و حضور خودآگاهی در صورتبندی قوای 

جزاير شهزاده ( دولت مدرن که دولت رفاه اجتماعی است در جوامعی بوجود آمد که مراحل ملوک الطوايفی ) ثالثه 
مثل انقالبات بورژوايی ( ارباب رعيتی خاتمه داده بودن را طی کرده بودند و از طريق انقالبات بورژوايی به ) نشينی 

 گرفت ، و شهروند هم از بين رفت و جايش را مقولۀ رعيتبا اين انقالبات واژۀ ) انگلستان ، فرانسه ، آلمان و هالند 
 به آنها متمرکز شدند ، جامعه شناسان قرن نزدم ،) شهر نشينی ( مجموعۀ شهروندان که در يک ساختار جديد اجتماعی 

از چنين فضايی در علم سياست و جامعه شناسی  اروپا بوجود آمد  ملت –دولت و اصطالح . مقولۀ ملت را اطالق کردند
 . 

با تآسف گروه ها و . حاال در کشور ما چيز های ديگری ميگذرد و ما ناگزيريم از همين خاک جهان واالتری بسازيم 
 بحران سهمی در تراژدی های خشونت آفرين داشتند و اينک در بحران مجموعه های نظامی و سياسی که طی سه دهه

 خو گرفته اند،و تصرف  با فرافکنی خود در مظاهر خشونتجاری هم نقش  اساسی دارند، وبه قول زيگموند فرويد
ستان و يا ملت به مفوم مرد م افغان( برجان و مال مردم به عادت جاريه شان مبدل شده است، وپاسخگويی در برابر ملت 

در فکر شان هم خطور نمی کرد و نمی کند، چنين بنظر می رسد که اين ) ساده تر اينکه ساکنين برباد شدۀ اين کشور 
گروه ها و افراد عمآل از ورود به مرحله ثبات امتناع می ورزند، چون  ميدانند که با استقرار قانون و دولت متمرکز ملی 

 . شدۀ شان از فراز برج شهرآرا و سپاهيان گمنام بزير خواهد افتاد ، خزانه ها و شخصيت های موميايی 

خشونت در شکل دولتی ، طی سی سال ، فضا را چنان ملوث کرده است که خشونت های ُمرده و سنتی نيز خودرا در 
نت دولتی ، بحث آسيب شناسی خشو. اقتدار خانواده های پدر ساالر به نحو خطرناک و تباه کننده ای بيدار ساخته است 

به بحث چيستی و چگونگی جايگاه دولت و ملت بر ميگردد ، اينکه آيا ما که نسل خاکسترو باروتيم ،  می توانيم  از 
روی توته های گوشت بنی آدم ، از روی توته های ارواح خبيثه ، از روی قطر شکم ها و چقری جيب ها و هوس ها ، 

  وخوشبختی را تآمين کند ، برسيم ؟ ؟هومانيسم  که آرامش ودولتی برسد و  رفاه که بهملتی

همۀ مردمان کره خاکی از زير دريا های خون و کوه های جمجمه ، قد برافراشته است و بيرق سعادت خودرا تا دامنه 
های مهتاب به اهتزاز درآورده است ، ما نيز اگر نتوانيم درفش خوشبختی خودرا بر تاق خورشيد بگذاريم ، ال اقل با 

ميختن صداقت و جانبازی ، با هوشياری و خودآگاهی خواهيم توانست ، اهتزاز آنرا بر فراز آسمايی و شيردروازه به درآ
 . زمزمه باد بسپاريم 
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بنآ الويت و فوريت لحظه حاضر پس از هفت سال که از حضور عصری ترين نيرو های نظامی و سياسی جهان در 

است، زيرا که در فقدان حضور دولت ملی وموثر نه تنها تحقق دموکراسی دولت سازی کشور ما ميگذرد همچنان 
 .  ممکين نيست، بلکه هيچ نوع انکشاف اجتماعی،سياسی،واقتصادی ميسر نمی باشد

نا انی بستر ويرانی است ، نا امنی !  يک واژۀ فرمايشی نيست که با ادای آن برگهای درختان از جنبش بمانند امنيت
امنيت صرفآ به معنی ختم جنگ نيست هرچند که هنوز به تحقق همين سطحی . خلق و ترويج خشونت زمينه ايست برای

از امنيت نيز طی هفت سال گذشته نرسيده ايم، در حاليکه امنيت ، يکی  از پيش شرط های تطبيق دموکراسی به حساب 
تماعی، سياسی اقتصادی ،فرهنگی و در مييايد، امنيت به مفهوم گسترده آن مورد نظر است، که ازا منيت روانی ، اج

.                       از يکديگر را احتوا ميکند) فعَآل رعيت (نهايت عدم ترس و تشويش شهروندان 
که بيشتر زور (ت،در تنها زمينه که طی هفت سال گذشته شاهد توفيقاتی آنهم قسمآ بوده ايم در زمينه امنيت سياسی اس

يعنی برخورداری از آزادی اظهار انديشه وبيان،تجمعات سياسی و اجتماعی، ) آوران از آن سود ميبرند تا روشنگران
مظاهرات و اعتصابات، تشکيل احزاب سياسی و نهادهای مدنی،مطبوعات و رسانه های ازاد، البته ميکانيسم اين امنيت 

اما با وجود اينکه اين ازادی هابطوری . رکز چند واليت بزرگ،محدود مانده است هنوز همه گير نشده و به شهرکابل وم
رسمی از سوی دولت وجود دارد ولی دولت قادر به تامين امنيت فعالين سياسی و اجتماعی شهروندان از تهديات 

دارد، از طرف ذوجوانب  نيست،چنانچه بخصوص در واليات کشور تهديدات بالفعل وبل القوه بصورت روزمره وجود 
ديگر با وجود اين سهولت های نسبی ،دولت هيچ توجه به مشارکت اجتماعی و سياسی اين نهاد ها ندارد، بطور مثال با 
وجود حضور ده ها حزب سياسی و صـد ها نهاد مدنی کسی شاهد نيست که دولت زمينه مشارکت آنها را در سازمان 

هاد های مدنی ما هنوز متآسفانه توان رقابت را با حلقات و مراکز کاذب اين در حاليست که ن. دولت تامين کرده باشد
قدرت که سازمان دولت را به انحصار خود دارند پيدا نکرده اند، چنانچه در انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی 

 .گذشته اين ضعف به وضوع آشکار گرديد

دم هر چند سال يکبار به شخصی رای بدهند وبعد آن در نظامهای دموکراسی معيار مشروعيت صرفآ اين نيست که مر
شخص هر طوری که خواست حکومت کند، بلکه مردم مدريت کشور شان را به يک فرد می سپارند وباز بصورت 

 .روزمره عملکرد آن را تحت نظر و حسابگيری قرار ميدهند 

عمال  خشونت ، حسابدهی پس بدهند ، اگر حکومت و مراکز عديدۀ قدرت در افغانستان ، مجبور و مکلف هستند که از ِا
زنان جوخه جوخه دست به خود سوزی ميزنند ، آن ننگ بزرگی است که مسؤليت آن اول بگردن دولت و دوم بگردن 
تفنگداران جنگی و سوم به گردن مرد های خانواده است ، بطور مثال خودسوزی زنان که بيشترين آماررا در يکی از 

ی افغانستان يعنی هرات نشان ميدهد ، اگر به بحث تحليلی پرداخته شود به اين نتيجه ميرسيم که متمدن ترين واليت ها
معضلۀ خودسوزی زنان نوعی به قتل رساندن است ، نوعی ترور کردن است که  نغارۀ آن بنام خود کشی يک زن 

  :مظلوم ، زده می شود و اما اصل رويداد در درون يک مثلث است که به انجام ميرسد

 بلهوسی مردساالر +  مستی جنگساالر + اين مثلث متشکل است از بی مسؤليتی سرکار 

پس از دوره انتخابی آقای کرزی مسوليت داشت تا برای تغير رويه محافل سرکش در داخل دولت اش ازصالحيت های 
جرا جويی می ساخت، قانونی خود استفاده ميکرد،عناصر و محافل انحصار طلب را مجبوربه ترک تفوق طلبی و ما

منظورم حلقه و گروه خاصی نيست، دولت يک سازمان ملی است بايد ماهيت و خصلت ملی داشته باشد اين بدان معنی 
است که قانون اساسی به حيث يگانه وثيقه ملی و مظهر اراده ملت بايد مبنای عملکرد ريس جمهور باشد، اين ادعای 

 و باز هم ميکنم، کامآل نادرست است، چون مصالح ملت در قانون اساسی من مصلحت کردم: آقای کرزی که ملگويد 
 .تبلور يافته اين ادعای ريس جمهور هيچ مبنای حقوقی وقانونی ندارد

ديده شد که پس از سپری شدن هفت سال متاسفانه مردم افغانستان به بازنگری کامل وجدی ضرورت دارد، نه معامله و 
.                       ه، و نه دست زير االشه نشستن مجامله به رسم هفت سال گذشت

وبرای حل آنها ) تطبيق مکالمه و گفتمان ( در قدم نخست تمام مشکالت بصورت شفاف بايد با ملت در ميان گذاشته شود 
است مدار، عملی کردن فيصله ها و خواست های رفاهی ملت است، نه توجه و حمايت ملت مطالبه شود، وظيفه سي
البته نقش سياست مدار در چگونگی تحقق خواست ملت در قانون پيش ! تصميمگيری يک شخص ويا تيم به جای ملت
 .بينی شده و صالحيت ها ی دولت مشخص است
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ولت است صرف انفاذ قانون مطرح نيست همانطور که قبآل ذکر کردم يک رکن ديگر از ارکان مشروعيت، موثريت د

اجرا ی قانون محک ماهيت ومشروعيت يک دولت است، دولتی که قانون را اجرا کرده نتواند ولو بصورت مشروع 
انتخاب شده باشد، مشرويت اش زيرسوال ميرود، متاسفانه عدم موثريت باعث به تحليل رفتن مشروعيت دولت موجوده 

در طی هفت سال نشان ميدهد که دولت نتوانسته آمار خشونت . به خطر انداخته استشده حتی نظام دموکراسی را 
 .ضامن آسايش و آرامش مردم باشد 

در اين شکی نيست که تحقق ميکانيسم پله وار دموکراسی در جامعه به زمان و عقالنيت سياسی و مدرن ضرورت دارد 
نسلی که طی سه .  وانيم  تعمير قانون و رفاه عامه را بنا کنيم ، ما هرگز با زمزمه های قوم ساالرانه و گروهی ، نمی ت

دهه ی گذشته باهم تفنگ به تفنک ودر گير بوده واز تعليم، تحصيل،وشغل معين محروم بوده ، کاری آسانی نخاهد بود 
 غير عادی يک نسل طی متاسفانه زندگی.                                     که بزودی درعمليۀ خشونت زدايی ، شفاف شود 

اخالقی، و اجتماعی دچار انحرافات رفتاری وکرداری شده، انقطابات  سه دهه گذشته جامعه ما از نظرفرهنگی، 
اجتماعی وسياسی در جامعه ما چنان رخ داده  که هر گروه اجتماعی وسياسی در قضاوت خود بصورت يکجانبه خود را 

 .ول برحق دانسته و ديگران را گناهکار و مسـ

 بيا تا گل بر افشانيم

 بيا تا خودرا به حيث روشنگر و انسان واقعی  بر افرازيم

 بيا تا صدای ماشيندار و غبار باروت را از چهرۀ غمين لشکرگاه  برداريم 

 بيا تا دشت ها ی  تشنه را بجای کارطوس و افيون ، ُپر از گالب و نيلوفر بسازيم 

 و اشک ها را به آبشار زمزمه و رفاه تبديل نماييمبيا تا زنجير ها را به انجير گاه  

 بيا تا برکت را دوباره به گندمزاران  برگردانيم و واسکت ها را از پشت شانه برچينيم 

اينها همگی  زمانی ممکن است که حکومت دلسوز و خوشبختی آفرينی  باشد که فقط از  لحاظ انضباط  شبيه باشد به  
 .لوياتا ن  هابس 

                                                                                    ختم         

 
 

 


