
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
   ٢از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 

  م١٦/٠٤/٢٠٠٨                                             زاهد اساس

 ديموکراسی و خشونت
  

هنگاميکه ميخواهيم تاريخ تکوين ديموکراسی را بدانيم بيش از هرچيز بايد فلسفه وجود ديموکراسی را بدانيم بنابرين 

عقالنيت سياسی و تفکر انکشاف فلسفه ديموکراسی همانطوری که شواهد تاريخی نشان ميدهد تحقق خود را در بطن 

  .يافته جهانی مدرن ميابد

در جهت پاسخ به اين سؤال که انسان . اعتالی ديموکراسی در جهان اجتماعی انسان ها محصول کاوش فلسفی است

  کيست؟ 

اسی و به تعبير اغلب متفکران ، ديموکر. با اين شناخت فلسفۀ ديموکراسی بدون شناخت فلسفۀ انسان امکان پذيرنيست

ريشه های وجودی و تحققی خودش را از نياز های انسان گرفته و با تکامل آگاهی مدنی و حقوقی انسان ها ضرورت 

همچنان ديموکراسی از انديشۀ انسان در باب انسان سرچشمه گرفته . تأمل در ديموکراسی و تحقق آن پديدارشده است

البته در باب ماهيت ديموکراسی و . صيانت قرارگرفته استوهمواره بنابر نياز و جود انسان به آن مورد حمايت و 

اشکال آن از سوی انديشمندان علوم اجتماعی، فلسفه و هوا داران مکاتب مختلف تحقيقات گسترده انجام شده و آثار و 

چنانکه شماری از متفکران سده های قبل از ميالد در يونان، . نظريات پيشماری در زمينه آن ارايه شده است

که در آن هر شهروندی سهم مشخص از قدرت را در اختيار داشت و آزادی . موکراسی راحکومت مردم ميدانستنددي

شدن شيوه به کار بردن قدرت و  مرومی و گاهی ديموکراسی را. در حکومت و ادارۀ امور سياسی شرکت می جست

ی از انحصار و تمرکز قدرت از دست تقسيم عادالنه قدرت بين نهادهای مختلف و هم چنان ديموکراسی را جلوگير

ديموکراسی مهار امکان سؤ استفاده از قدرت توسط قرتمندان " پريکلس"فرد يا گروه خاص ارزيابی مينمودند چنانکه 

ولی با اين همه رويکردهای سده های قبل از ميالد يونيان به ديموکراسی با انکشاف و تغييرات که اين . ميدانست

و اين رويکردها در جهان پيچيده، .  ديده، ديگر به عنوان الگوی قابل اجرا غير قابل تصور استفلسفه و تفکر به خود

مدرن روبه توسعه نسبت به ماهيت ديموکراسی وشيوء اعمال آن ديگرقابل قبول نيست و بخشی از ميراث های تاريخ 

ی مفهوم قديمی مردمان را گرفته و اکنون پديدارهای چون افکار عمومی، اداره جمعی، اکثريت جا. محسوب ميشود

و ضمنأ بنابر تفاوت های . اما ديموکراسی به علت شرايط دگرگون شونده پيوسته در حال باز تعريف است. است

بنيادی در ساختار دورنی جوامعه، تنوع فرهنگی وجود مذاهب و ايدولوژی های مختلف که تالش دارند تا 

از مفهوم و فلسفه ديموکراسی برداشت ها و . د و مدلی خاص خود را آن ارايه کنندديموکراسی را جذب و هم هضم کنن

کشور ها در تناسب با ارزش ها و با فت های درونی جامعه . تعبير های متفاوت و متنوع تاکنون عرضه شده است

وکراسی و شوه های و حتی انديشمندان در باب چيستی ديم. خودشان ديموکراسی را مورد توجه و استفاده قرارميدهد

" استوارت ميل"ديموکرسی حکومت اکثريت ميدانست، " روسو"چنانکه . آن اتفاق نظرندارند عملی استوار

ولی با اين همه تمامی متفکران و هواداران  ديموکراسی را حکومت . ديموکراسی را حکومت قانونی برسی می کند

ديموکراسی باور به آزادی و برابری اخالق مدنی انسان ها، نفی و آنکه . در اين تعبير از ديموکراسی اتفاق نظردارند
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برهر حال ديموکراسی خاستگاهی تأمين حکومت شهروندان  اصل . مولفه ها يا اجتناب ناپزير ديموکراسی شک کرد

 با احترام بر همه خواسته ها و ديدگاه" تکثر گراييف" مشارکت و رقابت مسالمت آميز، مساوات در برابر قانون،

احترام به قلمرو خصوصی در برابر قلمرو عمومی حق ابراز شخصيت و رسيدن بر خواسته های فردی بوده " هاف"

  .متفکر سياسی انگلستان ديموکراسی واجد چهار تعريف است" جان الک"و به تعبير 

 .برابری سياسی حقوق افراد .١

 .آزادی فردی، مدنی و اجتماعی شهروندان .٢

 .ايت حکومت شونده گانحکومت بر پايه توافق و رض .٣

 .     تقويه سا زی قدرت دولت اصل صرورت نظام نماينده گی و حکومت پارلمانی  .٤

                                                             پايان                                                                                                          

 


