
 الملل نامۀ ایرانی سیاست بینپژوهش

 1399، بهار و تابستان  2، شماره 8سال 

 323-293: صفحات

Iranian Research Letter of International Politics 

Vol. 8, No. 2, Spring and Summer 2020 

Pages: 293-323  

 رفتار جمعی در افغانستان  رتغییجنبش روشنایی و 
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 2مرتضی منشادی

 چکیده
، «ستترک د دولتتتی»ازاین از گذشته استتتپ پتتیش کردن شکلی جدید و متفاوتدر حال تجربه  طالباندر افغانستانِ پسا  جمعی  رفتار

 بتتاروشتتنایی جنتتبش امتتا  ؛افغانستتتان بتت د جمعتتی رهتتایرفتامشترک  نسبتاً هایویژگی  «مذهبی-ماهیت سیاسی»و    «روش مسلحانه»

 پشتت دتلقی می این کش ردر  جمعی رفتاراز   متفاوت و جدید  اینم نه  خ د  اقتصادی  مطالباتِآمیز در طرح  مسالمت  یروش  اتخاذ

هتتای درک پتت یشدر شتت د کتته مطالعتته آن محس د متتی «جدید های جمعیِکنش»و   «کارگزاران تغییر»یکی از    جنبش روشنایی

 آمیز جنتتبش روشتتناییعلل ساختاری وق عِ مسالمتبه    رون شتار پیش  در  استپ  حائز اهمیت  فغانستانا  شناسی سیاسیِمدرن جامعه

اقتتتدارگرا بتته دم کراتیتت  از  طبق فرضیه ما گذار افغانستان از ساختار سیاستتیِ پش دمیپرداخته  اجتماعی آن-پیامدهای سیاسیو  

جنتتبش بتت ده این آمیزِ رویکرد مسالمت ای درکننده عات و ت زیع ق میِ قدرت عامل تعیینآزادی اجتماانتخابات،  طریق برگزاری

 ،پتتژوهش ایتتن هتتایآزمتت ن شتتده استتتپ طبتتق یافتتته استتنادیاساس نظریه رفتتتار جمعتتی اسملستتر و روش  استپ فرضیه مذک ر بر

منجتتر بتته مشتتارکت سیاستتی،  و خص صی عم می کید بر حق قجتماعی و تأهای اآگاهی دادندم کراسی در افغانستان با افزایش

هتتای اقتصتتادی و بتترخ گ گذشتتته حرکت  متتذهبی شتتده استتتپهای قتت می و  خ اهی اقتصادیِ اقلیتمدنی و عدالت  گریِمطالبه

 البان استتتپنستانِ پستتاطهای جمعی در افغاآمیز بر سر ت زیع منابع ثروت )انرژی( شکل جدیدی از کنشهای غالباً مسالمترقابت

میان نخبگتتان ستتنتی تشدید شکاگ سیاسی    (2  جاتتحکیم وحدت ق می هزاره   (1از:  اند  پیامدهای جنبش روشنایی عبارت  دیگر

گتتذار از جامعتته متتدنیِ ستتنتیِ  ضرورت ت جه بتته لتت از  (4های اجتماعی تق یت حض ر سیاسی زنان در حرکت(  3  و مدرن هزاره 

 پتسریع جریان تثبیتِ دم کراسی در افغانستان (5  درنهایت و ،مدرنمدنیِ   جامعهافغانستان به  
 

 پ، دم کراسی، جنبش روشناییجنبش اجتماعیافغانستان،   :هاه کلیدواژ
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Abstract 

The shape and form of social action in post-Taliban Afghanistan is different than that of the 

past. Government repression, militarism and the religious politics used to dominate 

Afghanistan in the Taliban era. However, the recently formed Enlightenment Movement 

(2016) follows a peaceful approach to achieve its demands. Understanding this movement 

requires a basic knowledge of the modern dynamics of the political sociology of 

Afghanistan. This economic movement was the response of Hazara ethnicity to the shift of 

the electricity transmission line from Bamyan to Salang. This research investigates the 

background of peaceful occurrence of the Enlightenment Movement and its consequences. 

According to our hypothesis, democracy and modernization in Afghanistan have paved the 

way for the emergence of civil movements such as the Enlightenment. The hypothesis has 

been tested based on the collective behavior theory of Smelser. According to the findings, 

the increasing demand for economic justice and political participation by ethnic and 

religious minorities is a result of democracy in Afghanistan. Consequently, economic 

movements and peaceful competition over the fair distribution of energy resources (wealth) 

are a new form of collective action in post-Taliban Afghanistan. 
 

Keywords: Afghanistan, Social Movement, Democracy, Enlightenment Movement. 

 

 مقدمه

متعددی  جمعیهای کنش ،اخیر  ونیم دهۀای در حالِ گذار استپ این جامعه طی ی افغانستان جامعه

یمتتایی و اعتتترا  را تجربتته کتترده استتتپ ، راهپستتییاهای بتتزرس سسیاسی احزاد، نشست  یل ائت گاز قب

ر را آکنتتده از وهتت ر اگرچه گفتمان دم کراسی در افغانستانِ پساطالبان فضای سیاسی و اجتماعی این کش 

و هتتای جمعتتی ت ستتی قتت انین آمیتتز در کتتنشاستتتفاده از روش مستتالمتهای جمعی ساخته استتت،  حرکت

ت ان تردید داشت که کید جدی قرار گرفته استپ کمتر میتأو  نهادهای داخلی و مجامع جهانی م ردت جه  
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و شتتاهد ایتتن  باشتتد ر رخ نتتداده ها تغییراتی در ساختار سیاسی و فرهنگ سیاسی این کشتت در ط ل این سال

-غانستان کماکان با روشهای جمعی به پرهیز از خش نت استپ البته جامعه افمدعا تمایل روزافزون حرکت

بتتار هتتای غیرخشتت نتهای مخالف م اجه استپ دم کراسی با گسترش روشگروه   ازی  های مسلحانه تعداد

طلبانه( نقش بسزایی در تعمیق )از ن ع اص ح  جمعیی  ها، حرکتدر مقابلیابدپ  تر تعمیق و تثبیت میسریع

-یکه در قالب بحث مزب ر م  اخیر این کش ر  عیجمهای  دارندپ یکی از کنش  فرآیند دم کراسی افغانستان

زاره به تصمیم دولت جهت تغییر خی انتقتتال بتترق جنبش روشنایی استپ این جنبش اعترا  ق   هَ  ،گنجد

میدان وردک( به سالنگ ب دپ از زوایای -از مسیر اصلی آن )بامیان  1ژه ت تاپ(ترکمنستان به افغانستان )پرو

ها و پیامتتدهای واکاوی زمینه  د شگریست، اما آنچه در این مقاله بررسی میت ان نمختلف به این پدیده می

 این جنبش استپ یآمیز ت سی رهبران و اعضاگیری جنبش روشنایی و علل انتخاد روش مسالمتشکل

خصتت ش شتتناخت  ت ان از جنبش روشنایی درهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ جدیدی که مییدیسدگر

 ستتازد: او؛ً؛اوی آن را حتتائز اهمیتتت متتیاکتت و  در حالِ ن سازی افغانستان به دست آورد  هتر جامعم شکافانه

ستتتان هستتتند شتتدن نظتتم اجتمتتاعی جدیتتد در افغانهایی از جنس جنبش روشنایی بیانگر ساختهوق ع جنبش

اری ها که یکی از کارگزاران جدید اِعمال فشتتار بتتر دولتتت هستتتند ابتتز)ت سعه سیاسی(پ در این نظم جنبش

محتت ریِ دیگتتر  سازندپ ثانیاً؛ طبق ایتتده مدرن این کش ر ارائه میی اسشناسی سیمناسب از تحلیل ابعاد جامعه

قبیل انرژی در وهتت ر حرکتتات  اقتصادی ازی هایافتگی اقتصادی و منابع و فرصتاین پژوهش میزان ت سعه

 ئل سات ان صرفاً مای که امروزه نمیگ نه؛ بهاندکننده یافتهشدن نقش تعییناجتماعی افغانستانِ در حالِ مدرن

های ق می دخیل دانستپ ثالثاً؛ جنبش روشنایی که نماد کنش جمعتتی و ها و شکاگا در بروز تنشه یتی ر

سازدپ دو نکته اخیر ها ارائه میای جدید از ن ع روابی دولت و اقلیتاره است دریچهبازیابی تاریخی ق   هز

لیتتت ورود بتته رهیافتتت اقتصتتاد اقو  های جمعی و روابی دوجانبه دولتتت  روز حرکتیعنی نقش اقتصاد در ب

چنتتین  ارائتته ی از اهتتداگ ن یستتندگان پتتژوهش حاضتترسازدپ یکتت های اجتماعی را ناگزیر میسیاسی جنبش

گ نه از جنبش روشنایی استتتپ ایتتن امتتر ناشتتی از ماهیتتت چندب عتتدیِ شناختی و اقتصاد سیاسیجامعهتحلیل  

 ی اجتماعی استپهاجنبش

آمیتتز جنتتبش روشتتنایی و مسالمت  علل ساختاری وق عِ» است:    رحش  بدین  این پژوهشؤال اصلی  س

رگرا بتته تان از ستتاختار سیاستتی اقتتتداطبق فرضیه ما گذار افغانستت   «پ؟اندکدا اجتماعی آن  -پیامدهای سیاسی
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 کننتتده قتتدرت عامتتل تعیتتیندم کراتی  از طریق برگزاری انتخابتتات، آزادی اجتماعتتات، و ت زیتتع قتت میِ  

آزمتت ن    جنبش روشنایی ب ده استپ فرضیه مزب ر براساس نظریه رفتار جمعی اسملسرزِیمآرویکرد مسالمت

بهتتتر  برای تبیین و تحلیتتل هرچتته پاندآوری شده جمع  1اسنادیبه شی ه    های م رد نظرداده همچنین  ش دپ  می

پرداختتته   دنتت اهای اجتماعی افغانستان را مطالعه کتترده شهایی که جنبمسئله این پژوهش، نخست به پژوهش

ردپ ها و نقاط ق ت و ضعف این ح زه مطالعاتی پی بتت غالب جنبش  ت ان به ویژگیش دپ از این طریق میمی

د به بحث گذاشته خ اه ت ضیح داده خ اهد شد و سرانجا  مسئله پژوهش ار جمعی اسملسرسپس نظریه رفت

 شدپ

 پیشینه پژوهش

ستتتپ البتتته بیشتتتر محققتتین وهشگران بتت ده اپژز  م ردت جه بسیاری ا  های اجتماعی افغانستانجنبش

 :ر زیتتر استتتهتتا از قتتراانتتدپ شتترح ایتتن پتتژوهشاین کش ر را بررسی نمتت ده   بیست می دیهای قرن  جنبش

استتتپ طبتتق مطالعتتات تتتاریخی وی های اص حی در افغانستان پرداختتته به نخستین جنبش  (1992)  2ناصری

مبارزه   پ ص رت گرفت که هدگ آن1860دهه  در نیغاافالدین نخستین جنبش اص حی ت سی سید جمال

متتاهیتی فرهنگتتی و با استعمار، بازگشت بتته استت   راستتتین و وحتتدت جهتتان استت   بتت دپ ایتتن جنتتبش کتته 

خان  پ( و مخالفت دولت عبدالرحمان1879-1880بریتانیا )-با آغاز جنگ دو  افغانستان  غیرمسلحانه داشت

استتتعمار را در ستترک د و   درمجمتت ع، ناصتتری نقتتش استتتبداد وپ  شد پ( محدود و سرک د  1901-1880)

ن نخستین جنبش مشتتروطه افغانستتتا (1984) 3حبیبی داندپهای اجتماعی افغانستان بسیار مهم میوه ر جنبش

 پ( بتت د 1901خ اهی ملت افغان جنبش مشتتروطه )ال عدالتیکی از اَشک  را بررسی کرده استپ به باور وی

های اصلی رهبتتران آن بتت دپ ، اجرای احکا  شرعی و احقاق حق ق مرد  از خ استهسیساکه تدوین قان ن ا

دلیل اتخاذ رویکرد مسلحانه برخی از رهبتتران آن علیتته اما حبیبی معتقد است که جنبش نخست مشروطه به  

________________________________________________________________ 

جامعهروش  1 عبارتجنبش  شناختیِ شناسی  اجتماعی  مشارکتهای  مشاهده،  از:  به    اند  اسنادی  بررسی  اسنادیپ  بررسی  و 

مصاحبه،دادهآوری  جمع طریق  از  و گزارش مطالعه    نامه،پرسشتدوین    ها  تحلیلی  محت ای    های  اوهارات اع میهتحلیل  و  ها 

 داردپه جنبش اشار ی   اعضای  ان ورهبرمی و غیررسمی رس
2 Naseri 
3 Habibi 
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پ  9190خ اهانتته، در متتارس  دِ بریتانیتتا از اشتتاعه افکتتار ضتتد استتتعماری و ترقیو هراس دولت هن  1مخالفان

ع امتتل  مطالعتته قتترار داده استتتپ ازنظتتر وی ( نیز جنبش مشتتروطیت را متت رد2004)  2هاشمی  سرک د شدپ

و ع امتتل ختتارجی چتت ن  در کنار ضعف نستتبی حک متتت مرکتتزی  3هافغانی  ا؛خبارداخلی چ ن نشریه سراج

م جتتب  ستتتانانفغ پ( بتتر ا1917قاره هند و انق د اکتبر روستتیه )خ اهی شبهتأثیر اس   جنگ جهانی اول و

خ اهتتان مرحلتته ختتان ت ستتی مشتتروطهاهللشتتدن حبیتتببا کشته  ناصر مترقی افغان گردیدپ درنهایتتق یت ع

ازنظر   پ( آغاز گردیدپ1919خان  اهللخ اهی در حک مت جدید )امانجنبش مشروطهاهداگ  ساختن عملیاتی

از اریخ معاصتتر افغانستتتان آغتت تتت   درترین ستتیمای نتت گرایی  درخشتتان  4با مرحله دو ِ مشتتروطیت دو   هاشمی

بتتا غالبتتاً کتتار )و های محافظه پ( و روی کارآمدن حک مت1929گردیدپ اما پس از سق ط حک مت امانی )

  ر رخ دادپ پ در این کش1930-1970های کمتر حرکت جمعی طی دهه رد غیر دم کراتی (رویک

انستتتان در جنتتگ علیتته فغا هتتا و م انتتع م فقیتتت جنتتبش استت می مقاومتتتچالش  (1984)  5م س ی

 پ( را شناسایی کرده استپ وی معتقد است هرچند استق ل سیاسی و حفتتح حاکمیتتت 1980ش روی )دهه  

دخالت ترین هدگ این جنبش، ب د، وابستگی رهبران جنبش به کش رهای خارجی،  ین و بزرسملی، نخست

های مهم جنبش مقاومت ب دپ به شمذهبی ازجمله چال-کش رهای خارجی، کمب د منابع مالی و تن ع ق می

بتته  (2001) 6گتتریفین ساختپرویکرد مسلحانه رهبران این جنبش را ناگزیر میباور م س ی تجاوز ش روی  

 ه استتتپ ازنظتتر ویافغانستتتان پرداختتت گیتتری جنتتبش طالبتتان و پیتتروزی ستتریع آنتتان در هتتای شتتکلزمینتته

داشتتته استتتپ یابی طالبان ش بسزایی در قدرتنقا  های مالی و تسلیحاتی عربستان، پاکستان و آمریکحمایت

 7گتتر و  نتتدپادومرج و جنگ داخلی دولت مجاهدین را از علتتل دیگتتر وهتت ر ایتتن جنتتبش میهرج  گریفین

معتقد است که با سق ط طالبان زنتتان  های زنان افغانستان مبادرت ورزیده استپ ویبه تحلیل جنبش  (2016)

________________________________________________________________ 

ر ابتدا از اص حات حمایت کرد، پس از مدتی خان اگرچه داهللحبیب پ(پ  1901-1919اهلل خان،  قصد علیه پادشاه وقت افغانستان )حبیبس ء  1

ای مخالفت وی وج د  بره د؛یلی دیگری نیز  البتشد مخالفت کردپ  یخ اهان که م جب تحدید و به خطرافتادن قدرت وی ممشروطه  با آرمان

 دارد که خارج از بحث این مقاله استپ
2 Hashemi 

 استعماری گرایی و ضد گرایی، اس  انتشارکننده مباحث ملی 3
)دوره  پ  9192 پ تا  1919های   پ رقم خ رد و مرحله دو ِ مشروطه دو  متعلق به سال1911-1919های  طی سالمرحله نخستِ مشروطه دو     4

 خان( استپهللازمامداری امان
5 Mousavi 
6 Griffin 
7 Grau 
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از انتتدپ  اجتمتتاعی برداشتتته-های بزرگی در کسب حق ق سیاسیلی گا ملالهای گسترده بینافغان با حمایت

های نات انی دولت در اجتترای سیاستتت  گر و ساختار سنتی جامعه، قدرت رهبران مذهبی و جهادی،  دیدگاه 

هتتای جمعتتی زنتتان ایتتن کشتت ر را چ ن طالبان رشتتد حرکتتت نظامیهای شبهمردسا؛ری و گروه  اجتماعی،

های مزب ر ساختار اجتماعی، ماهیتتت قتتدرت سیاستتی در افغانستتتان و اس پژوهشسا  بر  دش ار ساخته استپ

های اجتماعی ایتتن کشتت ر داشتتته ش جنبشهیت و روای در ماکننده ای و جهانی نقش تعیینتح ؛ت منطقه

فکتتر در واکتتنش مستتلحانه هتتای روشتتنی و افزایش مطالبتتات جریتتانقدرت سیاس  تمرکزس ؛  استپ از ی 

دیگر؛ فقدان مشروعیت و وابستگی خارجی دولت )ازنظر رهبران   داشته است و از س ی ییزابستأثیر  دولت  

نقش مهمتتی در وهتت ر باورهتتای  کردراهم میر در افغانستان را فمداخله کش رهای دیگ  ها( که زمینهجنبش

هتتای بشجنتت تتت ان از مطالعتتات پیرامتت ن  نهایت شناختی است که می  ده استپ نکات مذک رکرایفا    انق بی

هتتای افغانستتتان صتت رت گرفتتته استتت های دیگری درخص ش جنبشاجتماعی دریافت کردپ البته پژوهش

که به دلیل عتتد  دسترستتی ن یستتندگان بتته   (2011)  3و اجرالدین  (1988)  2سار(، ک ه1989)  1ازقبیل افضلی

هتتای کتته پتتژوهش  دیمتتیت های افغانستان در قرن بیساندپ برخ گ جنبشم رد ارزیابی قرار نگرفته  هاآن

درخص ش جنبش روشتتنایی پژوهشتتی علمتتی تتتاکن ن   ها به رشته تحریر درآمده استمتعددی پیرام ن آن

ها استناد اریمج ت و خبرگز  تحلیل  استپ لذا ن یسندگان این مقاله در بسیاری از م ارد به  ص رت نگرفته

 وشنایی را تاحدودی دش ار ساخته استپر بشاند که این امر تشریح استنادی و تبیین علمیِ جنورزیده 

نگرفتتته   تهای افغانستان ت سی محققین بر مبنای رهیافت یتتا نظریتته خاصتتی صتت رازآنجاکه بررسی جنبش

این نتت ع از رفتارهتتای جمعتتی  است )رج ع کنید به چارچ د نظری( شناخت تاریخیِ دقیق از د؛یل وق ع

انتتد کتته های سیاسی و دینی افغانستتتان پرداختهجنبشی  رسبرها به  دش ار استپ از س ی دیگر، این پژوهش

وج د ضعف در تحلیتتل ستپ با ب ده ا های جمعی در قرن بیست می دیاین امر ناشی از ماهیت چنین کنش

ها اط عات تاریخی مناسبی در اختیار ن یستتندگان هشاکثر این پژو  های سیاسی افغانستانمند جنبشتئ ری

-بررسی تئتت ری  بسیار مفید ب ده استپ درمجم ع  که در درک و تحلیل جنبش روشنایید  انمقاله قرار داده 

 سازدپایر مطالعات متمایز میروشنایی پژوهش حاضر را از س مند جنبش اقتصادیِ
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 چارچوب نظری

ساختاری، بسیج منابع و -چهار رهیافت ک ن مارکسیسم، کارکردی  ماعیهای اجتدرباره علل وق ع جنبش

هتتای اجتمتتاعی از دیتتدگاه مارکسیستتم جنبش پ(Rastegar, 2010, pp.29-30) وج د دارد تی یه-فرهنگی

هتتای تضاد طبقاتی(پ لذا طبقات اجتماعی کنشگران اصلی جنبش)ناشی از تضاد بنیادین سرمایه و کار است  

 نشاکتت های اجتماعی را نتیجه دگرگ نی اجتماعی سریع و وجنبش رهیافت کارکردگرایی  تماعی هستندپاج

پردازان پ امتتا نظریتته(Scott, 2007, p.36) کندری قلمداد میعم می به فشارهای اجتماعی و تغییرات ساختا

 انتتدپ بتتردهتتی ستت ق داده هتتای پیرامتت ن ستتازمانها را از ع امل ساختاری به پرسشجنبش  تحلیل  بسیج منابع

یتتده ی بر تحلیل هزینتته و فاتنمبهای جمعی عق نی هستند که  های اجتماعی کنشجنبش  اساس این رهیافت

هتتایی های اجتماعی جدید نیز بر نقش مؤلفهپردازان جنبشنظریهپ (Chesters & velsh, 2015, p.25) است

 ,Vaezi) ورزنتتدتأکیتتد متتیهای جمعی شدن حرکتو جهانی ، معنای زندگیچ ن ه یت، فرهنگ، رسانه

انگاشتن عناصتتر ستتاختار اجتمتتاعی و سیاستتی در ده دیناگرایی اقتصادی مارکسیسم  با ت جه به تقلیل  پ(2011

-که نظریات فرهنگی نمی (نظریات بسیج منابع و با ت جه به شرایی م ج د در کش ر م رد بحث )افغانستان

شناستتان کتتارکردگرا در کنند، کاربست نظریتتات جامعتته های اجتماعی آن ارائهت انند تبیینی کامل از کنش

گتتذاران بتتراین، بنیتتانلیت تحلیلتتی بیشتتتری برختت ردار استتتپ عتت وه یت و قابمعجاروشنایی از    تبیین جنبش

انتتدپ ازآنجاکتته هتتا نشتتان داده ستتایر رهیافتتت هرهیافت ستتاختاری بتته رفتتتار جمعتتی ت جتته بیشتتتری نستتبت بتت 

راه را برای ارائه تحلیلی از تعارضات اجتماعی تسهیل ساخت،  ات اجتماعیازی کلی پارس نز از حیسمفه  

  پ( بپردازد1962ای در باد رفتار جمعی )بندی به ارائه نظریهت انست در چارچ د این مفه   1لسرسما نیل

)6Moshirzadeh, 2002, p.8( به تعریف و تبیتتین ع امتتل وقتت ع رفتتتار  2وی در کتاد تئ ری رفتار جمعیپ

ارائتته   سملستترا  دگ( پرداخته استپ هتت ، هراس، ش رش، انق د و جنبش3عی و ان اع آن )هیجان جمعیجم

های وه ر رفتار جمعی ب دپ رفتار جمعی نیز عبارت است از بسیج کننده مند و تئ ری  از تعیینالگ یی نظا 

 ,Smelser, 2001) ادواری( جهتتت تعتتدیل یتت  یتتا چنتتد نتت ع فشتتار ستتاختاری نشده )ناگهانی و غیرنهینها

p.105)پ  

 های اجتماعی است:جنبش وق ع لیاصاز شروط  گانه زیرترکیب عناصر شش ازنظر اسملسر
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هتتای گیتتری جنبش؛ یعنی شرایی کلی اجتماعی مساعد )یا نامساعد( بتترای شتتکل1. زمینه مساعد ساختاری1

دهندپ بتترای ارزیتتابی وه ر میپ این خص صیات ساختاری به رفتارهای جمعی اجازه وه ر یا عد   یاجتماع

مناسبات ساختاری منازعتته آشتتکار را تتترویج یتتا محتتدود   ایآ» شرایی مساعد باید به دو سؤال پرداخته ش د:  

چقتتدر ؛ یعنتتی ستتاختار ؟«درنتت وآاین مناسبات از ان اع دیگر اعترا  جل گیری به عمتتل متتی« و یا » کند؟می

طلبانه و یا سایر انتت اع آمیز اص حش رش یا جنبش مسالمت س یرا به  های سیاسیمرد  را به افراد و جریان

 (Smelser, 2001, p.460).دهد میرفتار جمعی س ق 

-جامعتته متتی رهایی هستند که باعث بروز تضاد منافع دمثابه زیربنای رفتار جمعی تنشبه 2. فشار ساختاری2 

هرچتته تهدیتتدات و تبعتتیق قتت میپ    عتتدالتیش ند مانند اخت گ طبقاتی، محرومیتتت اقتصتتادی، تتت ر ، بتتی

 پ (Smelser, 2001, pp.20-22)ش د ر میشتبیاحتمال وق ع رفتار جمعی  ساختاری بیشتر باشد

 مثابتتهانتتد و بهار جمعتتیتتت گتتر انتت اع رفبخشتتد، هتتدایتبه کنش بازیگران معنا متتی 3یافته عقاید تعمیم  اشاعه پ  3

دهدپ در ایتتن ها را نشان میهای رفع آنا متبل ر ساخته و راه ها و فشارها رای هستند که نارضایتیایدئ ل ژی

مثبتی از پیامدهای پیروزی ت ش جمعی ارائتته  ش د، ارزیابیها مطرح میدیدات و ت طئهتهد عقاید که وج 

 پ(Smelser, 2001, pp.12-13)ش د می

شتت ند و رفتتتار ل متتیح ادث خاصی هستند که م جتتب ورود افتتراد بتته عرصتته عمتت   4کننده . عوامل تسریع4

ت اننتتد در یتت  و باورها نمی  ساعد، فشارم  ییحالی است که شرا  این در  ؛بخشندجمعی بالفعل را تحقق می

آورنتتد کتته شتترایی را ها ن عی زمینه پدید میزمان و مکان واحد ی  رفتار جمعی را ایجاد کنند؛ بلکه این

 کنندپ برای تمایل به ی  رفتار جمعی فراهم می

مزبتت ر کتتنش   ده کننتت تنها شرط ضروری پتتس از استتتقرار ع امتتل تعیتتینبه عن ان    کنندگانج مشارکتبسیپ  5

های مالیپ این به های ارتباطی و پشت انههمراه با شبکههنگ ی  گروه همابسیج واداشتن گروه است؛ یعنی 

 است که در آن رفتار رهبران حائز اهمیت استپ ع رفتار جمعی و فرایند بسیجومعنای شر

________________________________________________________________ 
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حات، انعطتتاگ، صتت ا  ص رت ایجادعبارت است از پاسخ حک مت به جنبش به  عملکرد کنترل اجتماعیپ  6

هتتا، تتت ان بتته کتتارایی و عملکتترد نیروهتتای انتظتتامی، دادگتتاه متتی  دپ در اینجتتاگ یی و سرک مذاکره، پاسخ

 پ(Smelser, 2001, pp.23-24)د ات، رهبران دینی و غیره اشاره کررهبران اجتماع مطب عات،

ر جمعتتی ریتتات پیرامتت ن رفتتتانظی گتت یت ان از ویژگتتی کلیمی گانه نظریه اسملسرهای ششبا اِعمال مؤلفه

تتتر ستتاخت گرفتن ع امتتل نتتامرتبی، محتتدودتر و مشتتخ ها را از طریق نادیده کاست و دامنه وق ع جنبش

(Smelser, 2001, pp.461-462)پ 

 
 ر جمعی اسملسر تئوری رفتادر ها : عوامل ظهور جنبش1شکل 

 
 در تبیین ساختاری جنبش روشنایی  رفتار جمعیکاربست نظریه  

های اصلی ایجاد جتتنش روشتتنایی بتتا یکتتدیگر ترکیتتب کننده ادامه، روند ارزش افزوده که در آن تعیین  رد

ری کننده با ت جه به نقش مجتتزا و تأثیرگتتذاردپ سعی شده است تا هر تعیینیگاند م رد بررسی قرار میشده 

 مستقیم و غیرمستقیم آن مطالعه ش دپ 
 شرایط مساعد ساختاری

آشکاری در ساختار نظا  سیاسی و اجتماعی این کشتت ر بتته وجتت د آورده ان تغییرات  ستاندم کراسی در افغ

ورود دم کراسی در افغانستان و شرایی مساعدی که شی از اهای نش د تا دگردیسیاستپ در ادامه سعی می

 آمیز( فراهم شده است، بررسی ش دپهای اجتماعی )از ن ع مسالمتبرای جنبش
 کتیقانون اساسی دموکرا

ترین قاعده ساختی نظا  سیاسی این کش ر )جمهتت ری استت می( استتتپ  پ افغانستان مهم2003قان ن اساسی  

ستتازدپ بتترخ گ ز متتیمتمتتای از ق انین اساسی گذشته افغانستتتان ن اساسی آن را نماهیت دم کراتی  این قا

نکتتته   داشتتتاع   متتین  تاعن ان مذهب رسمی افغانسبرخی از ق انین اساسی گذشته که مذهب حنفی را به
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این است کتته بتترای اولتتین بتتار در قتتان ن اساستتی، نفتتی  بخص ش در ارتباط با شیعیان کام ً جدید در اینجا

تبعیق و خش نت، آزادی  ن اساسی بر رفع  قانصراحت وارد شده استپ در مقدمه  عیق بر پایه مذهب بهبت

متته اقتت ا  و متتذاهب را دارای حقتت ق برابتتر ه ستتیقتتان ن اسا 2و حق ق اساسی مرد  تأکید شده استپ ماده 

اد ی  جامعه ج»دولت به ای 6طبق ماده پ (Mohaghi, Mohaghi & Mohaghi, 2014, p.396) دانسته است

کرامت انستتانی، حمایتتت حقتت ق بشتتر، تحقتتق دم کراستتی، رفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفح  م

و انکشاگ ]ت سعه[ مت ازن در همه منتتاطق کشتت ر مکلتتف ل ایتأمین وحدت ملی، برابری بین همه اق ا  و قب

اع میتته جهتتانی حقتت ق بشتتر  پذیرش منش ر سازمان ملل و های نخست در این عرصهباشد«پ یکی از گا می

 پ(Danesh, 2012, p.736) (7 است )ماده  ی دولت افغانستانت س

-جدیدی  را پتتیش روی اقلیتتتی  هابر مفاد قان نی که بر اص ل دم کراسی تأکید دارند و افق  ع وه 

تحلیل  ت ان دررا میقان ن اساسی  66و  36جات شیعه گش ده است، م اد ویژه هزاره های ق می و مذهبی به

بایست، معاونان پیشتتنهادی ختت د را جمه ری مییاستنامزدان ر 66روشنایی به کار بستپ طبق ماده بش  جن

هتتا های مهم قتتان ن اساستتی بتترای هتتزاره از ورفیت  ریه بینی پست معاونان ریاست جممشخ  کنندپ پیش

ه و از قتت   هتتزاره باشتتد، عش دپ اگرچه در این ماده تصریح نشده است که معاون حتماً باید شتتیمحس د می

مجبتت ر  جمه ریرستتد کتته هتتر نتتامزد ریاستتتبه نظتتر متتی  ی در افغانستانت و پایگاه اجتماعطبق بافت قدر

 ن در پ تتتاکن(Ahmadi, 2004, p.193)د نان خ د را از شیعیان نامزد کنتت اومعخ اهد ب د که حداقل یکی از 

مرکزی افغانستان   ری از ق   هزاره و و؛یاتهیکی از معاونین ریاست جم هر سه حک مت عصر پساطالبان

 ایفا ین نقش را در این جنبشرهبران بسیج جنبش روشنایی ت انستند نخستاین معاونین به عن ان  پ1ب ده است

آمیز، بدون حمل س ح، طبق »اتباع افغانستان حق دارند برای تأمین مقاصد جایز و صلح  36ماده  طبق  پ  دننک 

منظ ر تتتأمین مقاصتتد دارند بتته »اتباع افغانستان حق 35همچنین طبق ماده رات نمایند«پ  هقان ن، اجتماع و تظا

 متتاده گتتذار از وضتتع ایتتن قان ن پ هدگد«یننما تأسیس 2هامادی و یا معن ی، مطابق به احکا  قان ن، جمعیت

________________________________________________________________ 

 و؛یت وردک معاون دو  در حک مت م قت و دو دوره ریاست جمه ری حامد کرزای ب ده استپ سرور دانش و  از ق   هزاره    خلیلیریم  ک  1

معاون دو  دوره س   ریاست جمه ری )اشرگ غنی( استپ محمد محقق از ق   هزاره و و؛یت بلخ از معاونین  ایکندیاز ق   هزاره و و؛یت د 

 تان )عبداهلل عبداهلل( استپنس  ریاست اجرایی افغان دولت انتقالی و معاودو

 انجمن و غیره استپآمیز همچ ن تشکیل حزد، سندیکا، ها و رفتارهای جمعی مسالمتان اع کنش منظ ر از جمعیت 2
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نستان ب ده اهای اجتماعی و احزاد افغحرکت  های مسلحانه مخالفین دولت و خش نتجل گیری از فعالیت

 پ(Danesh, 2012, p.740)ین کش ر بسیار رخ داده است که در تاریخ ا

تتت ان تأکیتتد انستتتان متتیفغا  با مطالعه قان ن اجتماعات، اعتصتتابات و تظتتاهرات  بر قان ن اساسی  ع وه 

کننتتدگان را مشتتاهده کتتردپ گذار بر جل گیری از سرک د دولتتتی و خشتت نت اجتمتتاعصریح و مکرر قان ن

مردان دولت  ت جه پ( حاکی از  2002لی )های استقرار دولت انتقاقان ن اجتماعات در نخستین سال  تص یب

-م اد قان ن اجتماعات که بر خش نت  1ل  دوهای جمعی استپ در جدهی و کنترل حرکتسازمان  بهافغان  

 پ(Afghanistan's Justice Ministry, 2002) زدایی تأکید دارند ذکر شده است

 

 منع خشونت اجتماعات، اعتصابات و اعتراضات افغانستان بر اد قانون و: م1جدول
 مفاد ماده مفاد ماده

 ت سل به خش نت   رترصد اجتماع  ت قف 19 کنندگان ت سی دولت تأمین امنیت اجتماع 6

7 

 کردن زمان، محل و مسیر اجتماع مشخ 

 التزا  به قان ن اساسی و اع میه جهانی حق ق بشر

 رزه مسلحانه تخریب و مبا منع خش نت،

24 

ی هتتتاتعقیتتتب قضتتتایی رهبتتتران حرکتتتت

 ص رت دع ت به خش نت اجتماعی در

8 
ممن عیت اجتماع در کنار مؤسسات نظامی، ذخایر  

 و مراکز درمانی ه جراد منفم  
26 

در  1ممن عیت حض ر منس بین قتت ای مستتلح

 اجتماعات

11 
ممن عیت نیروهای امنیتی از برخ رد )مسلحانه( با  

 کنندگان تماعجا
27 

از کننتتدگان  گ یی به مطالبات اجتمتتاعپاسخ

 طریق مذاکره 

 ندگاننکمص نیت نمایندگان اجتماع 28 های محلی به زور و اجبارنشدن ارگانمت سل 17

 

 تقسیم حزبی و قومی قدرت
میتتان  تقسیم قتتدرت در جل گیری از جنگ داخلی افغانستان  هایالمللی ب ن یکی از راه در اج س بین

جمهتت ری و  پ( دو پست معاونت ریاستتت2001)دسامبر   2م قت ا  دانسته شدپ در کابینه دولت  احزاد و اق

________________________________________________________________ 

 امنیت ملی های داخله، دفاع و ریاست عم می  وزارت  1

تشکیل دولت    2 بن،  از مص بات اج س  به مدت دویکی  از سپری  سال  انتقالی  انتخابات  د  شدن مدتپس  برگزاری  و سرانجا   ولت م قت 

 ریاست جمه ری و مجلس ش رای ملی در افغانستان ب دپ 
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جمهتت ری و هفتتت استتت پ( یتت  پستتت معاونتتت ری2002ن  وئو در کابینه دولت انتقالی )ژ  1پنج وزارتخانه

 پ(، کتتریم 2004بر  مدستتا  23وزارتخانه برای شیعیان درنظرگرفته شتتدپ در کابینتته نخستتتین دولتتت منتختتب )

-ونقتتل و راه اهلل قاسمی )وزیتتر حمتتلور دانش )وزیر دادگستری(، عنایتجمه ر(، سرخلیلی )معاون رئیس

(، صدیقه بلخی )وزیر شهدا و معل لین(، نتتادرعلی مهتتدوی ت عالیی حصیار )وزیر تسازی(، امیرشاه حسن

عض  ش رای عالی قضایی( از ق   هزاره الحی )صاهلل علی عرفانی )وزیر مشاور( و آیت)وزیر مشاور(، قربان

در ساختار و شیعه با حض ر نمایندگان برجسته هزاره   پ (Mohaqeq Daykondi, 2006, pp.122-124)  دب دن

نخ اهنتتد  صتت رتانتتدپ در غیتتر ایتتن ه حفح نظا  جمه ری اس می افغانستتتان شتتده نیز م وف ب  انآنقدرت  

ستتتند ختت د نقتتش و ستتهم مهمتتی قائتتل ه گ نه کتته بتترایاسی آنیهای ست انست همچ ن گذشته در رقابت

 پیابندقدرت 
 هایابی اقلیتانتخابات و قدرت

-2018هتتای طتتی ستتال  بتتات مستتتقیم(انتخا  و  گیاصل نماینتتد پ )2004قان ن اساسی    4اساس ماده    بر

و   2009  ،2004ی )جمه راستتتیر پ هشت انتخابات در افغانستان برگزار شتتده استتت: ستته انتخابتتات  2001

 2005 پ( و دو انتخابات مجلس نمایندگان )2014و  2009،  2005و؛یتی ) پ(، سه انتخابات ش راهای  2014

هتتای رقابتتت  اق ا  به سیاست را فراهم ساخت و مرزبنتتدی  شتربید  های وروزمینه   پ(پ اصل انتخابات2010و  

تحتت ل تعتتداد   ی استتتپ طتتی ایتتنلس قابل ردیتتابسیاسی را دگرگ ن ساختپ این تح ل بیش از همه در مج

ای افزایش یافته و در مقابل از تعداد نمایندگان ق   پشتتت ن کاستتته م حظهط ر قابلبه    هزاره نمایندگان ق 

نماینتتده  61یعنتتی  جرگتته(ولستتی)  مجلس نمایندگاندرصد اعضاء دومین  25،  1شکل    اساسشده استپ بر  

  ,Feizi 2ندنماینتتده داشتتت 43 پ( 2005مجلتتس نخستتت )در هتتا که هتتزاره متعلق به ق   هزاره استپ درحالی

2010, pp.18-23) & (Hosseiniپ 

________________________________________________________________ 

جمه ر(، مصطفی کاومی )وزیر بازرگانی(،  (، سیما ثمر )وزیر ام ر زنان و معاون رئیسجمه رزی و معاون رئیسریمحمد محقق )وزیر برنامه 1

 راه و ترابری )وزیر ف ائد عامه((پ  لداری( و سلطان حمید )وزیرماو دامداری )زراعت و رزی ان ری )وزیر کشاو حسین

نمایندگان راه  2 نمالبته در میان  نماینده هزاره اسماعیلیه و چندین یافته هزاره به مجلس  از مذهب تسنن حض ر دارندپ همچنین ی   ایندگانی 

 اندپ زاره محس د شدهه یندگان مرب ط به ق  نما قزلباش نیز در جمعنماینده دیگر از ق   بیات و 
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پشه ای

 
 

 )درصد(  مجلس ومیند در قومی نمایندگان تفکیک :1نمودار 

 

هتتای مستتتقل چهتتره   از   پ2010در مجلتتس    نماینده(  37مایندگان ق   هزاره )درصد ن61،  2ر اساس نم دار  ب

درصد 13می مرد  افغانستان به رهبری محمد محقق با ان مستقل، حزد وحدت اس پ پس از نمایندگدهستن

هتتا را در هتتای نماینتتدگی هتتزاره کرسی درصد8ن به رهبری کریم خلیلی با و حزد وحدت اس می افغانستا

ستتنتی و  نمجلس نمایندگان دارندپ کثرت جمعیت نمایندگان مستقل، حاکی از شکاگ و رقابت بین رهبتترا

 پFeizi, 2010, p.24) & (Hosseini  ها استمدرن هزاره 

 

          
:انحزد وحدت اس می مرد  افغانست

13 

                           

  

            

   

 م.( 2010)  مجلسسیاسی نمایندگان هزاره در  : موضع2شکل 
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 های اجتماعیرشد چشمگیر رسانه 

رشد در اندپ های چاپی، شنیداری و دیداری رشد چشمگیری در افغانستان داشتهبا سق ط طالبان رسانه

هتتای گروهتتی بتته تمتتا  ( بر نشتتر آزاد مطب عتتات و رستتانه16ان ن اساسی )ماده  س  تصریح قاز ی   هاهرسان

هتتای هتتای داخلتتی و حمایتتتتتت ش و از س ی دیگر (Danesh, 2012, p.738)های رایج در افغانستان زبان

مهمتتی در ایتتن ر  البتتان تتتأثیی طارستتانه  هتتای ضتتدویژه اینکه سیاستتتبه  المللی سهم بسزایی داشته است؛بین

های ق می و مذهبی از چنین شرط مساعد ساختاری ها، احزاد و اقلیتداشتپ تقریباً تمامی گروه خص ش  

-گیرندپ اما این فرصت در تق یت فرهنگ سیاسی و مطالبتتهق اهدافشان بهره میحقت  ها وبرای پیشبرد برنامه

مجتت ت قتت     هتتا ومتتهای که عنتتاوین معنتتادار روزنانهگ ها رشد چشمگیرتری داشته استپ بهخ اهی هزاره 

 (Nazari, 2006, p.203) هزاره نظیر جمه ریت، مشارکت ملی، اقتدار ملتتی، ت ستتعه، گفتمتتان نتت  و کتت ثر

فشتتار ای آنتتان جهتتت تحتتتهتتای جدیتتد ایتتن ق میتتت و مبتتارزه رستتانهاز پیگیری مطالبات و دغدغه  یک اح

 قراردادن دولت استپ

 یفشار ساختار

کماکان از مشک ت اجتماعی متعددی که منشأ برختتی از   های اخیرغانستان در کنار تمامی پیشرفتفا

ت اقتصتتادی و تشتتدید محرومیتت   ر ایتتن ن شتتتاردپ  بردهای داخلی و رفتارهای جمعی ب ده، رنج مینارضایتی

 اندپازجمله فشارهای ساختاری وه ر جنبش روشنایی شناسایی شده  های ق میشکاگ
 ادیت اقتصومیمحر

هتتای داخلتتی در کننده اعتراضتتات جمعتتی و نارضتتایتیاقتصادی یکی از ع امل تسریع  هایمحرومیت

ای کتته گ نهدید است؛ بهم محرومیت فقر اقتصادی شمهق های اخیر ب ده استپ از مصادیافغانستان طی سال

فغتتان مبتتدل شتتده وندان اهرهای شبه یکی از دغدغه  دهه گذشته  ونیمرشد روزافزون جمعیت فقیر طی ی 

شدت این فشار ساختاری پی بردپ جمعیت زیر ختتی ت ان بهمی  بررسی ارقا  مرب ط به جمعیت فقیرستپ با  ا

 پ بتته 2003د شتتده استتتپ امتتا ایتتن جمعیتتت در ستتال درصتتد بتترآور23 پ  0022  در این کش ر در سال   1فقر

های پتتس از الاین جمعیت بکاهدپ در س  ان پ دولت نت انست از میز21نخست قرن    درصد رسیدپ در دهه53

 پ ایتتن 2015ای کتته در ستتال گ نه پ این روند منفی ادامه یافت و بر تعداد جمعیت فقیر افزوده شد؛ به2010

 (.ine, 2018)Population below poverty l( 2درصد رسید )نم دار 1/39  بهیت جمع

________________________________________________________________ 

1 Population Below Poverty Line 
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2002 2003 2005 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015

درصد 23 53 33 42 36 36 35/8 36 39/1 39/1 39/1
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 افغانستان در   فقیر یتجمعمیزان : 2 نمودار 

 

که  ات مرکزی )و تا حدودی شمال شرقی(و؛ی (3یت فقیر در افغانستان )نم دار  پراکندگی جمع  طبق

 شتتهروندان ایتتن  یت و فقر شدیدتری هستندپ بنتتابراین، دچار محرومندارها در آن سک نت دشیعیان و هزاره 

-خی از جریاندارندپ بردر منطقه خ د  عههای ک ن ت سطرحافزایش تقاضای  و؛یات با هدگ نفی تبعیق

هتتای قتت می این محرومیتتت را تعمتتدی )سیستتتماتی ( و ناشتتی از ادامتته رونتتد تتتاریخی تبعتتیق  های هزاره 

-عن ان زمتتینگاه به آنان اجازه داده نشده است تا بتتهبر این باورند که هیچ  هااز هزاره ر  یگدانندپ گروه دمی

ر تعام ت اقتصادی کش ر داشتتته باشتتند، عالیت کنند و نقش مهمی دف داران بزرس یا تجار صاحب سرمایه

 3در نم دار  پ(Nazari, 2006, p.192)اند کرده مثابه کارگران مزارع و دهقانان فقیر زندگی میبلکه صرفاً به

میتتزان پراکنتتدگی جمعیتتت فقیرنشتتین افغانستتتان بتته تفکیتت  و؛یتتات ایتتن کشتت ر آورده شتتده استتت 
(Afghanistan's economy ministry, 2011)پ 
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 استانی جمعیت فقیر در افغانستان )درصد(  : پراکندگی3نمودار 

 

 های قومیتشدید شکاف

ویتتژه در کشتت رهای چنتتدق می مثتتل هتتای اجتمتتاعی بتتهطتته بتتین ن ستتازی و شتتکاگابر خصتت ش در

هتتای قتت می معتقدند که اختتت گها(  ققان )ک سی حای از مافغانستان، دو رهیافت ک ن وج د داردپ پاره 

 لهحات اند عامل استپردازان جدید معتقدند که مدرنیزاسی ن نمیبازند، اما نظریهدر جریان ن سازی رنگ می

 هتتایهتتا را از ویژگتتیکتته اقلیتتتدر عتتین ایتتن  های ق می باشد، بلکه گستتترش ارتباطتتات و متتراوداتگروه 

 Sahadat)ان آگاه شتت ند های خ د با دیگرد که به تفاوتش باعث می سازدیمفرهنگی و تاریخشان آگاه 

& Ghavvammaleki, 2015, pp.212-213)هتتای قتت میاگشکمنطق نظری رهیافت دو  در تحلیل نقش  پ 

کارآمدتر استتت؛ زیتترا اگرچتته یکتتی از اهتتداگ دم کراستتی، همگرایتتی  افغانستان در بروز جنبش روشنایی

های ق می ایی را در جامعه چندق می افغانستان به وج د آوردپ اقلیتهای واگرزمینهند  ات سیاسی است، می

هتتای نهی ت عتتالی و رستتاحصتت ت هتتایی از قبیتتل آمتت زش،و مذهبی این کش ر کتته اکنتت ن از طریتتق فرصتتت

انتتد، اجتماعی، از حق ق و تکالیف و نیز تاریخ همراه با محدودیت و محرومیت اجتماعی ختت د آشتتنا شتتده 

انتتدپ شتتده و کستتب قتتدرت در چتتارچ د مناستتبات ستتاختاریِ جدیتتد برآمتتده ضییعحقاق حق ق ترصدد اد

هتتای قتت می تتتأثیر گذاشتتته ید شتتکاگشدت  فرصت و رقابت آزاد اق ا  بر سر قدرت و منابع داخلی بر میزان

ی تهای ستتاخشتت دپ همچنتتین قاعتتده ها برخ گ گذشته کمتر منجر بتته خشتت نت متتیاست؛ البته این شکاگ
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های مساعد ساختاری هستند که امکتتان رقابتتت شتتدید و آزادی و برابری ازجمله فرصت  همچ ن انتخابات،

تتت ان انکتتار کتترد م آورده استپ این واقعیت را نمتتیاهفرهای افغان با اکثریت جامعه را  آمیز اقلیتمسالمت

-اگی بر میزان شتتدت شتتکدها جهت دسترسی به منابع و منافع قدرت سیاسی و اقتصاکرد که ت ش اقلیت

 های اجتماعی در افغانستان تأثیرگذار ب ده و خ اهد ب دپ

 یافته عقاید تعمیم

آنان به اکثریت )گروه حتتاکم( استتتپ جنتتبش دی  قانتنگاه ا  های ی  جامعههای بارز اقلیتیکی از ویژگی

پ باورهای ها ب دلی آنعحتی فاز وضعیت تاریخی و  هاگر هزاره روشنایی نیز محص ل تفکر انتقادی و شک ه 

گرایی قابل تشریح و روایت یعنی پشت ندر ی  ک نبه بسیج جنبش روشنایی شد،  مشترک اینان که منجر

، کتته در ها و تبعتتیق قتت میهایی چ ن سرک د تاریخی هزاره روایت روایتنتبیین استپ در ذیل این ک 

اکثتتر  اره(هتتز عیان )هتتزاره و غیتترازنظتتر شتتیدپ  شتت د، معنتتادار خ اهتتد بتت ها پرداختتته متتیادامه به ت ضیح آن

انتتد و بتترای های افغانستان بر ایجاد هژم نی ی  ق   )پشت ن( و مذهب خاش )تسنن( تکیه نمتت ده حک مت

شیعیان افغتتان بتتا  بیناند که دراینگرایانه اتخاذ کرده ریت جامعه، رویکرد فرقهت در میان اکثعیروکسب مش

این اقلیت معتقد است که در ستتاختار پ (Ahmadi, 2004, p.180) اندشده یرو مهای شدیدی روبهسرک د

 پ 1970 پ تتتا  1747ل  ای کتته در طتت ل تتتاریخ افغانستتتان متتدرن از ستتاگ نهاند؛ بهقدرت نقش مهمی نداشته

 پ( ستتهمی چشتتمگیر 1747ازایتتن )ها پیشحالی است که هزاره   اندپ این دردو  ب ده   عن ان شهروند درجهبه

 & Zahmatkesh) گری برای ختت د متصتت رندویژه عرصه نظامیافشاریان و قاجاریان به هایی چ نره ودر د

Shafaee, 2014, pp.190-191)پ 
ترین دوران حیات اجتمتتاعی ختت د خان و طالبان را از تلخعبدالرحمن  نیراها دو عصر حک متهزاره 

-هتتزاره  ختتانر حک مت عبدالرحمنکنندپ دمی  یدانند تلقهای اقتدارگرای پشت ن میرا نظا   که مسبب آن

-خان را نخستین و مهمعبدالرحمن  پ( در برابر1891-1893ها )هزاره جات سرک د شدندپ شاید بت ان قیا  

آمیز علیه حک متتت مرکتتزی اجتماعی آنان دانست که با رویکردی انق بی و خش نت-سیاسی  نیاجرترین  

ت در ای طتت ؛نی ایتتن جمعیتت پ پتتس از دوره  ,pp.2(Zahmatkesh & Shafaee ,014 920( 1ص رت گرفت

ت انست مرحله جدیدی از حیات و مبارزات سیاسی خ د را تجربتته کنتتدپ    پ(1964-1974دهه دم کراسی )

________________________________________________________________ 
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ورود و  داخلتتی مجاهتتدین و ستتپس وهتت ر طالبتتانظا  اقتدارگرایانه داوودخان، تجاوز ش روی، جنگ  ن  ماا

 پ(Nazari, 2006, p.192)محدود ساخت  شانماعیاسب وزن اجتنتپایداری آنان در سیاست را به

 

 
 افغانستان  در االذهانی قوم هزاره و شیعیان: عقاید بین3شکل 

 

 کننده عوامل تسریع

اردیبهشتتت   11یان به ستتالنگ )طرح تغییر مسیر خی انتقال برق ترکمنستان به افغانستان از بام  یبتص 

کیلتت متر( و 80حتتدود  بتت دن مستتیر )دردولت بتته دلیتتل ک تتتاه روختپ  مشعل جنبش روشنایی را براف  (1395

  کردپ اع ن تاترکمنس عن ان مسیر عب ر خی برقمسیر سالنگ را به های مسافت انتقال انرژی،کاهش هزینه

را به ی  واقعیت عینی مبدل ساختپ ازنظر قتت   هتتزاره تغییتتر مستتیر   هاا؛ذهانی هزاره عقاید بین  این تصمیم

گرایتتی عدالتی و پشتتت نای بر تبعیق، بیو؛یات مرکزی منافی ق اعد ساختی حاکم و صحهژی از  خی انر

ایتتن  دند که با اجتترای پتتروژه بتترق ت تتتاپ ب ارامیدو 1نظا  حاکم استپ مرد  بامیان و سایر و؛یات مرکزی

ی استتت و کشتتاورزصتتنایع دستتتی و    بامیان  منطقه ازنظر اقتصادی و رفاه عم می متح ل ش دپ عمده فعالیت

پتتروژه مشکل دسترسی به انتترژی بتترق بتت ده استتتپ لتتذا،  ؛یل عد  رشد ت لیدات و بخش صنعتیکی از د

 پ)(Manshadi, 2016 تلقی شده استاقتصادی  هت سع دنرو تسریع منزلهبهها ت تاپ برای هزاره 

________________________________________________________________ 

از  ستا هاگاه اصلی هزاره نتمیدان وردک که سک های از بغ ن وهای دایکندی، بخشو؛یت خی انتقال برق، ع وه بر بامیان  با تغییر مسیر 1

 ماندندپانرژی دور می
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 کنندگانبسیج مشارکت

-بدون رهبری و حض ر نخبگان بسیج  پتمرحله بسیج اس  رین مرحله در تحلیل جنبش روشناییتمهم

شدپ نخبگان این اقلیت ت انستد پیروان عقاید مشتتترک را بتترای یتت  دهی نمیکننده، چنین جنبشی سازمان

اش عبتت ر ندپ نخست از سران حک مت خ استه شد که پتتروژه ت تتتاپ از مستتیر اصتتلیکنج  رفتار جمعی بسی

تتترین ، رهبران هزاره وارد مرحله بسیج شدند و بزرسداازاینکه دولت به این درخ است وقعی ننهکندپ پس

 ستتتنخدر مرحلتته  پ(Mousavi, 2016) ساله اخیر افغانستان را رقم زدنتتد16دولتی در تاریخ  پیمایی ضدراه 

-ای متحد شده و حتی برخی جریانسابقهص رت بیهای سیاسی و فعا؛ن مدنی هزاره بهتمامی جناح  1بسیج

کتتریم   (1395مرداد  اسد/اما در مرحله دو  بسیج )تظاهرات دو       اعتراضات پی ستندپ  نهزاره به ای  های غیر

از جنتتبش   تندکه در ساختار قدرت ستتهمی داشتت خلیلی، محمد محقق و شماری دیگر از رهبران این جنبش  

دپ لتتذا ایتتن کرده هزاره فراهم کرزمینه را برای رهبران ج ان و تحصیل  گیریگیری کردندپ این کناره کناره 

ای با رهبران سنتی تتتا در طتترح مطالبتتات متترد  ابتکتتار عمتتل را در در دو جبهه درگیر شد: در جبههش  نبج

گر با دولت برای اینکه این مطالبات را مطابق خ است این جنبش قب ل کندپ ای دیاختیار بگیرند و در جبهه

وج د آمدپ در این رقابت، نخبگتتان   به  سان، شکاگ و دوگانگی بین رهبران سنتی و جدید این جنبشبدین

 پ(Mousavi, 2016)کردند نشاندگی و خیانت محک   میکاری، دستجدید این مقامات را به محافظه

بایستتت از متتی دولتتت ، رهبران سنتی و مدرن هزاره به این نتیجه رسیدند که بتترای تغییتتر تصتتمیموج دبااین

گتتری و گتتذارِ افغانستتتان چنتتین مجراهتتایِ مطالبتتهر درحتتالهای مدنی بهره جستتتپ مقتضتتیات ستتاختاکانال

 اند از: ا عبارتهکردپ این استراتژیگرایی را در اختیار آنان قرار داده و یا به آنان ح کم میاجتماع
 تشکیل شورای عالی مردمی

ی هاهز خص صیات برجسته جنبش روشنایی ایجاد ی  نهاد با عن ان ش رای عالی مردمی که اع میا

 ,Vaezi)ستتاخت بتت د کرد و ارتباط پی سته با مخاطبان برقرار میهای منسجم ارائه میگیریمنظم و تصمیم

ب دند از: محمد عتتارگ رحمتتانی )نماینتتده      هزاره هستند عبارتاین نهاد که متشکل از ق  اعضای  پ(2016

گتتل رضتتایی نگتتار(، شتتاه امتتهروزنغزنی در مجلس(، احمد بهزاد )نماینده هرات در مجلس(، داوود نتتاجی )

حستتین ناصتتری )نماینتتده )نماینده )زن( غزنی در مجلس(، ذوالفقار امید )رهبر حزد کتتار و ت ستتعه(، غ  

لس(، جعفر مهدوی )نماینده کابل در مجلس(، عبدالرحمان شهیدانی )نماینده بامیان و میدان وردک در مج

________________________________________________________________ 

 در مص ی مزاری در غرد کابل  1395اردیبهشت )ث ر(  20 1
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نه آزاد )نماینده اروزگان در مجلس(، تقی امینی ریحازیست و منابع طبیعی مجلس(،  عض  کمیسی ن محیی

)استتتاد دانشتتگاه( و اصتتغر ستتروشپ از نخستتتین کارکردهتتای ایتتن اعضتتا، تأکیتتد بتتر اعتراضتتات مردمتتی و 

 پ(Vafae, 2016) اخ اندن مرد  در مشارکت و مش رت پیرام ن اقدامات بعدی جنبش ب دفر
 آمیزهای مسالمتراهپیمایی

های خ د را در ی  برهتته زمتتانی ک تتتاه و در ک شیدند خ استهنایی میجنبش روشهای مطرح  چهره 

ی تجمعات وسیع، تتتأثیرات دست آورندپ ازنظر اینان استراتژی برگزاردهی اعترا  عم می بهقالب سازمان

نخست، ده مسیر برای برگزاری تظتتاهرات در پ (Kavari, 2016)ای خ اهد داشت اثربخش سیاسیِ گسترده 

 پ(Baktash, 2016) شدجمه ری اع   دید، اما محل اصلی تجمع در مقابل ارس ریاستمشخ  گر کابل

زمتتان در و نیز برگزاری تظاهرات مشابه و هماندازی تظاهرات نامحدود  منظ ر راه ونان« بهایده آوردن »آد

-شتترکتشتتیدن بتته منظتت ر امیدبخاز دیگر ابتکارات رهبران جنبش بتته  1برابر مقر برگزاری نشست بروکسل

ث ر )اردیبهشتتت(  27پ از زمان اولین اعترا  جنبش روشنایی، معروگ به (Mousavi, 2016) کنندگان ب د

 پ((Shirshahir, 2017خل و خارج از افغانستان ص رت گرفت تظاهرات در دا 33در حدود  1396تا سال 

 های اجتماعیگیری از رسانه بهره 

هم  های اجتماعیند که با استفاده حداکثری از شبکهای کردسترده ت ش گ ه اداران جنبش روشنایی

بخشتتی هتتای جمعتتی انگیتتزه داده و هتتم در داختتل و ختتارج از کشتت ر آگتتاهیبه اعضای جنبش در حرکت

ت انستتتند  بتت کاندازی چندین کمپین در ت ییتر و فیساز طریق راه  اینان پ(Mousavi, 2016) گیردرت ص 

د که پیامد آن افزایش فشار بر حک مت کابل ب دپ ه اداران جنتتبش جنبش جلب کننای را به  ت جه گسترده 

ت انستتتند  زده ستتاعتبتته زبتتان انگلیستتی طتتی دوا هزار کامنتتت77سابقه، با حدود روشنایی در ی  اقدا  بی

شتتان قتترار دهنتتد و پتتس از حملتته دو  استتد هتتای اعتراضتتیب ک سازمان ملل را آماج دیتتدگاه صفحه فیس

-طرگ از س ی سازمان ملل برای بررسی آن پافشاری کردنتتدپ دیتتدگاه کمیسی ن بی  به ایجاد ی   (2مرداد)

و آشنا به   مجم عه قشر دانشگاهی گرآن است که ه اداران جنبش روشنایی غالباً از یهای کاربران نشان

ن حک متتت ها رهبراکرده از طریق رسانهتشکیل شده استپ این جمعیت تحصیل  مجراهای حق قی و نهادی

 پ(Nouri, 2015)دادند المللی تحت فشار قرار مینستان را در سط ح ملی و بینافغا

________________________________________________________________ 

 ای جامعه جهانی به افغانستان برگزار شدپهای ت سعهر( با م ض ع کم  اکتب  5و  4نشست بروکسل در بلژی  ) 1
نفر مجروح   400نفر شهید و بیش از    86داد،  خ  یدان دهمزنگ( کابل ر ی )مترضین جنبش روشنایدر عملیات انتحاری داعش که در میان مع  2

 شدندپ 
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 توجه به نظافت شهری

ش با تمیزساختن مسیر تظاهرات و اهداء گل به نیروهتتای ها، اعضای جنبدر جریان برگزاری راهپیمایی  

اهداء کتتل، یکتتی از و پ نظافت شهری آمیز خ د را به نمایش گذاشتندخ اهی و روش مسالمتامنیتی، صلح

مندی ورفیت جنبش برای ایجاد سرمایه اجتماعی شهروندی و درک طرفداران آن از شناخت نمادهای بهره 

اقتصادی، سیاسی و امنیت اجتماعی ب دپ این عمل همراهتتی بستتیاری از نیروهتتای مرز و اشتراکات بین منافع 

ی ش رشتتی تصتت ر شتت د، جلتت گیری شتتد کتتت کتته جنتتبش یتت  حرامنیتی با آنان را به همراه داشتتت و از این
Rezvani, 2016)(پ 

 عملکرد کنترل اجتماعی

آمیز ری و ماهیت مسالمتواکنش دولت افغانستان به جنبش روشنایی بیش از هر چیز به ق اعد ساختا

ی غیتتر هتتاس ، قان ن اساسی و قان ن اجتماعات اجازه سرک د دولتتتی جنتتبشی  جنبش بستگی داشتپ از

م جتتب رویکتترد غیرمستتلحانه جنتتبش روشتتنایی، دولتتت رویکتتردی دیگتتر بتتهاد و از س ی  دارزشی را نمی

ردان افغان در برابتتر جنتتبش پرداختتته مهای دولتغیرنظامی درپیش گرفتپ در ادامه به عملکرد و استراتژی

 ش د:می
 مذاکره با رهبران جنبش

یی تظاهرات، به اعزا  چند نماینده پاحک مت قبل از بر افغانستان بار در تاریخ اجتماعاتبرای نخستین

هتتای حتتالی استتت کتته دولتتت  وگ  و مذاکره کنندپ ایتتن درارشد خ د اقدا  کرد تا با رهبران جنبش، گفت

ث ر و دو   27)قبل از اعتراضات  کردندپ دولتادگی اع   آمادگی برای مذاکره با مخالفین نمیسپیشین به

تتترجیح   تی دولت وارد مذاکره با آنان شتتدشدپ رهبران جنبش وقی  مذاکره با ش رای عالی مردم  اسد( وارد

-قد ب دنتتد کتته گفتتتمردان و رهبران جنبش معتپ دولت(Soheil, 2016)د دادند تا پیشنهاد دولت را بپذیرن

از یتت  ستتال، ت اند با حداقل هزینه ممکن باشتتدپ پتتس وگ های سازنده و تعامل برای دستیابی به هدگ می

-رئتتیس ان جنبش برگزار شتتدپ در ایتتن دیتتدارمه ر )اشرگ غنی( با برخی از رهبرجنشست مشترک رئیس

عن ان وثیقه ملتتی  پ را به2004  های مدنی را م رد استقبال حک مت قرار داد و قان ن اساسیجمه ر حرکت

بتتدیل متتدنی در تتتاریخ جریتتانی بتتیضامن حق شهروندان تلقی کردپ سرور دانتتش نیتتز جنتتبش روشتتنایی را 

هتتا در کتتاخ آن هتتاین دانست و قرار شد که مراسم شهدای دو  اسد با حض ر همه اعضای خان اده تاافغانس

  پ(Arvin, 2017) ریاست جمه ری برگزار ش د
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 نیت تظاهرکنندگانتأمین ام

کننتتدگان ارکتدولت افغانستان در برگزاری تظاهرات دو  اسد خ د را م وف به تتتأمین امنیتتت مشتت 

عملیتتات انتحتتاری   د،بتت م ت تروریستی را در جریان تظاهرات هشدار داده ع حساختپ اگرچه دولت وق 

-بااین (پSoheil, 2016د )داعش ت انست کارآمدی آن را در عرصه تأمین امنیت معترضین به چالش بکشان

نشتتان از  از تعهدات ساختاری استش که ناشی پذیری دولتِ پساطالبان در برابر جنب، اع   مسئ لیتوج د

 مهم در روابی این نهاد با رفتارهای جمعی استپ یر تغی
 یابایجاد کمیسیون ملی حقیقت

گفتگ  سازد، برای سایر رهبرانی دولت اگرچه از طریق مذاکره ت انست رهبران سنتی جنبش را وارد 

 رالت با ایجاد ی  کمیسی ن مسئله پروژه ت تاپ سیاستی دیگر در پیش گرفتپ دو  1که مذاکره را نپذیرفتند

روز استتناد و متتدارک م وف شدند تتتا طتتی ده    2نفریدر دست ر کار قرار دادپ اعضای این کمیسی نِ سیزده 

را بررستتی و ارزیتتابی کننتتدپ همچنتتین ایتتن   3دارشتترکت عهتتده   ویژه ساله برق بهمرب ط به طرح ک ن بیست

ستتاختپ امتتا برختتی از یو رد هر دو مسیر بامیتتان و ستتالنگ را روشتتن متت  بایست د؛یل انتخادکمیسی ن می

-آن را کمیسی ن حک متی و فاقد ص حیت دانستندپ ازنظر اینان، هیئت حقیقت  و نخبگان هزاره   نمایندگان

 ,Deutsche Welle News).ه رسیدگی کنتتد ت اند به این مسئلالمللی میع معتبر بینیاد تنها زیر نظر مراج

هزار 20مگاواتی را که به  220ه ی  مسیر فرعی ک  دولت اع   داشت کمیسی نسرانجا  طبق نتایج    (2016

 از برختتی اگرچتتهپ (Shirshahir, 2018)کتتار قتترار داده استتت  کند در دستتت ررسانی میدر بامیان برقخانه 

مطتتابق بتتا اعضای جنبش با این تصمیم مخالفت کردند و خ اهان برخ رد یکستتان حک متتت بتتا شتتهروندان 

بامیتتان بتتین شتترکت برشتتنا و بانتت  -کیلتت واتی دوشتتی220خی برق    یدنامه تمدقان ن اساسی شدند، تفاهم

 The office of Afghanistan) شتت د ونیم سال آینده تکمیلت سعه آسیا امضاء گردید و قرار شد تا در سه

presidency, 2016)پ 
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دانستندپ این ث ر( می  11را مشروط به لغ  مص به دولت )معروگ به    رهبران جدید جنبش مایل به مذاکره با دولت ب دند اما هرگ نه مذاکره   1

 گاه ت سی دولت پذیرفته نشدپشرط هیچ پیش
قی می  2 پاکستان)اخیل ال  ز   عمر  جمه ر(،رئیسور  مشا)  محمدهمای ن  در  افغانستان  مراد(سفیر  عبدالستار  اقتصاد)  ،  منص ر (وزیر  سعادت   ،

شهرسازی)نادری   فیق (وزیر  ذ،  ملی)کی  اهلل  امنیت  ش رای  کریمی(معاون  برنا  سعادتی،  اسداهلل  بهزاد،  احمد  اکبری،  محمد  عبدالقی      ، ، 

 پ د و محمدناصر احم زاهد هلل کلمزی، الماس اسجادی، حسیب 

 عهده داردپ رکت آلمانی فیشنر مسئ لیت برنامه ک ن تأمین برق افغانستان را برش 3
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 ادراک و احساس همدلی با جنبش

  و پرچم افغانستان را نیتتز اع ات انتحاری داعش، دولت روز س   اسد را عزای عم می  پس از عملی

المللی و ق انین نافتتذ کشتت ر های بینافراشته قرار دادپ دولت در پرت  قان ن اساسی کن انسی نص رت نیمهبه

نیت به مدت های ملت افغان دانستپ دولت که جهت تأمین اما م وف به حمایت از حق ق و آزادیخ د ر

ها بخص ش پس از عملیات داعتتش، منظ ر کاهش اعترا به  درگ نه تظاهرات را ممن ع کرده بده روز ه

 گذاری کردپمحل وق ع حمله را به نا  میدان شهدای جنبش روشنایی نا 
 تماعی جنبش روشناییپیامدهای سیاسی و اج

وتحلیتتل کتتردپ در یاستتی و اجتمتتاعی تجزیتتهت ان در ابعاد مختلتتف سپیامدهای جنبش روشنایی را می

 ترین بروندادها و نتایج چنین رفتار جمعی پرداخته ش دپبه مهم تاش د ادامه سعی می
 جاتتحکیم وحدت قومی هزاره 

 گیری یکپارچه و وسیع آن از ی  ق   بتت دپ م فقیت اولیه جنبش روشنایی در بسیج پرش ر آن، عض

ها جنبش ازجات باعث شد تا مرحله شناخت یکدیگر که غالباً برای بسیاری ه اشتراک ق می و تاریخی هزار

ش د، به سه لت پشتتت ستتر گذاشتتته شتت دپ چنتتین بر و دش ار است و یا غالباً به نتایج مطل د ختم نمیزمان

زایی بر عملکرد جنبش داشتتتپ البتتته پتتیش از وقتت ع جنتتبش روشتتنایی همکاریِ روانی و مکانیکی نقش بس

کپتتارچگی آنتتان افتتزودپ ی ی جمعی دیگر ق میت هزاره همچ ن جنبش تبسم بر میزان همگرایی وهاحرکت

های برجسته سیاسی از ستتایر اقتت ا  افغانستتتان بتته نشتتانه براین، برخی از نمایندگان مجلس و شخصیتع وه 

 حمایت از جنبش روشنایی و ق میت هزاره پرداختندپ همدلیِ اجتماعی به 
 یاسی میان نخبگان سنتی و مدرن هزاره تشدید شکاف س

شتتد، در مقابتتل و   هتتاقتت می هتتزاره کیم وحدت اجتمتتاعی و درونتحاگرچه جنبش روشنایی منجر به  

شنایی آنگاه ط ر پارادوکسیکال م جب شکاگ در بین نخبگان برجسته این ق   شدپ شکاگ در جنبش روبه

های فشتتاری را اجتترا ها و اهر کردند تا سیاستمیبه میان آمد که نخبگان جدید برای تحقق اهداگ سعی  

خ اهی ه اداران جنبش روشنایی من ط به رهبری متحد با آن مخالف ب دندپ عدالت  تیکنند که نخبگان سن

به علت شتتکاگ میتتان  هدگ نخستب دپ اما جنبش در تحقق  آمیز جهت بسیج مردمیو رویکردی مسالمت

س ، رهبران جهادی )محمد محقق ی   ودی با شکست م اجه شدپ ازحد  رهبران تاریخی و جدید هزاره، تا

هنتت ز در عصتتر دم کراستتی    پ(1980ت مقاومت افغانستان )دهه  یلی( به دلیل نقش آنان در نهضخلو کریم  

یتتابی ؛ری و فضای باز سیاسی راه را برای قتتدرتساای هستند و از س ی دیگر، شایستهدارای نف ذ گسترده 

می کتته قتت ه و نخبگان جدید این جمعیت مهیا ساخته استتتپ ایتتن شتتکاگ و تحتت ل درونکردافراد تحصیل
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واسطه رشد تحصی ت دانشگاهی است کتته رهبری جنبش روشنایی را متأثر ساخت، از نتایج دم کراسی به

 کنارزدن رهبران سنتی را فراهم ساخته استپ  شدن سیاست )به سب  غربی( ومسیر عق نی
 در افغانستان  تثبیتِ دموکراسیتسریع جریان  

حقتت قی کتته فرصتتت وهتت ر -گ نتته ستتازوکار سیاستتیچدر نظا  سیاستتی امتتارت استت می طالبتتان، هتتی

هتتای پتتیش از طالبتتان مثتتل دولتتت واهرشتتاه، اجتماعات مدنی را فراهم ستتازد وجتت د نداشتتتپ البتتته دولتتت

انتتدپ را در قان ن اساسی لحاظ کرده   گرایان س سیالیست، ج از قان نی تشکیل اجتماعاتن و اس  داوودخا

غانستان یعنی مدرنیزاستتی ن و اصتت ل آن ازقبیتتل آزادی و مشتتارکت، افاما امروزه، فضای گفتمانیِ حاکم بر  

هتتای جنتتبش  هتتای متعتتددِ جمعتتی همچتت نعرصه اجتماعی و سیاسی را آکنتتده از وهتت ر و بتتروز دیالتیتت 

ستتاختن روشنایی نقش بسزایی در تعمیق فرآینتتد مدرنیزه های اجتماعیِ از ن ع اجتماعی ساخته استپ جنبش

اجتمتتاعی -عن ان بازتاد تغییرات مناسبات سیاستتیبایست بهیقت، جنش روشنایی میحقافغانستان دارندپ در

مجراهتتای مناستتب و غیرمستتتقیمِ  هتتا بتتازیگران وشتت دپ متعاقتتب ایتتن تغییتتر دم کراتیتت ، جنتتبشنگریستتته 

 ش ندپای عم می افغانستان تلقی میهگذاریتأثیرگذار در سیاست

ارهای تند دولت را  به چالش کشید و آن را به صتتراحت شعجنبش روشنایی اگرچه از آغاز وه ر با  

دولتتت  متهم به اعمال تبعیق ساخت، سران جنبش با طرح عدالت اجتماعی و استد؛ل فنی، درستی تصمیم

هتتای ضتتددولتی جنبش روشنایی را جتتدای از گتتروه را زیر سؤال بردندپ در مقابل، دولت م ض ع و ماهیت 

یت به آن دادپ این واکنش دولت درواقع تأییدکننده تغییرات ساختاری در الش رشگر تلقی نم د و اجازه فع

ای نقتتش یتت  دولتتت های اخیر استپ شتترایی جنگتتی کشتت ر و تتت ش دولتتت بتترای ایفتت این نهاد طی سال

درپتتیش   غالباً نقتتش رفتتتار حمتتایتگری را در متت رد جنتتبش  دم کراتی  باعث شد تا خ د این نهاد مرکزی

سازی خطتت ط نبتترد میتتان سیاستتت و مختتالفین )یتتا اقلیتتت( را ری دولت و دم کراسیتاتغییرات ساخ  بگیردپ

ب دن سیاست مبنی بر ناعاد؛نهها  آمیز مشخ  ساخته استپ سرک د دولتی، فرضیه اقلیتشفاگ و مصالحه

با ماهیت و نقتتش جنتتبش روشتتنایی کتته شتتکل  ساختپ درواقع دولت کابلمی و استبداد اکثریت را تق یت

-ن اعترا  ب د مخالف نب د، بلکه با مفک ره و ادعاهای آن به مخالفت برخاستپ این عد  مشروعیامدنی ب

افزودپ درواقع، دولت کابل هیچ تمایلی به تغییر  دانستن ادعای جنبش بر جمعیت و شدت جنبش )مخالفین(

ن برآمتتدپ لتتذا آ د نداشتپ البته دولت خ د را نات ان از حل آن ندانستتت و در تتت ش راهگشتتاییمص به خ 

ها از فرآیند دم کراتیزاستتی ن بتته ستتمت اتختتاذ ارتش و ب روکراسی در افغانستان با ت جه به تأثیرپذیری آن

قتتع اگتتر جنتتبش دندپ البته این قاعده تما  و کمال درستتت نخ اهتتد بتت دپ دروارویکرد مسلحانه حرکت نکر
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در آختترین مرحلتته واکتتنش و بتته ت  ت ان گفت که حداقل دولگرفت میسب  و سیاق افراطی درپیش می

 شدندپعبارتی به آخرین مجازات یعنی اعمال زور مت سل می
 ضرورت توجه به لوازمات گذار از جامعه مدنی سنتی به مدرن

طلبتتی اجتماعی، تحتت ل انق بتتی، اصتت حهای اجتماعی )تح ل  از بین سط ح مختلف عملکرد جنبش

طلبی اجتماعی به شکل مدنی و نر  ب دپ ی از ن ع اص حایهای اجتماعی(، جنبش روشناجتماعی، و ش رش

حانه( در شاید بت ان اعتراگ کرد که وه ر جنبش به معنتتای افتت ل انقتت د، ک دتتتا و قیتتا  )بتته ستتب  مستتل

عم می برای تح ؛ت آتی این کش ر تلقی ش د، اما به هتتر میتتزان   ت اند قاعده افغانستان استپ البته این نمی

از میتتزان انباشتتتگی خشتتم و طغیتتان بتتالق ه   ی ازقبیل جنبش روشتتنایی بیشتتتر شتت دی مدنهاکه تعداد جنبش

ه تتتاریخ تحتت ؛ت سیاستتی و اجتمتتاعی کتته بتتا مطالعتت های اپ زیسی ن خ اهد کاستتتپ چنانها و گروه اقلیت

هتتا ت ستتی ک دتتتا و انقتت د افتت ل و وهتت ر ت ان گفت تمامی حک متتتمی  یست می دیبافغانستان در قرن  

یعنی تق یت جامعه مدنی افغانستتتان پتتی بتتردپ   ت ان به تح لی اجتماعی مهم دیگراندپ از همین مسیر میتهیاف

کردنتتد  هایی اع  روشنایی نیستپ بلکه اعضای جنبش طی برهه  ب دن کامل جنبشالبته این به معنای مدنی

زدن یتتن کتتار زدنتتد مثتتل آتتتشا  ورزند که البته در چندین م ارد دست بتتهکه به نافرمانی مدنی مبادرت می

صتت حیت بتت دن دولتتت در دریافتتت قب   برق در ی  گردهمایی که بیانگر مفک ره جنبش مبنی بتتر بتتی

مت است که گاه آن را نه های معترضان سرشار از ادبیات تند و شدید علیه حک همالیات استپ همچنین بیانی

هتتای دانست که حامیان جنبش را بتته تتترویج ایتتده   بیهای انق های معم لی )اص حی( بلکه اع میهاع میه

 دادپبراندازانه نظا  س ق می
 های اجتماعیتقویت حضور سیاسی زنان در حرکت

کننتتدگان، نقتتش پررنتتگ تویژه در مرحله بسیج مشارک ل جنبش روشنایی و بهنکته برجسته در تحلی

ی( استپ زنان در ستتط ح عتتالی جنتتبش ایگل رضویژه نمایندگان مجلس )همچ ن شاه زنان هزاره و شیعه به

ت انستتت زنتتان ایتتن ازجمله اعضای ش رای عالی مردمی و نیز معترضین حض ری چشمگیر داشتندپ جنتتبش  

هتتای برجستتته از دیگتتر ویژگتتی  مشتتارکت زنتتانپ لذا باید افتتزود کتته  های جمعی کندرکتاقلیت را وارد ح

محتترک و نیتتروی  مثابتتهش روشنایی ت انست بتتهنبهای جدید افغانستان استپ حض ر اولیه زنان در ججنبش

در میتتزان  های جمعتتی عمتتل نمایتتدپ چنتتین تحتت لیانگیزشیِ قشر زنان برای ورود به عرصه سیاست و کنش

 منظر نخبگان سیاسی و نقش زنان  خ اهد شدپ ازاین  بسیار مثمر  آفرینی زنان در آینده سیاسی افغانستاننقش

 تری بخشیده استپمایه متفاوت میت در عرصه قدرت این کش ر بنق جات و نقش اینبه رهبری هزاره 
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 گیرینتیجه

هتتزاره بتتر اتختتاذ شتتی ه  های وق ع جنبش روشنایی و چرایتتی تأکیتتد ق میتتتدر این پژوهش، به ریشه

گانه نظریه رفتار جمعتتی اسملستتر پرداختتته های ششهای خ د، از منظر مؤلفهز در طرح خ استهآمیمسالمت

اجتماعی این کشتت ر در عصتتر -بش اقتصادی نم نه ک چکی از شکل جدید تح ؛ت ساختاریجن  شدپ این

-ری ی  چارچ د ساختارمندِ قتتان نیشرایی ساختاری ازقبیل ن سازی سیاسی ازلحاظ نظپساطالبان استپ  

ای بتتر مردان و شهروندان و مفاهمه این دو در افغانستتتان ایفتتا کتترده استتت و راه رانهادی برای روابی دولت

ستت  آمیز محدود ساخته استپ دم کراسی، از یتت های خش نتبروز عقاید ارزشی )انق بی( و نهایتاً جنبش

از ستت ی دیگتتر، امکانتتات و   اختار قدرت افغانستان جذد کرد وهای فکری و سیاسی هزاره را در سجریان

خبگتتان و رهبتتران برجستتته ، نمقابتتل  گری بیشتری برای آنان فراهم کردپ درهای دادخ اهی و مطالبهفرصت

انتتدپ تر، در راستای تق یت آن گا  برداشتهمهم و از همه ها و ق اعد دم کراسی را پذیرفتهق   هزاره، ارزش

های اجتماعی افغانستان و محصتت ل قتتدرت م کراتیکی از جنبش، جنش اقتصادیِ روشنایی نم نه دروازاین

ط ر خاش رشد یافته استپ از و در جامعه هزاره به  یط ر کلهب راین کش های اخیر در نرمی ب د که در سال

 گردیستتیمنظر، عمل جمعی جنتتبش روشتتنایی ابتتزار یتتا پراکستتیس معرفتتتی مناستتب بتترای شتتناخت و داین

 ر تح ؛ت اخیر و آتی افغانستان استپجات و نقش آنان دهزاره 

تعتتدد بتت ده استتتپ بتتا ورود های مدتضاخلق دوگانگی و    عد دیگر دم کراسی برای افغانستانپیامد و ب 

انتظارات داخلی و خارجی از دولت کابل افزایش یافت، اما چ ن هن ز این کشتت ر بتتا وضتتعیت   دم کراسی

های متعدد و بعضاً سرخ ردگی اجتماعی امتتری محتمتتل تیله زیادی دارد، لذا وه ر نارضایشده فاصترسیم

های مناسب برای آنان شدن امکانات و فرصتوج د فراهمبا  های ق می و مذهبی  ویژه اینکه اقلیتاستپ به

اصتتله هتتا )وضتتعیت فعلتتی کشتت ر( فهای دم کراستتی و تحقتتق آنونیم دهه اخیر، بازهم بین آرمانطی ی 

ستتازی جنتتبش روشتتنایی تتتأثیر دوگتتانگی در تشتتدید شتتکاگ قتت می و زمینتته  کنندپ اینبسیاری احساس می

حتتال گتتذار از   ای درید نقش زمان را نادیده گرفتپ افغانستان؛ جامعتتهنباغیرمستقیمی داشته استپ در اینجا  

به آنتت می و دگردیستتی از  نظم سنتی به نظم مدرن است و چنین ج امعی بیش از ج امع سنتی و مدرن مبت 

ش ندپ درواقتتع دم کراستتی هرچنتتد ق اعتتد و نهادهتتایی بتترای کنتتترل  ع ان اع رفتارهای جمعی میطریق وق

گتتذارب دنش هنتت ز مستتاعد انستان وضع و استقرار ساخته است، این کش ر بتته علتتت درحتتالافغخش نت در  

گتت اه عه افغانستان در عصتتر پستتاطالبان  ویژه اینکه جامآمیز استپ بههای خش نتها و حرکتخیزش جنبش

نی طتت ؛برخی از اعتراضات خیابانی که به خش نت کشیده شده است، ب ده استپ لذا هن ز افغانستان مستتیر 

اما با مقایسه وضعیت افغانستانِ پستتایازده ستتپتامبر بتتا افغانستتتان  های آن داردپبرای تثبیت دم کراسی و آرایه
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جتتات از نگاه هزاره  سی این کش ر مشاهد کردپهای فاحشی در ساختار سیاتفاوت  ت انسپتامبر میپیشایازده  

( در حال تشدید و یا شکل جدیتتدی بتته ختت د شدنمدرنحال گذار )  مذهبی در افغانستانِ در-تبعیق ق می

شتتته عتتدالتی در گذش د؛ اما این بیترین منبع فشار برای آنان تلقی میعدالتی مهمگرفته استپ لذا هن ز بی

عتتد  دسترستتی بتته منتتابع انتترژی در گذشتتته  مذهبی داشتپ به عبارتی دیگتتر،  -یغالباً جنبه سیاسی یا فرهنگ

، تبعتتیق شتتدپ امتتا اینتتان در عصتتر پستتاطالبانمی بتترای فشتتار تلقتتی نمتتیمه  )ثروت/عدالت اقتصادی(، منبع

بزارهتتای اجتمتتاعی، اقتصادی و فشارهای ستتاختاری را ستتاختگی و تحمیلتتی دانستتته و بتتر ایتتن باورنتتد کتته ا

اجتماعی -و سیاسی ؛ز  همچ ن آزادی، انتخابات، پشت انه حق قی، رسانه و قدرت سیاسیحق قی، نهادی  

ختت اهی نان را در اختیار دارندپ از این طریق، جنبش روشنایی ت انست دایره گفتمان عدالتا آبرای مبارزه ب

 سازدپ را گسترده  هاهزاره 

شنایی استپ استتتفاده گستتترده هتت اداران عد دیگر و مهم در تحلیل جنبش روب   شدن/ساختنالمللیبین

جهت، همین راستا قابل ت جیه استپ بدیندر  ها و زبان انگلیسی و برپایی تظاهرات گسترده  جنبش از رسانه

 های خیابانی بتت دپها و امکانات مدرن و سمبلی از همایشگیری از فرصتجنبش روشنایی نم نه م فق بهره 

ها و اعتراضات جمعی با رویکتترد اقتصتتادی و کردن جنبشدر حال تجربه  ر تحلیل نهایی، اکن ن افغانستاند

هنگتتی( استتتپ جنتتبش روشتتنایی نشتتان داد کتته تحتت ؛ت اقتصتتادی و فر دینتتی )هتت یتی و-نه صرفاً سیاستتی

قتت می را فعتتال  هایت اند شکاگهای ت سعه اقتصادی در جغرافیای چند ق می افغانستان، میگذاریسیاست

هتتای یی نشان داد که افغانستان برخ گ کش رهای اروپایی و آمریکا، که ابتتتدا جنتتبشجنبش روشناسازدپ  

های فرهنگی و  ه یتی، سرن شتی معک س داردپ رگری را تجربه کردند و سپس جنبشکا  اقتصادی از قبیل

های قتت می خفتتته را فعتتال و شکاگت اند بحران ه یت ای اقتصادی میاین جنبش آشکار ساخت که پدیده 

شتتدن تتتر و چندب عدیدرآمتتدی بتتر پیچیتتده ها و مسائل اقتصتتادی پتتیشها، بحرانص رت، پدیده بدین  مایدپن

 یل رفتارهای جمعی و تح ؛تِ فعلی و آتی افغانستان استپتحل
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