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لویه جرگه و جایگاه آن در تاریخنگاری معاصر افغانستان
ابوالفضل رضوی* 1،احمدشعیب مسلمیار

2

(دريافت 1398 /2 /29 :پذيرش)1398 /7/ 10:

چکیده
لويه جرگه از دو قرن پیش يکي از مهمترين و اثرگذارترين مجالس بزرگ ملي در تاريخ
معاصر افغانستان بوده است .اين مجلس با قانون اساسي افغانستان رابطۀ ناگسستني دارد؛
بهگونهای که از هشت بخش قانون اساسي ،هفت بخش آن را لويه جرگهها تصويب کردهاند و
از شش فصل قانون اساسي کنوني ،يک فصل کامل به لويه جرگه اختصاص يافته است .اين در
حالي است که برخي پژوهشگران و نوانديشان جامعۀ افغانستاني اين نهاد را نقد کرده و
همواره با نگاه سلبي به آن نگريستهاند .در اين مقاله ،با رويکرد توصیفي ـ تحلیلي و در جهت
تبیین بازتاب تاريخنگارانه ،جايگاه و کارکرد لويه جرگهها در ساختار سیاسي ـ اجتماعي
افغانستان معاصر ،مفهوم ،محتوا و تبار آن بررسي شده و در ادامه ،نگرشهای سلبي و ايجابي
جريانهای سهگانۀ تاريخنگاری معاصر افغانستان (مليگرا ،چپگرا و اسالمگرا) دربارة لويه
جرگهها ذکر شده است .حاصل پژوهش حاکي از آن است که تأثیرپذيری جريانهای تاريخ
نگاری معاصر از شرايط سیاسي و ديرپايي لويه جرگهها در توجیه قدرت سیاسي حاکمان
وقت ،سبب شده است که جريانهای مذکور ،با وجود نقد ريشههای قومي اثرگذار بر ماهیت
کارکردی آنها ،در رقم خوردن تحوالت اساسي ،جايگاه مهمي برای آن قائل شوند.
واژههای کلیدی :افغانستان ،لويه جرگه ،تاريخنگاری ،جريانهای تاريخنگاری.

 . 2دانشجوی دکتری تاريخ اسالم دانشگاه مذاهب اسالمي.

144

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

 . 1دانشیار گروه تاريخ دانشگاه خوارزمي (نويسندة مسئول).
Abolfazlrazavi@khu.ac.ir

لويه جرگه جايگاه آن در تاريخنگاری معاصر افغانستان ـــــــــــــــ احمدشعیب مسلميار و همکار

مقدمه
لويـــه جرگـــه يـــا مجلـــس بـــزرگ يکـــي از رايجتـــرين و ســـنتيترين شـــیوههای
مشــروعیت بخشــیدن بــه هژمــوني قــدرت سیاســي و مشــورتدهــي بــه حکــام و
زمامداران افغانسـتان در تـاريخ معاصـر اسـت و طـي دو قـرن اخیـر بیشـترين کـاربرد
را داشته است .هر وقـت کـه دولـتمـردان بـا مشـکلي مواجـه شـدهاند يـا بـه توجیـه
يکــي از پیچیــدهترين مســائل در ســط ملــي و بینالمللــي نیــاز پیــدا کــردهانــد؛
بزرگـان ،ســران اقـوام ،اربابــان و پیشـوايان مــذهبي را فراخـوان داده و لويــه جرگــه را
برگزار کردهاند .بـرای مثـال ،امیـر شـیرعلي شـاه وقـت ،در سـال  1865مـیالدی بـرای
مشــروعیت يــافتن و رهــايي از دســت مــدعیان تــا و تخــت و تعیــین واليتعهــدی
فرزنــدش شــاهزاده عبــداه اقــدام بــه برگــزاری لويــه جرگــه کــرد .همچنــین ،امیــر
حبیــباهخــان شــاه وقــت در ســال  1915مــیالدی بــرای بیــرون رفــتن از معضــل
جن ـ

اول جهــاني ،ســران اقــوام را بــه لويــه جرگــه دعــوت کــرد .اگرچــه اعضــای

جرگــه مصــمم بودنــد تــا در مقابــل انگلیســيها بجنگنــد؛ امــا شــاه بــا اصــرار تمــام،
اعضــای جرگــه را بــه بيطرفــي در جن ـ

وادار کــرد .اگرچــه نظــر بــه کارکردهــای

عملــي جرگــهها ،عــدهای از مورخــان و محققــان ،بــراين باورنــد کــه جرگــهها از
فرهنـ

و تــاريخ چنــدينهزارســالۀ افغانســتان برخاســتهاند؛ امــا يافتــههای تــاريخي و

اســناد رســمي نشــان ميدهــد کــه جرگــهها ماهیــت قبیلــهای و در فرهن ـ

پشــتونها

ريشــه دارنــد .بررســي جايگــاه و کــارکرد لويــه جرگــهها در افغانســتان و بــهويژه
چگــونگي بازتــاب آن در جريانهــای تاريخنگــاری ،مســئلهای اســت کــه مقالــۀ
پــیشرو بــا رويکــرد توصــیفي ـ تحلیلــي و در جهــت پاســخگويي بــه ايــن پرســش
اصــلي بــدان ميپــردازد کــه لويــه جرگــهها در جريانهــای تاريخنگــاری معاصــر
افغانستان چه جايگاهي داشتهاند؟
معتبرتــرين و ســنتيترين نهــاد مشــروعیتســاز در دوران معاصــر نــام بردهانــد و
مـــوردی بـــه توصـــیف ،تبیـــین و تحلیـــل لويـــه جرگـــهها پرداختهانـــد ،پـــژوهش
تــاريخنگارانــۀ مشخصــي کــه ســازوکار لويــه جرگــه را بهصــورت روشــمند بررســي
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کنــد ،مــورد مالحظــۀ نويســندگان نوشــتار حاضــر قــرار نگرفتــه اســت .برخــي
پژوهشها و آثاری کـه بـا رويکـرد توصـیفي و بیشـتر بـا ماهیـت دسـتوری مـوردنظر
زمامـداران افغانسـتان بــا هـد

توجیـه نظــام سیاسـي نوشـته شــدهاند از ايـن قرارنــد:

تــاريخ جرگــههای ملــي در افغانســتان ،در ســال  1361در آکــادمي علــوم افغانســتان،
از ســوی عبــداه مهربــان ( ،)1361عضــو آن آکــادمي منتشــر شــد .محتــوای کتــاب
بــهطور سالشــمار بــه شــر برگــزاری جرگــهها از پــنجهــزار ســال پــیش پرداختــه و
برای اثبـات ادعـای خـود بـه منـاب ناسیونالیسـتها (مليگراهـا) اسـتناد کـرده اسـت.
بر اين اسـا ،،بـا تشـکیل حیـات اجتمـاعي در آريانـای قـديم ـ افغانسـتان امـروزی
ـ و اسـتقرار نظـام سیاسـي (دولـت) ،بـرای تـأمین منـاف عامـه ضـرورت بـه تشـکیل
نیروهای ملي بـیش از همـه احسـا ،شـد و ايـن امـر سـبب برگـزاری جرگـهها شـد
(همــان .)4 :مهربــان کــه پژوهشــگر رســمي دولــت چپــي اســت ،بــدون طــر
چــارچوب نظــری يــا رويکــرد روششناســانه ،بــر مبنــای تسلســل زمــاني ،لويــه
جرگــهها را شــر داده و بــه نحــوی بــه موضــو پرداختــه کــه افغانســتان در طــول
تــاريخ کشــوری کمونیســتي بــوده اســت و دولتهــا در تــاريخ افغانســتان بــر اســا،

فلســـفۀ مارکسیســـم زاده شـــدهاند (همـــان .)7 - 4 :جرگـــهها ،شـــوراها و ادارة
حاکمیــت ،دومــین کتــاب مســتقل درمــورد جرگههاســت کــه در هشــت فصــل و در
144صــفحه در ســال  1366ش بــهدســتور دولــت چپــي از ســوی نظــرمحمــد ســرمد
نگــارش يافتــه اســت .نويســنده در ايــن کت ـاب تــالش کــرده اســت تــا بــین مــردم و
دولت پیشینۀ تاريخي ايجاد کند و بـهدنبـال چنـین پیونـدی ،بـه شـر برگـزاری لويـه
جرگــهها در تــاريخ افغانســتان پرداختــه اســت .نويســنده بــا تمــام تــوان ســعي کــرده
است تا بین دولـت چپـي وقـت و مـردم بـا اسـتفاده از سـازوکار جرگـههای کوچـک
و بــزرگ رابطــه ايجــاد کنــد و ديــده ميشــود کــه هــد

اســتفاده از ســنتهای قبیلــهای و بــرانگیختن احساســات

عشــاير اســت (ســرمد .)1366 ،جرگــههای بــزرگ ملــي افغانســتان (لويــه جرگــهها) و
جرگههای نام نهـاد تحـت تسـلط کمونیسـتها و رو،هـا ،کتـاب ديگـری اسـت کـه
از عنـــوان آن معلـــوم ميشـــود کـــه پاســـخي بـــرای چپيهـــا از جانـــب جريـــان
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کــاربردی داشــته و مح ـ

از نگــارش ايــن اثــر ،جنبــۀ
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اسالمگراســت .ايــن کتــاب در پــنج بخــش ســازماندهي و دارای  394صــفحه اســت.
نويسنده با تمام توان سعي کرده اسـت تـا بـرای جرگـهها منشـأ دينـي پیـدا کنـد و بـر
اســا ،آن جريــان اســالمگرا را صــاحبامتیاز ايــن ســنت قبیلــهای بدانــد (فــی

زاد،

 .)6 - 3 :1368نويســـنده بـــا چنـــین پـــیشفرضـــي بـــهدنبـــال توصـــیف و تبیـــین
جرگههاســت و درنتیجــه ،جرگــه را ســنت دينــي و حــ برگــزاری آن را بــرای

مجاهدين و جريـان اسـالمگرا ميدهـد .نظـر مختصـری بـر پیشـینۀ لويـه جرگـهها در
مــیهن مــا ،رســالۀ مختصــری اســت از نصــیر ســهام کــه بــه ه ـدايت مقامــات دولتــي
افغانســـتان در ســـال  1366نگـــارش يافتـــه و جنبـــۀ سفارشـــي و توصـــیفي دارد.
نويســنده تنهــا از سالشــمار برگــزاری جرگــهها يــاد ميکنــد و خــود متــذکر ميشــود
کــه «در يادداشــت حاضــر اگــر قــرار باشــد جرگــهها را بــا تمــام خصوصــیات آن
بررسي کنیم ،دشوار خواهـد بـود .بنـاً بـا يـک ديـد مختصـر بـر سـیرکرونولویيک آن
در کشـــور از گذشـــتههای دور تـــا امـــروز اکتفـــا مـــيکنیم» (ســـهام.)4 :1366 ،
«کانونهــای تصــمیمگیری در قــانون اساســي جديــد افغانســتان ،نســبت ســنجي نحــوة
اعمــال قــدرت بــر اســا ،همکــاری قــوا» مقالــهای پژوهشــي اســت کــه حســین
فرزانــهپــور و پیمــان زنگنــه ( )1395در فصــلنامۀ جســتارهای سیاســي معاصــر بــه
چــا

رســاندهاند .نويســندگان بــه کارکردهــای مجلــس لويــه جرگــه پرداختــه و آن را

يکــي از کانونهــای تصــمیمگیری درمــورد قــانون اساســي افغانســتان دانســتهاند کــه
ميتوانــد درخصــوص عمــدهترين مســائل کشــور ازجملــه اتخــاذ تصــمیم درمــورد
مســـائل مربـــو بـــه اســـتقالل ،تعـــديل قـــانون اساســـي و عـــزل رئیسجمهـــور
تصــمیمگیری کنــد (همــان« .)14 :لويــهجرگــۀ افغانســتان :نمــاد ارادة ملــي افغانهــا»،
نوشـتاری پژوهشـي از محمـدهاشـم عصـمتالهـي اسـت کـه در شـمارة  32فصـلنامۀ
مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز بـهچـا

رسـیده اسـت .عصـمتالهـي در ايـن مقالـه

را چنین برجسته ميکند:
آخــرين لويــهجرگــۀ افغانســتان پــس از  23ســال جن ـ

و بحــران ،لويــهجرگــۀ

اضطراری افغانسـتان اسـت کـه يـک حلقـۀ وصـل بـین مصـوبات اجـال ،بـن و
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دولت قانوني افغانسـتان بـوده اسـت کـه طـي آن دولـت انتقـالي بـرای مـدت دو
ســال انتخــاب گرديــد و اينــک افغانســتان دارای دولتــي اســت کــه از يکســو
ريشه در کنفـرانس بـن دارد و از طرفـي هـم مشـروعیت خـود را از لويـه جرگـه
گرفتــه کــه از نظــر کمیــت و کیفیــت بــا همــۀ لويــه جرگــههای قبلــي متفــاوت
است.)8 - 4 :1379( ...

در میــان ايــن همــه کتــب و مقــاالت راجــ بــه لويــه جرگــه ،مقالــۀ پژوهشــي
مجیــبالــرحمن رحیمــي درمــورد «لويــه جرگــه پــارادوکس ســنت و مدرنیتــه»
قابلتأمل است .وی با رعايت روشهای پژوهش بدين باور است
روايــت رســمي بــا تأثیرپــذيری از گفتمــان پســااســتعماری و بــا اســتفاده از ابــراز
ايــدئولویيک و اختــرا ســنتها ،تصــوير نادرســت و اســطورهای از لويــه جرگــه
بــهعنوان ممثــل حاکمیــت ملــي و ارادة مــردم ارائــه ميکنــد .ايــن برداشــت
تحريفشــده از مفهــوم غربــي نماينــدگي از مــردم و حاکمیــت ملــي ،از ســوی
نويســـندگان و پژوهشـــگران غربـــي نســـخهبرداری و بهصـــورت گســـترده در
غرب تبلیغ گرديده است ( ...رحیمي.)147 :1397 ،

لویه جرگه ،مفهوم و ماهیت
جرگــه در لغــت بــه معنــای ،حلقــه ،مجم ـ  ،جماعــت ،محفــل ،صــف ،قطــار ،ســپاه،
حلقه زدن و مجلـس سـاختن يـا صـف کشـیدن انبـوه مـردم اسـت (فـی

زاد:1368 ،

 )5و لويــه يــک وایة زبــان پشــتو بــه معنــای بــزرگ و کــالن اســت (اصــولي:1394 ،
 .)8مفهــوم اصــطالحي لويــه جرگــه عبــارت از نمــاد ملــي مشــروعیت سیاســي در
حکومتهــای معاصــر افغانســتان اســت کــه از نظــر تــاريخي ،بــه حلوفصــل مســائل
عمــومي و مســائل مربــو بــه جن ـ

و دفــا پرداختــه و از طــر

اعیــان و اشــرا

جامعــه برگــزار شــده اســت (ســجادی .)154 :1395 ،هرچنــد ايــن مجلــس ريشــه در
نهادهــايي مشــروعیتســاز در ســازوکار انتقــال قــدرت سیاســي قلمــداد ميشــود
(الفنســـتون .)164 :1376 ،لويـــه جرگـــه در اصـــطال سیاســـي و اجتمـــاعي بـــه
کنگرهای گفته ميشـود کـه بـرای تصـمیمگیری ،نظرخـواهي و مشـورت دربـارة يـک
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رســوم جامعــۀ پشــتون دارد؛ لــیکن در تــاريخ افغانســتان بهصــورت مکــرر ازجملــه
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امر محلـي ،قـومي و بینالمللـي برگـزار مـيشـود و آنچـه جرگـهها را از نشسـتها و
همايشهــای ديگــر جــدا ميســازد ارزشهــای ســنتي و افغــان آن اســت (اصــولي،
 .)8 :1394منظــور از لويــه جرگــه در عــر

سیاســي افغانســتان ،اجتمــاعي مرکــب از

ســران قبايــل ،اقــوام ،ارکــان دولــت و دربــار حــاکم اســت کــه هرازچنــدگاه ،طبــ
صــال ديد شــاه و بــه دعــوت و پیشــنهاد دولــت تشــکیل ميشــد و اعضــای آن،
دربــارة مهمتــرين مســائل سیاســي و اجتمــاعي کشــور بــه رايزنــي و وضــ قــانون
ميپرداختند.
تبارشناسی لویه جرگه در افغانستان
تبار تاریخی جرگهها
جريانهای تاريخنگاری معاصر افغانستان بر اين باورند که افغانستان کشور جرگههاست
و تاريخ چندهزارسالهاش بهمنزلۀ يک کشور مستقل و متمايز از ديگران از سوی
جرگهها اداره شده است .ازجمله میرغالم محمد غبار ،عبدالحي حبیبي ،علي احمد
کهزاد و ساير تاريخنويسان به رواياتي در خصوص جرگههای سنتي در کشور استناد
ميکنند که لويه جرگه و ايجاد حکومت از سوی جرگهها در افغانستان به دورة آريايي
و چندين هزار سال قبل از میالد برميگردد و اين روند در هر سه مرحلۀ تاريخي آريانا،
خراسان و افغانستان در کشور ادامه يافته است (غبار .)3 :1374 ،بر اين اسا« ،،وقتي
آرياييهای باختر از حیات گلهداری وارد مرحلۀ حیات طايفهای و قبیلهای شدند ،برای
نخستینبار برای ادارة امور قبیله اقدام به ايجاد مجلس نمودند که يکي از آن مجالس
بهنام سبها 1ميباشد» (مهربان .)8 :1361 ،هد

از برگزاری مجلس سبها،

حلوفصل مسائل مبتال به قبیله بوده است .در کنار جرگۀ سبها ،جرگۀ قومي ديگری
نیز بهنام سیمتي 2که در آن عام مردم شرکت کرده نميتوانستند و تنها مخصوص نجبا و
برخي بر آن است که میان اين دو مجلس تفاوت وجود داشته و در جرگۀ سیمتيها
شخص شاه هم شرکت ميکرده است ،در حالي که از سرودههای ويدی برميآيد
سبها نیز در انتخاب شاه بيتأثیر نبودهاند (سرمد .)10 :1366 ،همچنین ،احمدعلي
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اعیان قوم بوده است .پژوهشگران ماهیت هر دو مجلس را يکي ميدانند؛ ولي باور
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کهزاد ( )252 /1 :1334اسم جرگه را بر جرگههای بزرگ مذهبي در عصر کنشکای
کبیر و مجالسي را که کنشکای کبیر برگزار ميکرد ،ميگذارد و اين مجالس را تداوم
همان مجالس عصر آرياييها ميداند .بعدها تمامي اين تصاويب و فیصلههای آن در
روی لوحۀ مسي نوشته شد و آنها را در صندوقهای سنگي نگهداری کردند و
همچنین ،سن

استوپهای بزرگي را بهمنظور انبار آنها تأسیس کردند و سلطان يکي از

راهبان بزرگ و عالم را که «يکسا »،نامیده ميشد به مراقبت از آنها موظف کرد و
اين يکي از اقدامات جدی و ناف کنشکا در زمینۀ تعالیم بوديزم بود (کاکر.)71 :1995 ،
با همۀ اين ادعاها ،مناب تاريخ معاصر و اسناد رسمي در آرشیو ملي ،برگزاری اولین
جرگه را سال 1709م در مانجۀ قندهار به دعوت میرويس هوتکي و دومین جرگه را در
سال 1747م در شیر سرخ قندهار به دعوت اقوام افغانستان برای تعیین زعامت ملي
ميدانند که درنتیجه بعد از  9روز مناقشه و رأیزني احمدشاه ابدالي ،مؤسس افغانستان
معاصر ،بهمنزلۀ نخستین پادشاه اين کشور انتخاب شد (فرهن .)139 /1 :1390 ،

3

ساختار و سلسهمراتب جرگهها
ادارة امور داخلي يک «ولس» 4در دست خانها و شورای رهبران بخشهاست که اين
شورا «جرگه» نامیده ميشود .خان رياست جرگۀ بزرگ را به دوش دارد و جرگه
متشکل از بزرگان شاخههای اصلي ولس است .هر خان ،جرگهای از بزرگان بخشهای
تاب خود را تشکیل ميدهد و هر بخش نیز جرگههايي دارند .اعضای جرگههای فرعي
با احساسات و تمايالت مردم خويش آشنا هستند و يا اينکه ميتوانند آنان را به پذيرش
نظرات خويش راضي سازند .در موضوعات کماهمیت يا اضطراری ،خان بدون
مشورت با جرگه تصمیم ميگیرد .در چنین مواردی اعضای جرگه نیز بدون مشورت
عقايدشان را به بخشهای تابعه ابالغ ميکنند؛ اما در موضوعات مهم که شرايط ايجاب
 .)167 :1376گاهي تمام اين اصول دگرگون و بهندرت ،خان خودسر و مستبد ميشود
و بدون مشورت و مراجعه به جرگه اقدام ميکند .در اين صورت رهبران نیز به تبعیت
از او روش مستبدانه در پیش ميگیرند؛ اما بیشتر رئیسان کوچک از ياد ميروند و هر
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کند ،پیش از هر فیصلهای عالي و تمايالت همۀ افراد قبايل ارزيابي ميشود (الفنستون،
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بخش فرعي ،محله و حتي خانواده عاليقشان را با رئیسهای باالتر کمرن

و به نف و

خواست خويش عمل ميکنند .شرايطي که قدرت و نفوذ خان را افزايش ميدهد،
دارايي و ثروت خان است که به او فرصت تجمی محافظان را ميدهد (همان.)168 :
جایگاه و آمریت حقوقی لویه جرگه
لويــه جرگــه در عــر

سیاســي و تــاريخي افغانســتان اجتمــاعي اســت مرکــب از

سران اقـوام و قبايـل و ارکـان دولـت حـاکم کـه هرچنـد مـدت يکبـار بـه دعـوت و
پیشــنهاد دولــت برگــزار ميشــود و دربــارة مســائل مهــم کشــور نظــر ميدهنــد .بــرای
مشــروعیت حقــوقي لويــه جرگــه و صــالحیتهای آن بــرای وضــ قــانون اساســي
ميتــوان بــه اصــل قــانون اساســي و مؤلفــههای شــرعي و عرفــي اســتدالل و تمســک
جست .فصل ششم قـانون اساسـي افغانسـتان کنـوني اختصـاص بـه جايگـاه و ارکـان
جرگــه در کشــور دارد« :جرگــۀ بــزرگ عــاليترين مظهــر ارادة مــردم افغانســتان
ميباشــد» .جرگــۀ بــزرگ متشــکل اســت از« :اعضــای شــورای ملــي ،رؤســای
شـــوراهای واليـــات و ولســـواليهـــا و وزرا ،رئـــیس و اعضـــای دادگـــاه عـــالي و
دادستاني کل ميتواننـد در جلسـات جرگـۀ بـزرگ بـدون حـ رأی اشـترا ورزنـد»
(قــانون اساســي .)56 :1382 ،مــادة صــد و يــازدهم :جرگــۀ بــزرگ در حــاالتي کــه
آورده مــيشــود دايــر مــيشــود .اول« :اتخــاذ تصــمیم درمــورد مســائل مربــو بــه
اســتقالل ،دوم ،حاکمیــت ملــي ،تمامیــت ارضــي و مصــال علیــای کشــور ،تعــديل
احکــام ايــن قــانون اساســي و ســوم ،محاکمــۀ رئیسجمهــور مطــاب بــهحکم منــدر
مــادة شصــتونهــم ايــن قــانون اساســي» (همــان )56 :مــادة صــدودوازدهــم« :جرگــۀ
بــزرگ در اولــین جلســه ،از میــان اعضــا يــک نفــر را بــهعنــوان رئــیس و يــک نفــر را
بــهعنوان معــاون و دو نفــر را بــهعنوان منشــي و نايــب منشــي انتخــاب ميکنــد»
اکثريــت اعضــا تکمیــل مــيگــردد و تصــامیم جرگــۀ بــزرگ ،جــز در مــواردی کــه در
ايــن قــانون اساســي صــريحاً ذکــر گرديــده ،بــا اکثريــت آرای کــل اعضــا اتخــاذ
ميگــردد» (همــان )57 :مــادة صــدوچهــاردهم« :مباحثــات جرگــۀ بــزرگ علنــي
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(همان .)56 :مـادة صـدوسـیزده« :نصـاب جرگـۀ بـزرگ هنگـام رأیدهـي بـا حضـور
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ميباشد مگـر اينکـه يـک ربـ اعضـا سـری بـودن آن را درخواسـت نماينـد و جرگـۀ
بــزرگ ايــن درخواســت را بپــذيرد» (همــان .)57 :بعضــي حقــوقدانــان اســتدالل
کردهاند کـه اول ،لويـه جرگـه همـان مجلـس مؤسسـان اسـت کـه در حقـوق اساسـي
معاصــر وظیفــۀ وض ـ قــانون اساســي بــر دوش آن اســت ،دوم ،لويــه جرگــه همــان
مجلــس اهــل حــل و عقــد اســت کــه از نظــر اســالم مــورد تأيیــد بــوده و صــالحیت
قانونگــذاری بــه آن ســپرده شــده اســت و ســوم ،لويــه جرگــه در افغانســتان مبنــای
عرفي دارد؛ يعني در عـر

مـردم افغانسـتان پذيرفتـه شـده اسـت کـه چنـین مجلـس

بايد قانون اساسي را وض کند ( اصولي.)23 :1394 ،

کارکرد و کارآمدی لویه جرگهها
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تمــام محاکمــات جزايــي در برابــر يــک انجمــن جرگــه انجــام ميگیــرد کــه پــس از
گردهمــايي ،اعضــای جرگــه بــر زمــین مينشــینند و رئــیس جرگــه پــس از دعــای
مختصری شـعری را بـه زبـان پشـتو ميخوانـد کـه مفهـوم آن چنـین اسـت ...« :همـۀ
امــور از جانــب خداســت؛ ولــي بــرای بنــده هــم اجــازة فکــر و مشــورت داده شــده
اســت  .»...پــس مــاجرای مــدعي شــنیده ميشــود و اگــر دفــا مــتهم مغــاير آن بــود،
گواهــان را فراميخواننــد و ميپرســند تــا حقــاي کــامالً آشــکار شــود .اگــر چنانکــه
معمول است ،مـتهم حقـاي را پـذيرفت؛ ولـي داليـل بـرای حقانیـت خـويش داشـت
جرگه موضو را بررسـي ميکنـد و فیصـلۀ مناسـب درمـورد مـتهم بـهعمـل مـيآورد
و برای هر جرم جزايي معـین اسـت .اگـر مـتهم حاضـر بـه شـرکت در جرگـه نشـود،
در برخــي از قواعــد ،فیصــلۀ يــکطرفــه در غیــاب او صــادر ميشــود و در برخــي
ديگـر از قبايـل يـا مجــرم را بـه جرگـه ميکشـانند يــا پیشـوايان مـذهبي بـه ســرزنش
ميپردازند و يا دارايـياش تـارا و خـودش از ولـس رانـده ميشـود و همـین رفتـار
در برابر هرکس کـه از فیصـلۀ جرگـه سـرپیچي کنـد ،عملـي ميشـود .جرگـه معمـوالً
در صورت امتنا مـتهم از پرداخـت غرامـت معـین ،مـدعي را بـه تحصـیل آن مختـار
ميســازد .جرگــه پــس از تعیــین غرامــت در ســط بــاال بیشــتر مــدعي را تشــوي
ميکند تا مقـدار از آن را تخفیـف دهـد و ببخشـد .گـاهي جرگـهها بیشـتر از بررسـي
جــرم مــتهم بــه تحقی ـ و داوری در وضــعیت و شــرايط ميپردازنــد کــه مــتهم در آن
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مرتکــب جــرم شــده اســت .گــاهي نیــز برخــي فیصــلههــای جرگــهها بــا قــدرت
فوقالعادة خـان و يـا عـدم اطاعـت مـردم رد مـيشـد (سـرمد .)66 :1366 ،بـا وجـود
ايــن ،نیرومنــدترين خانهــا هــم وقتــي موضــو مهــم را روی دســت دارد از مطــر
شــدن آن در جرگــه خوشــحال ميشــود .هرچنــد همــۀ دعواهــا در جاهــايي کــه
جرگــهها روا هــم دارنــد بــه جرگــه محــول نميشــود .شــکايت بــردن بــه جرگــه،
نشــانۀ ضــعف و گــرفتن حــ بــهزور نشــانۀ عــزت و حمیــت اســت .بزرگــان و
توانمندان پیوسته ترجی ميدهند کـه بـه نحـوی برابـر بـا پرداخـت خسـارت طـرفین
بــا هــم آشــتي کننــد و بــا مراجعــه بــه جرگــه خــود را ســبک نســازند .ايــن روش تــا
وقتي اعمال ميشـود کـه جانـب مظلـوم بـه جرگـه شـکايت بـرده ،حاضـر بـه آشـتي
نشــود .در برخــي از قبايــل تــا شــکايت دريافــت نکننــد مداخلــه نميکننــد .وقتــي
مداخلــه ميکننــد کــه هــر دو طــر حاضــر بــه پــذيرش فیصــلۀ جرگــه باشــند .در
بعضــي از قبايــل هنگــامي کــه رئــیس قبیلــه از يــک بــدهکاری مهــم آگــاه ميشــود،
مردم را به جرگه فراميخواند (الفنستون.)172 :1376 ،
انواع جرگهها
در افغانستان چهار نوع جرگه تجربه شده است :اول ،جرگههای محلي (مرکه) است
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که در مقايسه با ساير جرگهها تأثیر محدود دارد .اين جرگه از گذشتههای دور تاکنون
در سراسر کشور وجود داشته است و عمليترين شیوة ادارة قبايل در ايل و مناط
کوهستاني و بدوی بهشمار ميآيد (سرمد .)31 :1366 ،دوم ،جرگههای قومي است که
به مسائل يک يا چند قوم ميپردازد .اين جرگهها در مواردی مانند برخوردهای قومي و
يا بروز اختالفات و مسائل مهمي که تصمیمگیری و تالش مشتر را ميطلبد ،برگزار
ميشود (همان .)32 :سوم ،جرگههای موقت است که از طر حکومت بر اسا،
اقتضای زمان در شرايط خاص برگزار ميشود و اعضای آن معموالً متنفذان و بزرگان
قوم هستند و بعد از تصمیمگیری از بین ميروند (مهربان .)7 :1361 ،چهارم ،لويه
جرگه (مجلس بزرگ) است که از نمايندگان تمام مردم و اقوام شکل گرفته و اين
جرگه درمورد مسائل مهم کشور تصمیم ميگیرد .لويه جرگه يک مجلس سنتي است
(فی زاد.)11 :1368 ،
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تصمیمهای جرگهها
 .1نرخ (قانون محلي) :نرخ جايگاه قانون را در نظام قبیلهی دارد که به اصطال  ،نرخ
عبارت از فیصلۀ جرگه است که قبالً مفاد آن در صل

و آشتي بین مردم و بهبود

وضعیت زندگي قبايل تثبیت شده بود .از نرخ بعد از وقو خصومت يا نزا برای حل
مشکل مورد استفاده قرار ميگیرد که مصوبات آن در میان مردم و اقوام مختلف شکل
قانون را بهخود ميگیرد .هرگاه مصوبۀ «نرخ» از سوی اشخاص مسئول جرگه تثبیت
شد ،اجرای آن الزامي است (سرمد.)67 :1366 ،
 .2مصالحه (روغه) :هد

از اين اصطال صل است .هرگاه بین دو شخص يا دو

گروه مناقشهای وجود داشته باشد ،از سوی جرگه در بینشان صل برقرار ميشود که به
آن ميگويند «روغه» يعني آشتي و مصالحه کردن (مسی ارزگان.)71 :1390 ،
 .3عذرخواهي يا پوزشطلبي (ننواتي) :هرگاه در میان اشخاص و افراد قبايل پشتون
جن

و يا نزاعي واق شود و يا فردی بر فردی ديگر تعرض کند ،بهمنظور رف دشمني،

عذرخواهي ميکند که اين عذرخواهي يک روش خاص دارد که از جانب شخص و يا
افراد قبیلهای که خود را نادم دانستهاند صورت ميگیرد .اين پوزشطلبي بسته به نو و
شکل جرم مشخص ميشود .برای مثال ،اگر موضوعي کوچک در میان باشد در آن
صورت گروه يا فامیل که خود را مقصر ميدانند ،يک يا دو تن افراد خود را برای
پوزشطلبي به فامیل طر

مقابل ميفرستند .اگر موضو خیليها بزرگ هم باشد،

بخشیده ميشود و اگر نو جرم سنگینتر باشد ،در اين صورت چندين تن از افراد
کهنسال را با درنظرداشت وضعیت اقتصادی فرد مقصر ،با چندين گوسفند به خانۀ
قرباني ميفرستند .آنان گوسفندان را در آنجا ذب ميکنند و پوزش ميطلبند ،گاهي
گوسفندان را همراه با شخص مجرم در حالي که رسن در گردنش است ،به خانۀ قرباني
ميبرند که مفهوم مقصر بودن را ميرساند و بدين گونه بخشش ميخواهد (سرمد،
 .4نیروی مسل

قومي (ربکي يا حربکي) :بهمنظور حفظ امنیت و پاسداری از

جنگلها و نیز برای دف تجاوز و يا جلوگیری از دزدی هر طايفه و يا خانواده يک يا
دو نفر جوان نیرومند بهنام حربکي انتخاب ميشوند تا برای انجام چنین وظیفه در
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خدمت مردم باشند .تعداد آن نظر به شرايط مختلف از سوی بزرگان قوم تعیین ميشود
که به هدايت آنها حرکت ميکنند (فی

زاد.)10 :1368 ،

 .5سوگند خوردن :بهصورت عموم ،مردم قبايل تا وادار به سوگند خوردن نشوند از
آن اجتناب ميورزند؛ چون اهل قبايل از سوگند خوردن هرا ،دارند و بدين باورند که
سوگند خوردن برايشان هزينۀ مالي و جاني دارد .از اين رو ،هیچکس جرئت سوگند
خوردن را ندارد و اعضای جرگه نیز کسي را متهم به سوگند خوردن نميکنند مگر در
صورتي که داليل اثباتيِ سوگند وجود داشته باشد .در اين صورت نیز اعضای جرگۀ
فرد متهم تا حد ممکن سعي ميکنند که با استفاده از داليل روشن موضو را حلوفصل
کنند .البته ،سوگند خوردن به نو حادثه ارتبا

دارد و اگر جرم گروهي باشد ،بايد

گروه سوگند داده شود .برای مثال ،در قسمت دعوی ناشي از موضوعات زمین بايد
هفت نفر سوگند بخورند (سرمد.)68 :1366 ،
 .6ناغه (تنبیه) :کسي که از فیصلۀ جرگه سرپیچي کند ،موصو

به تأديۀ پول نقدی،

ال در مرحلۀ اتخاذ تصمیم
ذب حیوان و يا سوختن خانه ،تنبیه ميشود .ناغه (تنبیه) قب ً
درمورد مشخص تعیین شده و کسي که از آن تصمیم سرپیچي کند ناغه ميشود.
طرزالعمل تعیین ناغه (تنبیه) با در نظر داشت چگونگي سرپیچي از فیصله ،از سوی
جرگه تعیین ميشود (قاضي عطااه خان.)176 :1336 ،
 .7غرامت (پور) :درحقیقت ،اين اصطال هنگام مکلف بودن به پرداخت چیزی که
از کسي گرفته شده است ،استعمال ميشود؛ يعني گرفتن جنس از يک فرد و پس دادن
همان جنس به فرد مذکور .در بین افغانها اين قانون نهتنها در معامالت و دادوستد
پولي و اشیا رايج است؛ بلکه برای پرداختن خون انسان هم روا دارد که از آن با
عنوان خونبها ،يعني قیمت خون سر يا خون انسان ياد ميشود .خونبها عبارت است از
قصاص يا به قتل رسانیدن قاتل يا يکي از نزديکان قاتل درعوض انتقام از مقتول که
خانوادة مقتول داده ميشود .اين نو پرداخت نقدی و جنس بهنام پور يا خونبها ياد
ميشود (پور) يا خونبها به دو بخش تقسیم شده است؛ يکي دادن انسان زنده در مقابل
مقتول که بهنام «لوندپور» از آن ياد ميشود و عبارت از آن نو قرض يا خونبهاست که
155

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

گاهي اين پس گرفتنها با پول نیز ادا ميشود و مقدار آن مطاب فیصلۀ جرگه به

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،12شمـارة  ،1بهار و تابستان 1399

زندهها را بهجانب مقابل درعوض قتل ميدهند و با باز گردانیدن (خونبها) طرفین
نسبت به همديگر ادعايي ندارند (تاندپور) .درمقابل ،بدیها و دشمني نیز به همديگر
داده ميشود .در جرگهها در جهت قط نزا معموالً با دادن يا گرفتن زن سعي در حل
دعاوی ميکنند .بهخصوص در مسائلي که در آن تر ،از قتل و از میان رفتن شخص
متصور باشد ،دادن پول يا جنس چندان مهم نیست؛ زيرا پرداخت پول نميتواند
مشکالت را حلوفصل کند و طر
طر

متضرر ميشود در صورت يافتن موق و قدرت از

مقابل انتقام خويش را ميگیرد و در آن صورت همان پول و جنس را دوباره به

صاحب اولي باز ميگرداند (کاتب.)348 :1303 ،
 .8پا

بودن (سپین) به معني عدم ارتکاب به جرم است .اگر شخص متهم

بيگناهي خويش را ثابت کند و جرم متهم ثابت نشود شخص ادعاکننده مجبور است
که بهنام شرم بهجانب مقابل چیزی تأديه کند (قاضي عطااهخان.)177 :1336 ،
 .9سیاهروی (تور) به معني مجرم است و به فردی گفته ميشود که مجرم بوده است
و ترور شخصیت شده باشد (مسی ارزگاني.)72 :1390 ،
 .10گوندی :عبارت از رقابت و همچشمي است که از قديم در بین تمام قبايل
پشتون رايج بوده و در بسیاری موارد سبب نفاق و دشمني بین آنان شده است .اين
رقابت و حس برتریخواهي در میان قبايل مشهور است و در مواردی مانند
مهماننوازی ،شجاعت و نان دادن مصداق دارد (همان.)72 :
 .11بدرقه (بدرگه) :بدرقه در فرهن

پشتون معنای همراهي يا محافظت را دارد.

اين کار معموالً زماني صورت ميگیرد که کسي به خانۀ شخص يا قبیلهای پناه آورده
باشد و وقتي بخواهد از آنجا برود تا محدودة قبیله يا ده از سوی افراد آن ده همراهي
ميشود تا به وی گزندی نرسد .گاهي کسي که بدرقه ميشود بهدلیل اين کار ،گوسفند
يا هديۀ ديگری به آن قبیله اهدا ميکند؛ اما بدرقهکننده هیچگاه منتظر چنین چیزی

156

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

نیست (فی

زاد.)10 :1366 ،
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لویه جرگهها و جریانهای تاریخنگاری معاصر
بر اسا ،مطالعات انجامشدة تاريخي ،تمامي ديدگاهها و رويکردهای تاريخنگارانۀ
معاصر درخصوص لويه جرگهها را ميتوان در قالب مواردی که آورده ميشود،
دستهبندی کرد.
تاریخنگاری ملیگرا
بسیاری از مناب تاريخ معاصر افغانستان ،تکوين انديشه و نظام فکری ناسیونالیسم را در
افغانستان به محمود طرزی نسبت ميدهند .محمود طرزی بهمنزلۀ يک شخصیت متفکر
در حوزههای مختلف در تاريخ معاصر افغانستان اثرگذار بوده است (شفايي:1393 ،
 .)145بهعالوه ،حکومت افغانستان در سال 1922م با ايجاد پشتومرکه و با چا

و نشر

کتابهای مدار ،دولتي و نشريات نو تصوير جديدی از افغانستان ميسازد .همچنین،
بهمنزلۀ سومین جريان متأثر در زمان سلطنت مصاحبان و با ايجاد انجمن ادبي ـ که در
همین زمان بهنام پشتوتولنه تغییر نام مييابد ـ دور تازهای از تاريخنويسي دولتي آغاز
ميشود (صیقل .)117 :1394 ،در اين دوران از تاريخ معاصر افغانستان ،کتابهايي
چون :افغانستان در مسیر تاريخ ،اثر غالم محمدغبار ،افغانستان پس از اسالم ،اثر

عبدالحي حبیبي ،تاريخ افغانستان قديم ،اثر احمدعلي کهزاد ،احمدشاه وارث و مجدد
امپراتوری افغانستان ،اثر وکیلي پوپلزايي و دايرۀالمعار آريانا ،نوشته و چا
ميشوند که در اين آثار برای افغانستان عم تاريخي  5000تا  10000سال برشمرده
ميشود (مرادی .)192 :1390 ،مورخان ناسیونالیست افغان با نگاه متفاوتتر از
تاريخنگاریهای قبلي در افغانستان ،شیوه و بینش ديگری را در اين عرصه تجربه و آثار
متفاوتي را نسبت به گذشته خل کردند و با محور قرار دادن مليگرايي و افغانستان
باستاني ،درصدد آن شدند تا با ارائۀ قرائتي نوين از تاريخ افغانستان به احیای غرور
شکوه منسوب به دوران افغانستان کهن را فراهم سازند (امیری  .)24 :1389در نگاه اين
جريان ،افغانستان باستاني نماد واقعي مردم افغانستان بهشمار ميرود و لذا ،سعيشان بر
اين بوده است تا با ذکر نمونههايي از تاريخ افغانستان باستان بهمنزلۀ نماد افغان اصیل،
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ملي ،ترويج مليگرايي و وطنپرستي در میان مردم بپردازند و زمینۀ تجديد عظمت و
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مردم را به الگو قراردادن آنها دعوت کند و از طري آشنا کردن مردم با تاريخ عهد
باستان ،با ايجاد پرچم غرور ملي ،مليگرايي را در ذهن مردم جاری سازند؛ درنتیجه
چنین نگرش ايدئولویيک بر ديدگاه مورخان ناسیونالیسم افغان اثر گذاشت و اين امر
سبب شد تا مورخان و روشنفکران افغان بهدنبال تقويت میراثهای فرهنگي ازجمله
جايگاه لويه جرگهها با قدمت تاريخي کهن در تاريخ معاصر افغانستان باشند .از احمد
عليکهزاد مورخ شناختهشدة اين جريان برای قدمت تاريخي جرگه ،شأن معرفتي و يک
نو توالي و تسلسل تاريخي قائل است.
مقارن با ظهور آئین بودائي در قرن ششم قبل از میالد در سرزمین پهناور هند ،مردم
کشور ما زير نفوذ پرستش ارباب انوا آريائي و يوناني قرار داشتند و آنها را
احترام ميکردند .آنچه قابل تذکر است اينکه ،ديانت بودائي در آريانا از حدود
محدوديتهای فلسفي خود در هند خار و در يک فضای آزادتری وارد گرديد و
نظريۀ محدود بودائیان هندی را توسعه بخشیدند و اين امر با جلو ،کنشکا بر
مسند حکمروائي در سرزمین ما باز گرديد و کمکم بر اثر تجويز علمای گندهاری،
زمزمههای تعديل و اصال اصول قديمي اين ديانت بلند شد و بهمنظور عملي
ساختن اين نظريات به امر کنشکا محفل بزرگ مذهبي در شهر کشمیر پايتخت
زمستاني امپراتوری کوشاني داير گرديد (همان.)225 /2 :1335 ،

اين نو نگاه از سوی بسیاری از مورخان اين دوران بهمنزلۀ رسالت اصلي
تاريخنويسي انگاشته شده است .میرغالم محمدغبار در اين مورد نوشته است:
قبايل افغان که در حل مسائل ملي و قبیلهای زيادتر به جرگهها و مجالس مشورتي
مراجعه مينمايند ،طي قرن  16تا  18از مرحلۀ کوچيگری و مالداری خالص
عبور و داخل مرحلۀ زراعتي و شهرنشیني گرديده و در خط و سیر تکامل
فئودالیسم بهراه افتاده بودند .اين جريان جديد زندگي اجتماعي ،زمینه را برای
تشکل و بهوجود آوردن دولت فئودالي مساعد و آماده ميساخت .خصوصاً که
قبالً تقويت کرده و عليرغم ضديتهای داخلي فئوداالن و تعصبات عشیرهای
رشتۀ اتحاد و اتفاق را بین قبايل در مقابل سیطرة خارجي محکمتر ساخته ميرفت
طوری که در قرن  16جنبش ملي روشنايان تحت رهبری بايزيد روشان علیه
زمامداران مغولي در افغانستان و همچنین ،در قرن  17حکومت کوچک فئودالي
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فشار و تسلط دولتهای بیگانه و خارجي روی مبارزة ملي را بر ضد استیالگران
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توسط جرگههای ملي از طر

قبیلۀ ختک تشکیل گرديد که به رهبری

خوشحالخان ختک  1668تا  1670میالدی به مبارزة علني علیه اورن زيب،
زمامدار مغولي هند ،پرداخته بود (غبار.)312 /1 :1374 ،

غبار با وجود ايرادی که به جرگهها دارد ،در ادامۀ تبیین جايگاه جرگهها در تاريخ
معاصر افغانستان ،حیات اجتماعي و سیاسي و آزادی مردم را مرهون جرگه ميداند.
اگرچه در بعضي از قبايل اين «جرگههای عشیرهای» آلت دست اقتدار خانها و متنفذان
قبايل قرار داشت؛ اما باز هم حیات اجتماعي و سیاسي جامعه از سوی همین جرگههای
ملي قبیلهای تنظیم ميشد تا جايي که حفظ استقالل قبايل در چنین نظامهای قبیلهای
تاب دساتیر چنین جرگهها بود (همان )313 /1 :يا در جايي ديگر برگزاری جرگهها را
عامل مهم در دف تجاوز و تهاجم بیگانگان در افغانستان ميداند و بدين باور است که
جرگه عنصر مؤثری بوده که مان جن های داخلي میان قبايل شده و راه را برای
استقرار آزادی و امنیت در طول تاريخ فراهم کرده است .همینطور محمد غبار از
فعالیتهای ضد صفوی میرويس نیز در ذيل جرگه ياد ميکند .فعالیتهای مداوم و
عاقالنۀ میرويس تا سال 1709م طول کشید و باألخره در جرگۀ مخفي موض (مانجه)
قرار قطعي اتخاذ شد و گرگین با قشون ايران يکجا معدوم شدند و حکومت ملي
تشکیل شد .در اين جرگه وظايف رهبران و قبايل متعلقهشان تعیین شد و برای حفظ
آزادی و مقابله با هرگونه پیشآمد نظامي ،دولت صفوی آماده شدند .خصوصیت بارز
اين جرگۀ تاريخي آن بود که برعکس ساب  ،رؤسای قبايل ابدالي و غلجائي و تاجیک و
هزاره و ازبک و بلوچ ،به شمول مالهای متنفذ با هد

يک واحد ملي متشکل شد.

مقررات اين جرگه در کمال آرامي و اختفا عملي شد (همان .)319 /1 :بدين ترتیب
غبار در کتاب افغانستان در مسیر تاريخ ،برگزاری دورههای مختلف لويه جرگه را
بهمنزلۀ عامل دولتساز و آزادیبخش روايت کرده است.

صواب ديدِ فرماندهان عمومي نور محمدخان غلجايي و احمدخان ابدالي بهطر
قندهار حرکت کردند .در قندهار که مرکز بیناالقوامي افغانستان بود ،نورمحمدخان
به خانهای غلجايي و ازبک و ابدالي و هزاره و بلوچ و تاجیک پیشنهاد کرد که
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همینکه نادرشاه خراساني کشته شد و اختالل در اردوی بزرگ او پديد آمد ،قشون
افغاني که مرکب از چهار هزار غلجايي و دوازده هزار ابدالي و ازبک بود ،به
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جرگه تشکیل و پادشاهي انتخاب شود .اين جرگه در اکتبر سال  1747در عمارت
«مزار شیرسرخ» در داخل قلعۀ نظامي نادرآباد منعقد گرديد و نه روز دوام نمود و
در روز نهم جرگه ،طرفین يک نفر عضو جرگه را حکم تعیین کردند که هر کي را
او به سلطنت انتخاب کند ،همه به وی بیعت نمايند .او همان صابرشاه کابلي پسر
متصو

استاد اليخور از اهل کابل بود که طبقات مختلف قندهار به او ارادت و

اعتماد داشتند .اين صوفي سیاستمدار ،گندمي را در عوض تا به کاله او نصب
نمود (همان.)355 /1 :

غبار بدون تحلیل و نقد ساختار و بافت دروني اين فورماسیون اجتماعي ـ که
همواره شاهان و حکام درصدد بودهاند که حمايت خانها و سران قبايل را جلب کنند
ـ بهصورت يکجانبه و با نگاه مليگرايانه به تبیین تاريخ جرگهها پرداخته و در
گزارشهای تاريخي خود «وایة ملي» را درمورد جرگهها بهکار بسته است .وی به
عملکرد شاه اماناه در برگزاری جرگۀ بزرگ ملي در سال 1301ش در جاللآباد
متوسل ميشود و آن را نمودی بر کارکرد ملي جرگهها ميداند .در نگاه وی،
اماناهخان با هد

تصويب نهايي قوانین موضوعهاش متوجه جرگههای ملي و سنتي

مملکت شد و خواست اولین قانون اساسي مملکت را با قوانین فرعي ديگر به تصويب
لويه جرگه برساند .لذا ،اولین «لويهجرگۀ ملي» را ـ که مرکب از اعضای شورای دولت،
نمايندگان ملت از کابل و بعضي جاهای نزديک اطرا

کابل و اعضای حکومت بود

ـ در زمستان 1301ش در شهر جاللآباد داير کرد و قانون اساسي و يک تعداد قوانین
و نظامنامهها را به تصويب رساند (همان .)372 /1 :1376 :اين در حالي است که
جرگهها سنت قبیلهای پشتونهای افغانستان بوده و ديگر اقوام و ملیتها احسا،
مشتر ملي و همبستگي اجتماعي با آنان را نداشتهاند 5.با اين حال ،هیچگاه مورخان به
اين مسئله بهمنزلۀ يک معضل سیاسي و اجتماعي توجه نکردهاند ،در حالي که سیاست
تحمیل و واداشتن ديگر اقوام ساکن کشور مبني بر پذيرش اين نهاد سنتي ،تنها گزينهای
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است که شاهان معاصر افغانستان از آن بهره بردهاند.
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تاریخنگاری چپگرا
تاريخنگاری چپ با تأسیس حزب دموکراتیک خل افغانستان در سال 1965م شکل
گرفت و نشريات حزب بهطور رسمي ،ضمن تبیین و تشري

مسائل سیاسي و

ايدئولویيک دربارة پیشینۀ شکلگیری حزب نیز سخن راندهاند .بهتدريج ،مطالب
نشريههايي مانند خل و پرچم و  ...دستمايۀ نگارش کتابهايي شد که رن وبوی
تاريخي داشت .اين روند با فراز و نشیبهايي ادامه داشت .مو اصلي تاريخنگاری
جريان چپ به دهههای بعد و بهطور مشخص به سالهای پس از اشغال رو،ها در
قو 1358 ،برميگردد (تنوير .)365 :1379 ،مورخان و نويسندگان چپ بر اسا ،آنچه
در نگرش تاريخنگرانۀ ايدئولویی مارکسیسم ـ لنینیسم ميآمد ،تاريخ افغانستان را نیز
تحلیل کردند و تمام مراحل تاريخي مدنظر مارکس و از آنجمله ،جامعۀ اشتراکي اولیه،
بردهداری ،فئودالیسم ،سرمايهداری و سرانجام ،کمونیسم را در نوشتههای تاريخي خود
بهکار بستهاند« .نگاه به تاريخ جز از منظری حزبي و ايدئولویيک میسر نخواهد شد و
قضاوت دربارة افراد و رويدادهای تاريخي در چنین چارچوبي است که بهتر نمايان
خواهد شد» (شفايي .)207 :1393 ،اين مسئله آشکارا بر اين موض پافشاری ميکرد که
در اين مسیر ،واقعیتهای تاريخي قرباني مصلحتگرايي حزبي خواهد شد .با وجود
چنین بینش مورخان چپ نگاه معرفتي و ديالکتیک نسبتبه لويه جرگهها دارند و با
اغراق تمام برگزاری جرگهها را نمادی از مردمساالری و آزادی در کشور ميدانند.
مردم افغانستان در طول تاريخ با شکوه خود که مملو از مبارزات حماسهآفرين
است ،همیشه سعي نمودهاند تا بهمنظور تنظیم حیات اجتماعي و سیاسي در
قضايای مهم حیاتي ،زمینه را برای تشکیل سازمانهای اجتماعي مساعد سازند و به
اين ترتیب از نظريات و آرای اکثريت بزرگ جامعه استفاده بهعمل آرند .روی اين

به همین سبب است که وجود جرگههای محلي نهتنها هستۀ تشکیل اجتماعي را در
سط محل تشکیل داده است؛ بلکه برحسب ضرورت زمان در جهت حل مسائل
مهم حیات ملي اکثراً نقش بزرگ تاريخي را ايفا نموده است .انديشۀ ايجاد چنین
سازمانهای اجتماعي (جرگهها) از دوران پیکارهای قهرمانانۀ رهاييبخش آبا و
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اصل مهم است که اين اجتماعات در حیات اجتماعي مردم بهشکل سنتي بهعنوان
يک پديدة باارزش اجتماعي در تنظیم حیات اجتماعي عرض وجود نموده است و
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اجداد ما علیه استعمار و امپريالیزم و بهخاطر آزادی و استقالل افغانستان سرچشمه
گرفته و مردم کشور ما در پرتو همچو جرگهها در طول تاريخ مبارزات سیاسي
خود به دشمن میهن ما جواب دندانشکن دادند و ميدهند .اکنون که ما در راه
تشکیل جبهۀ ملي پدر وطن بهمنظور تأمین وحدت و همبستگي کلیۀ نیروهای ملي
و وطنپرست و در جهت مبارزه با ضدانقالب و بهخاطر شکوفايي افغانستان وطن
گرامي خود قرار داديم تشکیل اين جبهه بهمثابۀ تکیهگاه استوار نظام انقالبي در
افغانستان در شرايط کنوني جامعۀ ما يقیناً پاسخي قاط و دندانشکني به نیروهای
سیاه و ضدانقالب خواهد بود ( ...مهربان.)3 :1361 ،

در گزارش ديگری ميخوانیم:
لويهجرگۀ افغانستان که در ممالک ديگر بهنام مجلس مؤسسان وجود دارد بهشکل
دموکراتیک آن از قرنها به اينسو در کشور ما وجود داشته و بر مسائل ملي
رسیدگي نموده و مينمايد .مجلس مؤسسان در هر يک موعد موقت و صر

برای

تدوين و تصاويب قوانین اساسي اجتما نموده ،تصامیم اتخاذ مينمايند ،در حالي
که لويه جرگهها در کشور ما در اوقات بحراني و خطیر همیشه به دعوت شورای
ملي يا زمامداری دولت اجتما نموده و مسائل مهم حیاتي را فیصله و خطمشي
حکومت را در هر حال و هر وقت تعیین نموده که از اين لحاظ نسبت به مجالس
مؤسسان دنیای ديگر تفوق دارد .گذشته از آن لويه جرگه در افغانستان ممثل
مستقیم دموکراسي بوده و در آن هر فردی که به سن قانوني رسیده باشد ح رأی
و اظهار عقیده را دارد .ناگفته نبايد گذاشت که تعداد نمايندگان لويه جرگه نسبت
به شورای ملي و اعیان زيادتر بوده و زنان ح اشترا

را در آن همدوش مردان

دارا ميباشند ( ...سرمد.)7 :1366 ،

مورخان چپ درمورد اهدا  ،انگیزهها و فلسفۀ وجودی جرگهها بدين باورند که:
...سیاست غیرعادالنه و ضد ملي ریيم سلطنتي مطلقه و عکسالعملهای مشهود
تمام طبقات مردم افغانستان خصوصاً روشنفکران مترقي و تحوالت روزافزون

استبداد فئودالي ،تظلم اربابان قدرت و اختناق دستگاه حاکمِ سیاسي کشور ما
برعکس زمینه را برای نمو و رشد انديشههای آزادیخواهي و نهضت طلبي هرچه
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جهان ،انکشا حیات اجتماعي و ظهور جنبشها و نهضتهای ملي و دموکراتیک
در ماورای افغانستان ،در اين کشور محا به خشکه و منزوی و بيتأثیر نبود.
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بیشتر آماده ميساخت .بدين لحاظ دولت بهمنظور حفظ بقای خود و کسب
رضايت مردم و امکان برابری زمینه برای فعالیتهای دموکراتیک و اهدای حیات
دموکراسي اقدام به تجديدنظر بر قانون اساسي کشور نمود ( ...مهربان:1361 ،
.)154

درخصوص جايگاه و شأن جرگهها ،موقف احزاب و سازمانهای چپي را چنین
مينويسد:
حزب دموکراتیک خل افغانستان از همان آغاز مبارزات پیگیر و خستگيناپذير
طبقاتي خود ،زمینههای نجات تودهها را از قید استثمار فئودالي و بيعدالتيهای
اجتماعي فراهم آورد که انجام بهموق اين رسالت بزرگ تاريخي نخست از همه
محتا تشکل وسی و گستردة همۀ نیروهای ملي و وطنپرست بود .به همین
منظور است که وجود جرگههای محلي که نهتنها هستۀ تشکل اجتماعي در سط
محل آن است؛ بلکه برحسب ضرورت زمان در جهت حل مسائل مهم حیات ملي
اکثراً نقش بزرگ تاريخي را نیز ايفا نموده و مورد توجه حزب و دولت ما قرار
گرفت و اکنون اين جرگهها با کسب محتوای انقالبي عمالً در خدمت وطن،
انقالب و مردم قرار گرفته و ساحۀ فعالیت آن روز تا روز گسترش مييابد که تدبیر
کنفرانس مقدماتي جبهۀ ملي پدر وطن و جرگۀ سران قومي و شخصیتهای
اجتماعي ادامهدهندة اين سنت ديرينۀ ماست و اين جرگهها عمالً در تنظیم هرچه
بهتری حیات سیاسي و اجتماعي کشور خودآگاهانه سهم ميگیرند (بیانیهها و اسناد
لويه جرگه.)3 :1364 ،

بر اين اسا ،چپيهای وابسته به مسکو در دورة خود مجلس لويه جرگه را برگزار
کردند.
کنگرة مؤسس جبهۀ ملي پدر وطن من حیث لوی جرگۀ ملي و تاريخي در شرايط
کنوني جامعۀ ما که کار تدار

آن ،توسط گروه عالي تدار

کنگرة منتخبِ

کنفرانس نیروهای ملي و وطنپرست مورخ  6جدی  1359انجام شده بود ،به
اجتماعي و نیروهای ملي و وطنپرست اقوام قبايل و شخصیتهای ملي و
اجتماعي در امارت قصر سالم خانه به بیانیۀ ببر کارمل منشي عمومي کمیتۀ

163

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

تاريخ  25جوزای /خرداد  1360به اشترا

 950نماينده از حزب سازمانهای
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مرکزی حزب دموکراتیک خل

افغانستان و صدور هیئترئیسۀ شورای انقالبي

جمهوری دموکراتیک افغانستان رسماً افتتا گرديد (همان.)5 :

چپيهای افغانستان با وجود دشمني و مخالفت شديد که با سران اقوام ،مالکان و
روحانیون داشتهاند ،نقش آنها را در لويه جرگهها معتبر و حضور آنها را الزامي
دانستهاند:
نهتنها مسائل اجتماعي معموالً رويدادهای قضائي جامعه نیز از طري

همین

جرگهها حل ميگردد و تمام جزاهای محاکماتي در حضور همین جرگهها که
توسط خوانین ،مالکان ،بزرگان و ماليان داير ميشود ،تعیین و تثبیت ميگردد .در
مسائل قضائي ،عالوه بر فقها و ماليان ،اشخاص مجرب جامعه نیز شرکت ميکنند.
جرگه عموماً به درخواست خوانین تشکیل ميشود؛ لیکن در بعضي از اقوام ساکن
افغانستان جرگه ميتواند به درخواست هر يک از اعضای جرگه که واجد شرايط
عضويت در آن باشد بر موضو مهمي تشکیل و داير شود( ...مهربان.)4 :1361 ،

مورخان چپ حتي هد

از برگزاری جرگهها را رفتن به دموکراسي دانسته و بدين

باورند که:
بازگشت به جرگهها بازگشت به دموکراسي و به خودگرداني مردم است؛ لیکن
چنین برگشت نميتواند مح برگشت ساده به گذشته باشد .روی آوردن بهجانب
انوا جرگه جهت حل چالشهای کنوني کامالً ضروری بود .انتقال قدرت دولتي به
مردم به هد

اساسي و از وظايف عمدة انقالب بوده و خواهد بود .کلمات مردم

و انقالب دو رخ يک سکهاند اين کلمات خیلي سادهاند؛ لیکن معني نهايت مهم در
آنها نهفته است انقالب بدون تودههای وسی مردم بيرو بوده و تودهها بدون
انقالب ناتواناند .ارگانهای نوين حاکمیت دولتي در محالت و جرگههای محلي
عبارت از وحدت اهدا

و وظايف انقالب با ارگانهای ديرينۀ مردم با آرزوها و

امیدهای آنان درمورد حاکمیت خودشان ميباشد .اين کار تجديد و احیای آن

دست خود مردم که متعل

به آنان است برميگرداند .انقالب ضمن توجه به

خصلت تاريخي ،دموکراتیک و سنت جرگهها ،پايههای حاکمیت دولتي را تشکیل
داده و اصل فعالیت جرگهها را در سراسر کشور گسترش ميدهد .سیستم جرگهها
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سنتها با حاکمیت مردمي خودشان ميباشد .نقش و اهمیت شوراهای محلي
درست در آن است که انقالب از طري اين شورا بار ديگر حاکمیت و قدرت را به
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از قريهها تا لويه جرگه انکشا

ميکنند .انقالب ثور شوراهای محلي را که زماني

مخصوص جرگههای قومي بودند تا سط ارگانهای اجرايي دولتي ارتقا بخشیده
فعالیت دائمي ارگانهای نوين حاکمیت انقالبي مردم را تشکیل ميدهد (اسناد
کمیتۀ مرکزی.)12 :1363 ،

بهنظر ميرسد که مورخان چپ لويه جرگه را در چارچوب ايدئولویی مارکسیستي
بهصورت ديالکتیک بررسي کرده و با تمام توان سعي کردهاند تا به نحوی از اين سنت
قبیلهای بهترين استفاده را در جهت جذب تودهها ببرند و در موارد محدود به
آسیبشناسي پرداختهاند:
قرنها قبل طوری که ديده شده ،مردم جرگهها را به راه انداخته و در آن موسفیدان
و اشخاصي که با رسوخ بودند ،انتخاب ميشدند؛ لیکن مردم افغانستان تاکنون
هیچگاه جرگهها را بهعنوان ارگانهای دائمي قدرت دولتي خود انتخاب نکرده
بودند .برای نخستینبار است که اين امر نهتنها احیا شده و تحکیم رسم و روا ها
و سنتها است؛ بلکه رشد و انکشا بعدی آنها را در شرايط نوين و معاصر
مساعد ميسازد .حزب ضمن توجه به حاکمیت سنتهای مردمي ،يعني توجه
شوراها را بهشکل سنتي آن با محتوای نوين و امروزی آن مشحون ميسازد .در طي
صدها سال مردم مجبور بودند که از فیصلهها و ح

موجوديت خويش و

ارگانهای حاکمیت مردمي با دشواریهای زياد حفاظت نمايند (اسناد جرگه،
.)6 :1364

يکي از مواردی که مورخان چپ بدان اشاره کردند و با توجه به ساختارها و بافت
جامعۀ قبیله بعید بهنظر ميرسد که چنین باشد ،اشترا بانوان در جرگههاست:
يکي از خصوصیات بارز اين جرگه همانا اشترا

زنان در پهلوی مردان است که

اين خود نشان ميدهد که زنان در جامعۀ آريانای قديم با مردان مساويانه در حل
مسائل ملي سهم ميگرفتند ،گويا اختال

زن و مرد در تنظیم و بهبود حیات

در حالي که هیچگونه مصداقي که بیانگر اين واقعیت باشد ،يادآور نميشوند و
مطالعات انجامشده در اين خصوص نشان ميدهد که چنین روايتي مبني بر حضور زنان
در جرگهها باشد ،ديده نشده است .درواق  ،در نوشتارهای تاريخي اين جريان،
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اجتماعي وجود نداشت (اسناد کمیتۀ مرکزی.)8 :1363 ،
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خواهوناخواه واقعیات و تحريفات بههمآمیخته هستند و گاه روايتهای مختلف از
رويدادی واحد وجود دارد.
تاریخنگاری اسالمگرا
جريان اسالمگرا ازجمله مکاتبي است که دورة معاصر فضای سیاسي کشور افغانستان را
تحت تأثیر قرار داده است .شکلگیری جريان اسالمگرا به نیمۀ دوم قرن بیستم و به
زماني برميگردد که جمال در 1955م طي سفری رسمي وارد کابل شد و باب
همکاریهای فرهنگي بین مصر و افغانستان را گشود .بهدنبال آن شماری از جوانان
افغان برای ادامۀ تحصیالت تکمیلي به مصر فرستاده شدند ،پس از بازگشت آنها در
سال 1958م اين دانشجويان که دانشآموختههای دانشگاه االزهر مصر بودند ،در روا
اين سنت تاريخنگاری سهم عمده ايفا کردند (شفايي .)279 :1393 ،نخستین
فعالیتهای سازماني آنان در دانشکدة شرعیات (الهیات) دانشگاه کابل پديدار شد؛ زيرا
آنها در دوران تحصیل متأثر از انديشههای باني و پیشگامان نهضت اخوانالمسلمین
مصر چون حسنبنا ،سیدقطب ،محمد قطب و عبدالقادر عوده شده بودند .به گفتۀ نبي
عظیم:
آنها پالن و نقشۀ دوبارة اسالم را در کشوری که بهسوی بيديني و الحاد رهبری
ميشد ،بررسي نمودند و تعهد سپردند تا اين کشور در آينده نیز اسالمي باقي
بماند .آنها اصول و موازين دولت را که بهزعم آنها از شريعت و اساسات مذهبي
صدر اسالم تخطي نموده ،مورد انتقاد قرار ميدادند .در نظر آنها برداشتن حجاب
زنان ،يکجا بودن پسران و دختران در پوهنتون (دانشگاه) در يک کال ،،اشاعۀ
افکار کمونیستي در بین جوانان و روشنفکران کشور همه و همه بدعت تلقي
ميگرديد (.)270 :1376

جريان اسالمگرا با چنین نگرشي به اوضا فکری ـ اجتماعي کشور خیلي شتابزده
فضای باز سیاسي ،اقدام به تأسیس احزاب و سازمانهای سیاسي کرد .ماهیت
کمونیستي ریيم کابل و حضور نیرویهای نظامي اتحاد جماهیر شوروی توجه
جريانهای اسالمي ،در جهان اسالم را بهخود جلب کرد و اين امر سبب رشد سري
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بهصورت واکنشي در مقابل موجي از انديشههای چپي وابسته به مسکو و با استفاده از
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احزاب اسالمي وابسته به انديشۀ اخواني شد .عالوه بر جريان اخوانيها ،جريانهای
سنتي اسالمي که زيادتر گرايش به تصو

داشتند ،در فضای سیاسي کشور پديدار

شدند .همزمان با آن تاريخنگاری جريان اسالمگرا با محتوای زندگينامههای رهبران
ديني و سیاسي جهان اسالم و سران جهاد افغانستان پديدار شد .از ويژگيهای برجستۀ
اين جريان ،دفا از ارزشهای اسالمي ،دفا از سرزمینهای اسالمي ،روايات جهاد و
مقاومت مسلحانه ،تعصب و تندروی بود که پس از تجاوز شوروی به افغانستان و
حاکمیت دولت مارکسیستي به کشور وارد شدند (تنوير .)396 :1379 ،صر نظر از
تفاوتهای جزئي در بینش و روش جريان اسالمگرا در تاريخنگاری افغانستان در
دوران معاصر ،تمامي احزاب و گروههای جهادی در گزارش دادههای تاريخي دارای
مؤلفههای مشتر

هستند و اهدافي را که آورده ميشود در تاريخنگاری خويش دنبال

ميکنند :اسالم بهمنزلۀ راهحل مبارزه ،رهبری ديني ،استبداد و استعمارستیزی،
مسجدمحوری و احسا ،همبستگي با ساير فرق مذهبي و ملل مسلمان و جنبشهای
اسالمي و تالش برای اتحاد اسالمي و پیوستگي مناف

ملي و آرمانهای ديني

(ح شنا .)224 :1366 ،،در اين خصوص از تأثیر انقالب اسالمي ايران نیز نبايد
غفلت ورزيد .چنانکه جاويد ميآورد:
بعد از پیروزی انقالب اسالمي در ايران و شکست فاحش ابرقدرت امريکا در
منطقه ،ملت مسلمان افغانستان رو تازهای يافتند و انقالب افغانستان سراسر و
فراگیر شد؛ زيرا انقالب اسالمي ايران اين نکته را عمالً به اثبات رسانید که علي
رغم همۀ تبلیغات زهرآگین و تالشهای توطئهآمیز اجانب ،اسالم بهعنوان يک
مکتب مترقي و پیشرو ميتواند تودههای میلیوني را علیه استعمار و استبداد بسیج و
رو ايثار و فداکاری و خودگذری را در عم پیروان خود بیدار کند (.)73 :1364

نگاه مورخان جريان اسالمگرا در خصوص لويه جرگهها ،کاربردی و توصیفي است.
عمدهترين تفاوت که میان گزارشهای جريان اسالمگرا و ديگر جريانهای تاريخنگاری
استفاده از ادبیات مذهبي در گزارش لويه جرگههاست:
اينک در مقابل سلطۀ کمونیسم و تجاوز رو،ها جهاد مجاهدين شجا افغانستان
جهان را متعجب ساخته است که شمهای از اين جهاد مقد ،و حماسهآفرين
167

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

وجود دارد و قابلتأمل است ،ايدئولویيک کردن گزارشها و بار ارزشي دادن بدانها و
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مردممان را بهصورت فشرده ذکر خواهیم کرد .با وصف آنکه بحث ما درمورد
جرگه است ،اما نام افغانستان هرجا که ميآيد ،جهاد مقد ،مردم ما نیز در
خاطرهها تداعي ميشود .مردم ما در سر ويرانههای خود خون پا خود را
ميريزند و از وطن خود دفا ميکنند .مردم افغانستان دارای بعضي خصوصیات و
رسوم قیمتدار ملي بودهاند و هستند که در میان سائر جوام بشری مختص به
خود مردم اين کشور ميباشد و از رسوم و عادات نهايت مفید و باارزش مردم ما
محسوب ميگردد .يکي از اين رسوم ارزشمند جرگههای قومي و ملي ميباشد که
چه در مواق عادی زندگي و چه در موارد مهم ملي مردم دورهم جم شده و در
مسائل عمومي بحث و مذاکره کردهاند و تمام مردم افغانستان بدون درنظر داشت
کدام قوم ،گروه و قبیلل خاص ،اين سنت بزرگ ملي را تا حال حفظ کردهاند
(فی

زاد.)8 :1368 ،

يا در روايتي ديگر ميخوانیم:
در آستانۀ شدت جن های اول افغان و انگلیس ،مردم از هر گوشه و کنار جم
شده بودند .رهبران جهاد در داخل شهر کابل فعالیت داشته و گاه در يک خانه و
گاهي در خانۀ ديگر جلسه داير ميکردند و ارتباطشان با مردم بیرون شهر کابل
برقرار بود .رهبران جهاد همۀ کارها را با مشورت و در کمال صداقت انجام
ميدادند .در جلسۀ شب اول سردار محمدزمانخان برادرزادة دوستمحمدخان را
بهنام نواب به حیث رئیس تعیین کردند و نايب امیناهخان لوگری را به حیث
نايب او انتخاب کردند .در همین جلسه تمام سران مجاهدين سردار محمداکبرخان
جوان  24ساله را به حیث رهبر سیاسي و نظامي خود انتخاب کردند و کسي
اعتراض نکرد که اين شخص تا حال در کجا بود .او که تازه از بخارا آمده بود،
بالدرن

در صف رهبران پیوست .اين است راز موفقیت برای کساني که عهدهدار

مقام زعامت و رهبری ميباشند .هر وقت مسائل عمومي و مهمي پیش آمده و مردم
ضرورت شديد احسا ،کردند ،اقدام به مشورت و تدوير جرگهها کرده ،باألخره
جرگه هم طوری که ديده ميشود ،نه يک حکومت مقتدر وجود داشت و نه قدرتي
که باالی رهبران جهاد اثر وارد کند .تنها ارادة مردم و سران جهاد بود که کارها را
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راهي را پیدا کردند که منفعت عمومي و حفظ آبروی ملي را در پي داشت .در اين
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سربهراه ميکرد و نتیجۀ مشورت و مذاکره بود که کارها به موفقیت انجام مييافت
(تنوير.)56 :1379 ،

همچنین ،درمورد انتخاب افراد و اعضای جرگه نگاه اين جريان چنین است «در
گذشته در جرگهها که شر آنها خواهد آمد ،مردماني اشترا

ميکردند که مربو به

جامعه و محیط خود بوده از دردها ،مشکالت ،مسائل مردم آگاه و انسانهای خیرانديش
و دلسوز بودند» (فی

زاد )5 :1368 ،يا گزارشي را از جرگۀ شهر غزنه يادآور ميشوند

که مورخان بزرگ افغان بدان اشاره نکردهاند.
جرگۀ سال  366هـ ق .مطاب  977م .شهر غزني :اين جرگۀ بزرگ و تاريخي در
شهر باستاني غزني بنا بر ضرورت و لزومديد ارکان دولت و سران سپاه منعقد
گرديد و در نتیجۀ آن ناصرالدين سبکتگین شخص الي و کاردان به حیث پادشاه
انتخاب شد .اين شخص مؤسس سلطنت غزنويان و مصدر کارهای مهم در تاريخ
افغانستان گرديده است .مورخین هرکدام بهنوبت خود آمدند .البتکین به غزني و
وقو اين حادثۀ تاريخي را به رشتۀ تحرير درآوردهاند .در اثر پراکندگي اوضا
مملکت ارکان دولت و سران سپاه تصمیم گرفتند تا شخص اليقي را به حیث
پادشاه انتخاب کنند تا مهمات مملکتداری و امور جهاد را سروسامان بدهد .همان
بود که در سال  366هـ ق .در شهر تاريخي غزني جرگهای را داير و پس از غور و
مذاکره در اطرا

امور مملکت ،سبکتگین غالم آزاد کرده و داماد البتکین را که

شخصي بالیاقت و کفايت بود و از هر نگاه مورد اعتماد سران مملکت بود به حیث
پادشاه انتخاب کردند .اين شخص دالور باتدبیر و کاردان ،مؤسس دولت مشهور
غزنوی است که خود او و بعد از او محمود پسرش خدمات شاياني در ترويج
ديانت و فرهن

اسالمي انجام دادند .در اثر مشورت و مذاکرة اين جرگه،

سبکتگین که تا آنوقت در جملۀ ارکان درجۀ اول نبود به پادشاهي برگزيده شد
(همان.)26 :

رويکرد رايج بهدست ميآيد ،خال

آن چیزی است که در مناب عام تاريخي بدان

پرداخته شده است.
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در حالي که گفتن اسم جرگه در اين دوره از تاريخ گزافهای بیش نیست و آنچه از
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آسیبشناسی جرگهها از منظر جریانهای تاریخنگاری
لويه جرگـه در فصـل ششـم ،مـادة  110قـانون اساسـي افغانسـتان «عـاليتـرين مظهـر
ارادة مــردم» معرف ـي شــده اســت (قــانون اساس ـي ،1382 ،مــاده)55 :؛ امــا جريانهــای
ســهگانه (مليگـــرا ،چـــپگرا و اســـالمگرا) درضـــمن اينکـــه جرگـــه را پديـــدهای
تــاريخي ميداننــد و جايگــاه ارزش ـي بــرايش قائــل شــدهاند ،نقــدها و آس ـیبهای را
نیز بهصورت موردی مطـر کردهانـد کـه در ايـن بخـش بـدان پرداختـه شـده اسـت.
مجیب رحمان رحیمـي ،نويسـندة وابسـته بـه جريـان جهـاد و مقاومـت ،لويـه جرگـه
را پديدة تازه ،پسااسـتعماری و اختـرا نظامهـای سیاسـي در حیـات کشـور مـيدانـد
و آن را بیشتر بهمثابـۀ ابـزار قـدرت بـرای توجیـه سیاسـتهای رسـمي نـام ميبـرد و
مدعي اسـت کـه حکومتهـا بـرای ايجـاد «هژمـوني» بـا اسـتفاده از نهادهـای جامعـۀ
مــدني و ابــزار ايــدئولویيک چــون نويســندگان ،نهادهــا ،رســانهها ،مــدار ،،نصــاب
(برنامــه) درســي ،مســاجد و  ...تــالش ميکننــد ديــدگاهها ،برداشــتها ،ابزارهــا و
روشهای اعمـال سـلطه و نفـوذ را بهصـورت منسـجم و قان کننـده ارائـه کننـد تـا از
يکســو مفــاهیم مــوردنظر قــدرت در ذهــن افــراد جامعــه تهنش ـین شــود و از ســوی
ديگــر زمینــۀ حکومــت کــردن و تــداوم حکومــت و اعمــال ســلطه بــر افــراد بــدون
توســل بــه خشــونت فــراهم شــود .بــا اســتفاده از ايــن روش ،حکومــت يــا گــروه
حــاکم ،در مــواردی بــا اعمــال ســلطه و فشــار و در مــواردی بــا اســتفاده از «قــدرت
نرم» افراد جامعـه يـا «اتبـا » را بـه پـذيرفتن ارزشهـای اخالقـي ،سیاسـي و فرهنگـي
خــود ترغیــب م ـيکنــد .ايــن رويکــرد در بس ـیاری مــوارد بــا برقــراری «هژمــوني» و
«اســتیال» ،نیروهــای آزادیخــواه و دمــوکرات را از تحقــ اهــدا

و آرمــانهــای

آزادیخواهانهشــان در جامعــه بــازميدارد (رحیمــي .)148 :1379 ،همچنــین ،قیــوم
ســـجادی مينويســـد :از نظـــر تـــاريخي لويـــه جرگـــه بـــهمنزلـــۀ يکـــي از منـــاب
از عــر

و ســنتهای پشــتون بــوده و از طريــ اجتمــا رؤســای اقــوام ،علمــا و

متنفــذان اجتمــاعي بــرای پادشــاه وجــه قــانوني و شــرعي ايجــاد ميکنــد .از زمــان
اماناه تـا امـروز شـاهان در مسـائل مهـم ،ازجملـه اعـالم پادشـاهي از ايـن جرگـهها
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مشروعیتسـاز بـرای نظامهـای سیاسـي در افغانسـتان بـوده اسـت کـه عمـدتاً ناشـي
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اسـتفاده کـردهانـد .جالـب اينکـه در بیشـتر جرگـهها عالمـان دينـي بـا درنظـر داشــتن
نقــش اجتمــاعي و سیاســي ديــن و نهادهــای دينــي ،حضــور چشــمگیر و فعــال
داشتهاند و با توجـه بـه سـاختار و بافـت درونـي جرگـهها ميتـوان بـه ايـن واقعیـت
دست يافت که آنچه در افغانسـتان ،بـهنـام ملـت مطـر مـيشـود ،عمـدتاً بـه مفهـوم
ملــت پشــتون بــوده و ديگــر اقــوام و ملیتهــا احســا ،مشــتر ملــي و همبســتگي
اجتماعي با آنان نداشـتهاند؛ امـا متأسـفانه هیچگـاه ايـن امـر بـهمنزلـۀ يـک معضـل يـا
مســئلۀ سیاســي و اجتمــاعي مــورد توجــه دارنــدگان قــدرت نبــوده و بــرای آن
چــارهجويي صــورت نگرفتــه اســت .سیاســت تحمیــل و داشــتن ديگــر اقــوام ســاکن
در کشـور مبنـي بـر پـذيرش ايـن نهــاد سـنتي تنهـا گزينـهای اسـت کـه شــاهان از آن
بهــره بردهانــد (ســجادی .)155 :1395 ،ابــوذر پیــرزادة غزنــوی يکــي از مورخــان
مطر جريان اسالمگرا نوشته است:
از اقــدامات بــزرگ اصــالحي و سیاســي دوران زمامــداری محمــد داوود ،يکــي
هــم تشــکیل لويــه جرگــه و تصــويب قــانون اساســي ســال  1355شمســي 1977
میالدی ریيـم او ميباشـد .بـه گمـان اغلـب ،محمـد داوود ميخواسـته اسـت بـا
برگــزاری ايــن لويــهجرگــۀ فرمايشــي و تصــويب قــانون اساســي مــوردنظر
خــويش ،بــه وعــدههای دادهشــدة گذشــتهاش در بیانیــۀ خطــاب بــه مــردم عمــل
نمايــد .عــالوه بــر ايــن ،او از ايــن طري ـ هــد ديگــری دنبــال ميکــرده و آن
قانونیــت بخشــیدن بــه ریيــم جمهــوری غیرقــانوني و کودتــايي  26ســرطان و
فــراهم نمــودن زمینــه بــرای دوام و اســتمرار آن دولــت در آينــده بــوده اســت
(غزنوی.)157 :1393 ،

ايــن در حــالي اســت کــه تحمیــل سیاســي و اجتمــاعي نــهتنها در جهــت نفــ
عمومي نیسـت؛ بلکـه خـود عامـل ويرانگـر ذهنیـت جمعـي و همبسـتگي ملـي بـوده
و رونــد ملتســازی را بــا چالشهــای جــدی روبــهرو ميســازد (مســی ارزگــاني،
انتخابــات محمــد داوود بیشــتر بــه میــل خــودش و يــا معرفــي دارودســتهاش بــود و
هرکـــه را الزم و مصـــلحت مـــيديدنـــد ،انتخـــاب ميکردنـــد (ح شـــنا:1366 ،،
 .)272درمجمو  ،لويه جرگـه بـهمنزلـۀ نهـاد سـنتي مشـروعیتسـاز ،نتوانسـت نقـش
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 .)43 - 40 :1390انتخابــات نماينــدگان در ايــن مجلــس (لويــه جرگــه) مثــل ســاير
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فراگیــر و ملــي را ايفــا کنــد .نقــش ايــن نهــاد ســنتي بــه بخشــي از جامعــۀ افغانســتان
(جامعــۀ پشــتون) محــدود بــوده و در میــان ســاير اقــوام کشــور ايــن نهــاد دارای
جايگــاه قــانوني نبــوده اســت .در قــانون اساســي جديــد ( )1382تــالش صــورت
گرفت تا لويه جرگـه بـهمنزلـۀ يـک نهـاد سـنتي در مـتن قـانون تنظـیم و تعريفشـده
برخــوردار شــود و از نظــر حقــوقي در حــد يکــي از نهادهــای قــانوني اثرگــذار و
دارای جايگــاه برتــر حقــوقي شناســايي شــود .هــر چنــد کــه ايــن جرگــه بــا آنچــه در
ســنت و رســوم پشــتونها از آن برداشــت ميشــود ،متفــاوت اســت .ايــن جرگــه يــک
نهــاد حقــوقي اســت کــه ارکــان ،اجــزا و صــالحیتهای آن کــامالً تعريــف شــده و
معــین اســت (ســجاد .)157 :1395 ،ايــن لويــهجرگــۀ فرمايشــي ابتــدا بــه رياســت
موقت شخصـي بـهنـام عبـدالحکیم حقـاني ،يکـي از قضـات متقاعـد سـابقه در کابـل
آغاز کـرد و بعـد عزيـزاه واصـفي بـه حیـث رئـیس آن تعیـین شـد .از همـه بیشـتر،
صـحنۀ مضـحک و دراماتیـک انتخـاب رئیسجمهــور بـود کـه در همـین لويـه جرگــه
به سررسـید .مطـاب پـالن مخفـي قبلـي در ايـن جلسـه يـک عضـو زن گفـت :رهبـر
ملــي محمــد داوود خــود را کانديــد ايــن عهــده (رياســت جمهــوری) کنــد (عطــايي،
 ،)389 :1383در حــالي کــه در لويــه جرگــههای ســنتي ،ریيمهــای وقــت از عنــوان
لويــه جرگــه بــرای کســب مشــروعیت و اقتــدار بــرای خــود ،اســتفاده ميکردنــد و
گــاهي طر هــا و اهــدا

خــود را از ايــن طريـ بــه کرســي مينشــاندند و کــامالً بــر

اســـا ،میـــل و ذوق پادشـــاه برگـــزار ميشـــد (اصـــولي .)13 :1395 ،بـــا وجـــود
بهرهمنـدی جريـان حـاکم از مشـروعیت سـنتي ،برخـي از حاکمـان ماننـد شـاه امـان،
نادرشــاه و محمــدظــاهرشــاه بــرای تقويــت مشروعیتشــان بــه ســنت جرگــه کــه از
ســنتهای کهــن میــان قبايــل پشتونهاســت ،روی آورنــد و بــا گــردآوردن ســران
طوايف از منـاط مختلـف افغانسـتان بـهويژه از منـاط جنـوبي پشتوننشـین مجلـس
مشــروعیت اصــل حکومــت و تصــمیمهای کــالن آن صــحه بگــذارد .بــهطور کلــي،
ميتوان گفـت کـه لويـه جرگـه مجرايـي اسـت کـه مشـروعیت سـنتي از قبـل آن بـه
نظــامي منتســب ميشــود و البتــه کــه ايــن موضــو مخــتص جريــان ســلطنت نیســت
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(شــفاهي .)61 :1393 ،حســن شــرق يکــي از اعضــای وابســته بــه جريــان چــپ
مينويسد
لويهجرگـۀ سـال  1355هــ ش کـه اعضـای آن از طـر همـین دسـته (گروهـي
کــه از اعضــای رهبــری حــزب انقــالب ملــي بــه شــمول وحیــد عبــداه کــه بــا
حســن شــرق خــوب نبــود) بــهنــام انتخــاب ،انتصــاب شــده بودنــد ،بزرگتــرين
لطمــه را در پیکــر معنــوی محمــد داوود و نفــوذش در میــان مــردم افغانســتان
وارد آورده بود (شرق.)133 :1370 ،

در افغانســتان نظــم سیاســي و حاکمیــت همــواره مبتنــي بــوده بــر ترکیبــي از
سیاســـتهای شخصـــي ،گروهـــي و اتحـــاد و ســـازش نخبگـــان کـــه بهوســـیلۀ
ســازوکارهای ســنتي از قبیــل اجمــا و قــدرتگیــری از طري ـ لويــه جرگــه کســب
مشــروعیت ميکــرده اســت (صــیقل )49 :1394 ،و درواقــ  ،نقــص و نارســايي ايــن
مجم و نهاد مشـروعیتبخـش نظـام سیاسـي در افغانسـتان و اصـرار بـر آن بـهمنزلـۀ
يــک ســنت تــاريخي ،شــکا ها و تعارضهــای قــومي و مــذهبي را تشــديد کــرده و
حاکمیــت را از دســتيــابي بــه مشــروعیت فراگیــر محــروم ســاخته اســت و بــا
مشــکالت جــدی روبــهرو ســاخته و شــکا های قــومي را تشــديد کــرده اســت
(مشــرقي .)80 :1389 ،درحقیقــت ،اعضــای آنهــايي کــه در ايــن جرگــهها دعــوت
ميشوند اين امتیاز را بـرای علـو مقـام خـود بـا حمايـت خـاموش حکومـت و بـرای
غلبه بـر دشـمنان و مخالفـان خـود يـا در بسـیاری از مـوارد بـرای اسـتفاده و اختنـاق
مزيد طبقۀ ضعیف بهکـار ميبردنـد .ناگفتـه نمانـد کـه لويـه جرگـه اصـالً يـک پديـدة
مربو به اقـوام پشـتون بـوده و در میـان سـاير اقـوام افغانسـتان مثـال آن ديـده نشـده
اســت (کشــککي .)33 :1365 ،درضــمن ،قلمــرو صــالحیت و اختیــارات لويــه جرگــه
هــم مــبهم و بســیار گســترده اســت و موضــوعات بســیار مهــم و حیــاتي را شــامل
تعیــین رئیسجمهــور بــرای مــدت شــش ســال و هفــت ســال کــه در قــانون اساســي
 1355خورشــیدی و قــانون اساســي  1366خورشــیدی بــهجای انتخــاب مســتقیم
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ميشــد کــه از حیطــۀ صــالحیت واقعــي ايــن جرگــهها بیــرون بــود .بــهطور نمونــه،
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مــردم از طريـ لويــه جرگــه درنظــر گرفتــه شــده اســت (دانــش.)96 :1389 ،گــزارش
لويه جرگه سال  1334خورشیدی در دورة سلطنت محمدظاهر شاه:
در موق انتخابـات حسـب تعامـل معـززين شـهر در حـدود  100نفـر در مدرسـۀ
حبیبیــه جم ـ شــدهاند تــا چنــد نفــر را بــرای حضــور در لويــه جرگــه انتخــاب
کنند ،نامهـای يـک تعـداد بزرگـان در روی تختهسـیاه تحريـر شـد ،محمـدهاشـم
مجددی نیز در آن محفـل حاضـر بـود ،بـا اصـرار حاضـرين نـام او در تختهسـیاه
تحرير شد .درنتیجه ،پنج نفر هـر يـک« :میـر سـید قاسـم» «غـالم محمـد فرهـاد»،
«میــرز محمــدخان يفتلــي»« ،محمــد قــدير ترکــي» و «محمــد هاشــم مجــددی»
بهعنوان نمايندگان شهر کابل انتخاب شدند (فی

زاد.)209 :1368 ،

از آنهم بـدتر اينکـه پـیش از انتخـاب نايـبرئیس مجلـس ،شخصـي بـهنـام عطـا
محمد توخي از کارمندان متقاعـد نظـام بـهمنزلـۀ رئـیس موقـت تعیـین شـد .او کـه از
ايــن افتخــار غیــرمتوق ـ سرمســت بــود در بیانــۀ ســپا،گــزاری ،خــودش را خــادم و
ســ

درگــاه شــاه خوانــد و مقــام و منزلــت جرگــه را در انظــار شــنوندگان راديــو

پايین آورد و چنین احساسي تولید کـرد کـه مـذاکرات بعـدی نیـز بـه همـین اسـلوب
صــورت گرفتــه اســت (فرهنــ  .)784 /2 :1390 ،محمــد داوود ســعي کــرد تــا بــا
راهانــدازی لويــه جرگــه بتوانــد بــه نظــام خــود صــبغۀ قــانوني دهــد و روش و
عملکردهای سیاسي خـود را انـدکي بـه غـرب متمايـل گردانـد .وی هـمچنـان وعـده
داده بود کـه قـانون اساسـي جديـدی نیـز تـدوين خواهـد شـد (تنـوير.)210 :1379 ،
معمــوالً در لويــه جرگــهها از عنــوان نماينــدگان مــردم بهرهبــرداری سیاســي شــده و
هیچگــاه لويــه جرگــهها منعکسکننــدة آرا و نظريــات ملــت و مــردم افغانســتان
نبودهانــد .حتــي عضــويت در لويــه جرگــه بــه انتصــاب مســتقیم شــاه بــوده اســت
(سـجادی .)156 :1395 ،بعــدها در عصــر امــاناه شــاه لويــه جرگــه بــه ابــزار پیشــبرد
برنامههای دولت تبديل شـد کـه هـر وقـت مـيخواسـت نماينـدگان پرقـدرت منـاط
ميگرفت (فرهن .)574 /2 :1390 ،
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و اقــوام مختلــف کشــور را فراخــوان مــيداد و بــهدلخواه خــود از آنهــا تصــويب
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نتیجه
نقش لويه جرگهها با توجه به خاستگاه و سازوکار پیدايش آن ،در مشروعیت بخشیدن
نظامهای سیاسي ،تصويب هفت قانون اساسي از هشت قانون اساسي کشور و
اختصاص فصل جداگانه در شش قانون اساسي حاکي از توان معنوی و جايگاه ويژة
انجمن لويه جرگه در بین مردم بوده است .تا به امروز در قسمتهای عمدة کشور
ساختارهای قبیلهای و ايلي حاکم است و با وجود حضور گستردة جامعۀ جهاني و
فعالیت بیش از دهها رسانۀ تصويری و صدها رسانۀ شنیداری و همچنان مردم
استانهای دوردست کشور و بیشتر قبايل به ارزشهای سنتي نظر داشته و نگاه آنان به
نهادهای مردمساالری و دموکراتیک مملو از ترديد است .با وجود آمريت لوييجرگه در
پرتو سنتهای مذکور ،نگاههای سلبي و انتقادهای تند دگرانديشان افغانستاني که بیشتر
آنها از اقوام غیرپشتون کشورند ،قابلتأمل است؛ زيرا مبنای استداللي آن بیانگر
محرومیت اقوام غیرپشتون از هرم قدرت و نقد نهادهای سنتي است که پیوسته هژموني
قدرت سیاسي را توجیهي عرفي ،سنتي و حتي شرعي و جدیترين نقدها را
درخصوص جرگهها و جايگاه و کارکرد آنها مطر ميکنند .در نگاه ايشان تداوم
جرگهها با وجود نهادهای حقوقي و تعريفشدة مدرن ،درواق  ،بازگشت به نهادهای
سنتي است .برگزاری مکرر آن با وجود مجلس شورای ملي و سنا ،تنها ميتواند در
تقويت حاکمیت سیاسي پشتونها که همواره حاکمیت سیاسي را در اختیار داشتهاند،
مؤثر باشد و تداوم آن سبب هرچه بیشتر شدن شکا های قومي و تشديد بحران در
افغانستان ميشود.
با اين حال ،جريانهای تاريخنگاری معاصر افغانستان ،جدای از نو تفکر و
باورهای خود ،درخصوص جايگاه لويه جرگهها اتفاقنظر دارند .در نگاه آنها لويه
جرگهها در طول تاريخ و بهخصوص در دوران معاصر مؤثرترين عنصر در حفظ
داشتهاند .عملکرد لويه جرگهها در برابر اشغال و تجاوز نیروهای خارجي پسنديده بوده
است و در جن های افغان و انگلیس نقش مهمي داشتهاند .مورخان ،لويه جرگهها را
عامل وحدت و همدلي مردم افغانستان برشمردهاند که وقتي مسئلهای را حلوفصل
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استقالل افغانستان بوده و در مبارزه علیه خارجيها و اشغالگران سهم عمدهای به عهده
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ميکنند ،همۀ اقوام مخالفتها را کنار گذاشتند ،بدان اهتمام ميورزند .از اين حیث ،لويه
جرگهها قضايای مهم و حیاتي کشور را زماني که مسئلۀ سرنوشت ملت در میان باشد
رسیدگي ميکنند و در نقطهای متمرکز ميسازند و راهحل آن را از طري افکار و آرای
عمومي جستوجو ميکنند .از اين نظر ،لويه جرگهها بهترين وسیله در رف اختالفات
درون قومي جامعۀ افغان است و بدين باورند که افغانها مسائل ملي خود را از طري
جرگههای قومي و ملي ـ که يک سنت پرارزش و ديرينۀ جامعه است ـ حل ميکنند.
هر سه جريان ،لويه جرگهها را بزرگترين اجتما تاريخي افغانستان دانسته و از آن
بهمنزلۀ «مجلس کبیر» مشورتي تعبیر کرده و آن را بزرگترين تجلي ارادة مردم
افغانستان قلمداد کردهاند؛ زيرا بسیاری از قوانین اساسي افغانستان چه در دوران شاهي
مطلقه ،چه دورة مشروطه ،چه دورة جمهوری ،چه دورة زمامداری چپيهای وابسته به
مسکو و چه در دورة حکومتداری مجاهدين و اسالمگراها ،از دل لويه جرگه بیرون
آمده است.
پینوشتها

1. Sabha
2. Simathy

 .3محققان افغاني در تحقیقات خود به لويه جرگههای مهم در تاريخ افغانستان پرداختهاند؛ اما بررسي
کارنامه و کارکرد آنها خار از مجال اين نوشتار است.
 .4ولس :وایة مغولي است که به قبیله يا اتبا يک شاهزاده گفته ميشود (انصاری« .)82 :1384 ،ولس»
هر يک از قبايل يا شاخهای از يک قبیله است که ظاهراً مفهوم مشتر المناف يا همسو دارد .هر
ولس چندين شاخه دارد که هر يک با رهبری بزرگي و درمجمو  ،تاب بزرگ (رئیس) ولس هستند
و هر شاخه ولس باز هم با شاخههای کوچکتر تقسیم ميشود و همین کار بر اسا ،گسترش
شاخههای ولس تکرار ميشود تا آنکه به چندين خانواده محدود ميشود .بزرگ يا رئیس يک ولس

دارد (بیلیو .)1391:31 ،پختون يا پتان اسم قومي است که در نواحي کوهستاني زندگي ميکردند.
کلمات پشتو و پشتون که افغانها بر زبان و قوم خود ميگذارند تا سدة هفتم تنها در محاورة زباني
بین مردم معمول بوده و در آثار کتبي بهنظر نرسیده است .همچنین ،کلمۀ پتان که بیشتر شکل
هندیشدة کلمۀ پشتانه و جم پشتون است .نتیجه اينکه پشتونها خود را پشتون گفتهاند .اين در
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را «خان» گويند (الفنستون.)164 :1376 ،
« .5پَخت» « ،پُخت»« ،پخته»« ،پُخته» و «پخُتون ـ خوا» يک وایة هندی است که معنای کوه پارسي را

لويه جرگه جايگاه آن در تاريخنگاری معاصر افغانستان ـــــــــــــــ احمدشعیب مسلميار و همکار
حالي است که فارسيزبانان آن را افغان و هنديان پتان نامیدهاند و هر سه کلمه از سدة شانزدهم در
کتابت راه يافته و به معنای واحد بهکار رفته است .عربها ،پشتونها را سلیماني گويند که وجه
تسمیۀ آن معموالً به محل سکونت اولي اين قوم در کوههای سلیمان است (فرهن .)68 /1 :1390 ،
معموالً پشتونها بر اسا« ،پشتون والي» مسائل خود را حلوفصل ميکردند .قانون عرفي پشتون
والي ظاهراً مبتني بر اصولي است که پیش از تأسیس يک حکومت شهری غلبه داشته است
(الفنستون .)169 :1376 ،پشتون والي مجموعه قوانیني است که زندگي مناط

پشتوننشین را

ساماندهي ميکند و از اعتقادات ،آدابورسوم ويژه تشکیل ميشود .با استناد به اين قانون
خونخواهي يا انتقامگیری نزد پشتونها امر رايج است .در عین حال ،پشتون والي بر جوانمردی،
مهماننوازی ،شجاعت و دفا از شر

بهويژه دفا از حیثیت زنان تأکید ميورزد (لويس ،بيتا:

 .)24پشتون والي از جنس انديشه و ايدئولویی نیست؛ بلکه از جنس سنتها و هنجارهای جامعۀ
پشتونهاست که طالبان متعل به اين جامعهاند؛ اما پشتون والي در عین حال که انديشه نیست به
انديشهسازی کمک ميکند .بنابراين ،پشتون والي در عین ايدئولویی نبودنش به گفتۀ رواء (:1369
 )28در عر پشتونها هم مجموعۀ قوانین و هم ايدئولویی است.

منابع
ـ اسناد کمیتۀ مرکزی حزب دموکراتیک خل افغانستان ( .)1363کابل :مطبوعۀ دولتي.
ـ اصولي ،زکريا ( .)1394ساختار و صالحیتهای لويه جرگه در قوانین اساسي افغانستان
( .)1382 - 1301کابل :سعید.

ـ الفنستون ،مونت استوارت ( .)1376افغانان ،جای ،فرهن

و نژاد (گزارش سلطنت کابل).

ترجمۀ محمد آصف فکرت .مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمي آستان قد ،رضوی.
ـ انصاری ،بشیر احمد ( .)1384ذهنیت قیبلوی ديوارة فرا راه تدين و تمدن .کابل :مؤسسۀ
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عبدالخال لعلزاد .کابل :سعید.
 -بیانهها و اسناد لويه جرگۀ جمهوری افغانستان ( .)1366کابل :مطبعه دولتي.

ـ دانش ،سرور ( .)1389حقوق اساسي افغانستان .کابل :مؤسسۀ تحصیالت عالي ابنسینا.
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ـ تنوير ،عبدالحلیم ( .)1379تاريخ و روزنامهنگاری در افغانستان .پیشاور :میوند.
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ـ روا ،اولیور ( .)1369افغانستان ،اسالم و نوگرايي سیاسي .ترجمۀ ابوالحسن سروقد مقدم.
مشهد :قدو ،رضوی.
ـ امیری ،علي ( .)1389رسالۀ شصت سال تاريخانگاری در افغانستان .کابل :به کمک بنیاد
آرمانشهر.
ـ سهام ،نصیر ( .)1366نظر مختصری بر پیشینۀ لويه جرگهها در میهن ما .کابل :مطبوعۀ دولتي.
ـ سجادی ،عبدالقیوم ( .)1395جامعهشناسي سیاسي افغانستان .کابل :وایه.
ـ سرمند ،نظر محمد ( .)1366جرگهها ،شوراها و ادارة حاکمیت .کابل :ادارة امور و ارگانهای
محلي شورای وزيران.
ـ شرق ،محمدحسن ( .)1370کربا ،پوشهای برهنهپا .پیشاور :میوند.
ـ شفاهي ،اماناه ( .)1393جريانشناسي تاريخ افغانستان معاصر .کابل :امیری.
ـ صیقل ،امین ( .)1394افغانستان معاصر ،تاريخ مبارزات و بقای يک ملت .بهکوشش
عبدالفغور روان فرهادی و کريل نورجانو  .ترجمۀ محمدنعیم مجددی .کابل :سعید.

ـ عطايي ،محمدابراهیم ( .)1383نگاهي مختصر به تاريخ معاصر افغانستان .ترجمۀ جمیل-
الرحمن کامگار .کابل :میوند.
عظیمی ،محمد نبی ( .)1376اردو و سیاست در سه دهۀ اخیر افغانستان .پیشاور :نشر دهکی نعلبندی
قصه خوانی.
ـ غبار ،میرغالم محمد ( .)1374افغانستان در میسر تاريخ .تهران :جمهوری.
غزنوی ،ابوذر پیر زاده (( .)1393تاریخ سیاسی معاصر افغانستان .تهران :عرفان.
ـ فی

زاد ،محمدعلم ( .)1368جرگههای بزرگ ملي افغانستان (لوی جرگهها) .الهور :مطبوعۀ
منصوره.

ـ فرهن  ،میر محمدصدي ( .)1390افغانستان در پنج قرن اخیر .بهکوشش ابراهیم شريعتي.
تهران :عرفان.
ـ قانون اساسي افغانستان ( .)1382کابل :مطبوعۀ دولتي .جريدة رسمي وزارت عدلیه .ش .818
ـ قاضي عطااهخان ( .)1336دپشتنو تاريخ .پیشاور :بيجا.
ـ کشککي ،صبا الدين ( .)1365دهۀ قانون اساسي .پیشاور :میوند.
ـ کاکر ،محمدحسن ( .)1995زندگينامۀ هیوان سن  .بيجا.
کاتب ،غالممحمد ( .)1303مطبعۀ سنگي وزارت جلیه حربیه .کابل :افغانستان.
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Abstract
The Loya Jirga has been as one of the most important and influential
National Grand Assembly in contemporary Afghanistan, since two centuries.
This grand assembly has unbreakable linkage with constitution of
Afghanistan. From the eight sections of the constitution, seven of them were
ratified by the Loya Jirgas and from the six chapters of the current
constitution; a full chapter is allocated about the Loya Jirga. This is while
some of the researchers and intellectuals of Afghan society have criticized
this institution and always considered it by negative viewpoint. In this paper,
the position and function of the Loy Jirgas, concept, content and its
genealogy have investigated by descriptive-analytical approach and toward
the explanation of historiographical reflection and in the following, the
derivative viewpoints and establishing the triple (Nationalist, Leftist and
Islamist) historiographical routes of Afghanistan`s contemporary
historiography, have mentioned about the Loy Jirgas. The result of the
research indicates that, the influence of the contemporary historiographical
routes, from political conditions and the continuity of the Loy Jirgas, in
justifying the political power of the times rulers, caused that, the mentioned
routes, despite criticizing the effective ethnic roots, on their functional
nature, got significant position to formation of the basic changes.
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