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تحلیل جامعۀ مدنی در افغانستان :مطالعۀ موردی لویهجرگه (1307ـ)1382
علی ساعی* 1،محمدباقر

زکی2

چکیده
موضوع اين مقاله مطالعۀ لويهجرگه بهمثابۀ يک جامعۀ مدني سنتي در افغانستان است .مسئلۀ
اين پژوهش عدم مطابقت کنش لويهجرگه با روايت نظری آن بهعنوان يک نهاد مدني سنتي
است؛ لويهجرگه در برهههايي از تاريخ افغانستان از فرايند دموکراتیکسازی حمايت کرده و
گاهي با حاکمان اقتدارگرا همسو شده است .سؤال اين پژوهش اين است :شروط تأثیرگذار بر
کنش لويهجرگه در حمايت از فرايند دموکراتیکسازی در افغانستان کداماند؟ مدل نظری اين
مقاله ترکیبي است از مفاهیم عدم توسعۀ اقتصادی و اجتماعي ،قبیلهگرايي و محدوديت کنش
دموکراتیک لويهجرگه .يافتههای تجربي اين متن داللت بر آن دارد که با توسعۀ اقتصادی ـ
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(دريافت 1399/05/12 :پذيرش)1400/02/27 :

اجتماعي و ضعیف شدن قبیلهگرايي ،بهمثابۀ يک فرهنگ سیاسي ضددموکراسي ،لويهجرگه از
دموکراتیک سازی کشور حمايت کرده است .در فقدان توسعۀ اقتصادی ـ اجتماعي و حضور
نشان داده شده است که لويهجرگه ظرفیت نهادی برای کمک به دموکراتیکسازی کشور را
دارد ،ولي ماهیت کنش آن بستگي به زمینههای اقتصادی ،اجتماعي و سیاسي آن دارد.
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پرنفوذ قبیلهگرايي در افغانستان ،لويهجرگه از اقتدارگرايي حمايت کرده است .در اين مقاله
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واژههای کلیدی :لويهجرگه ،توسعۀ اقتصادی ـ اجتماعي ،قبیلهگرايي ،جامعۀ مدني.

مقدمه
موضوع اين مقاله لويهجرگه بهمثابۀ يک جامعۀ مدني سنتي در افغانستان است .در اين
متن لويهجرگه از نظر داللت معنايي عبارت است از شورای سنتي متشکل از
ريش سفیدان ،نمايندگان اقوام ،علما و افراد متنفذ که درمورد مسائل مهم افغانستان
سنتي هم در حمايت از فرايند دموکراتیکسازی در افغانستان عمل کرده است و هم در
مخالفت با آن .مخالفت لويهجرگه با فرايند دموکراتیکسازی برخالف روايتي است که
در ادبیات نظری جامعۀ مدني درمورد کمک نهادهای مدني به دموکراتیکسازی جوامع
انساني بیان شده است .شواهد اين مدعا آن است که لويهجرگه با اصالحات دموکراتیک
امان اهلل ،پادشاه پیشین افغانستان ،مخالفت و با تأيید پادشاهي محمدنادر و تصويب
قانون اساسي موردنظر وی از اقتدارگرايي و تمامیتخواهي حمايت کرد .در زمان
سلطنت محمدظاهر ،لويه جرگه اصالحات دموکراتیک وی را تأيید کرد (Buchholz,

) .2007در سال  ،1355لويه جرگه با تأيید کودتای محمد داود و تعیین وی بهعنوان
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تصمیم ميگیرد .مدعای اين پژوهش اين است که لويهجرگه بهعنوان يک نهاد مدني

رئیس جمهور مجدداً از اقتدارگرايي حمايت کرد ) .(Sierakowska‐Dyndo, 1990پس
از سقوط حکومت طالبان ،لويهجرگه با تأيید قانون اساسي جديد در دموکراتیکسازی
ارائهشده ميتوان سؤال مقاله را به اين صورت فرموله کرد :شروط تأثیرگذار بر کنش
لويهجرگه در روند دموکراتیکسازی افغانستان کداماند؟.
ادبیات تجربی و نظری
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نظام سیاسي افغانستان نقش مؤثر داشت ) .(Goodson, 2004اکنون برمبنای اين استدالل
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در باب لويه جرگه تحقیقات متعدد انجام شده است .در اين پژوهش از میان تحقیقات
موجود ،دو تحقیق «لويهجرگه و جايگاه آن در تاريخنگاری معاصر افغانستان» و
«افغانستان و جامعۀ مدني» 1برای مرور و نقد انتخاب شدهاند .نويسندة مقالۀ نخست
روايت تاريخنگاران افغان درمورد لويهجرگه را تحلیل کرده است؛ در پژوهش مذکور از
سه جريان عمدة تاريخنگاری افغانستان با عنوان مليگرا ،چپگرا و اسالمگرا ياد و
مسلميار .)1399 ،در روايت ايجابي از فعالیت لويهجرگه از تأثیرگذاری و گرهگشايي آن
در مسائل ملي سخن گفته شده است (مهربان .)1361 ،در مقابل اين ديدگاه منتقدان
لويهجرگه آن را ساختۀ حکومتها ،توجیهکنندة سیاستهای آنها و ابزاری برای ايجاد
و تداوم هژموني گروههای حاکم در افغانستان معرفي کردهاند (رحیمي .)1397 ،در
پژوهش «افغانستان و جامعۀ مدني» ،نخست از تعاريف و تلقي رايج از جامعۀ مدني
انتقاد شده است .محققان تصريح کردهاند که ادبیات نظری موجود درمورد جامعۀ مدني
ناظر به جامعۀ مدرن غربي طرح و تدوين شده است و در جامعۀ سنتي و اسالمي مثل
افغانستان نميتواند همۀ واقعیت جامعۀ مدني را توضیح دهد .ارائۀ تعريف تنگدامنه از
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روايت ايجابي و سلبي آنها درمورد لويهجرگه توضیح داده شده است (رضوی و

جامعۀ مدني به اين نتیجهگیری ميانجامد که در افغانستان درواقع چیزی با عنوان جامعۀ
مدني وجود ندارد و به فرض وجود ،بسیار ضعیف و کمتوان است .پژوهشگران اين
نهادهای مدني سنتي ،که پیشینۀ بسیار طوالني در تاريخ و فرهنگ افغانستان دارند ،نیز
شامل آن شوند .به باور پژوهشگران مذکور ،جامعۀ مدني عبارت است از قلمرو
فعالیت هايي که در میان دولت و بازار قرار دارد .طبق اين تعريف ،شوراهای محلي،
شبکههای ديني ،سازمانهای غیردولتي ،انجمنها و گروههای داوطلبانه ،و احزاب
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تحقیق تأکید مي کنند که بايد تعريف جامع و موسع از جامعۀ مدني ارائه شود تا
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سیاسي از مصاديق جامعۀ مدني محسوب ميشوند ( .)Harpviken et al., 2002در اين
پژوهش نقش لويهجرگه در فرايند دموکراتیکسازی در افغانستان تحلیل ميشود.
بنابراين افزودة علمي اين پژوهش نسبتبه پژوهشهای پیشین ،توضیح نقش لويهجرگه
بهمثابۀ يک نهاد مدني سنتي و پرنفوذ در فرايند دموکراتیکسازی افغانستان است.
در باب ادبیات نظری موضوع بايد گفت لويهجرگه نمونهای از جامعۀ مدني در
جامعۀ مدني مراجعه کنیم .در ادبیات نظری جامعۀ مدني ظهور و کارکرد جامعۀ مدني
تابع زمینۀ اجتماعي ـ اقتصادی آن عنوان شده است .اگر جامعه به سطح مناسبي از
توسعۀ اجتماعي ـ اقتصادی برسد ،نهادهای مدني فعال در آن در خدمت
دموکراتیکسازی عمل ميکنند؛ چون توسعۀ اجتماعي -اقتصادی موجب گسترش
فرهنگ دموکراتیک در جامعه ميشود .ارزشهای دموکراتیک افراد را به کنش
دموکراتیک ترغیب ميکند ) .(Inglehart & Welzel, 2005; Putnam, 2002جامعۀ
مدني بدون بهرهمندی از ارزشهای دموکراتیک به دموکراتیکسازی نظام سیاسي کمک
نميکند ،حتي ممکن است در برابر آن عمل کند ;(Bayart, 1986; Beem, 2000
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افغانستان محسوب ميشود ،بنابراين بهلحاظ منطقي در تحلیل آن بايد به نظريههای

) .Fiorina, 1999; White, 1994در اين پژوهش در توضیح زمینۀ فرهنگي ـ سیاسي
لويهجرگه از مفهوم قبیلهگرايي استفاده شده است ،چون قبیلهگرايي در افغانستان حضور
) .2002; Popper, 1966قبیلهگرايي دارای سه مؤلفه است؛ سنتگرايي قبیلهای ،تقابل
با نظام سیاسي متمرکز و خشونتورزی .همۀ اين ويژگيها با ارزشها و نظم
دموکراتیک متعارضاند و وجود آنها بر فعالیت لويهجرگه در افغانستان نیز تأثیر
گذاشته است .سنتگرايي قبیلهای به اين معناست که میراث پدران و پیشینیان معیار
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مؤثر دارد ) (Kamali, 1985و يک مانع در برابر فرايند دموکراتیکسازی است (Klopp,
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ارزشگذاری در همۀ ابعاد زيست اجتماعي و سیاسي است؛ هر پديده و نظم جديد،
ازجمله نظام سیاسي دموکراتیک ،که مخالف با سنت قبیلهای باشد ،بدعت و مردود
محسوب ميشود ) .(Kamali, 1985دومین ويژگي قبیلهگرايي ،تقابل با نظام سیاسي
متمرکز است )(Tibi, 1990؛ قبايل بهدلیل اصرار بر خودمختاری ،همیشه با نظامهای
سیاسي متمرکز مخالفت کردهاند .سومین ويژگي قبیلهگرايي ،خشونتورزی است
به خشونت و جنگ متوسل ميشوند .اکنون برمبنای اين بحثهای نظری ميتوان
دستگاه نظری مقاله را چنین فرموله کرد :کنش لويهجرگه بهعنوان يک نهاد مدني سنتي
تابع سطح توسعۀ اجتماعي ـ اقتصادی و شیوع ارزشهای دموکراتیک در افغانستان
است .عالوهبرآن ،قبیلهگرايي بهعنوان يک فرهنگ سیاسي معارض با دموکراتیکسازی،
بر کنشگری لويه جرگه تأثیر گذاشته و در برخي موارد موجب مخالفت آن با فرايند
دموکراتیکسازی در افغانستان شده است .چارچوب مفهومي مذکور در مدل تحلیل
ذيل تصوير شده است:

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1400.13.2.3.4

255

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

)(Andreski, 1968؛ قبايل در برابر مخالفان و رقبا کمتر تن به مذاکره ميدهند و بیشتر
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کنش لويه

توسعه
اجتماعي

شکل  :1مدل تحلیلی پژوهش

لويهجرگه از نظر کارکرد دموکراتیک تابع قبیلهگرايي و میزان توسعۀ اجتماعي و
اقتصادی جامعۀ افغانستان است .ربط زمینه به کارکرد لويهجرگه در مدل تحلیل به اين
شرح است که توسعۀ اقتصادی و اجتماعي موجب ترغیب افراد جامعه به کنش
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قبیلهگرايي

جرگه

عدم

دموکراتیک ميشود ) .(Lipset, 1959اين رخداد بهصورت گذار از فرهنگ سنتي به
فرهنگ حامي دموکراسي تحقق مييابد (Diamond, 2003; Inglehart & Welzel,

نیافته است ) ،(World Bank, 2017فرهنگ سنتي معارض دموکراسي در آن حضور
قدرتمند دارد .محققان تأکید ميکنند که سنتهای فرهنگي نقش تعیینکننده در
کنشهای سیاسي و اجتماعي جوامع معاصر دارند (Diamond, 1988; Fukuyama,

) .1995; Huntington, 1996; Putnam et al., 1993عالوهبرآن ،قبیلهگرايي بهعنوان
يک فرهنگ سیاسي معارض دموکراسي در افغانستان حضور پرنفوذ دارد و بر کنش
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) .2010, 2005از آنجا که افغانستان از نظر اقتصادی و اجتماعي در حد مطلوب توسعه
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نهادهای مدني ،ازجمله لويهجرگه ،تأثیرگذار است ) .(Shahrani, 2008درنتیجه ،با
افزايش نسبي سطح توسعۀ اجتماعي و اقتصادی و ضعف قبیلهگرايي لويهجرگه از
فرايند دموکراتیک سازی در افغانستان حمايت کرده است و در مواقعي که سطح توسعۀ
اجتماعي و اقتصادی پايین و قبیلهگرايي در آن حضور نیرومند داشته ،لويهجرگه با
دموکراتیکسازی مخالفت کرده است.

در اين پژوهش ا ز روش تطبیقي تاريخي استفاده شده است .در روش تطبیقي تاريخي
به تواليهای تاريخي پديده ها و وقوع آن در فرايند زمان توجه ميشود (Abbott,

)1990; Pierson, 2000؛ روش تطبیقي تاريخي ،امکان مقايسۀ نظاممند و زمینهمند
موردهای مشابه و متفاوت را فراهم ميکند ).(Mahoney & Rueschemeyer, 2003
برای سنجشپذير کردن مفاهیم پژوهش ،مفاهیم مذکور تعريف عملیاتي ميشوند.
لویهجرگه :شورای سنتي متشکل از ريش سفیدان ،نمايندگان اقوام ،علما و افراد
متنفذ است و در آن درمورد مسائل مهم کشور تصمیم گرفته ميشود ;(Adamec, 2003
). Herb & Kaplan, 2008
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چارچوب روششناختی

توسعۀ اقتصادی ـ اجتماعی :توسعۀ اقتصادی و اجتماعي که بهمثابۀ زمینۀ
تعريف و سنجش شده است؛ توسعۀ اقتصادی برحسب میزان درآمد سرانه ،تولید
ناخالص ملي ) ،(Szirmai, 2005میزان سرمايهگذاری صنعتي ،میزان سهم صنعت در
تولید ناخالص ملي ،شهرنشیني و نیروی کار صنعتي سنجش شده است (Midlarsky,

) . 1997توسعۀ آموزشي برحسب دو مؤلفۀ جمعیت با سواد و قشرهای اجتماعي جديد
سنجش شده است .قشرهای اجتماعي جديد که در اثر توسعۀ اقتصادی و آموزشي
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لويه جرگه در اين پژوهش درنظر گرفته شده است ،در دو بُعد اقتصادی و آموزشي
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ظاهر ميشوند ،برحسب تعداد دانش آموزان ،معلمان ،دانشجويان و استادان محاسبه
ميشود ).(Baster, 1972

قبیلهگرایی :قبیلهگرايي دارای سه خصوصیت سنتگرايي قبیلهای

(Kamali,

) ،1985تقابل با نظام سیاسي متمرکز ) (Gellner, 2012و خشونتورزی (Andreski,

) 1968است .در اين پژوهش سنتگرايي قبیلهای برحسب مخالفت نمايندگان قبايل در
شده است .تقابل با نظام متمرکز برحسب مخالفت قبايل با هر نوع دخالت حکومت
مرکزی در مناطق قبیله ای سنجش شده است؛ اين دخالت شامل گرفتن مالیات،
سربازگیری ،حل منازعات از طريق دادگاههای رسمي ،تصويب و اجرای قوانین و امور
مشابه است .خشونت ورزی در اين پژوهش براساس شورش مسلحانۀ قبايل علیه
حکومت مرکزی و جنگ داخلي سنجش شده است.
روش جمعآوری دادهها :دادههای اين پژوهش با استفاده از روش اسنادی و رجوع
بهصورت جلسات لويهجرگه ،کتب تاريخي معتبر و گزارشهای نشرنشده توسط
نهادهای دولتي و بینالمللي درمورد افغانستان ،گردآوری شده است.
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لويهجرگه با اصالحات دموکراتیک با استناد به عرف قبیلهای و آموزههای ديني سنجش

روش تحلیل :در اين پژوهش دو سطح تحلیل تعريف شده است؛ تحلیل
درونموردی و تحلیل بینموردی .در تحلیل درونموردی شواهد تجربي مفاهیم تحقیق
واقعه بهمثابۀ امری زمینهمند ،زمانمند و فرايندی تحلیل ميشود (ساعي .)1390 ،در
تحلیل بینموردی ،با استفاده از روش تفاوت استوارت میل ) (Mill, 1843ارتباط کنش
لويهجرگه با توسعۀ اقتصادی ـ اجتماعي و قبیلهگرايي در چهار دورة تاريخي بهطور
مقايسهای تحلیل شده است .مطابق اين روش ،کارکرد دموکراتیک لويهجرگه مبتنيبر
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سطح توسعۀ اقتصادی ـ اجتماعي افغانستان و چگونگي حضور قبیلهگرايي در چهار
دورة تاريخي مقايسه و تحلیل شده است.
جدول  :1دورههای فعالیت لویهجرگه
دورۀ تاریخی
سلطنت اماناهلل ()1307

فعالیت لویهجرگه
 .1تصويب نخستین قانون اساسي افغانستان؛
 .2تصويب و اصالح تعدادی از قوانین عادی

جمهوری افغانستان ()1355

 .1تعیین محمد داود بهعنوان رئیس جمهور؛
 .2تصويب قانون اساسي افغانستان

دولت اسالمي انتقالي افغانستان ( )1382تصويب قانون اساسي افغانستان

در اين پژوهش تنها فعالیت لويهجرگه در چهار دورة تاريخي مندرج در جدول 1
برای تحلیل انتخاب شده است ،چون درمورد ساير دورههای فعالیت آن دادههای کافي
وجود ندارد.
تحلیل تجربی
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پادشاهي محمدظاهر ()1343

تصويب قانون اساسي افغانستان

مهمترين يافتههای اين پژوهش درمورد کنش لويهجرگه و زمینههای آن ازقبیل سطح
توسعۀ اقتصادی ـ اجتماعي و حضور قبیلهگرايي در چهار دورة تاريخي ارائه ميشود.
پادشاهي اماناهلل تحلیل ميشود .اين دوره را ميتوان آغاز روند نوسازی و حرکت به
سوی سلطنت مشروطه در افغانستان نامید ) .(Jawad, 1992نخستین گامهای اصالحي
به سوی برابری و تأمین حقوق انساني در پرتو قانون اساسي و قوانین عادیِ رقم خورد
که در دورة سلطنت اماناهلل تدوين شدند.
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در اين مقاله ،نخست کنش لويهجرگه و زمینههای اقتصادی ـ اجتماعي آن در دورة
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اقتصاد افغانستان در زمان سلطنت اماناهلل تقريباً راکد و بيرمق بود؛ منابع سرمايۀ
کشور عبارت بود از کشاورزی ،تجارت و صنعت .اماناهلل برای رفع مشکالت اقتصادی
اقدام به جلب کمکهای خارجي کرد ) .(Ganjoo, 1986اين اقدامات تأثیر زيادی بر
اقتصاد کشور نداشت ،چون زيرساختهای اقتصادی کارآمد وجود نداشت .عالوهبرآن،
در جنوب کشور علیه حکومت اماناهلل شورش مسلحانه رخ داد؛ اين شورش بر منابع
خارجي دچار مشکل شد (مجددی .)1997 ،جمعیت باسواد افغانستان در عصر اماناهلل
يک درصد ذکر شده است ) .(Ganjoo, 1986در زمان حکمراني اماناهلل چندين پیمان
همکاری آموزشي بین افغانستان و کشورهای اروپايي امضا شد ) .(Gregorian, 1969او
تالش کرد يک نظام تعلیم و تربیت سکوالر را در کشور تأسیس کند که آموزش را
برای زنان و مردان بهطور همسان فراهم کند ) .(Runion, 2007همۀ مدارس افغانستان
در زمان اماناهلل خان به  322مدرسه ميرسید .تعداد دانشآموزان مدارس ابتدايي تا سال
 1927به  51هزار دانشآموز و کل دانشآموزان دورة ثانوی به  300دانشآموز ميرسید.
برای دورة ابتدايي  650معلم و برای دورة ثانوی  100معلم استخدام شده بود (مجددی،
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ملي و اقتصاد کشور تأثیر منفي گذاشت ،در حدی که دولت در بازپرداخت وامهای

 .)1997در زمان اماناهلل در حدود  150دانشجو در تحصیالت عالي مشغول تحصیل
بوده است ).(Adamec, 1974

خشونتورزی بهعنوان مؤلفههای قبیلهگرايي در افغانستان حضور مؤثر داشتند .در
فرهنگ قبیلهای افغانستان ،اصالحات سیاسي اماناهلل دخالت حکومت مرکزی در امور
قبايل تلقي شد و روحانیون و رهبران قبايل با اصالحات دموکراتیک مخالفت کردند.
اين مخالفت به ستیز مسلحانه بین بخشي از قبايل کشور با حکومت اماناهلل منجر شد.
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در اين جنگ نزديک به چهارده هزار نفر جانشان را ازدست دادند (کاتب هزاره،
 .)2013درنهايت اماناهلل از اريکۀ قدرت به زير کشیده شد و حبیباهلل کلکاني برای
مدت کوتاهي شاه افغانستان شد.
مهمترين فعالیت لويهجرگه در زمان سلطنت اماناهلل در سالهای  1303و 1307
انجام شد .اماناهلل خان نشست لويهجرگه را برای کسب حمايت اقوام و گروههای
قانون اساسي و ديگر قوانیني که توسط لويهجرگه در زمان اماناهلل تأيید شدند بيترديد
گامي مهم به سوی اصالحات دموکراتیک و حاکمیت قانون بود ،ولي لويهجرگه با
برخي از مهم ترين اصالحات پیشنهادشده از طرف پادشاه مخالفت کرد؛ نمايندگان
لويه جرگه با تحصیل زنان در مدارس و مراکز آموزشي مخالفت کردند ،ممنوعیت
ازدواج دختران غیربالغ را نپذيرفتند و هندوهای افغانستان را ملزم کردند متفاوت از
مسلمانان لباس بپوشند تا بهعنوان غیرمسلمان شناخته شوند .لويهجرگه به تبعیض در
برابر زنان و اقلیتهای ديني مشروعیت قانوني بخشید ).(Gregorian, 1969

تصويب قانون اساسي افغانستان در سال  1343مهمترين فعالیت لويهجرگه در زمان
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سنتي پرنفوذ جامعه از برنامههای اصالحي حکومت برگزار کرد ).(Barfield, 2010

سلطنت محمدظاهر محسوب مي شود .در اين دوره ،وضعیت اقتصادی افغانستان از
گذشته بهتر شد؛ بخش کشاورزی با جذب  2،900،000نفر ،بیشترين سهم را در بازار
شاغل در بخش صنعت  9،045افغاني بود .میزان صادرات کشور به رقم 73،861،000
دالر رسید (پیشرفت پالن :تحلیل اوضاع اقتصادی .)1343 ،در اين دوره شمار مدارس
 ،1،718تعداد دانشآموزان  307،693و شمار معلمان  6،643نفر بوده است ،تعداد
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اشتغال داشت ،سهم صنعت در اشتغال کمتر از يک درصد و متوسط درآمد ساالنۀ افراد
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دانشجويان به  2،504و شمار استادان به  448نفر رسیده است (پیشرفت پالن :تحلیل
اوضاع اقتصادی.)1343 ،
در زمان سلطنت محمدظاهر با گسترش آموزش ،شکلگیری انجمنهای مدني
) (Rubin, 1992و تثبیت بنیادهای قدرت حکومت از طريق سازمان مدرن ارتش،
قبیلهگرايي توانايي تقابل و کنش خشونتبار علیه حکومت را ازدست داد .حکومت
موج دموکراسيخواهي جهاني ناگزير شد بهطور محدود و کنترلشده اصالحات
دموکراتیک را در قالب پیشنويس قانون اساسي جديد برای تأيید به لويهجرگه ارائه
کند .در سال  1343نشست لويهجرگه در اين مورد در کابل برگزار شد .اصالحات
دموکراتیک که در اين نشست از طريق تصويب پیشنويس قانون اساسي انجام شد در
تاريخ افغانستان نقطۀ عطفي به حساب ميرفت .برای نخستین بار گام مهمي در راستای
تمرکززدايي قدرت سیاسي از طريق تفکیک سه قوة مجريه ،قضائیه و مقننه برداشته شد.
فعالیت سیاسي و حضور اعضای خانوادة سلطنتي در پستهای مهم دولتي ممنوع شد
(قانون اساسي .)1946 ،عالوهبرآن ،برای نخستینبار در قانون اساسي جديد قانونگذاری
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تحت فشار مشارکتخواهي جمعیت تحصیلکرده ،سازمانها و نهادهای مدني مدرن و

از سیطرة نفوذ شاه و شريعت خارج و دارای يک سازوکار دموکراتیک شد .مضافبرآن،
طبق مواد  67 ،66 ،65و  68قانون اساسي ،پارلمان ميتوانست بر فعالیت همۀ اعضای
غیرمسئول تعريف شده بود و ميتوانست شورای ملي را منحل کند .همچنین جرگههای
واليتي بهعنوا ن نهاد مشورتي مردمي در قانون اساسي جديد تأيید شدند .در قانون
اساسي جديد که در لويهجرگه تصويب شد آزادی بیان بهعنوان حق انساني به رسمیت
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شناخته شد؛ به طور مشخص طبق قانون جديد نشر کتاب و مطبوعات منوط به اجازة
حکومت نبود و اين يک پیشرفت به حساب ميرفت (قانون اساسي ،1343 ،مادة .)31
در زمان سلطنت محمدظاهر با تدوين قانون اساسي جديد و تأيید آن توسط
لويهجرگه گام بلندی بهسوی مشروطیت و اصالحات دموکراتیک برداشته شد ،ولي
محمد داود ،پسر عموی شاه و از اعضای ارشد خانواده سلطنتي ،در مخالفت با
جمهوری و خودش را رئیس جمهور اعالم کرد (عظیمي .)1376 ،محمدداود در پیروی
از سنت سیاسي رايج در افغانستان و برای توجیه رياست جمهوری خودش نزد افکار
عمومي ،در سال  1355لويه جرگه را فراخواند تا قانون اساسي جديد را تصويب و
خودش را بهعنوان رئیس جمهور منتخب معرفي کند.
افغانستان علي رغم پیشرفت اقتصادی نسبي که در زمان محمدظاهر و محمدداود
داشت تا رسیدن به توسعهيافتگي اقتصادی فاصلۀ زيادی داشت؛ طبق گزارش سال
 1975سازمان ملل متحد ،در ردهبندی سطح توسعه  129کشور در حال توسعه،
افغانستان در جايگاه  108قرار داشت .سرانۀ درآمد  130دالر و نرخ رشد اقتصادی
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اصالحات مذکور در سال  1352محمدظاهر را از سلطنت برانداخت و نظام جديد را

کشور  2/3بوده است) .(World Economy Yearbook, 1982کشاورزی بیشترين سهم
را در تولید ناخالص ملي داشته است (پالن هفت سالۀ انکشافي اقتصادی و اجتماعي
ساکن بوده است .در اين دوره دسترسي به آموزش و پرورش افزايش يافت؛ شمار
دانشآموزان از رقم  631،600در سال  1352به  69،1000نفر در سال  1354رسید.
شمار دانشجويان در سال  1354به  8200نفر و تعداد استادان دانشگاه  899نفر بوده
است ).(Amiri, 1993
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افغانستان .)1355 ،سهم صنعت در اشتغال  7/1درصد و  14درصد جمعیت در شهرها
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در زمان زمامداری محمد داود قبیلهگرايي بهعنوان ارزشي فرهنگي در جامعه وجود
داشت ،ولي در اثر استفادة حکومت از قوة قهريه ،قبايل فاقد توانايي تقابل با حکومت
مرکزی و خشونتورزی بودند ) .(Saikal et al., 2012مضاف بر آن ،در اين برهه تنش
بین پاکستان و افغانستان بر سر مالکیت مناطق پشتوننشین کنار مرز ديورند افزايش
يافت .اين تهديد ميتوانست در داخل کشور بهعنوان پديدهای وحدتبخش عمل کند؛
متوقف و همۀ قبايل در اتحاد استراتژيک علیه تهديد بیگانه عمل ميکنند .تنش در
روابط افغانستان با پاکستان مليگرايي را تشديد و خشونت قبیلهای در داخل کشور را
متوقف کرد .محمدداود در سرکوب قبايل موفق عمل کرد ،ولي سیاست سرکوب او در
برابر گروههای اسالمگرا ،آنها را به خشونتورزی وادار کرد (ارغنداوی .)1377 ،گذار
اسالمگراها از مبارزة صلحآمیز و قانوني به طغیان مسلحانه يک بار ديگر به شکلگیری
ائتالف بین آنها و سران قبايل انجامید .ائتالف قبايل و اسالمگراها در زمان حکمراني
داود آنچنان بر وضعیت سیاسي کشور تأثیر زيادی نگذاشت ،ولي سرآغاز نقطۀ بحران
جنگ داخلي شد که برای سالیان سال ادامه داشت و همۀ دارايي کشور را نابود کرد.
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چون در فرهنگ قبیلهای هرگاه قبیله در برابر بیگانه قرار بگیرد ،کشمکشهای داخلي

همانطور که پیشتر توضیح داده شد محمدداود با کودتا سلطنت محمدظاهر را
برانداخت و در پیروی از سنت سیاسي رايج در افغانستان ،پس از سه سال حکمراني،
پیشنويس قانون اساسي را تصويب و محمدداد را بهعنوان رئیس جمهور انتخاب کرد.
ترکیب و انتخاب نمايندگان لويهجرگه در اين دوره پرسشبرانگیز بود؛ از  352نفر
نمايندهای که در آن نشست شرکت کردند 130 ،نفر آن توسط حکومت انتخاب شده
بود 222 ،نفر نمايندة ديگر در ظاهر با رأی مردم انتخاب شدند ،ولي درواقع حکومت
264
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در گزينش افراد نقش داشت .از همین رو برخي از افغانها اين لويهجرگه را يک
گردهمآيي نمايشي خوانده اند نه يک جرگۀ سنتي رايج در افغانستان .در مديريت
لويهجرگه نمايندگان شرکتکننده نقشي نداشتند؛ حکومت نزديکترين فرد به
محمدداود را بهعنوان رئیس لويهجرگه برگزيد .در همین لويهجرگه هنگامي که از
نمايندگان خواسته شد کسي يا کساني را برای رياست جمهوری کانديدا کنند ،همه
کردند .در نهايت محمدداود به تنهايي کانديدای رياست جمهور شد و بدون آنکه رأی
گیری سری انجام شود اعالم شد که نمايندگان او را بهعنوان رئیس جمهور برای شش
سال آينده انتخاب کردند (فیضزاد .)1368 ،لويه جرگه با انتخاب ايشان در واقع
اقتدارگرايي را تأيید کرد .آنچه را لويهجرگه در قانون اساسي جديد تحت عنوان
صالحیتهای رئیس جمهور تصويب کرد همان مواردی بود که در سلطنت مطلقه
محمدنادر و جود داشت؛ رهبری نیروهای مسلح ،انحالل شورای ملي ،نصب و عزل
مقامات دولتي از وزير و قاضيالقضات گرفته تا سفرا ،و صدور احکام حکومتي که از
نظر اعتبار برابر با قانون محسوب ميشدند .در مادة  40قانون اساسي آمده بود که در
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سکوت کردند به جز تعدادی از نزديکان محمدداود که بر رئیس جمهور شدن او اصرار

کشور سیستم تکحزبي به رهبری حزب انقالب ملي برقرار خواهد شد (قانون اساسي
دولت جمهوری افغانستان .) 1355 ،اين ماده درواقع اعمال محدوديت بر مشارکت
نزديکان محمدداود بود.
از سال  1355تا سال  1380خشونت و جنگ کشور را فراگرفت .پس از سقوط
طالبان در سال  1380لويه جرگه به میدان سیاست افغانستان بازگشت .در اين بخش
طبق مدل تحلیل اين پژوهش نخست زمینههای اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي
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لويهجرگه در افغانستا ِن پس از طالبان بررسي ميشود ،پس از آن کنش لويهجرگه با
تمرکز بر تصويب قانون اساسي بررسي ميشود.
افغانستان در دوران پس از طالبان شاهد رشد اقتصادی خوبي بود؛ سهم صنعت از
تولید ناخالص داخلي به  22درصد رسید (افغانستان در آينۀ ارقام .)1394 ،امید به
زندگي از  56سال به  61سال افزايش يافت .دسترسي مردم به انرژی برق افزايش يافت
به 11،480مدرسه و  34دانشگاه رسید .تعداد دانشآموزان و دانشجويان به 454،833,6
دانشآموز و  68،307دانشجو رسید .در همین زمان  3،141استاد دانشگاه و 150،897
معلم در مراکز آموزشي افغانستان مشغول تدريس بودند (سالنامۀ احصائیوی افغانستان،
.)1390
پس از سقوط طالبان قبیلهگرايي تا حدودی کاهش يافت ،ولي با گذشت زمان،
تقابل قبايل با حکومت مرکزی و خشونتورزی آنها در قالب فعالیت مسلحانۀ گروه
طالبان علیه حکومت ظاهر شد .برخالف دورههای پیشین ،در اين دوره جمعیت زيادی
از مردم کشور با ستیزهجويي طالبان مخالفت کردند .عالوهبرآن ،حکومت افغانستان و
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) .(Donati, 2014در نخستین سالهای پس از سقوط طالبان ،شمار مدارس و دانشگاهها

کشورهای عضو ناتو ،به ويژه اياالت متحدة آمريکا طالبان را به شدت سرکوب کردند
).(Jackson, 2005; Wilner, 2010

لويهجرگه بود .اين لويهجرگه موفقترين لويهجرگه در تاريخ سیاسي افغانستان از بدو
پیدايش اين کشور تا کنون به شمار ميرود )(Rubin, 2004؛ نخستین بار در اين
لويهجرگه حکمراني مبتنيبر حقوق بشر و کرامت انساني بهرسمیت شناخته شد؛ در
مواد ششم و هفتم قانون اساسي مصوب لويهجرگه ،دولت مکلف شده است کشور را
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مبتني بر عدالت ،کرامت انساني و حقوق بشر مديريت کند .مضاف بر آن ،تفکیک قوای
مجريه ،قضائیه و مقننه طوری تنظیم شد که ميتوان آن را گامي مهم در راستای
تمرکززدايي از ساختار قدرت تعريف کرد ) .(Thier, 2007البته اين هنوز به معنای عدم
تمرکز قدرت و توزيع متوازن آن در افغانستان نیست؛ در لويهجرگه قانون اساسي شکل
نظام سیاسي رياستي تعريف شد که طبق آن بخش زيادی از تصمیمگیریها و امور
برای مشارکت سیاسي مردم فرصتهای متعدد تعريف شد؛ انتخابات رياست جمهوری،
شورای ملي ،شورای واليتي ،شورای ولسؤالي و شهرداریها از مهمترين موارد اين
فرصتها محسوب ميشوند .مهم تر از آن ،آزادی تحزب و نشر است که در قانون
اساسي به آن تصريح شده است؛ همۀ شهروندان ميتوانند آثار مکتوب و غیرمکتوب را
بدون الزام دريافت مجوز منتشر کنند؛ همچنین شهروندان کشور ميتوانند انواع رسانه
را تأسیس و با بهرهمندی کامل از آزادی بیان مطالبشان را نشر و پخش کنند (قانون
اساسي افغانستان ،مواد  34تا .)36
مطابق با روش پژوهش تطبیقي تاريخي ،همۀ دورهها بهصورت درونموردی تحلیل
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اجرايي در نهايت رياست جمهوری متمرکز است ) .(Meininghaus, 2007عالوهبرآن،

شدند؛ اکنون در پیروی از روش مذکور به مقايسه دورههای تاريخي پرداخته ميشود:
جدول  :2مقایسۀ کنش لویهجرگه در چهار دورۀ تاریخی

لويهجرگه در زمان
پادشاهي اماناهلل
لويهجرگه در زمان
پادشاهي محمد

بسیار پايین

بسیار پرنفوذ

رد اصالحات دموکراتیک اماناهلل

پايین

ضعیف

اقتصادی و اجتماعي
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تأيید اصالحات دموکراتیک
محمدظاهر
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دورههای تاريخي

سطح توسعۀ

قبیلهگرايي

نوع کنش لويهجرگه
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ظاهر
لويهجرگه در
رياست جمهوری

پايین

ضعیف

حمايت از اقتدارگرايي محمد داود

محمد داود
لويهجرگه در دولت
اسالمي انتقالي

پايین

ضعیف

حمايت از دموکراتیکسازی کشور

همانطور که در جدول  2ذکر شده است لويهجرگه در عهد پادشاهي اماناهلل
ازحیث زمینه و کنش با سه مورد ديگر يعني لويهجرگه در زمان پادشاهي محمدظاهر و
محمدداود و در دولت انتقالي پس از طالبان متفاوت است .در اين دوره سطح توسعۀ
اقتصادی و اجتماعي کشور پايینتر از دورههای ديگر است؛ مهمتر از آن ،لويهجرگه در
اين دوره با رد اصالحات دموکراتیک اماناهلل ،نهتنها کارکرد دموکراتیک نداشت ،بلکه
علیه دموکراتیک سازی کشور عمل کرد .زمینۀ اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي لويهجرگه
در سه مورد از چهار مورد تاريخي مشمول اين پژوهش مشابه است .فعالیت لويهجرگه
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افغانستان

در زمان پادشاهي محمدظاهر ،رياست جمهوری محمد داود و در دورة پس از طالبان
در شرايطي انجام شده است که سطح توسعۀ اقتصادی و اجتماعي افغانستان پايین و
علت ضعف قبیلهگرايي در اين موارد بهرهمندی حکومت از نیروی نظامي برای
سرکوب گروههای قبیله ای مخالف تغییر و اصالح بوده است .تقابل قبايل با حکومت
مرکزی و خشونتورزی آنها ،بهعنوان دو مؤلفۀ قبیله گرايي ،در اثر مواجه بودن با
نیروی سرکوبگر حکومت ،ضعیف شده است .عالوهبرآن ،حکومتهای وقت در
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تصمیمگیریهای لويهجرگه تأثیرگذار بودهاند .ازاينرو ،لويهجرگه از تغییرات و
اصالحات موردنظر حکومت های وقت حمايت کرده است؛ در عهد پادشاهي
محمدظاهر ،حکومت از طريق تدوين قانون اساسي جديد کوشید نظام سیاسي کشور را
دموکراتیک سازد؛ پس از سقوط طالبان ،دولت انتقالي افغانستان با حمايت جامعۀ بین
الملل با تدوين قانون اساسي جديد يک نظام سیاسي دموکراتیک را بنیان گذاشت.
حکمراني محمد داود لويهجرگه در همراهي با حکومت وقت درواقع از اقتدارگرايي
حمايت کرد.
نتیجه
داللت نظری يافتههای اين پژوهش را ميتوان چنین خالصه کرد :لويهجرگه از حیث
کنش دموکراتیک تابع میزان نفوذ قبیلهگرايي در افغانستان است؛ با کاهش نفوذ
قبیلهگرايي در افغانستان ،لويهجرگه بهعنوان يک نهاد مدني سنتي ميتواند دموکراتیک
عمل کند .برخالف فرضیۀ اولیۀ اين پژوهش مبني بر تأثیر مستقیم توسعۀ اقتصادی ـ
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لويه جرگه اصالحات دموکراتیک هر دو حکومت مذکور را تأيید کرد .در زمان

اجتماعي در کنش دموکراتیک لويهجرگه ،شواهد تجربي پژوهش نشان داد که سطح
توسعۀ اقتصادی ـ اجتماعي کشور تعیینکنندة حمايت لويهجرگه از اصالحات
آن بر کاهش قبیله گرايي در افغانستان است؛ به اين معنا که توسعۀ اقتصادی ـ اجتماعي
موجب ترويج فرهنگ دموکراتیک ميشود و از نفوذ قبیلهگرايي ميکاهد .مضافبر آن،
طبق يافتههای اين پژوهش ،حکومتها در تصمیمگیری لويهجرگه نقش مؤثر دارند.
بنابراين ،با افزودن خطمشي حکومت به مفاهیم مدل تحلیل ميتوان آن را به اين

269

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1400.13.2.3.4

دموکراتیک نیست .اهمیت توسعۀ اقتصادی ـ اجتماعي در اين مورد بهسبب تأثیرگذاری

] [ DOI: .13.2.9

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،13شمـارة  ،2پايیز و زمستان 1400

صورت اصالح کرد که کنش لويهجرگه در حمايت از دموکراتیکسازی کشور يا
مخالفت با آن ،تابع میزان نفوذ قبیلهگرايي و خط مشي حکومت است.
داللت عملي يافته های اين پژوهش اين است که ايفای نقش مدني لويهجرگه در
جامعۀ افغانستان مشروط به عضويت افراد حامي اصالحات و دموکراسي در آن است؛
شايسته است نمايندگان گروهها و اقشار مختلف جامعه افغانستان امکان حضور در
بیان ديگر ،لويه جرگه بايد از نظر ساختار و ترکیب اعضا دموکراتیک شود تا بتواند
بهعنوان يک نهاد مدني به دموکراتیکسازی و توسعۀ کشور کمک کند .عالوهبرآن ،يکي
از ويژگيهای نهادهای مدني مستقل بودن آنها است؛ شواهد تاريخي متعدد نشاندهندة
دخالت حکومتها در گزينش اعضای لويهجرگه و تصمیمگیری آن است .لويهجرگه
برای اينکه بتواند بهعنوان يک نهاد مدني عمل کند بايد حکومت از دخالت در امور آن
بپرهیزد و از استقالل آن حمايت کند.
پينوشت
1Afghanistan and Civil Society
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لويهجرگه را داشته باشند تا بتوانند خواستههای همۀ مردم افغانستان را مطرح کنند .به

منابع
ارغنداوی ( .)1377خاطرهها و تحلیلها .پشاور :مرکز نشرات اسالمي صبور.
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رحیمي ،م.ر .)1397( .مباحث جدلبرانگیز .کابل :عازم.

ساعي ،ع .)1390( .منطق تحلیل تطبیقي تاريخي با رويکرد تحلیل بولي .علوم
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Abstract
This paper examines the role of loya Jirga as a traditional civil society. The
problem addressed by this study is defined in term of mismatch between
actions of Loya Jirga as a traditional civil society and civil society functions;
sometimes Loya Jirga has contributed to the process of democratization and
occasionally assisted authoritarian rulers in Afghanistan. The paper aims to
answer the question: what conditions make Loya Jirga contribute to the
process of democratization in Afghanistan? Conceptual framework model
used in the research is composed of socioeconomic underdevelopment,
tribalism and limitation of Loya Jirga’s democratic action. The empirical
findings indicate that if the rate of economic development increases and
tribalism, as an anti-democratic political culture, is weak, Loyal Jirga
contributes to the democratization in Afghanistan. It means that Loya Jirga
has an institutional capacity to democratize the country, however, the nature
of its functions depends on its economic, social and political contexts.
Keywords: Loya Jirga; Socioeconomic Development; Tribalism; Civil
Society.
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