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اين اقدامات به نوبه خود توانست زمينه شكل گيري نيروهاي تحـصيل. برو شده است اجتماعي رو 
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 مقدمه
و مناسـبات گروه بندي اجتماعي در افغانستان از ترتيب هـاي اساسـي گـروه هـاي سـنتي

مي ارزش ها عي مبتني بر اجتما و ايلي آن شناخته اين گرو ها شاكله اصلي قدرت. شودي ديني

مي  تغييرات شكلي ساختار سياسي در افغانـستان. دهندو اداره را در سازمان سياسي نيز تشكيل

و  و جمهوري در نوسان بوده، نتوانسته به شكل گيري نهادهـاي مـدرن كه بين الگوي سلطنتي

. راسي كارآمد كمك نمايدايجاد بوروك

 چالش اساسي در برابر مدرن شدگي ساختار سياسي در افغانستان، تركيـب بنـدي سـاختار

و. اجتماعي اين كشور است به بررسـي ايـن رابطـه اختـصاص يافتـه  سوال اصلي پژوهش نيز

چه نقشي در شكل بنـدي دولـت مي و مدرن كه گروه هاي اجتماعي سنتي خواهد روشن سازد

ق  و اقتـدارگرايي چـه بـودهو و نتيجه آن بر منازعات ميان دموكراسي درت در افغانستان داشته

كه به نظر مـي  به كمك نظريه ساختارگرايي رسـد ايـن وضـعيت را است؟ پاسخ اين پرسش را

.تواند خوب تر توضيح دهد، بررسي خواهيم كردمي

و قـواني«: در تعريف ساختارگرايي گفته شـده كـه عبـارت اسـت از ن انـساني جهانـشمول

كه در ،1384سـيف زاده،(».همه سطوح زندگي انساني از بدوي تا پيشرفته مـدخليت دارد اليتغيري

شـبكه ارتباطـات اجتمـاعي«: به نظر رادكليف براون ساخت اجتماعي عبـارت اسـت از)247ص

كه پايگاه  كه وحدت آنها در شبكه مستمري و نقش موجود ت ها شكيل مـي ها محور اصلي آن را

 ساخت اجتماعي از ديدگاه ساختارگرايان برحـسب)108،ص1387توسـلي،(»دهند، خالصه مي شود 

و پيچيدگي، :و نهادها به دو نوع تقسيم شـده اسـت ارزش ها نوع روابط دروني، ميزان انسجام

كه فرديناند تونيس از آن بـه و ماقبل صنعتي و» گمينـشافت«ساخت سنتي، ساده يـا جماعـت

به اجتماع و مابعد صنعتي كه از آن و ساخت مدرن، پيچيده يـا جامعـه» گزلشافت« تعبير نموده

ــت  ــرده اس ــاد ك ــب زاده،( ي ــاعي در)83،ص1387نقي ــط اجتم ــشافت« رواب ــه،» گمين ــه عاطف برپاي

و دوستي قرار دارد اما در  و عامل نوع رابطه انسان» گزلشافت«سنت،خويشاوندي ها با يكديگر

و نيـاز. متفاوت است پيوند آنها كامال  و عاطفه جاي خود را بـه وظيفـه، الـزام در اينجا محبت

و حمايـت مي و خدمت رساني جاي خود را به سود جويي به اكراه و عالقه جاي خود را دهد

مي سپارد به رقابت .)3همان،ص( جاي خود را

امـع در شناسي دوگانه جوامع در نظريه تونيس، شباهت زيادي بـه گونـه شناسـي جو گونه

به دو گونه  بنـدي دسته» ارگانيكي«و» مكانيكي«نظريه اميل دوركيم فرانسوي دارد كه جوامع را

در جامعه مبتنـي بـر پيونـد مكانيـك فـرد از طريـق خويـشاوندي،«از نظر دوركيم. كرده است 

به سنت  نُرم پايبندي و اطاعت محض از و همچنين اطاعت كوركورانـه از ريـس ها و عادات ها

مي قب و مظهر هستي آن جماعت، به جامعه خود متصل به عنوان نماد و هيچ واسـطه يله اي شد
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و كليت جماعت حايل نمـي  امـا در جامعـه.)85همـان،ص(»شـود از قبيل حزب يا باشگاه بين او

و هاي واسـطه مبتني بر پيوند ارگانيك، فرد از طريق تشكل اي مثـل باشـگاه، سـنديكا، اتحاديـه

و. خود با جامعه را برقرار مي كند حزب ارتباط  سه عنصر مستقل رشد، انفكاك به نظر دوركيم

و ارگانيك از يكديگر است .)111سيف زاده،ص( پيچدگي مهمترين وجوه تمايز جوامع مكانيكي

به دليل نبود تقسيم كار بـه نـسبت كمتـر تفكيـك ساختارهاي اجتماعي در جامعه مكانيكي

پي تخصصي شدن فعاليـت هـا، بـه وجـود اما در جامعه ارگ.شده است  انيك كه تقسيم كار در

در جامعه مدرن، عامل همبستگي تقسيم كار. اندآمده ساختارهاي اجتماعي از هم تفكيك شده 

و مجموعه .)144،ص1387ديليني،( ها در درون نظام اجتماعي گرديده استو ارتباط تنگاتنگ افراد

و شكل بندي ساختار قدرت، تابع متغير هاي موجود در هريك از دونـوع جامعـه مكـانيكي

و قـدرت. ارگانيكي است  و ساخت دولت در اين مقاله رابطه ميان متغيرهاي اجتماعي نام برده

و فرهنگ سياسـي   مـورد توجـه قـرار) نظـام ارزشـي( از نظر رشد نهادها، روند تصميم گيري

.گيردمي

 فرايند تحول دولت در افغانستان-1
 يك قرن اخير در افغانستان، دستخوش تحوالت گسترده بوده امـا ايـن تحـوالت دولت در

روند تحـوالت در برخـي مـوارد،. اجتماعي روشن بوده است-گيري سياسي عمدتا فاقد جهت

و جهت و ساختارها هاگيري نوگرايانه داشته ي گذشته را مورد هجمـه قـرار داده امـا در ارزش

و نهاد اجتماعي قـديم را بـه صـورت ريـشه اي دگرگـون-هاي سياسي عمل نتوانسته بافت ها

يكي آغـاز: در فرايند تحول دولت، دو رخداد بزرگ به صورت مشخص قابل تأمل است. سازد

در زمـان شـاه» سلطنت مشروطه«به» سلطنت مطلقه«تالش آگاهانه سياسي براي تغيير ساخت

، دوم عـدم)ش.1352-1342(شـاهو دهه اخيـردوران محمـد ظاهر)ش.ه1307-1298( امان اهللا 

به مدرنيسم موفقيت در و گذار از سنت . تأسيس نهادهاي مدرن

و تنوع فوق اي العادهروند شكلي تحوالت سياسي افغانستان در قرن جاري شمسي، سرعت

در دهه اول قرن جاري، جنبش مـشروطه خـواهي بـه سـركردگي امـان اهللا بـه.به خود گرفت 

و در جريا  و جـاي پيروزي رسيد ن آن، حكمروايي نظام ديرپاي سلطنت مطلقه، ازهم فروپاشيد

به سلطنت مشروطه داد به دليل فقدان زير ساخت. خود را و عدم تجربـه اما دولت مشروطه ها

نيروهـاي محافظـه كـار طرفـدار. سياسي رهبران آن، به سرعت با بحران مشروعيت مواجه شد 

ش توانستند نظام مطلقـه سـلطنتي را بـا روي.ه1308 سلطنت مطلقه با پشتوانه قبايل، در سال 

به نحوي تا سال. كار آوردن نادرشاه از نو احيا نمايند در سـال. ادامه پيدا كـرد 1342اين روند

و مـدني دولـت. موج دوم تغييرات سياسي، شروع شد 1342 در اين مرحله، نهادهاي سياسـي
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خـانوادهن بـر مبنـاي سـلب قـدرت از قانون اساسـي دولـت مـدر. شد تشكيلمشروطه مدرن

و بـه رسـميت شـناختن تمـام) مـاده اول(، واگذاري حق حاكميت به مردم)24ماده( سلطنتي

و سياسي . تنظيم گرديد)32و31ماده( آزادي هاي فردي

و بـاز شـدن فـضاي سياسـي در ايـن كـشور، مرحلـه ورود افغانستان به روند دموكراسـي

بي جديدي از تحوالت را كه  و ايـن. اجتماعي همراه بود، در پـي آورد-ثباتي سياسي با التهاب

به توسعه سياسي گرديدند بي » امنيت محور« گرايش توسعه: ثباتي، منشأ شكل گيري دو گرايش

2.»آزادي محـور«و گرايش توسـعه1.شدكه از سوي اصالح طلبان خانواده سلطنتي رهبري مي

كه بعداً  هاي ايـديولوژيك نيـز پيـدا كـرد، سـرآغاز دوران طـوالنييش گراتقابل اين دو جريان

و بحران در افغانستان گرديد بي و.كه تا امروز نيز ادامه دارد ثباتي، منازعه در دوران بـي ثبـاتي

» جمهـوري«،)1352-1342(»سـلطنتي مـشروطه«: هـاي سياسـي گونـاگون ماننـد بحران، نظام 

، دولت اسالم گراي)1371-1357(يستي راديكال، جمهوري كمون)1357-1352( اصالح طلب

و سـرانجام)1380-1375(طالبـان» امارت اسـالمي«، نظام بنيادگراي)1375-1371(مجاهدين

و ارزشي.به ترتيب روي كار آمدند) تا كنون1380(»نظام ليبرال دموكراسي« اما روند ساختاري

و اين كشو تحوالت، با عدم پويايي شديدي روبه  و ارزشي، رو بوده ر نتوانسته در بعد ساختاري

به وجود آورد . تحوالتي

و شكل بندي گروه هاي اجتماعي افغانستان-2  نشانگان
و ترتيب و( مـذهب برمبناي الگوهاي معطـوف بـه، در افغانستان هاي اجتماعي نظم  سـني

و تصوف و ازبـك(قوم،)شيعه، ديوبندي پـ(و زبـان)پشتون، تاجـك، هـزاره و )شتوفارسـي

اي نيز اهميت خود را حفـظ كـردهو قبيله هاي فئودالي كه در درون آن، اليه بندي شده صورت

و اميل"گمينشافت"اين ساختار با آنچه در نظريه اجتماعي فرديناند تونيس تحت عنوان. است

. همخواني دارداشاره رفته" جامعه مكانيكي"دوركيم تحت نام

 رونـداز در نيمـه دوم قـرن بيـستم)ولـو بـه صـورت محـدود(ي افغـان تاثيرپذيري جامعه

و مد ترتيب بندي مدرنيسم، نوع ديگري از به سـنت به وجود آورد كه نيـسم يـادر اجتماعي را

ال. شودمي –ي اجتمـاعي گـروه هـا آرايـه ديگـري از گيـري، شكل بنديترتيباينميزاپيامد
به اكث در جامعه سياسي كه آن ها را مي» روشنفكر«و اقليت» سنتي«ريت افغاني بود .كردتقسيم

و برادرش محمد نعيم پسران عموي ظاهرشاه در دست داشتند.1 داود خواهان توسـعه. رهبري اين جناح را سردارمحمد داود

و سياسي با اوليت دادن به امنيت بود  او براي رسيدن به اين هدف، توسعه اقتصادي را بر توسعه سياسـي مقـدم مـي. اقتصادي

.دانست

و ياران آنان رهبري مي گرديداين جريان.2 .توسط روشنفكران آزاديخواه مانند غبار، فرهنگ، موسي شفيق نخست وزير
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و تـاثير آن را بـر بندي اجتماعي مي توضيح اين گروه تواند تـصوير مـا را از سـاخت اجتمـاعي

به خوبي روشن سازد  . ساخت قدرت،

 گروه هاي سنتي-2-1
و بزرگـان گروه ها ي وابسته به جريان سنتي در افغانـستان عبارتنـد از روحانيـت، اشـراف

و جهادي .هاقبايل

 روحانيت-2-1-1

 ديگر فاقد يك تشكيالت رسمي منـسجم روحانيت در افغانستان همانند كشورهاي اسالمي

نه زيـر فرمـان علما": تونس به گفته الفن.است و نه اتحاديه اي همانند روحانيون اروپايي دارند

نه هم پيرو قواعد خاص مانند روحانيون انگلستانئري و .)214،ص1376الفنستون،("هستندس معيني

البته نبود يك سازمان منسجم در تشكيالت روحانيون، مانع از ايفاي نقش فوق العاده مهـم

 آمـوزش،:روحانيون در عرصـه كرد كار اين نقش معلول. آن در جامعه افغانستان نگرديده است 

و خانقـاه هاي محلي، اداره مساجد اداره دادگاه و فرهنـگ سـاز هـا،، مـدارس  بـاالخرهي دينـي

به نظام سياسي پيش از آنكه شاه آمـان اهللا تا اوايل قرن جاري شمسي. استمشروعيت بخشي

و پـرورش را بـه شـيوه  به صورت انحصاري اداره آموزش دست به اصالحات بزند، روحانيون

ي، مراكز آموزشي تحت اداره روحانيون، عالوه بـر تربيـت مبلغـان دينـ. سنتي در اختيار داشتند 

مي كادر اداري دولت، قاضيان دادگاه  و آموزگاران مدارس را نيز تربيت از اوايـل قـرن. كردندها

كه ايـن امـر نـسبت بـه نقـش  جاري شمسي به بعد دولت به تاسيس مدارس جديد اقدام كرد

شاه آمان اهللا براي اولـين. محدود بود شمسي بسيار 1350و1340 آموزشي روحانيون تا دهه 

درآ بار، و ش، تحصيل1301 قانون اساسي سال68ماده موزش را جزء وظايف دولت قرار داد

و اجباري اعالم نمود  از. كودكان در مدارس دولتي را عمومي ، اولين مجموعه در پي اين اقدام

به  كه تعداد آن ها مي 322مدارس به كار نمودند باب اما روحـانيون علـي رغـم. رسيدند، آغاز

 شمسي گسترده ترين شبكه1370 دولت در عرصه آموزش، توانستند تا آخر دهه گزاريسرمايه

و جنگ هاي داخلي و اين امر در دوران جهاد -1358(آموزشي را در سطح روستاها اداره كنند

و امروز نيز چندين هزار مدرسه ديني، مكتب خانـه) 1380 به طور چشم گيري گسترش يافت

.ش آموز در سراسر كشور، تحت اداره روحانيون قرار دارندها هزار دانو دارالقران با ده

و غيررسـمي هاي چشمروحانيون در كنار فعاليت گيـر آموزشـي، در نظـام قـضايي رسـمي

از. كشور نيز حضور نيرومندي دارند  در حاليكه نظام قضايي رسمي غير موثر، وفاقد منابع، دور

غ  و دچار كمبود مشروعيت است، نظام قضايي به عنوان دسترس يررسمي تحت اداره روحانيون

مي  در. كندمكانيسم هاي بديل حل اختالف در افغانستان فعاليت بر اسـاس نظرسـنجي اي كـه
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به عمل آمد، حضور روحانيون در نظام قـضايي غيررسـمي بـسيار پـر6226از2007سال  نفر

يت، اختالفات تجاري، اختالف ارضي، ملك: مردم در منازعاتي مانند. رنگ نشان داده شده است

و حملـه فيزيكـي،  و83/50طالق، سرقت  در صـد بـه مراجـع49 درصـد بـه دادگـاه دولتـي

و علما مراجعه مي .)74ص،2007گزارش انكشاف بـشري افغانـستان،( كنندغيردولتي مانند شوراها، بزرگان

مي باشد) دولتي(هم چنين حضور روحانيون در نظام قضايي رسمي  بـر اسـاس.نيز قابل توجه

و ديـوان عـالي، 2006آمار سال  درصـد قـضات داراي44 بررسي ضروريات آموزشي قضات

 درصـد داراي7/7 درصـد داراي مـدرك دانـشكده حقـوق،6/11 مدرك دانـشكده شـرعيات،

و و مـدارس درصـد داراي تحـصيالت شخـصي در خانـه16تحصيالت خاص حـوزوي هـا

ا)70همان،ص( شخصي بوده اند  و67ز حضوركه اين امر  درصدي تحصيل كردگان مدارس ديني

دولت افغانستان فعاليت نظام قضايي. كندالهيات در دستگاه قضايي فعلي افغانستان حكايت مي

كه تحت نفوذ روحانيون كار مـي  كنـد در برنامـه توسـعه اي هـزاره خـود كـه در غيررسمي را

ر 2004سال به به تصويب رسيد، به معنـاي ميالدي از سوي حامد كرزي و اين سميت شناخت

و مديريت مسايل اجتماعي ميباشد به نقش سنتي روحانيون در نظام قضايي .توجه

مي كنندروحانيون اضافه بر فعاليت اين نقـش،. هاي ذكر شده، نقش رهبري ديني را نيز ايفا

و  به گفته الفنستون تقدس و اين ده از روحانيت با استفا قدرت معنوي ويژه اي به آنان بخشيده

و بيگانگـان را بـا صـدوردتوانمي نقش  مخالفان را تكفير، حريفان را مطيـع، دولـت را تهديـد

و جمع در.)213-212همـان،ص( نـدنآوري لـشكر از سـرزمين خـويش برا دستور جهاد روحانيـت

كه جناح بندي هاي سياسي ماهيت ايديولوژيك پيدا نموده، نقش  به ويژه زماني مقاطع مختلف

اهللا. نازع رهبري را در دست گرفته اند بالم چنانچه در مخالفت با اصالحات ليبرالـي شـاه آمـان

و شبكه تحت نفوذ آن در پكتيـا1307و 1303در سال هاي  و(، خانواده مجددي مـال عبـداهللا

كه شاه. قيام عليه شاه آمان اهللا را رهبري نمود) مال عبدالرشيد  اين قيام تنها زماني فروكش نمود

 خواسته هاي روحانيون در مورد قوانين جزايي، احكام مربـوط بـه1303سال» لوي جرگه«رد

و برداشتن محدوديت از استخدام قـضات روحـاني، را پـذيرفت و آموزش دختران در. ازدواج

و باورهاي ديني از سوي 1340دهه ي گـروه هـاكه روند نوگرايي شتاب بيشتري حاصل نمود

و چپ مورد تها جمعيت«،»حركت توابين«:جم قرار گرفتند، تشكل هاي روحانيون مانند ليبرال

.به منظور مقابله با وضع موجـود شـكل گرفتنـد» سازمان جوانان مسلمان«و» علماي محمدي 

به صورت سازمان يافتـه به بعد، و در روحانيون از اين زمان تـر وارد مبـارزات سياسـي شـده

ق  اين تقابل با روي كار آمدن دولت كمونيـستي. رار گرفتندتقابل با خط مشي دولت هاي مدرن

 مـيالدي بـه اوج خـود رسـيد1992 تـا1979حضور نيروهاي شوروي سابق بين سال هايو

و هشت گروه اهل تشيع( گروه سياسي عمده جهادي15چنانچه از كـه) هفت گروه اهل سنت
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و نيروهاي شوروي را در دهه كردنـد، ميالدي رهبـري مـي1980جنگ عليه دولت كمونيستي

. چهارده گروه آن تحت رهبري روحانيون قرار داشتند

روحانيون، در دولت پس از جنگ نيز توانستند جايگاهي را در قدرت بـه خـود اختـصاص

بر. دهند و عـدم تثبيـت احـزاب گروه هـا نقش آنان در قدرت، تا ادامه كنترل آنان ي جهـادي

مي تواند ادامه پيد مخالفان سياسي روحانيون در دولت با همكاري جامعـه.ا كند سياسي رقيب،

وبه بعد كوشيده 1384جهاني از سال  به حضور روحانيون در دولت پايـان داده آنـان را بـه اند

و اجتماعي برگردانند اما اين تالش  به دليل مقاومـت روحـانيون بـا ناكـامي كارهاي فرهنگي ها

پ. مواجه شده است  و سياسي در گذر نُه سال گذشـته رو حضور روحانيون در ست هاي اداري

به چهار نفر تقليل يافتـه اسـت امـا آنـان بـه دليـل  و تعداد آنان در كابينه فعلي به كاهش نهاده

گستره پايگاه اجتماعي كه دارند، سعي كـرده حـضور مـؤثر خـود در نهادهـاي منتخـب ماننـد 

و مجالس ايالتي را تقويت كنن  كه در چالش با طالبان، نيازمند.دمجلس شوراي ملي، سنا دولت

و مردمي است، نمي تواند فاصله خود بـا روحـانيون را افـزايش دهـد  . كسب مشروعيت ديني

و گو با طالبان، اقـدام بـه 1389دولت در نيمه خردادماه سال  به منظور پيش برد سياست گفت

نق» شوراي عالي صلح«و سپس» لوي جرگه صلح«برگزاري كه ش اصلي در اين شـورا نمودند

به عهده دارند و بزرگان قبايل مي رسد نقش روحانيون در دولـت كنـوني،. را روحانيون به نظر

در. است» مشروعيت«و» امنيت«تابع متغير كه دولـت تحـت حمايـه جامعـه جهـاني تا زماني

ع  و مشروعيت عمومي، در معرض تهديـد باشـد، روحـانيون بـه نـوان افغانستان، از نظر امنيتي

و هرگـاه تأمين مي توانند نقش سياسي مؤثر خود را حفـظ كننـد كننده مشروعيت ديني دولت،

و دولـت بتوانـد پايگـاه اجتمـاعي  موقعيت سياسي دولت در برابر مخالفان مسلح، تثبيت گردد

و مشروعيت دست يابد، در آن صورت شرايط براي  و به درجه اي از ثبات خود را توسعه داده

و سياسـت دولـت در قبـال روحـانيون دسـتخوش حضور روحا  نيون در دولت محدودتر شـده

.تغييرات جدي خواهد شد

و بزرگان قبايل-2-1-2  اشراف

و بزرگان قبايل« ج»اشراف : ماننـد امعه افغاني بـه دليـل برخـورداري از منـابع قـدرت در

ش،مذهب و قب مثل اجتماعينأ زمين، سرمايه تجاري، مقام حكومتي و طايفـه رياسـت از،يلـه

و نفوذ برجسته اي برخوردار .)148-147،ص1969ابوالعينين،(ندقدرت

و مالكـان زمينـداران: اسـت يافتـه ساختار جامعه روستايي افغانستان از سه طبقـه تـشكيل

و اجاره دوم.باشندميدر روستاها زمين صدها جريب مالك بزرگ كه داران مالكان متوسط

و يا دهقانان بدون زمين.هاي دستيهو صاحبان حرف  به شدت كم زمين كـه سوم طبقه پايين  يا

مي يا كارگري بر زمين ديگران راه كار از و روزمزدي امرار معاش .)147همان،ص( كنند فصلي
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از بخـش كـوچكي از جمعيـت را تـشكيل بـا آنكـه مالكان بـزرگ و بـه نـدرت %12 داده

در اختيار داشـتن اما به دليل)60-34ص)الف(،1349رياست احصاييه،( روندجمعيت كشاورزان فراتر مي

 1340 در دهـه،بـر اسـاس برخـي آمارهـا. هـستند قدرت اجتماعي بااليي داراي ثروت، منابع

كه%90حدود شمسي مي كردند زمين هاي كـشاورزي بـه%70جمعيت كشور روي زمين كار

و  زم%20زمينداران بزرگ و به دهقانان كم دهقانان اصوال فاقد هـر گونـه%30ين تعلق داشتند

و شـيوه توزيـع آن كـه مـورد حمايـت.)98،ص1377پنجشيري،( بودند زمين  نظـام مالكيـت زمـين

به همين منوال بـاقي دولت هاي اشرافي يا تحت نفوذ اشراف قرار داشتند، در سال هاي بعد نيز

شـوراي انقالبـي دولـت در هفـتم آذر سـال،1357پس از كودتاي كمونيست ها در سال. ماند

 پايـان1358 فرمان اصالحات ارضي را صادر كرد اما پس از هشت مـاه در تيرمـاه سـال 1357

به000/600اصالحات ارضي با ادعاي توزيع حدود  خـانواده كـشاورز اعـالن 248000 هكتار

د.)95-93،ص3،ج1371فرهنگ،(شد و بنابر اين نظام فيودالي بدون تغييرات ر روستاها ادامه پيدا كـرد

به ده درصدي مالكان بزرگ كما كان بيشترين زمين هاي كـشاورزي را در اختيـار اقليت نزديك

. دارند

در: ماننـد هـا اي از فعاليـت كاركرد اشراف شامل مجموعـه  همكـاري بـا حكومـت محلـي

و حواله جمع و دعاوي، مراقبت بر آوري ماليات و واسطه بـين عدالتاجراي ها، حل منازعات ،

و دولت مي  بـراي مـديريت جامعه روستايي.)75،ص1386و كليفـورد، 212،ص1376الفنستون،(د گردمردم

به عنوان امور روستاها و قريه دار" افرادي را گزيننـد تـا بـه نظـم درونـي برمـي"ملك، ارباب

و اختالفات، آن را چار  و در صورت بروز منازعات جايگـاه.ه جويي كننـد روستاها سامان داده

و جنگ هاي داخلـي، از يـك  و سياست براي مدت كوتاهي در دوران جهاد اشراف در اجتماع

به يك گروه درجه سوم تنزل پيدا كرد  و قدرتمنـد. گروه درجه اول ايـديولوژيك شـدن جهـاد

و نظاميـان جـوان  شدن جنگجويان جهادگر، عاملي در جهت ارتقاي شـأن رهبـري روحـانيون

و سياست، در دوران صلح كـه جامعـه.ندگرديد اشراف به عنوان بازيگران ماهر عرصه اجتماع

مي تواننـد نقـش  مي باشد، بيشتر و استقرار روابط اجتماعي پيشين خود نيازمند به حفظ سنتها

به وضـعيت قبـل از جنـگ، 1380پس از برقراري دولت در سال. بازي كنند  و بازگشت شرايط

و انحـالل. اشراف از نو مساعد گرديد زمينه براي فعاليت اشراف با تضعيف گروهـاي جهـادي

هاي آن، توانستند رابطه خود با روسـتاييان را بازسـازي نمـوده ونفـوذ خـود بـر جامعـه مليشه

و ايجـاد. روستايي را از نو استحكام بخشند  دولت پساجنگ، براي توسعه پايگاه اجتماعي خود

و قباي  و بزرگـان قبايـل شـديدا روابط با شبكه هاي قومي به همكـاري اشـراف لي در روستاها،

. وابسته است
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از. حامد كرزي ريس جمهور فعلي، خودش تبار اشرافي دارد او سعي كرده اسـت گروهـي

:، كمـسيون هـاي ويـژه ماننـد)شـوراي اعيـان( مجلس سنا: اشراف را در نهادهاي دولتي مانند 

به رياست برهان الـدين» شوراي عالي صلح«و به رياست صبغت اهللا مجددي» كمسيون صلح«

و فرمانـداري. رباني جابجاكند  همچنين تعدادي از آنان در پست هاي اجرايي مانند اسـتانداري

به كار هستند . نيز مشغول

ها-1-2-3  جهادي

و سياسي كه بـين سـال هـاي با گرايش سنتي جهادي ها يك گروه نوظهور اجتماعي است

مب 1359و 1357 و نيروهـاي شـوروي مـستقر در ايـن در ارزه با دولت كمونيـستي افغانـستان

جهادي هـا بـراي احـراز موقعيـت هـاي.)313-310،ص1384طنين،( كشور، اعالن موجوديت كردند 

مي بايست با هژمـوني تـاريخي-جديد اجتماعي  و و سالح متكي بودند  سياسي، به سازمندهي

مي كردند و اشراف مبارزه و ابزار اعتقادي نيرومندي مجهز بودند روح. روحانيون انيون به منابع

و مي توانستند در برابر اين قبيل گروها از  مي شد كه حلقه مستحكم روابط آنان با مردم شمرده

و كـم رنـگ شـدن مقطعـي. منافع خود حفاظت نمايند  به خاطر خأل ايـديولوژيكي اما اشراف

و خويشاوندي در دوران جها  و لـذا در نهادهاي قبيله اي د، نسبتا آسـيب پـذيرتر شـده بودنـد

و. منازعه با فرماندهان نظامي جهادي، اجبارا عقب نشيني نمودند  اين جدال در مناطق مركـزي

كه جهادي  و وحـدت اسـالمي از ايـديولوژي شمالي هاي جمعيـت اسـالمي، حـزب اسـالمي

بـهطلباناصالح مي كردند، با موفقيت هاي بيـشتري همـراه فرمانـدهان نيرومنـد.ودتري پيروي

احمدشاه مسعود در پنجشير، عطامحمـدنور در بلـخ، اسـماعيل خـان در هـرات،: جهادي مانند 

و حزب وحدت اسالمي در مناطق مركزي، توانستند قدرت  فرماندهان حزب اسالمي در شمال

.خود را در مناطق تحت نفوذ خود تثبيت كنند

و پـ  شـكل گيـري. ول سرچـشمه مـي گرفـت قدرت جهادي ها از مردم، مـذهب، اسـلحه

به جهادي قدرت ايـن. ها، نوعي دوگانگي در رهبري جهـاد بـه وجـود آورد هاي محلي مربوط

و بن بست در عرصـه سياسـي منجـر گرديـد  به افزايش تنش هاي درون حزبي امـا. دوگانگي

ادارهو انتقـال 1371سقوط ناگهاني دولت كمونيـستي دكتـر نجيـب اهللا در هـشتم ارديبهـشت 

به رهبري صبغت اللله مجددي، به مرحله اي از بن بست سياسي پايـان داد  دولت به مجاهدين

دكتر چنگيز پهلوان سـه عامـل بحـران را در ايـن بـست سياسـي.و مرحله ديگر آن شروع شد 

مي داند  و بحران در زعامت پـشتون: دخيل  بحران در ساختارسياسي، بحران در انديشه اسالمي

مي گويد.)408،ص1384طنـين،( و ژرفـي را راجـع مجاهدين در دوران جهاد بحث«:او هاي عمقي

هرگروه تمايالت خاص سياسي. به ساختار سياسي آينده كشور در صفوف خودشان نپروراندند 
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كه بر اثر جهاد، جامعه افغانـستان و اين واقعيت را در نظر نمي گرفت مي كرد خودش را دنبال

به گذشته برگرددوارد مرحله تاريخي دي كه اجازه نمي دهد .)408همان،ص(».گري شده

 امـا توانـستند نقـش لت ديني موفقيتي بـه دسـت نياوردنـد جهاديون گرچند در تشكيل دو

و منازعات كشور تا نيمه اول دهه ن. بازي نمايند1380سياسي اول را در تحوالت بـ توافقنامه

مي نقطه عطفي در فرايند انتقال 1380در پاييز  به تكنوكراتها محسوب .شود قدرت از جهاديون

از« از11چهار گروه عمده افغاني در كنفرانس بن اول حضور داشتند كـه عبـارت بودنـد  نفـر

از9به طور عمده مجاهدان افغان،"جبهه متحد اسالمي افغانستان" رم" نفر كه"جريان صلح

سا"ظاهر شاه"عبارت بودند از طرفداران از3بق افغانستان، پادشاه "جريان صلح قبـرس" نفر
و از3كه اين گروه نيز مجاهدان افغان بودند به اذعـان برخـي،"جريان صلح پيشاور" نفر كه

كه با اعمال نفوذ مستقيم آمريكا.... هاي طرفدار پاكستان بودند پشتون به استثناي كرسي رياست

به عنوان مطرح و قدرتمندترين جناح در اين كنفـرانس، به حامد كرزي رسيد، جبهه متحد ترين

آن هاي معاون رياست جمهوري، وزارت كرسي و غيره را از هاي دفاع، خارجه، كشور، تجارت

ــان  ــرد، جري ــد خــود ك ــرانس گرفتن ــن كنف ــوبي از اي ــز ســهم خ ــشاور ني و پي ــرس ــاي قب »ه

)net.kokchapress.www(.

كه مجموعا چهارسال به درازا كـشيد، جهـاديون بـيش از هـشتاد و موقت در دولت انتقالي

مي دادند اما ايـن رونـد از انتخابـات رياسـت جمهـوري سـال  درصد اعضاي كابينه را تشكيل

به كاهش نهاد 1384  حامد كرزي پس از انتخابات رياسـت جمهـوري ايـده دولـت. به بعد رو

اين امر ابزاري براي كاهش نيروهاي جهـادي كـه فاقـد تحـصيالت. گرا را مطرح كرد تخصص

از. اكادميك بودنـد، از قـدرت گرديـد  از200در يكـي ازايـن اقـدامات بـيش  عـضو جهـادي

و در كابينه نيز اكثر وزراي جهادي مانند و ارتش اخراج شدند مارشال قـسيم: تشكيالت پليس

و(، يونس قانوني)وزير دفاع( فهيم و پرورش وزير كشور وزيـر(، محمد محقـق)بعدا آموزش

و نقل(، محمد علي جاويد)وزير خارجه(، داكتر عبداهللا)برنامه ، مـصطفي كـاظمي)وزير حمل

. حذف شدند) وزير زراعت(، سيد حسين انوري)وزير تجارت(

امـا جهـاديون. با حذف اكثر وزراي جهادي، تعداد آنان در كابينه به چند نفر محدود گرديد

و شوراهاي واليتي را در كنترل خود نگـه دارنـد: توانستند نهادهاي مردمي دولت مانند  پارلمان

و پارلمان تحت كنترل جهـاديون  به نوعي رويارويي بين دولت تحت كنترل تكنوكراتها اين امر

آن.شدمنجر  به و نسبت روند كاهش جهادي ها موجب نگراني برخي رهبران جهادي گرديده

قاي رباني رهبر جمعيت اسالمي كرزي را به حذف نيروهاي جهـادي از دولـتآهشدار دادند، 

. متهم كرد
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 گروه هاي جديد-2-2
به دوران مشروطه در دهـه  اول آغاز شكل گيري هسته هاي اوليه گروهاي جديد اجتماعي

و صـنعتي بـا قرن مي گردد، زمـاني كـه افغانـستان در يـك تعامـل فرهنگـي بيستم ميالدي بر

و آموزگاران ايـن كـشورها بـراي راه انـدازي  و كارشناسان و تركيه قرار گرفته كشورهاي هند

و مدرسـه حربيـه وارد  و تاسيس مدارس جديد مانند مدرسه حبيبيه، دارالمعلمين صنايع مدرن

 ايـن. نيز آغـاز بـه نـشر نمـود" سراج االخبار"در همين آوان نشريه معروف. شدند افغانستان

و خارج دربار كمك نمايد و در داخل به رشد افكار روشنفكري هاي در دهه. نشريه توانست

و صنعت بر داشته شدكه ايـن  ، اداره سازي بعد گام هاي نسبتا گسترده تري در عرصه آموزش

و بوروكراسي كمك نمودامر به رشد نسبي آم ، بازار . وزش، شهرنشيني، بازرگاني

به1340در سال و كارگران دولتي در كابل و27600 آمار كارمندان  زن رسيدند 2250 مرد

 نفـر54122 رسـيدند كـه 307288 اين تعـداد بـه1386در سال.)59ص)ب(،1341رياست احـصاييه،(

مي دهند17يعني .)13،ص1386 لنامه احصاييوي،سا( درصد آن را زنان تشكيل

و دانشگاهيان نيز يك رشد تـدريجي امـا كنـد را تـا سـال  نـشان 1380آمار دانش آموزان

 بـه1340 تـا1335از سـال) ليـسه(تعداد فارغان مدارس از ابتدايي تا پايان دبيرستان.دهدمي

در مدارس سراسر كشور معلم 5698 در همين سال.)63،ص1387كامكار،( نفر رسيده بودند 65833

 بـه1343و تعداد دانشجويان دانشكده هاي دانشگاه كابل نيـز در سـال. مشغول تدريس بودند 

تا3000بيش از و بنابر بعضي آمارها ص( نفر افزايش يافتند 4000 دانشجو موسـسه طبـعو69همان،

.)72-67،ص1347كتب،

سا. شتاب بيشتري پيدا كرد 1350اين تحول در دهه  تعداد كليه دانـش آمـوزان1355ل در

. نفر14000و تعداد دانشجويان به)62،ص3،ج1371فرهنـگ،( رسيدند771100در مقاطع مختلف به

 نفـر نيـروي انـساني داراي تحـصيالت 4000، ساالنه بطـور متوسـط1349بر اساس آمار سال

مي شدند و عالي بر جمع نيروهاي موجود افزوده .)101ص)الف(،1349رياست احصاييه،( متوسط
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 1380سـالدر.به اين طرف جهشي در رشد آموزش صورت گرفتـه اسـت 1380از سال

و 20700 كـه توسـط رسيدند ان به يك ميليون دانش آموزتعداد زن3400 معلـم مـرد  معلـم

و6شمار دانش آموزان بـه) 2009(1387درسال اما.دديدنمي آموزش صـد هـزار2 ميليـون

كه 158. درصد آن را دختر تشكيل مي دادند36كه افزايش يافت راآن درصـد29 هزاز معلم

 افغانـــستان، رشــد معــارف در .(دادنــد، بــه امـــر تــدريس مــشغول بودنــد زنــان تــشكيل مــي

www.afghanembassy.tj.( و موسسات آمـوزش عـالي تعداد دانشجويان در دانشگاه هاي دولتي

شد100000به1390خصوصي در سال  .ند نفر بالغ

و مـدني بـه1340طبقه متوسط جديد در دهه  شمسي با فراهم شدن آزادي هـاي سياسـي

و تقويت نيروهاي خود پرداخت  كـه 1343اين طبقه در تدوين قانون اساسي سـال.سازماندهي

همچنين در لويه جرگـه همـان سـال بـا. مورد حمايت شاه قرار داشت، نقش بارزي ايفا كرد

و از دفاع از طرح عرفي شدن  به مصاف روحانيون طرفدار شرعي ماندن قـوانين، رفتـه قوانين،

.)276-275،ص2،ج1371فرهنگ،(نظريه عرفي شدن قوانين دفاع كرد 

و ايديولوژي هاي متفاوتي بودنـد ، محمل انديشه ها از انديـشه هـاي. طبقه متوسط جديد

و مار–ليبرالي گرفته تا ايديولوژي هاي چپ ماركسيسم  و ايـديو–كسيسم لينينيسم  مائوئيـسم

. لوژي اسالمي

به طبقه متوسط با طرح ايده در"حاكميت مردم"روشنفكران وابسته  در نظر داشت تحـولي

به وجود آورد و قدرت و منابع سنتي مشروعيت اين امر نيازمنـد خلـق باورهـاي. نهاد سلطنت

باورهـا را در توليـد روشـنفكران ايـن. جديدي بـود كـه در سـطح ملـي كـاربرد داشـته باشـد 

و اسـالم(و بعضا ايديولوژي هاي جهـان شـمول» ناسيوناليسم افغاني«  جـستجو) سوسياليـسم

و"ناسيونالسم ملي"كردند، اما پيچيدگي كار در آن بود كه مي  در جامعه اي با سـاختار قبـايلي

ناسيوناليـسم" بـه چند پارچگي فرهنگي نتوانست بر پايه هاي وسيع استوار يابد، بلكه با تنـزل

و» پشتونيسم«به سمت رشد"قومي و شكاف هاي جديدي بر مبناي فرهنـگ تغيير جهت داده

. زبان در جامعه پديد آورد

و هم بر سر سازه هويـت هـاي روشنفكران نوگرا نا گزير بودندهم بر سر سازه هويت ملي

و هزاره(قومي  اي) پشتون، تاجيك در. مبارزه نمايند با نظام مبتني بر هويت قبيله اين مبارزات

و گروه هاي سنتي  به ائتالف هاي جديدي ميان طبقه متوسط جديد و اشـراف(مقاطعي ) دربار
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مي شد و بوروكراسي نيمه فرسوده نيز) ائتالف طرفداران حزب خلق با سردار داود خان(منجر

مي بخشيد .1آن را تقويت

و قدرت سياسي ساختمان-3  بندي اجتماعي
و شـكل چه رابطه اي بـين گـروه بنـدي اجتمـاعي كه سوال قابل طرح در اينجا اين است

بندي قدرت سياسي در افغانستان وجود دارد؟ چينش سنتي گـروه هـاي اجتمـاعي، سـاختمان 

مي دهد  به دليـل پـايين بـودن. بندي اصلي اجتماع در افغانستان را تشكيل طبقه متوسط جديد

و آمـوزش،) درصد12تا10بين(نرخ شهر نشيني  ، پا نگرفتن صنعت، محدود بودن سطح سواد

و اجتماعي يك قرن اخير افغانستان داشـته انـد هـاي ويژگـي. نقش كمتري در تغييرات سياسي

و مـانع  به شدت محـدود كـرده اجتماعي اين كشور، ظرفيت تحول بسوي يك دولت مدرن را

و گروه هـا، شـكل جدي در جهت تاسيس نهادهاي نوين، تغيير در جايگا  گيـريه سياسي افراد

و كليت گرا، بوده است  نظام سياسي افغانستان باتوجه به تاثير پـذيري. يك نظام حقوقي عرفي

مياز الگوي نظام ايلي، ويژگي .كندهاي چندي را با خود همراهي

 تفكيك ناپذيري نهادها-3-1
نـه نهـاد تعريـف گرديـده) شـاه( قدرت به لحاظ تاريخي، در افغانستان بر محور شخص

و مقـام 1301در اولين قانون اساسي كشور در سال. است  با پيش بيني تاسيس مجلس شـوري

، اما اين. گرايانه پيدا نمايد گيري غيرتمركز تالش به عمل آمد تا قدرت جهت2نخست وزيري

به شكل گيري نهادهاي توزيـع كننـده قـدرت بيانجامـد جهت اصـلي قـدرت. گيري نتوانست

. نظام نامه اساسي29و25ماده( همچنان در دست شاه متمركز باقي ماند (

مي كـرد . در نظام مشروطه امان اهللا، شاه مثل گذشته فراتر از نهادهاي رسمي اعمال قدرت

و صـدراعظم) نظامنامـه اساسـي25مـاده( رياست قوه مجريه را به دست داشـت او مستقيماً

مي نمودو وزرا) نخست وزير( . نظام نامه اساسي28و7ماده(را انتخاب كابينه دولـت نـه)

كه در برابر شاه پاسخگو بود  به دليل حضور شاه در راس. در برابر مجلس شورا، نهاد اجرايي

 
و فارسي.1 و بيرون دولت شدت گرفت) دري( از اوايل سلطنت ظاهر شاه مناقشه بر سر زبان پشتو در مـاه حـوت. در درون

و آموزش اجبار 1315 و در سـال دولت، فراگيري زبان پشتو را در ادارات انجمـن ادبيـات("پـشتو تولنـه" 1317ي قرار داد

و در قانون اساسي) پشتو  بر امر گسترش زبان پشتو تاكيد به عمل آمد كه اين امر به فارسي زدايي از ادارات 1343تاسيس شد

.و اصطالحات منجر گرديد

و ماده هاي45-42ماده هاي.2 . مربوط به تشكيل نهاد نخست وزيري28و7 نظام نامه اساسي مربوط به مجلس شوري
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به عالي و مـصوبات آن جنبـه آن و سياست گـزاري تبـديل گرديـده ترين نهاد تصميم گيري

به خود مي گرفت . نظام نامه اساسي29ادهم( قانون، (

در) مجلس شوري(نهاد قانون گزاري و در زمان امان اهللا اساسـا نتوانـست تـشكيل گـردد

و  به حكومـت عرض حوايج،"صورت تاسيس نيز نقش آن از مشورت و الحاح نمودن استغاثه

مجلـس شـورا). نظامنامـه45 تـا42مـاده( فراتـر پـيش بينـي نـشده بـود"و حضور همايوني 

همچنـين مكانيـسم انتخـاب نماينـدگان. الحيت ورود در عرصه قانون گزاري را نداشـتص

در. مجلس، نشان دهنده نهادينه شدن مشاركت مردم در سياست نبود  مردم تنها مي توانـستند

و50انتخاب   درصد ديگر آن از سوي خود شـاه،50 درصد اعضاي پارلمان مشاركت پيدا كنند

و ديوان ساالر تعيين مـي گرديـد تودهآن هم نه از ميان 41مـاده( ها بلكه از ميان طبقه حاكم

).نظامنامه اساسي

و53ماده( نهاد قضا نيز علي رغم اشاره قانون اساسي بر آزاد بودن آن از هرگونه مداخله

و ماده 55 به رسميت شناخته نـشد1) اصول اساسي89 نظام نامه اساسي به عنوان قوه مستقل ،.

بينـي شود، در تشكيالت قوه قضاييه پيش ديوان عالي كه مظهر استقالل قوه قضاييه شناخته مي

و مربوط به قوه مجريه بـود. نشده بود  فقـدان تفكيـك«.سازمان قضاء، بخشي از وزارت عدليه

و مـشكالت ناشـي از كارمنـد معمـولي دولـت بـودن  سازماني قضا از شعبه اجرايي حكومـت

و مانع از توسعه استقالل قضايي بودنداستمرار قضات، .)36،ص1388مشتاقي،(» داشت

و محمد ظاهرشـاه در) 1342-1308( در دوران سلطنت نادرشاه نيـز رونـد نهـاد سـازي

به همين منوال ادامه يافت  نخـست: با آنكـه نهادهـاي توزيـع كننـده قـدرت همچـون. دولت

و شوراي شهرداري   تاسيس گرديدند اما اين نهادهـا سـهمي بـسيار) بلديه(ها وزيري، پارلمان

مي داد به خود اختصاص و صالحيت را قدرت همچنان در انحصار اعـضاي. اندكي از قدرت

به آن بـاقي مانـد  و اشراف وابسته ايجـاد نهادهـاي سـمبليك مـدرن در دولـت،. خانواده شاه

م و رفتار فرد . حورانه را كنترل نمايدنتوانست نقشي در توزيع واقعي قدرت ايفا نموده

1342 تـا 1308بين سال هاي. ويژگي اصلي قدرت در نظام شاهي، خانوادگي بودن آن بود

، بــرادرش محمــد هاشــم)شــاه( ايــن قــدرت بــه صــورت انحــصاري در اختيــار محمــد نــادر

و بعدا صدراعظم(، برادر ديگرش شاه محمودخان)صدراعظم( محمد ظاهر پـسر،)وزير حربيه

خانوادگي. قرار داشت)1342-1332صدراعظم دهه(و محمد داود برادر زاده نادر) شاه( نادر

كه ريشه در الگوي مديريت ايلي داشت، مانعي بر سر شكل  و شدن قدرت و رشـد نهـاد گيري

 نمي توانست خـود را از اسـتيالي فـرد"نهاد" در اين الگو. اداره در ساختار دولت مي گرديد 

و1301 به قانون اساسي سال" نظامنامه اساسي" اصطالحات-1  1309 به قانون اساسـي سـال" اصول اساسي" شاه آمان اهللا

و" . اطالق مي گردد 1343 به قانون اساسي سال" قانون اساسي" نادرشاه
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هاچه براي رها سازد زيرا آن وگروه نه نهاد يـك»نهـاد«ي سنتي، آشنا مي نمود، اتوريته فرد بود

هاپديده ناشناخته در فرهنگ  شدگروه مي .ي سنتي تلقي

به جمهوري، گام1352محمد داود خان در سال هاي اوليه را در جهت با تغيير نظام شاهي

و پايـه گـزاري سـاختار جديـد برداشـت  رفـت فراينـدو انتظـار مـي خروج از ساختار سنتي

به تقويت نهد  كه سردار كهنه كار. نهادسازي رو ) محمـد داود( اما پس زمينه هاي نظام سلطنتي

و ايلي كه خاستگاه اجتمـاعي او به ارث برده بود با باورهاي نظام سرداري تجربه خود را از آن

داود با انحالل نهادهـاي. را تشكيل مي داد، مانع پيش رفت روند اداره سازي در دولت گرديد 

و قضايي در سال نوپاي قانون   زمينه واقعي شكل گيري نهادهاي نوين سياسـي را 1352گزاري

 تمـام قـدرت در 1343پس از الغاي قانون اساسـي سـال. به صورت رسمي از ميان برداشت

داود در فرمـان. بـه ويـژه شـخص ريـس جمهـور متمركـز گرديـد) قوه مجريـه(هيت دولت

و تمام اختيـارات آن را بـه ريـس جمهـور منتقـل جم هوري شماره يك، پارلمان را منحل كرده

.)12،ص1352وزارت عدليه،(نمود 

ريـس. بيش از پيش به سوي شخصي شدن چـرخش پيـدا كـرد قدرت در جمهوري داود،

ي نخست وزيري، وزارت دفـاعهاجمهور محمد داود اضافه بر پست رياست جمهوري، پست 

به معناي حـد اعـالي)151ص شرق،بي تا،( در دست گرفت خارجه را نيز شخصاًو وزارت كه اين

مدل ساختاري دولت در اين زمان بـا دوران شـاهي مطلقـه تفـاوتي. شخصي شدن قدرت بود

و جامعـه همچنـان خـان سـاالر. نداشت  زيرا مدل اجتماعي قدرت دستخوش تحول نگرديده

ك. بود و پـس ازآن نيـز ادامـه پيـدا كـرد در دولـت اين روند در دوران حكومت مونيـست هـا

و   مركز اصـلي قـدرت بـه شـمار"شوراي انقالبي"كمونيستي، رهبري حزب دموكراتيك خلق

و در دولـت كنـوني، ريـس مي و مالعمـر و طالبان، رهبران جهـادي و در دولت مجاهدين آمد

و فراتر از قانون اساسي، پارلما  و همه نهادها عمل مي كنـد جمهور كانون اصلي قدرت است .ن

، نظام سياسي اي را رشد داد كه در آن فرد بدين ترتيب ويژگي و سنتي جامعه افغاني هاي ايلي

و تضعيف نهادها معطوف گرديده  و تالش ها به سوي رشد نقش افراد به جاي نهاد قرارگرفته

.بودند

 گيري شخصي شدن فرايند تصميم-3-2
ن ريس ايل يا ريس دولت. ظام ايلي، فاقد پيچيدگي هاي اداري است مدل تصميم گيري در

به تنهايي يا مشوره صوري اعضاي  و دربـار،"جرگه"در جامعه ايلي  يا اعضاي متنفذ خـانواده

و ريس قبيله هردو در قبال تصميمات خـود، بـه زيردسـتان. زندگيري مي دست به تصميم شاه

كه در اين صورت ناگزير بـه جلـب هاي ايلي پاسخگو نيستند مگر آنكه سنت   زير پا نهاده شود
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و يا ملت خواهد شد سـازي سـاده: اين مدل، از ويژگي چندي بر خوردار اسـت. رضايت قبيله

و يك سويه بودن امر تصميمفرايند تصميم . گيريگيري، تفكيك ناپذيري حوزه هاي صالحيت

و جمهوري پيشين افغانستان، كانون سياست گزاري به اطاق كـوچكي در نظام هاي شاهي

شد" ارگ"در مي و نهادهـاي ديگـر اگـر در اختيـار. محدود ، خارجه، پارلمان وزارت داخله

در. غيرخانواده شاهي قرار داشتند، نقش جدي در سياست گزاري ها ايفا نمـي كـرد  داود خـان

، شمسي با اتخاذ سياست هاي افراط گرايانه ناسيوناليستي در قبال 1340دهه  مسأله پشتونستان

و پس از بركنـاري او،  و مرز درگيري نظامي با پاكستان پيش رفت تا مرحله قطع روابط سياسي

به حالت قبلي برگرداند  همچنين داود خـان. ظاهرشاه با يك تصميم فردي، روابط دو كشور را

اد در كـاخ كـرملين، يـك تغييـر صـدو هـشت 1356در يك برخورد هيجاني با برژنف در سـال 

به سمت دوستي درجه و از دوستي با بلوك شرق اي در سياست خارجي دولت به وجود آورده

در عرصه داخلي نيز سياست هـا بـر محـور اراده شـاه يـا ريـس. با بلوك غرب تغيير مسير داد 

و يا حتي خانواده شاه اين. جمهوران شاه منش در گردش بوده است  به شخص گونه امتيازات

و حتي قبيله شاهگرمحدود نمي ها(ديد بلكه نزديكان مي گرفت) محمد زايي 1.را نيز در بر

و عنوان ها مانند وزير، استاندار، نماينـده مجلـس ) وكيـل(در نظام ايلي افغانستان، شأن ها

و كارمند و دارند) مامور(افسر و قوانين رسمي برتري داشته استيالي شأن ها بـر. بر نهاد، اداره

م  و اين يكي از عوامـل اساسـي گـسترش فـساد نهادها، قررات اداري را به آساني دور مي زند

و است . اداري در دستگاه دولت بوده

گيـري در ايـن تـصميم. گيري است مشخصه ديگر نظام ايلي، يك سويه بودن روند تصميم

و ارتقاي كارآمدي دسـتگاه  كه در جهت تبديل تقاضاها به برنامه سياسـي نظام فرايندي نيست

كه در راستاي تحقـق اراده اسـتياليي فرمـانروا عمـل  در جامعه عمل نمايد، بلكه روندي است

در. نمايدمي و محمد داود و اقتصادي محمدظاهرشاه  سال زمامـداري50برنامه هاي اجتماعي

و حقوق مـدني در پـي داشـته آنان، دستاورد اندكي در جهت بهبودي وضعيت زندگي عمومي

و رشـد تقاضـاها1350بودن خدمات عمومي، آموزش، افزايش بيكـاري در دهـه پايين. است

و آزادي هاي سياسي در دهه  نتوانست ريس جمهـور داود را بـه50و1340براي حقوق مدني

و داودخـان عمـدتا در پـي حفـظ وضـعيت2.هاي بازتر مجاب سـازد اتخاذ سياست  ظاهرشـاه

و دور نگه داشتن كشور از تحوالت جد  يـد كـه تهديـدي بـراي نظـام سـلطنتي تـصور موجود

به.1 ها تا قبل از شاه آمان اهللا، اين امتياز و اداري به محمد زايي و واگزاري مقامات سياسي صورت پرداخت حقوق مالي ويژه

و اداري محدود گرديد و بعد از آن به امتيازات سياسي . صورت مي گرفت

و اين كشور نيـاز بـه آزادي نـدارد.2 و مرج در كشور مي شود او. محمد داود معتقد بود كه آزادي هاي سياسي موجب هرج

و پس از آن بارها ابراز كردنداين ديدگا .ه را در اولين بيانيه پس از كودتا
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به طوالني شدن بقاي نظام ايلي كمك كرد، نـه بـه رشـد. شد، بودند مي لذا اين سياست ها تنها

و سياسي مردم  .وضعيت اقتصادي، مدني،

و قدسي شدن-3-3 ها عاطفي  ارزش
ه در نظامي جوهري است كه ريشهاارزشي فرهنگي موجود در افغانستان از نوعهاارزش

و ديني دارد و در افغانـستان نظـامهاارزش. ايلي ي جوهري داراي ماهيت اقتدارگرايانـه اسـت

ااين نظام داراي ويژگي. را پروزش داده است"امير ساالري" :ستهاي ذيل

و آرزوهـايهاارزش؛ كل ناپذيري و اسالم بنيادگرا، عمدتا خواسـته هـا ي مبتني بر سنت

بر ها گروهقبيله، قوم، و فرقه اي را و فاقـد)86،ص1381واعظـي،( تابانـدميي زباني، محلي، مذهبي

و  شهروندان در يـك جامعـه سياسـي"برابر سازي"ظرفيت سازي توليد باورهاي همه شمول

و. است كه هنجارهاي كل گرا بر هنجارهاي جزءگرا به وجود آيد مي تواند برابري در شرايطي

هن  امـا چنـين چيـزي.)123كلمن،ص( جارهاي انتسابي اوليت حاصل نمايد هنجارهاي اكتسابي بر

از. نگرش سياسي دولتمردان افغان وجود نداشته است در حتي احـزاب نيـز بـه مجموعـه اي

و شبكه هاي روابط شخصي بر اسـاس قـوم، ريـشه هـاي جغرافيـايي، پيمـان هـاي خـانوادگي

.)146،ص1382روا،( باورهاي مذهبي، تبديل گرديد

و ويژگـي فرهنگـي آن، خرد گريزي همـراه بـا سياسـت گريـزي؛ ساخت اجتماعي قبيلـه

و سياسـي  كه دين را از آموزه هاي اجتمـاعي تاريخي دين در افغانستان، از جمله عواملي بوده

به مجموعه باورهاي صرفا يا عمدتا اخالقي تنزل داده است  و . آن، تخليه نموده

چه نظام جمهـوري( دولترفتار سياسي كارگزاران در و ، تحـت تـاثير)چه در نظام شاهي

و ارزشــي ماننــد و محلــي و: روابــط خويــشاوندي، قبيلــه اي، قــومي  ديــن، مــذهب، عقايــد

ــديولوژي ــرار داشــته اســت اي ــاي سياســي ق ــن. ه ــاارزشاي و ه ــه محمــدزايي ــه را ب  جامع

و درسـطح وسـيعتر بـه پـشتون، غيرمحمدزايي، و غير ابدالي، و ابدالي تاجـك، هـزاره، ازبـك

و  و از نظر،... تركمن و سني، به شيعه و ضـد گرايشو از لحاظ مذهبي هاي سياسي به انقالبي

و دينـدار، تقـسيم  و دموكرات، سكوالر به جنگ ساالر و امروز و مرتجع بنـدي انقالب، مترقي

و در مواجه با همـديگر، روش  و ادغـام ناپـذيري هـاي طـردي، نموده  را درپـيش انزواسـازي

. اندگرفته

و هنجارهاي معطوف به جهـان پـر اسـرار غيـب، تقديرگرا ؛ فرهنگ سنتي عمدتا از باورها

جهاني كه انسان بازيگر اصلي آن حتي در حـوزه رفتـار شخـصي خـود شـناخته. كندتغذيه مي

بي نمي سان در انـ. شمار ماوراي طبيعي، سرنوشت او را رقم مي زنند شود بلكه عوامل ناشناخته

و مسير زندگي، راهي جز همراهي با عوامل مرموز را ندارد . اين جا براي تغيير سرنوشت
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در شاهان در افغانستان، سلطنت خويش را موهبت الهي مي پنداشتند كـه اراده خداونـدي

به مثابـه مقـرره محتـوم الهـي  و جامعه نيز حاكميت خانواده سلطنتي را حفظ آن دخالت دارد

مي  به زعم آن، تصور كه . تنها نجيب زادگان قبيله خاص توانسته مشمول اين فيض گردند كرد

و مقدرات الهـي، پنداشـته تالش روشنفكران براي تغيير نظام سياسي، نوعي رويارويي با سنت

پي نمي مي هـاي توانست داشته باشد بلكه نوعي انكـار موهبـت شد كه نه تنها دست آوردي در

مي  نه دولت ها بـه سـوي تغييـر گـام. گرديدغيبي نيز تلقي چنين پنداري سبب گرديده بود كه

نه مردم، انتظارات تغيير طلبانه را در اذهان خود پرورش دهند و .بردار

 نتيجه
مي داده هاي مربوط به تحوالت سياسي معاصر افغانستان اين ايده را نمايد كه ساخت اثبات

در افغانـستان همـواره نـوعي. ين كشور بـوده اسـت قدرت تابعي از ساخت نظام اجتماعي درا 

كه از بـاال مـديريت مـي شـده،  به جريان تغييرات سياسي مقاومت منفي از درون جامعه نسبت

و سياسي هنگامي به چالش جدي تبـديل. صورت گرفته است  ناهمگني ميان ساختار اجتماعي

كه رويكرد نوگرايانه سياسي، بنيادهاي سـاختار جامعـه سـنت  و ارزش هـاي آن را مـورد شده ي

رژيم هاي نـوگراي پـس از سـلطنت در ايـن كـشور، راه. تهاجم بنياد براندازانه قرار داده است

به شدت ماهيت سنت سـتيزانه  كه به ايديولوژي هاي انقالبي برون رفت از سنت را در رويكرد

مي نمود  ت در جهـت گيـري از ظرفيـت هـاي سـن اين استراتژي مانع از بهره. داشت، جستجو

و هم سازي ميان سـاختار اجتمـاعي معطـوف بـه سـنت بـا سـاختار سياسـي رويش مدرنيسم

به نوگرا گرديد  در اين صورت ظرفيت هاي تعـارض سـاختار اجتمـاعي بـا سـاختار. معطوف

مي رسد به حداكثر توان خود .سياسي

مي توان نوعي همسويي بين  شكل بنـدي احتماال با تغيير رويكرد سياست نوسازي سياسي،

و به وجود آورد اجتماعي به حداقل برساند، كه زمينه هاي تعارض را اين رويكـرد بـه. سياسي

مي تواند مورد توجه قرار گيرد :دو گونه

 هاي اجتماعي در انطباق بـا تغييـرات سياسـي؛ ايـن امـر بـا تغييـر در ارتقاي ظرفيت-1

و ارزش بايد از پـايين يعنـ گيري اصل استراتژي تغيير كه مي جهت و مناسـباتي سـاختارها هـا

گرايانـه در سـطح اجتمـاع، هاي دگرگونتمركز تالش. گيري استاجتماعي آغاز گردد، قابل پي 

و سازگاري بيـشتري  مي تواند از استحكام هرچند از سرعت روند تحوالت خواهد كاست اما

.هاي ديگر حوزه هاي زندگي برخودار گرددبخش با 

و سياسي بـومي پايه گزاري استرا-2 ، فرهنگي و بنيادهاي اجتماعي تژي تغيير بر پيشينه

و ساختاربراندازانه تلقـي نگـردد گونهبه كه اقدامات تغييرطلبانه يك پديده هويت براندازانه . اي
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تواند ميزان موفقيت تحوالت نوسازانه بهره گيري از ظرفيت هاي بومي در يك جامعه سنتي مي

به شدت افزايش دهد  هاي حركت. اين استراتژي در افغانستان مورد توجه قرار نگرفته است. را

مي توسعه گرايانه سياسي در اين كشور از مدل  و يا سوسياليستي الهام گرفت كه هاي ليبراليستي

و ايـن زمينـه هر و فرهنگـي افغانـستان همـسويي نداشـت و بنيادهـاي اجتمـاعي دو با پيشينه

هاتعارضات  و مدرنگروه ميي سنتي . آورد را در ساختار دولت به وجود

توجـه بـه. اسـت بـومي-استراتژي نوسازانه دولت كنوني افغانستان، متأثر از الگوي دينـي

و استفاده از ظرفيت زيرساخت و همسويي با فرهنگ بومي و ارتباطات هاي آن ها مانند آموزش

به هم كيشان ايمـاني مخالفت با خشونت، تعاون با هموطنان بر اساس اصل ديني: مانند ، احترام

و بخشي از به تغيير بكاهد هاو مانند آن، توانسته ازميزان اضطراب جامعه سنتي نسبت ي گروه

و معتدل را در اين پروسه همكار خويش سازد مي. سنتي تواند چشم انداز تحـول در اين روند

. اين كشور را اميدوار كننده نشان دهد
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