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ستان به سی يهاتالش معاصرش خیتار طول افته، درینتوسعه ايجامعهمنزلۀ افغان   انجام يازو نوس شرفتیپ جهت رياب

 ویژةت یها، از اهمشکست نین اییلذا تب .است شدهرو روبه یدرپیپ يهاشکست با هاتالش نیا امروز به تا اما است داده
ست.  یو عمل ينظر ستیراز ارو، پژوهش پیشبرخوردار ا شک  »نخبگان حاکم«از منظر  یعنی ،خاصاي یهها را از زاون 

ساس  يمورد تأمل انتقاد ست. بر ا سازپژوهشن یا يهاافتهیقرار داده ا سو ي، نو صورت آمرانه و از  ستان به   يدر افغان
از سر  و ين اقدام با کندیاما ازآنجاکه ا؛ ده استیده نفس کشیبردهیهمواره در دامن قدرت، برنخبگان حاکم آغاز شده و 

ساس، با ضاد يهاالگو با و طیتفر و افراط نانه، بایبرواقعیغ و عجوالنه اقدامات اح شدهینق و ضد و مت تنها نه ،ض انجام 
  ده است.کر تیتقو را در جامعه انهیگراواپس و یارتجاع يهاحرکت ۀنیکه همواره زم، نداشت يدستاورد
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  مقدمه و طرح مسئله
شرفت ی، پیدر جهت ترق یر، مستمر و عقالنیگیپ يهان معنا عبارت است از تالشیتریدر کل ينوساز

سینرته و مدیمدرن ).225، ص 1375، ی؛ چلب39، ص 1377وب، ی(دشدن جامعه  یو عقالن صالتاً یزا  ون ا
ست یغرباي هدیپد شنود همۀاما با  ،ا ستاورد تجربهمنزلۀ ش، بهیهايناخ شر يو د ا در ر تازه ی، افقيب

  از سیاريب آن با مخالفت و رقابت در بعضاً موج و اینپذیري از تأثیر با گشود و گریجوامع د برابر همۀ
  .گرفتند قرار ينوساز مسیر در دیگر کشورهاي

  انخیرعلیرشیام حکومت ةاز دور يرا به صورت آمرانه و دستور خود ۀانینوگرا يهاها تالشیافغان
م قرن از آن یک و نیاما تا به امروز که حدود  ؛)375، ص 2، ج 1390 غبار،( ندکرد آغاز) 1247-1257(

سیها به نتن تالشیگذرد، ایخ میتار ستان در  ده و امروزهیجه نر   از ،ودخ یات اجتماعیابعاد ح همۀافغان
  ).41، ص 1388(فوالدي، است  جهان يکشورها نیرتریفق

ستان عوامل گوناگونی چونها، روشندربارة شکست این تالش   یسرزمین عوامل فکران افغان
ــیاســی اقتصــادي، جغرافیایی، فرهنگی، و خارجی را تحلیل و  عوامل تاریخی و ســرانجام و س

من ض موانع توسعۀ سیاسی در افغانستاندر کتابش  عبدالحفیظ منصوري نمونه اند. برابررسی کرده
ــی هفت عامل به ــتان، در نهایت، عامل فرهنگی را بررس ــعه در افغانس منزلۀ عوامل بازدارندة توس

ـــلی معرفی می ـــولیطور کند. همینعامل اص   بر خارجی ســیاســت تأثیردر کتاب  جعفر رس
سعه ستان نیافتگیتو شــمار نیافتگی افغانســتان بهمداخالت خارجی را عامل اصــلی توســعه افغان

هاي نوگرایانه در افغانســـتان از ابتدا به صـــورت آمرانه و از آورد. با این حال ازآنجاکه تالشمی
سوي حاکمان و نخبگان سیاسی کشور انجام شده و در طول این مدت نیز عمدتاً روند آن از باال 

تغییر  بدیل نخبگان سیاسی دراز سوي دیگر، به دلیل نقش انحصاري و بیبه پایین بوده است، و 
ــور، به نظر می ــد علیو تحوالت این کش ــبی و محدود عوامل یادرس ــده، نقش رغم نقش نس ش

ست شک سی در  سیا ست. به همین دلیل در این پژوهش نخبگان  سته ا سیار برج سازي، ب هاي نو
ه این کنیم و بي افغانسـتان تحلیل و تبیین میهاي نوسـازنقش نخبگان سـیاسـی را در شـکسـت

دهیم که چرا نخبگان سیاسی افغانستان در خروج افغانستان از وضعیت سنتی به پاسخ می پرسش
  ؟اندوضعیت مدرن ناکام بوده

سی،  سیا ضعیف و ناکارآمد در رأس نظام  ضور نخبگان  ست که ح ضیۀ این پژوهش این ا فر
هاي نوسازي در افغانستان دم گردش نخبگان از عوامل مهم شکستهاي متداوم میان آنها و عجنگ
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ست. لذا شده ا ستفاده  سنادي ا ضوع، در این پژوهش از روش ا ست. با توجه به ماهیت مو   بوده ا
  بررسی اب سپس تعریف شده، و) نوسازي( وابسته و) نخبگان( مستقل متغیرهاي از هر کدام نخست

صیلی سئله دربارة نخبگان تف سی م ستان، نقش سیا ست در آنها کنندةتعیین افغان سازي هايشک   نو
  .قرار گرفته است تبیین و تحلیل کانون

  ميف مفاهيتعر. ۲

ساز1 سازبارة در :ي. نو سه روModernization( ينو سبی)  وجود  یلیتحل و یخیانه، تاریگرایکرد ن
ــاز«، یخیتار کردیدارد. در رو ــت  عبارت »ينوس ــیاجتماع يهایدگرگون ۀمجموع :ازاس ــی، س ، یاس

صاد   هب ستمیب و نوزدهم قرن در و داد رخ غرب دربعد  به شانزدهم قرن از که یذهن و ی، فرهنگياقت
، ییگرا، علميت ابزاری، عقالنینیشــدن، شــهرنشــیصــنعت يندهایفرا مفهوم نیا. دیرســ خود اوج
س آثار رد.یگیرا دربر م ییفردگرا و يدارهیسرما ، تفَوقيساالرمردم سانجامعه از ياریب س شنا  کیکال
سر، کنت مانند سپن   ۀامعج« و »یسنتۀ جامع« مفهوم دو طرح قالب در میدورک و وبر، سیتون، مارکس، ا
س تاینظر زین و »مدرن ساز کیکال ساز از معنانیهم به معطوف ينو ست ينو ، ص 1382زتومپکا، ( ا

سب کردیرو در ).11 ساز ندایفر جوهر بر ،انهیگراین .  شودیم دیتأک آنی مکان و یزمان ابعاد از فارغ ينو
سازی، تعریلیکرد تحلیدر رو .  درزنویم دیتأک دیجد ۀجامع ةسازند ابعاد بر و گرددمیتر خاص يف نو

  ی،لیلتح فیتعار در. ندیابیم نمود) خرد و انهیکالن، م( یذهن و يندی، فرايساختار اشکال در ابعاد نیا
  يهاهجنب بر تیاســم و لسگان مانند گرید یبرخ ی وســاخت يهاجنبه بر اســملســر لین مانندکســانی 

  ).14همان، ص ( اندکرده دیتأک یشناختروان
ذیر پگر تحققید ين اســت که در جایزمجوامع مغربویژة ، یخیتار ايهدیک پدمنزلۀ یبه ينوســاز

و فرهنگ خود  خیبستر تار، هر جامعه در ينسبت به نوساز یلیانه و تحلیگرایکرد نسبیاما با رو ؛ستین
  ؛مدنظر استپژوهش ن ی، در اين معنا از نوسازیشوند. هم تواند متجدد و نویم
سی  واژه نخبه، ترجمۀ نخبه:. 2 سرآمد ، به»elit«انگلی سته و معناي برگزیده، بهتر،  ست شای سرآمدان، . ا

شر جامعهفرهیخته سفۀ ). 15، ص 1367بیرو، ( اندترین و تواناترین ق شه در فل شر نخبه، ری تفکر دربارة ق
  :گویددر این زمینه می افالطوناثر در این زمینه است.  ترینقدیمی افالطون جمهوریونان باستان دارد و 
دارند،  را گرانید بر حکومت اقتیل که آنان شما انیم از د، امایبرادر همه دیهست شهر نیا یاهال که شما

  نگهبانان سرشت در خداوند اما و افرادند نیترباارزش آنها رونیااز و است سرشته طال به را آنها خداوند
  ).202 ، ص1374افالطون، ( برنج و آهن شاورانیپ ریسا و برزگران سرشت در و برده کار به نقره
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ست یعیطب ینظم بر یمبتن یافالطون ینیبجهان   ست.آن ا یعیطب گاهیجا دیمؤ زیچ هر آن، ذات در که ا
  ختهسا مقام نیا احراز يبرا یذات طور به که داندیم يافراد کشف را جامعه در نخبگان نییتع روند يو

شخاص یبعض. «اندشده شتغال که کرده خلق يطور عتیطب را ا س کار حکومت و فلسفه به ا   و تآنها
»  کنند کتفاا انیفرمانروا اوامر اطاعت به و زندیبپره فلسفه از دیبا که است ساخته ینوع را گرید یبعض

  :دیگویم نخبه ةواژ شیدایپ خیتاربارة در باتومور ).317همان، ص (
  رفتمی کار به خاص مرغوبیت با کاالهایی توصیف براي میالدي هفده قرن در نخبه یا الیت واژة

  ترعالی مراتب یا حزبی نظامی واحدهاي مانند برتر اجتماعی هايگروه به اشاره براي نیز بعدها و
  نوشته طبق انگلیسی، زبان در »نخبه« لفظ شدةشناخته کاربرد ترینقدیمی. یافت گسترش اشرافیت
  اصطالح این اما است؛ بوده اجتماعی هايگروه به اشاره براي و 1823 سال در آکسفورد فرهنگ

، 1930 دهه تا امریکا و بریتانیا در و نوزدهم قرن اروپا در اواخر اجتماعی و سیاسی هاينوشته در
  نظریات طریق از مزبور اصــطالح که اســت هنگام این در تنها و نشــده متداول وســیع طوربه

، باتومور( کرد پیدا رواج ویلفردوپارتو هاينوشـته بخصـوص و نخبگان دربارة شـناختیجامعه
  ).2-1، ص 1381

  هاينوشــته در امریکا و اروپا در بیســتم میالدي قرن اوایل و نوزدهم قرن اواخر از بنابراین
جنگ،  دو بین هايســال در محققان و فالســفه به واژة نخبه توجه شــده و اجتماعی –ســیاســی
آرون، (اند کرده تبدیل مکتب ســیاســی یک آن را به و داده را بســط این واژه ایتالیایی متفکران

  و داردن آمیزيافتخار یا اخالقی داللت گونههیچ نخبگان اصطالح پارتو نظر به). 518، ص 1377
سانی به شري فعالیت هايشاخه از هریک در که شودمی اطالق ک ست به را نمره باالترین ب   د

  ؛)2، ص 1381؛ باتومور، 523، ص 1379کوزر، ( باشند آورده
سته دو به نخبگان پارتو نظر به . نخبگان حاکم:3 سیم د کومتی، ح نخبگان الف): شوندمی تق

.  یحکومتغیر نخبگان ب) شــوند؛ســیاســی و نخبگان قدرت نیز گفته میکه به آنها نخبگان 
ستند افرادي حکومتی نخبگان ستقیم صورت به که ه ستقیمغیر یا م  عمده نقش حکومت در م
کوزر، ( اندحکومت، نخبه حوزة از خارج که هســـتند افرادي غیرحکومتی نخبگان و دارند؛
  ؛)524، ص 1379

گان . گردش نخبگان:4 ـــت از گردش نخب بارت اس ب :ع ـــاس تخصـــص و  افراد بر ییجاهجا اس
  ).264، ص 1379ر (کوئن، دیگ یاجتماع يهاگاهیگاه به پایک پایاز ي، ساالرستهیشا

ول ا ۀم قدرت را در دست دارند و نقش درجیکه به صورت مستق ینخبگان حکومتپژوهش ن یدر ا
  جمهور و صدر اعظم.سیپادشاه، رئند؛ اعم از نظرمد کنندیم يرا در حکومت باز
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  يچارچوب نظر. ۳

ـــازي نظریات نخبه ـــکاو  ویلفردو پارتوگرایانۀ نوس ، مبانی نظري این پژوهش را گائتانو موس
شکیل می سته دو به را جامعه اعضاي پارتودهند. ت   خبگانن. نخبگان و هاتوده کند:می تقسیم د

ــته دو به نیز ــیم دس ــوند:می تقس ــامل حاکم، . نخبگان1 ش ــتقیم طوربه  که افرادي ش  یا مس
 ضــمن که افرادي شــامل حاکم،غیر . نخبگان2 دارند؛ عمده نقش جامعه ادارة در غیرمســتقیم

 ندارند نقش حکومت ادارة در جامعه، عمالً ادارة در نقش ایفاي توانایی و ذاتی استعداد داشتن
 را جامعه شناختی، افرادروان رویکرد با پارتو). 4، ص 1381؛ باتومور، 524، ص 1379کوزر، (
ستعدادهاي نظر از سانی و کندمی معرفی متفاوت ذاتی، ا ستعداد نظر از که را ک   ندیگرا بر ا

 یگراند به نســبت اســتعداد برتر همین دلیل به را افراد این پارتو. نامدمی نخبه دارند، برتري
اي باز ، وجود جامعهپارتوفرض نظریۀ پیش ).520، ص 1379کوزر، ( داندمی حکومت شایستۀ

ســاالري و اســت که گردش نخبگان در مناصــب مختلف حکومتی، بر اســاس اصــل شــایســته
بســا هاي انتســابی. بنابراین اگر جامعه بســته باشــد، چههاي اکتســابی اســت، نه ویژگیویژگی

شوند که سانی واگذار  صب حکومتی به ک ستگی منا صب این براي را الزم هايشای ند، ندر منا
ند عواملی بار مان ندمی ثروت و ت ند توان غان آور به ارم خاص  ـــ قام نخبگی را براي اش  که م

ستگی عناوین این براي وجههیچبه این غیرنخبگان  پارتوبه نظر  ).525همان، ص ( ندارند شای
اسـتفاده  )Derivation(» اشـتقاق«شـان از حاکم، جهت حفظ قدرت و توجیه اعمال غیرمنطقی

اند کريهاي فبرساخته موسکادر ادبیات » فرمول سیاسی«و  پارتودر ادبیات » اشتقاق«کنند. می
ــاس آنها منطقی جلوه می ــیار غیرمنطقی خود را بر اس ــی، اعمال بس ــیاس دهند و که نخبگان س

  .)177 ، ص1390مالشویچ، (کنند توجیه می
سالم نخبگان به ج پارتو جامعه  گوید:کند و میتعبیر می» متعادل«امعۀ از جامعۀ باز با گردش 

  فراديا شــامل حاکم طبقۀ ماند کهثبات اســت و از ترقی و پیشــرفت باز میزمانی نامتعادل و بی
شند ستگی که با ، 1381باتومور، ( گیرند قرار بردارفرمان طبقه در باید و ندارند را حکومت شای
گوید با تقلیل ستیز و کشمکش اجتماعی به نزاع و رقابت میان نخبگان حاکم، می پارتو .)51ص 

ـــاس گردش نخبگان نیروي پیش ـــت و هر گونه تغییر و تحول اجتماعی بر اس برندة تاریخ اس
شدن حاکمان به وجود میجابه صورت پویایی و تحَرك خود  پارتوآید. به نظر جا  جامعه در دو 

ـــت می ـــیر انحطاط، بیدهد و در را از دس گیرد: اول زمانی که نظمی، جنگ و کودتا قرار میمس
رایی و گچیزي به نام گردش نخبگان وجود نداشــته باشــد، به این معنا که بر اثر انحطاط و واپس

۱۳۰     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

ــریان ــه در ش ــنفقدان جریان علم و اندیش فکران و هاي جامعه، جامعه فاقد نخبگان فکري، روش
دهندة نخبگان جدید باشد؛ دوم هنگامی که گردش نخبگان تشکیل منزلۀ عناصرکردگان بهتحصیل

دهد: اول گردش میان به صـــورت ناقص انجام شـــود. گردش ناقص نیز به دو شـــکل روي می
  قهطب از جدید افراد آنکه جا شــدن نخبگان قدیم و کنونی، بدوننخبگان انتســابی، و دوم جابه

  ).524، ص 1379کوزر، (بیایند  پایین

  د بر نقش نخبگان)يدر افغانستان (با تأک ينوساز ةنيشيپ. ۴

  سیتأس یابدال احمدشاهتوسط  ش 1126 سال ، دریکنون یاسیس و ییایجغراف مشخصات با افغانستان
.  کشور نیا ينژاد و یقوماصلی  گروه چهار از یکیپشتون،  قوم يالیاست با است مصادف زمان نیا. شد
  .ازبک و ک، هزارهیتاج از اندعبارت گرید بزرگ قوم سه

  1247 در خانیرعلیشر یام دنیرس قدرت به تا مسیشهجري  1126 در افغانستان سیتأس آغاز از
ستان ،ش ست  یرونیب و یداخل يهاجنگ گرفتار افغان شانه وا ساز از اين شاه. ندارد وجود ينو   احمد
ستان گذارانیبنمنزلۀ به صر افغان   ، دریداخل يهاسرکوب از ریغخود،  حکومت سال 25 طول در معا

ستا سع يرا شهد به بار اش، دويامپراطور ۀتو ش هند به بار هفت و م شکرک   ةدور بیترتنیبد. کرد یل
صروف او يهاتالش همۀ و بود يگرینظام و ینظام ةدور کی او ییامرفحکم ش م شکرک سخ و یل   ریت
  نهیگز بر تمرکز ،گرید انیب به. )167، ص 1، ج 1371فرهنگ، ( ودب قندهار کینزد و دور يهانیسرزم
سعه جنگ صاد مؤثر يساختارها جادیا از را یابدال دولت ۀشیاند و ، توانیطلبو تو   و ی، اجتماعياقت
صاد یناتوان و یعموم فقر لیدل نیهم به و ساخت منحرف یفرهنگ سلط با جامعه ياقت   ودنب بودن م
  ).30، ص 1389، یواعظ( افتی ادامه یفئودال نظام

 که ردک ایجاد قندهار و شهر افغانستان مرکزیت با ايگسترده بسیار امپراطوري هرچند احمدشاه
ستمی ستان توان شی دوره یک از پس را افغان سیر در خامو شد م سعه و ر   دهد، ازآنجاکه قرار تو

ستوار خراج و باج منطق نیز و نظامی قدرت و قبیله بنیاد کارها، بر عمدة  توجه لدلی به نیز و بود ا
  یجادا سلطنت اطراف در منظمی ساختمان نتوانست کار آخر در« کشورگشایی و جنگ به او مفرط
  این عمدة عیب. آورد میان به دولت حفظ براي وفاداري و تعهد از را داريدوام چارچوب یا نماید

ست وي که بود آن ناکامی صاد یک نتوان   »ندک ایجاد قبایل نفوذ حوزة از نیرومند، خارج شهري اقت
  .)5، ص 1377هایمن، (

داخلی  يهایجنگافغانســتان در کام  یتا مدت طوالن ينان ویجانشــ ةو در دور احمدشــاهاز  پس
  کند:می میتقس نوع سه ای دوره سه به را هایجنگخانه این فرهنگ صدیقرفت.  رانگر فرویو
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  ش؛ 1197 تا 1172 از پدر جانشینی سر بر تیمورشاه پسران انیم جنگ .1
  ش؛ 1202 تا 1197 از قدرت کسب براي زاییمحمد و سدوزایی ةخانواد دو انیم جنگ .2
نده پســـران انیم جنگ .3 مارت اعالن تا 1202 از منظور همین براي زاییمحمد خانمحمدپای   ا

  ).176 ، ص1371فرهنگ، (ش  1215 در محمدخاندوست
ش عهد در شاهنان یجان سات همۀ، احمد س سیس مؤ ستان یا   یفیالطواملوك و ندشد بیتخر افغان
سر یمنحط شور سرا ستان یاجتماع شئون تمامبدین ترتیب . گرفت فرا را ک ص از اعم افغان ، ياداقت
سیس و یفرهنگ ش ،بود مانده میقد از آنچه و نهاد تنزل به رو یا   تنهاهن تنزل و انحطاط نیا. دش یمتال

  کشور نیا بلکه ،داشت هانگ دوربسیاري  فاصله با یمترق و دیجد ياروپا از را همنوزده قرن افغانستان
س يکشورها ردیگ از را نکه یبدتر از همه ا ).410 و 97، ص 2، ج 1390غبار، ( انداخت عقب زین ییایآ

  هند یعنی ،کشور یقدرتمند شرق یۀم همسایمستق ۀمداخل يهانهی، زماحمدشاهنان یجانش يهایجنگخانه
  رد.آوافغانستان فراهم  یرا در امور داخل يتانویبر

  الدینسیدجمال پرداز اونظریه و خانامیرشیرعلیرا  هاي نوگرایانه در افغانستاننخستین گام
شتند 1257-1247 هايسال فاصلۀ در با تشکیل نخستین کابینه یا هیئت  خانشیرعلی .ش بردا

سارت قبیله شکیل یک ارتش منظم و وزیران، خارج کردن ارتش از ا مدرن، ایجاد تحول ها و ت
نســبی در نظام آموزشــی از طریق ســاخت دو مکتب عصــري مردمی و نظامی، انتشــار نشــریۀ 

شیرپور، پدیدد آوردن زمینه»النهارشمس« شهر جدید کابل در  ساخت  صنایع ،  هاي تجارت و 
شیدن به تفنگ و توپ ست و مخابره و نظم بخ صنایع کوچک، ایجاد خدمات پ سازي و دیگر 

شور نظام مالی سازي 333، ص 1، ج 1371فرهنگ، (اتی ک سیر نو ستان را در م ست افغان )، توان
 و خارجی و داخلی، خانوادگی هايسـیاسـت امیر در درایتیکم اثر قرار دهد؛ اما سـرانجام بر

ست با لوحانهساده برخورد سیه و انگلیس هايسیا سال رو ستان را در   1257، انگلیس افغان
انگلیس  -سـال از جنگ اول افغانسـتان اشـغال نظامی کرد و پس از سـپري شـدن حدود سـی

تان1218-1221( ـــ غانس نگ اف جۀ این 1259-1257انگلیس ( -)، دومین ج ) روي داد. در نتی
ستاوردهاي  ) 1258گندمگ ( ، به موجب پیمانخانشیرعلیجنگ، عالوه بر از بین رفتن همۀ د

سمیت یافت و از این تاریخ تا  ستان ر ستان عمالً به یکی 1298سلطۀ انگلیس بر افغان ش، افغان
هاي هند بریتانوي تبدیل شــد. لذا اگر اندك اصــالحاتی هم انجام شــد، تحت شــرایط از ایالت

  .وابستگی بود که هیچ بنیاد محکمی نداشت

۱۳۲     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

خواهان کشور و با و مشروطه )1308-1298( خاناهللامانش با به قدرت رسیدن 1298در سال 
تر به سوي ترقی و نوسازي کشور برداشته شد. تصویب هاي جدياستقالل افغانستان، بار دیگر گام

ساسی ( سلطنت مطلقه به مشروطه، تشکیل کابینه و تفکیک 1303نخستین قانون ا ) و تبدیل شدن 
انســتان از انزواي تاریخی و برقراري ارتباط گانه، ایجاد فضــاي باز ســیاســی، خروج افغقواي ســه

زاد و هاي آسیاسی، تجاري و فرهنگی با کشورهاي خارج، تصویب قانون مطبوعات، انتشار نشریه
سعۀ معارف، اجازة ستقل، تو شدن آموزش،  م یافتن دختران براي درس خواندن، رایگان و اجباري 

وزارت دفاع، رونق یافتن تجارت و  نیروي هوایی در تأســیس احزاب ســیاســی، تشــکیل نخســتین
شرکت سیس  شرکتتأ سیس  سیمان، پارچه و... از هاي تجاري، تأ صنعتی کوچک مانند تولید  هاي 

  .)126، ص 1379 دریح،(است  اهللامانترین دستاوردهاي دهۀ انقالب اجتماعی مهم
 يهاتفاده از تجربهجهان و اس ۀشرفتیپ يشرفت کشورهایپ ةجهت مشاهد خاناهللامان 1307در سال 
ستا تحت  شدتن سفر بهی. او که در اکرد شرفت افغانستان، شش ماه به خارج مسافرتیپ يآنان در را

ع یشرفت سریپ يقرار گرفته بود، در بازگشت به کشور و در راستا ییاروپا يکشورها يهاشرفتیر پیتأث
ستان، کارها شان ییافغان سطح دهندةانجام داد که ن  يشرفت کشورهایپ یاو از چگونگ یدرك ناقص و 

دن کت و یدن پوشــکر يکشــف حجاب، اجبار؛ از جمله در کشــور بود ينوســاز يهانهیشــرفته و زمیپ
  روز جمعه. يروز پنجشنبه به جا یلیشلوار، تعط

 يهاسـهیجامعه و دسـ یاصـل ۀبودن بدن ییو روسـتا ی، سـنتاهللامان زدةاقدامات عجوالنه و شـتاب
ــرانجام جامعه را در مقابل يوتانیحکومت هند بر ــوا اهللامانر یکفتنکه با یتا ا ؛قرار داد اهللامان، س  يز س
را به حکومت  ي خودجا اهللامان ي، حکومت نوگرایمردم يهاافتن شورشیو شدت  يچهارصد مولو

  داد. یکلکان يگراواپس
ماه حکومت ( یاهللا کلکانبیحب نه  مان يکارها همۀبر  ،)1308در طول   :دیخط بطالن کشـــ اهللا

 ؛خارج شدند ةفکران و باسوادان کشور آوارروشن ؛ماند ها از نشر بازهینشر ؛بسته شد يمدارس عصر
شد و سفارتخانه سته  شورهایسف همۀها ب ستان را به دل ی،خارج يران ک  و هرج و مرج یل ناامنیافغان
شگاه ؛ترك کردند ، 1379ح، یدر( دندش غارت کابل در شاهی هايموزه و هاها، کاخها، کتابخانهآزمای

  ).577، ص 1371؛ فرهنگ، 189ص 
شاهی  شاهدر دورة پاد سیزده 1308 -12( نادر صدارت ) و  شمسال  )، 1312 -25( خانها

هاي نوگرایانه در فضـاي ترس و تردید برداشـته شـد؛ اما بیشـترین تحول اجتماعی در گام اندك
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صدارت  سردار ) و بنیادي1325-32( محمودشاهدورة  صدارت  صادي در دورة  ترین تحول اقت
، بیشــترین توجه به توســعه و محمودشــاه) انجام شــد. در دورة صــدارت 1332-42( داوودخان

هاي گسترش معارف شد و به دختران اجازة درس خواندن دادند. بر اثر فضاي باز سیاسی نشریه
ـــی مانند آزاد و غیردولتی فعالیت خود را آغاز کردند  ـــیاس ، »وطن«، »زلمیانویش«و احزاب س

ــاد«، »خلق« ــدند (آدامک، » کلوپ ملی«و » ارش ــیس ش ــدارت  ).76 ، ص1388تأس در دورة ص
ستان گام داوودخان شت: ساختنیز افغان ن ساز هزاراوهاي بلند در نوسازي اقتصادي کشور بردا

سازي فرودگاه ساخت و باز سدهاي آبی  هاي کابل، قندهار وکیلومتر جاده،  ساخت  شریف،  مزار
ــود، پل آباد، نغلو و پل خمري، ســاختســروبی، درونته، کجکی، گرشــک، خان هاي بزرگ بهس

سیس ده سمار و کامه، تأ سیس ا سیمان، پارچه، روغن و...، تأ شرکت تولید  شاف بانک«ها    انک
ـــتنی« و »زراعتی ـــت هلمند و ننگرهار، تجهیز و آموز»بانک تجارتی پش ش ارتش، ، آبیاري دش

توسعۀ مدارس عصري، استخراج معدن بزرگ گاز در شمال کشور، رونق یافتن تجارت و افزایش 
ـــادرات و... از اقدامات مهم  . با این حال ازآنجاکه )203، ص 1368کلیفورد، ( بود داوودخانص

ــور تأمین نمیمنابع مالی این طرح ــد، ها از داخل کش ابتدا با امریکا ارتباط برقرار کرد تا  داوودش
ستان بود و رابطۀ  ست آورد؛ اما چون امریکا متحد پاک شور را به د بتواند همکاري و کمک آن ک

ستان در مورد  ستان و پاک شنج بود، امریکا به به» خط دیورند«افغان س داوودشدت مت تان و افغان
دیپلماسی خود را به طرف شوروي  داوودتوجه نکرد. لذا به دلیل وضعیت ویژة دورة جنگ سرد، 

ــوروي اندك  ــان داد. البته بعدها امریکا نیز در رقابت با ش ــتقبال نش ــوروي نیز اس فعال کرد و ش
  .توجهی به افغانستان کرد

  و اقتصادي ۀعرص در شوروي هايکمک مجموعش 1357 تا 1334 هايسال طی یبه صورت کل
همان، (د یرســـیدالر م میلیارد نیم از بیشبه  مریکاا هايکمک و دالر میلیارد 5/2 حدود به نظامی

  استیدر س توازن ای یطرفیسرد، ب جنگ فعال طیشرا از يریگبهره بانخست کوشید  ودودا ).204ص
شور یخارج سکو و کابل روابط و ختیر مه به توازن نیا تینها در اما ؛کند ظحف را ک   روزبهروز م

صه شتري هايعر ستان و گرفت بردر را بی سیاري از را افغان سته شوروي به جهات ب سعت. کرد واب   ۀو
سبات   یرهنگفگوناگون  يهابخش به بلکه ،نماند محدود ینظام و ياقتصاد بخش دو به يشورو با منا

رین هنر و مطبوعات مانند َ   ســر چشــم به را يشــورو افزونروز نفوذ ودخانودا آنکه با. افتی يز تســ
  ).365، ص 1379ح، یدر( ردیبپذ را آن بود داشت، مجبور پاکستان با که یرقابت به بنا ،دیدیم

۱۳۴     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

ه خود را ب پاکستان کایمراد، یکشیدر کام خود م را افغانستان ي،شورو که یزانیم دوره، به نیهم در
  ياقتصاد حسط کایمرا غیدریب يهاکمک با و جستبهره می فرصت نیا از زین پاکستان و کردیمه وابست
  ).359 همان، ص( دادیم شیافزا را کشور

ساختن که  يشورو سته  ستان به  یشگیهمدر پی واب  يدئولوژیا یم مبانیق تحکیاز طر خودافغان
 يوژدئولین ااقت به عنوان مبلغیکارشـــناس و در حقمنزلۀ ظاهر بهبود، هزاران نفر را به یســـتیمارکســـ
س سیمارک ستان گ سویسم به افغان شت. از  شجون یشتریب ،گرید يل دا ستان در ایدان ن دوره به یان افغان
دند یدیک میدئولوژیا يهاگر، آموزشیش از هر موضوع دیشدند و آنان بیم یلیبورس تحص يشورو

نی همچون ؛ کساشدندیل میتبد یستیمارکس يهان چهرهیتريبه قو و در بازگشت به افغانستان عمدتاً
  کشتمند. یسلطانعل و شرقحسن، قیمان الیسل، بریراکبر خیم

ــاهیســرانجام به دل و  ي، ســقوط کامل افغانســتان در کام شــورویل اختالفات در داخل خاندان ش
ن بازار یترشیپاکستان که بویژه ها، بهآن ايهداران منطقو طرف یغرب يرو شدن افغانستان با کشورهادررو

صرف شت،  یم ست دا ستان را در د شد و  دخانوداوافغان صدارت برکنار  سفیمحمداز  به  1342در  و
  انتخاب شد. ظاهرشاهصدارت 

سلطنت ش یعنی ده 1352تا  1342از  شاه،سال آخر  سی  ظاهر سا صویب قانون ا به دلیل ت
، نوراحمد اعتمادي، محمودیوسفو حضور نخبگان خارج از خاندان سلطنتی ( 1343دموکراتیک 
شم  شفیقو  عبدالظاهر، میوندوالمحمدها سی  صدارت محمدمو صب حکومتی، به دهۀ ) به  و منا

سوم یاد می شروطیت  سی و م سا سی، دهۀ قانون ا ست کلی این دوره در بخش دموکرا سیا شود. 
داخلی تمرین دموکراســـی و پیشـــرفت بنیادهاي اقتصـــادي کشـــور، و در بخش خارجی اعالم 

صله بی سوءطرفی و فا ضعف یا  شوروي بود؛ اما  شاهمدیریت گرفتن از  شد که ظاهر ، موجب 
ها و رویکردهاي صــدراعظم با اندیشــه جایی پنجیابد. جابه یک از دو هدف دســتواند به هیچنت

ضاد، در جریان ده  ضاً مت شان از بیمتفاوت و بع سیاثباتی داخلی و فقدان خطسال، ن شی  سی م
ستان را به سیاست خارجی افغان شت. شوروي که  خوبی مشخص در دو بعد داخلی و خارجی دا

ساسهاي جامعه بهترین الیهسال در عمیقد، در این ده درك کرده بو هاي ترین بخشویژه، در ح
زب ح«دار خود یعنی ارتش و پلیس کشــور نفوذ کرد و نخســتین حزب ســیاســی قدرتمند طرف

ــتان ــککی، (ایجاد کرد  1344را در » دموکراتیک خلق افغانس ــیون  ).186، ص 1384کش اپوزیس
حلقۀ  دارانش؛و طرف داوودخانشــدند: حلقۀ اول، ه تقســیم میحکومت در این دوره به دو حلق
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شکیالت حزب دموکراتیک خلق. در نهایت، جبر زمانه این دوم، نیروهاي طرف شوروي در ت دار 
ـــفید که با طرح و رهبري  ـــاد را در کنار یکدیگر قرار داد و در یک کودتاي س دو حلقۀ متض

سلطنت چهلاما با توان نظامی حزب دموکراتی داوودخان، شد،  شاهسالۀ ک خلق انجام  به  ظاهر
با به دست گرفتن قدرت، نظام سیاسی را از شاهی به جمهوري  سردار محمدداوودپایان رسید و 

  تغییر داد.
مانند دورة صدارت، تصمیم و ارادة قاطع داشت تا افغانستان را ترقی و انکشاف دهد؛ اما  داوود

شفتۀ داخلی، این فرصت سیاست خارجی (چرخش از طرف شوروي ب ه سوي امریکا) و اوضاع آ
رقیبان و دشــمنان خود را به دو دســته تقســیم کرده بود:  داوودرا از او ســلب کرد. در بعد داخلی 

ــالم ــت با کمک طرفهاي طرفگرایان و چپیاس ــوروي. او نخس ــت دار ش ــوروي توانس داران ش
داران شوروي نتوانست د؛ اما در برابر طرفنیروهاي مسلمان را سرکوب کند و یا از وطن آواره ساز

 ، داوود را کشتند و قدرت را به دست گرفتند1357مقاومت کند. آنها در کودتاي معروف هفت ثور 
  .)76، ص 1379ننگیال، (

جمهور کمونیســـت و دیگر اعضـــاي حزب دموکراتیک خلق نخســـتین رئیس نورمحمد ترکی
ظر دهند. به ن افغانســتان ادامه در مارکســیســتی ایدئولوژي بنیاد بر را اهللامان خواســتند کارهايمی

با مماشات کردن و فرصت دادن به عناصر سنتی جامعه، فرایند نوسازي را با شکست  اهللامان، ترکی
 ترعسری هر چه رو ساخت؛ لذا این نیروها و عناصر ضدانقالب پیش از آنکه قامت راست کنند،روبه

ــته می تر و با قاطعیتقوي و ــدند.تمام باید از میان برداش   زا پس پرچم و خلق حزب رهبران ش
ــانه، به مباحثات ــناس ــیدند نتیجه این کارش ــرفت جامعه با الگوي جامعۀ  که رس براي ترقی و پیش

  ارتش کمک به ضدانقالب نیروهاي . سرکوب شدید1: دارد وجود راه سه سوسیالیستی شوروي،
 آنها با مردمی هايتوده آشــتی موجب آنها تصــور به (که ارضــی . اصــالحات2مجهز،  و وفادار

، 1369روا، (جدید گسترش یابد  ایدئولوژي شد خواهد موجب که سواديبی با . مبارزه3شد)، می
شورويبرنامه این همۀ .)132ص  سی قانون حکم ها، کهفرمان قالب در ها با الگوگیري از  سا   را ا

  .شدمی تطبیق و اعالم داشت،
 دیگر، يسو از و بود سطحی بسیار سوسیالیسم و کمونیسم از درکشان و فهم سوییاز  هاخلقی

ستند واقعیتنمی ستان جامعۀ عینی هايتوان   ستیدربه سومی جهان جوامع از منزلۀ یکیبه را افغان
 جامعۀ که ودندب بود، معتقد سوسیالیسم تکوین بستر که غربی جوامع مانند آنان. کنند درك و تحلیل

۱۳۶     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

ستان ست؛ فئودالی ايجامعه افغان ستا جهانِ که معنا این به ا ست دهقانان تودة از مرکب رو به  که ا
سیلۀ ستی با ارباب و داران بزرگ)خان، مالک (زمین نام به هافئودال از کمی شمار و  و علما همد

  را خود حقیقی منافع اســت و آنان کرده ناتوان را دهقانان مذهب،. شــوندمی اســتثمار روحانیون
 زمین اآنه به واحد آن در که است کافی شوند، انقالب حامی آنها بخواهیم بنابراین اگر. شناسندنمی

 آگاهی( کنیم آگاه و روشــن را آنها ســوادي،بی با مبارزه کمک به و) ارضــی اصــالحات( بدهیم
صورات در). طبقاتی   رهنگکند؛ فنمی فکر دهقان: ندارد مثبتی جنبۀ هیچ خلقی، دهقان فرد یک ت

شکال فاقد و ندارد ست خودمختاري و دهیسازمان ا شته و سفید لوح او مانند. ا ست اينانو   که ا
 منعکس کند، تحمیل او بر را خود بتواند که را کسی افکار و اندیشدمی خود آنی احتیاجات به فقط
ست این در . سازدمی  تولید شیوة یک به وجود هرگز شوروي، محققان بر خالف آنها کهحالی ا

  جاي نانآ بینیجهان در نیز قبیله بر مبتنی اجتماعی روابط طورهمین. بودند نکرده توجه ايقبیله
شت شن مفهوم اینکه سرانجام و ندا صطالحات با آنها ذهن در تولید رو شک ا صادي خ معنا  اقت

، ص 1369روا، (است  اجتماعی کالنروابط  از اقتصادي، جزئی پیوند واقع در آنکه حال یافت؛می
هاي گسـتردة مردمی رو شـد، بلکه قیامهاي آنها با شـکسـت روبهتنها برنامه. به همین دلیل نه)133

سالم ستان و ایران با ایجاد احزاب جهادي، (جهاد) را در برابر خود ایجاد کرد. ا گرایان آواره در پاک
به دست گرفتند. در طول دورة جهاد، افغانستان خسارات ها را نظم دادند و رهبري جهاد را این قیام

چهارم جمعیت بســیار ســنگینی متحمل شــد؛ از جمله، تخریب زیربناهاي کشــور، آواره شــدن یک
شدن میلیون شهید و معلول  شور،  سنتی جامعه ک سیدن نیروهاي  سان و به قدرت ر هایمن، (ها ان

  .)137، ص 1369؛ روا، 290، 1377
سرانجام دربا جهاد مردم  شور،  سلمان این ک شت م شت ه سین حکومت 1369 اردیبه  واپ

ستی سی سیدند. در قدرت به مجاهدین و کرد سقوط مارک ا تنهنه نیز مجاهدین حکومت زمان ر
هاي نیابتی کشــورهاي هاي ویرانگر داخلی، جنگبلکه جنگ هاي نوگرایانه برداشــته نشــد،گام

ستان  و قدرت هايجنگ. کشید انحطاط وسیع به مقیاس در را منطقه، غارت و ناامنی و... افغان
و  کشــور، ویرانی و اجتماعی عمیق هايشــکاف آوردن پدید بر مجاهدین، عالوه ســردرگم

 غربت یارد آوارة را نفر میلیون یک از بیش و گرفت قربانی هزار پنج از کابل، بیش شهر ویژهبه
 اوضاع چنین کلی ویران شد. درها بهجنگ این نتیجۀ در کابل جمله از بزرگ شهرهاي. ساخت
شفته سال  که بود ايآ  بیدادگري، و جنگ، ناامنی، غارت علیه مبارزه ادعاي با طالبان 1373در 

  .گذاشت وجود عرصۀ به پا امنیت و ثبات آوردن و
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  طالبان .گذاشت سرپشت را خود تاریخ ةدور ترینشکننده و ترینسخت طالبان، افغانستان ةدور در
خدا،  نیدر زم خدا حکومتتحقق بخشــیدن  ۀبهان به پاکســتان يکا، پول عربســتان و اجرایمرابا طرح 

ستبداد و ظلم خنجر سیار  عمق تا را ا ستخوانب   شدن ورشعله. برد فرو مرزوبوم این ةزجردید مردم بر ا
  شــدن ، تبدیلیمل هايســرمایه غارت و تجدد، نابودي مظاهر با ، مبارزهیمذهب و قومی هايتعصــب

ستان سان ۀالن به افغان سو ست مأمن و جا ضیان تمامی و ها، بنیادگرایانتروری شورهاي نارا   و جهان ک
شاورزي شدن ، تبدیلیعرب عمدتاً ستان و ساخت ناامید را هاامید همۀتریاك،  تشاک به ک   به ار افغان

ــعت ــته، کتاب از تررحمانهبی بار، تاریخ این و عقب راند به تاریخش وس   در را خواهیتجدد گذش
  بست. افغانستان
 2001سال  در جهانی تجارت مرکز دوقلوي هايبرج ریختن فرو و سپتامبر یازدهم حادثۀ از پس

  حتت کرزي حامد ریاست به دموکراسی حکومت گیريشکل و افغانستان تاریخ در تازه فصل آغاز و
 و ترقی جهت ايتازه امریکا، امیدهاي رهبري به غربی کشــورهاي تبلیغاتی و نظامی، مالی حمایت
سازي شور آفریده نو سه کار در گذرد، هرچندمی تاریخ آن از سال سیزده که اینک اما شد؛ ک  اب مقای

سازي روند شته، درخور توجه در نو   ورمنظ به دالر میلیارد صدها شدن سرازیر به توجه با بوده، گذ
ساخت ستان، به زیر سازي افغان ست. براي نمونه،هاي باز شده ا شور توجه ن صادي ک   ینا طول در اقت

شده ساخته سد آبی و تولیدي بزرگ کارخانۀ هیچ مدت ستان همچنان یک  ن ست و امروزه افغان ا
ــور فقیر، ناامن و بی ــتین تولیدثبات، قانونکش ــد، نخس ندة مواد کنگریز، داراي چهارمین حکومت فاس

ست  شش میلیون معتاد ا تمام  گفت توانبه جرئت می ).13-12، ص 1390سیهون، (مخدر و داراي 
پولی که براي نوسازي افغانستان در مدت این سیزده سال مصرف شده است از ده میلیارد دالر تجاوز 

ست؟ بادآورده هايپول این باقی کند؛ امانمی سخش کجا ستان مظلوم مردم همۀ براي پا شن افغان   رو
را  هاپول این همۀ تعهد،بی هايدوزیســت و برگشــتهغرب از هايتکنوکرات اســت: دالالن غربی و

سانی که هیچ ستان در هاسختی و هاتلخی در گاهدزدیدند؛ ک نبودند و عمري را  مردم کنار در و افغان
باره سر از وزارت و ریاست گذرانی سپري کرده بودند، اما بر اثر گردش زمانه یکدر خارج به خوش

  ).177، ص 1377(فوالدي، در آوردند 
  ،باال از و آمرانهو  يدستور. 1 :از اندعبارت افغانستان ينوساز يهایژگیو نیترمهم یکل صورت به

.  4 ؛یعمق نهو  یسطح. 3 از؛ین احساس اساس بر نه ،زدهشتاب و قهیسل و ذوق اساس بر. 2 ن؛ییپا از نه
  ).486، ص 1388ان، یگوریگر( وستهینه مستمر و پو منقطع، ده یبردهیبر. 5 متوازن؛ نه و ناموزون

۱۳۸     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

  افغانستان ينوساز يهاشکست در حاکم نخبگان نقش. ۵

 درانیاه احمدشبار اي بودن آن است. نخستینترین و بارزترین مشخصۀ جامعۀ افغانستان، قبیلهمهم
ــور نوپاي خود را بر به ــت را با قبیله پیوند زد و بنیاد کش ــیاس ــتان کنونی، س ــس افغانس منزلۀ مؤس

  هر کدام نیز بعدي . حاکمان)111، ص 1371فرهنگ، (ناسیونالیسم قومی (پشتونی) استوار ساخت 
بسته و  اي،لهقبی ايجامعه به افغانستان سرانجام و کردند تکمیل را افغانستان بناي کج، این شیوه بر

ــد تبدیل نامتعادل ــاس نظریۀ نخبه ).972، ص 1390 کاتب،( ش هاي ترین ویژگیگرایی، مهمبر اس
  .جامعۀ نامتعادل، فرمانروایی غیرنخبگان و عدم گردش نخبگان است

  رنخبگان حاکمی. غ1-5

شاهعملکرد  ستر زمانی و تاریخی احمد شاید تا حدي توجیه در ب سیس یک آن زمان  شد. تأ پذیر با
ساختار قبیله سران قبایل بود. لذا در حکومت جدید در یک  ضایت و حمایت  اي، نیازمند جلب ر

ست را مرکزي دولت ها،غلزایی و هادرانی خاص صورت به و آغاز دولت دُرانی، قبایل شاندةد  ن
ــتند و می خود ــترك فتوحات که دارد وکالت مرکزي تنها که قدرت معتقد بودنددانس   ار آنها مش

ستی، ستبه معنوي و مادي منافع و سرپر  و مرکز، در را خود قبایل. کند توزیع آنها میان را آمدهد
ــاي کردن اداره جز ايوظیفه که دیدندمی خود پیرامون را دولت ــوب فض   پس از فتوحات پرآش

ــیون ــوب را دولت ندارند؛ قبایلی که قبایل کنفدراس ؛ اما آنچه )20، ص 1369 روا،( اندکرده منص
سی، به غیرطبیعی می سیا سنت  شور، این  سبی ک شرفت ن ست که به مرور زمان و با پی نماید این ا

شینان  سیلۀ جان شاهو ست، نهاحمد سیا شد، که در بنیاد  ضعیف ن شد؛تنها ت  ورزي افغانی، نهادینه 
شتون، تاجیک، هزاره که امايگونهبه ستان بیش از آنکه خود را افغانی بدانند، پ شهروندان افغان روزه 

ستند، با زیرواحمدشاهدانند. جانشینان ضعیف و ناکارآمد و ازبک می رو کردن ، نتوانستند و یا نخوا
ـــروعیت قبیله ـــانند. لذا مش ـــتواي بهاین ارتباط خود را از پیرامون به مرکز بکش ار منزلۀ مبناي اس

 هاي افغانی، حتی، حکومتروا، اســتقرار و اســتمرار یافت. به گفتۀ احمدشــاهحکومت جانشــینان 
پشتون  و ايها هستند قبیلهدولتی باز هم شوند،می نزدیک غربی هاییدولت شکل به کامالً که گاهآن
  ).22-20، ص 1369 روا،(

گی، براي دســتیابی به مقام نخبافغانســتان نخســتین معیار و باالترین مدرك  ســیاســی تاریخ در
شتون بودن« ستگی. در» پ شای صص و  ست نه تخ شتون خود میان در و دوم مرحلۀ بوده ا  یزن هاپ
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  گیوابست و سرسپردگی مذهبی، -زدن به مسائل قومیشخصی (دامن  هايچاالکی اي،طایفه قدرت
 از کشور)، استقالل و خاك فروش مردم و حتی نگاه داشتن جهل و فقر در خارجی، کشورهاي به

  .است بوده به مقام نخبگی دستیابی مهم عوامل
 مجموع از) 1381-1393( کرزي حکومت ش تا1126 در معاصـر افغانسـتان تأسـیس آغاز از
 و )1308( کانیکل اهللاحبیب یعنی نفر دو تنها و پشتون قوم از نفر سه و حاکم، بیست پنج و بیست
شتون، قوم از )1371-1375( ربانی الدینبرهان شتون قوم میان در. اندبوده تاجیک یعنی غیرپ  یزن پ
ـــاهاعم از  نفر هفده ـــاه) 1172-1153( تیمور) 1126-1153( احمدش مانش )، 1172-1180( ز
) و 1183-1188( شــجاعشــاه)، 1188-1197) و دور دوم حکومت او (1183-1180( محمودشــاه

مت او ( ـــت)، 1218-1221دور دوم حکو خاندوس مد ) و دور دوم حکومتش 1197-1218( مح
ضل)، 1257-1247) و دور دوم حکومت وي (1245-1242( خانشیرعلی)، 1221-1242(  خاناف
)، 1298-1280( اهللاحبیب)، 1280-1259( عبدالرحمن)، 1247-1246( خاناعظم)، 1245-1246(

)، 1352-1312( هظاهرشـــا)، 1312-1308( نادرشـــاه)، 1308( اهللاعنایت)، 1308-1298( اهللامان
و  شــاخۀ درُانی قوم پشــتون، ) از2014-2001( کرزي حامد و )1357-1352( ســردارمحمدداوود

)، 1358( امین اهللاحفیظ)، 1358-1357( نورمحمدترکی)، 1371( اهللا مجدديصبغتنفر، یعنی  شش
  غلجایی از شاخۀ) 1380-1375( مالّعمر )، و1371-1365( اهللانجیب)، 1365-1358( کارمل ببرك

  حمودمشاه، زمانشاه، تیمور، احمدشاه( سدوزایی نفر پنج نیز هادرُانی میان در. اندقوم پشتون بوده
ست( نفر دوازده و) شجاعشاه و ضل، خانشیرعلی، محمدخاندو ، عبدالرحمن، خاناعظم، خاناف

ــایــت، اهللامــان، اهللاحــبــیــب ــــاه، اهللاعــن ــادرش ــــاه، ن ــــردارمــحــمــدداوود، ظــاهــرش   و س
  .اندمحمدزایی بوده طایفۀ متعلق به) کرزي حامد

 و ومد درجه شهروندان یا و نبوده شهروند یا ها، دیگرانپشتون از افغانستان، غیر تاریخ در
شه که شیعیان و هاهزاره ویژهبه ؛)972، ص 1390کاتب، ( اندبوده سوم  دور به قدرت از همی
(در این سال قانون اساسی جدید و  اندنبوده قانون حمایت چتر زیر عمالً 1342سال  تا و بوده

یب شــــد)  ـــو تدوین و تص یک  حدي دموکرات مت ). در83، ص 1369روا، (تا    دورة حکو
 نقدي هايکمک طریق از بیشــتر که دولت محدود درآمد رغمبه) 1259 -1280( عبدالرحمن

  یعنی خودش قوم براي عبدالرحمنآمد، می دســـت به مردم از ســـنگین مالیات و انگلیس
  .گرفت نظر ویژه در امتیازاتی محمدزایی

۱۴۰     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

 که کرد مقرر ساالنه حقوق 1272 سال در محمدزایی قبیلۀ تمام براي خانعبدالرحمان امیر
  داده روپیه 300 زن هر براي و روپیه 400 سال مرد هر رسمی، براي خدمت شرط و قید بدون

شت غیرمحمدزایی شوهر که محمدزایی زن آن براي حتی. شدمی   حقوق رایگان این در. دا
 و بودند شامل نیز محمدخان پاینده برادران اوالد محمدخان، بلکه پاینده سردار اوالد تنهانه

شتند جداگانه گزاف حقوق بزررگ سرداران ضاً عبدالرحمن امیر. دا   در که سردارانی براي بع
ستندمی خارج ستان خزانۀ از نیز زی ستمري حقوق افغان ر سردا براي که پرداخت؛ چنانچهمی م
 حقوق روپیه هزار 48 ساالنه بود، کرده فرار هند به که خانشیرعلیامیر  پسر خانابراهیممحمد

 شدمی برده بین از خانواده یک المالبیت روپیه هزار یک براي افغانستان در کهحالیدر داد؛می
  ).1053، ص 1390غبار، (

  مالیات دیگر اقوام ممات و حیات بردند، ازمی ســر به تنعم کمال در محمدزایی طایفۀ کهحالیدر
شد: والدت، ازدواج، مرده، ختنۀ می گرفته مردم از مالیات نوع شانزده دوره، این در. شدمی گرفته

شی و... .  سرخانه، غالت اربعه، موا  رفت پیش آنجا تا خواهی نژاديبرتري در عبدالرحمناطفال، 
  خاطیان از شـــد،می چنین اگر و کرد ممنوع غیرمحمدزایی با را محمدزایی دختران ازدواج که

 یزيچ نیز هاازدواج این فرزندان به و شدندمی محروم نسبی معاش دریافت مانند ايقبیله امتیازات
  ).191، ص 3، ج 1390کاتب، ( گرفتنمی تعلق

شتقاق نوع کی از شیب يزیچ قتیدر حق ییگراقوم و قوم سیس فرمول ای ا   خبگانن که ستین یا
سیس سات ختنیانگ بر يبرا یا   رهبه آنها از شانیهايناکارآمد و هاضعف بر زدننقابی و عموم احسا

ستگاه در. اندبرده ضوع تنها تیقوم پارتو يفکر د ستکار مو ست نخبگان يد س با نخبگان. ا   از تفادها
ــتقاق   دراز آنها  و دهندمی شیافزا را هاتوده یرعقالنیغ يهاکنش منبع ای ریذخا ر،یپذانعطاف يهااش

ستا ص منافع يرا ستفاده شانیشخ ست تیواقع کی تیقوم« پارتو نظر به. کنندیم ا   در گاننخب اما ،ا
  انیجر برابر رد ستندین قادر رایز ؛دننیافریب نو از را يزیچ توانندینم یول ؛دارند نقش آن تیتقو و دیتشد

  .)194، ص 1390چ، یمالشو( »دنکن حرکت جامعه در موجود عواطف
ستیس ساز با یذات طور به ايهلیقب ا ضاد در ينو ست و در ت   يهایژگیو و هالفهؤم خود درون ا

ست یسنت يهاارزش بر دیتأک ییگراقوم کند.یم حمل را ينوسازضد   يهاارزش از رگذ کهیدرحال ،ا
  بر را گانهیب و خود اقتدارگرا، مرز یفرهنگمنزلۀ به ايهلیقب فرهنگ .است ينوساز اصول از کهنه و یسنت

 ۀ. جامعیرندپذاناعتماد و گانهیب له،یقب از رونیب افراد فرهنگ نیا در. سازدیم استوار لهیقب و قوم يمرزها
ستر فرمانرواايهلیقب ستیغ یی، ب ست غلبه ،قدرت گرفتن دست به اریمع. رنخبگان ا   انتساب؛ فاهمت نه ا

  .رقابت نه است خصومت و ،اکتساب نه است
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گه مل ن عا یت، دومین  یهپس از قوم نده، توج نده و حفظدار متکن ندة حکو ـــعیف کن هاي ض
ست؛ به این معنا که ستان، دین بوده ا  عارش و داريدین به تظاهر با همواره کشور این حاکمان افغان

  دین، از تنادرس تفسیرهاي ارائۀ با اندکوشیده و بخشیده مشروعیت حاکمیتشان به دین، از حفاظت
  از زارياب استفادة. بگیرند را حکومت نقد گونههر جلوي اطرافشان بر قدسیت از ايهاله کشیدن و

یاسی براي س نخبگان که نیست اشتقاق نوع یک از بیش چیزي قوم، از ابزاري استفادة مانند نیز دین
ــان وتحکیم پایه ــانی منافع بر زدن نقاب هاي قدرتش ــی و اعمال غیرانس ــخص ــانش  بهره آن از ش

ستان در .اندگرفته سیر قدردین آن افغان ستفاده ا ستفاده قدرو آن بوده ابزاري هايا   از ینیغیرد هايا
 است ايقبیله فرهنگ باورهاي همان حقیقت در جامعه این در دین گفت توانمی که است شده آن
 اســارت و بردگی به ها،ظلم ها،جنگ از بســیاري. اســت شــده زده مذهبی و الهی رنگ بدان که

ستر در مردم نوامیس به تجاوز و هاگرفتن ست. شده توجیه و تقدیس دینی باورهاي ب  تیجهن در ا
  استهبرخ ستیز به نوآوري هر نوع با و ساخته متزلزل را مذاهب و میان اقوام همگرایی هايپایه دین،

  .کرده است مقابله آن با و
ــوم ــتان، حما يهاحکومت ةکنندحفظ و کنندههیتوج دارنده،ن عامل نگهیس  يهاتیناکارآمد افغانس

وجود  یحاکم و پادشاه چیه باًیل تقرین دلیحاکمان افغانستان بوده است. به هم یا سرسپردگیو  یرونیب
  دهشن لیتحم نیسرزم نیا مردم سرنوشت بر گانگانیب توسط و بوده مردم ةاراد کامل بازتابِ که ندارد
سیس خیتاردیدگاه ن یاز ا .باشد ستان، تار یا شیانگل يهايسازسیها و رئيرسازیام خیافغان ، يوروس، 

  منطقه بوده است. يکشورها و کایمرا
ــعیبنابرا ــتان، براین حاکمان ض  نبعم نیتريقو به را تیقوم و ، قومخود قدرت حفظ يف افغانس
ضادها ستبداد ینید هیتوج باآنان . کردند لیتبد یاجتماع يت سانیغ يعملکردها و ا   و رمتح شان،یران

ــت ــت را نید قداس ــکس ــادمند بودهازین پول به آنان دولت ازآنجاکه نیهمچن. نداهش   و یغارت ، اقتص
ست شورها يسو به کردن دراز يتکد د صاد یۀپا ،گرید يک شور اقت اف گز يهاو پول قرار گرفته ک

ستبه صرف در راه ترق يجا بهق ین طریآمده از اد شور، عمدتاًیو پ یم  يز و قویتجهراه  در شرفت ک
 یحکومت چند صــباح ،ده اســت تا با زور ارتشیافغانســتان به مصــرف رســ یتیامن يروهایســاختن ن
  آوردن دست به هرا که شد استوار ادیبن نیا بر معاصر افغانستان یاسیس نظام گرید انیب به ابد.یاستمرار 

  سوخت ،ییگدا و یغارت اقتصاد و آن ةکنندهیتوج نیآن، د ةکنندتیتقو قوم ؛است زور و قدرت، لشکر
  .شد لیتبد یاسیس نظام يبنا سنگ و رساختیز به ساختار نیا. است آن

۱۴۲     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  
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ست به زور با تنها قدرت نامتعادل ۀجامع در   قدرت شدن متمرکز. شودیم داده پس زور با و دیآیم د
  جز یاجتماع يهاگروه و افراد گرید که معناست نیا به آن شدن یراثیم و خانواده کی درون در یاسیس
  طقمن« بیترت نیا به. گشود نخواهند قدرت میحر به یراه زیآمخشونت يهاروش و يبرانداز قیطر از

  شد. لیتبد يباز ةقاعد کی به »بقا و حذف
ــهور مورخان از یکی محمد کاتبفیض ــمن مش ــتان، ض ــته افغانس ها، مدینه انواع بنديدس
  در. کندمی است، معرفی جاهله هايمدینه از یکی که زور یا تغلب مدینۀ از مصداقی را افغانستان

سفۀ نوع این ست دیگر عدة بر ايعده یکدیگر بودن، غلبۀ کنار جامعه، فل   به دینهم این طبیعت. ا
  مدینه این اهالی جمعی خصـــلت و خوي. اســـتیالســـت و قهر، غلبه به مطلق، متمایل طور
ستیخود ستن دیگران، حق نفی و پر ستن باطل و خود دان ست دیگران دان نه، مدی نوع این در. ا
  اندمحروم امتیاز این از دیگران اســت و برخوردار جامعه منابع و امتیازات همۀ از غالب قوم

  ).433، ص 4، ج 1390کاتب، (
  شده دستبهدست حاکم 25 میان حکومت و قدرت )1393-1126( افغانستان معاصر تاریخ در
ست ست، شجاعشاه، محمودشاه( نفر چهار البته. ا  حکومت دو بار) خانشیرعلی و محمدخاندو
نوبت،  23بار،  29این،  از. اســت شــده دســتبهدســت قدرت نوبت 29 مجموع اند. پس درکرده

شونت صورت به قدرت ست آمیزخ ستبهد شده د شته  ست. از این میان، یازده حاکم ک   اندشده ا
، کینورمحمد تر، محمدداوود، نادرشاه، کلکانیاهللا حبیب، اهللاحبیب، عبدالرحمن، شجاعشاه، تیمور(

شیده اثر بر نفر )؛ یکربانیالدین برهان ، واهللانجیب، امیناهللا حفیظ   کور شمچ دو از میله شدن ک
، اهللاعنایت، اهللامان، خانیعقوب، خاناعظم( اندکرده فرار کشــور از حاکم )، هفتزمانشــاه(شــده 

شاه ششمالّعمر و کارمل ببرك، ظاهر ساس نفر ) و  ست به را قدرت ارث بر ا ، تیمور( اندگرفته د
  .)ظاهرشاه و اهللاعنایت، خانعلییعقوب، خاناعظم، خانشیرعلی
ضعفهاي داخلییجنگ نیا علت نیترمهم شنا و یتیکفایب ،،    ياردحکومت امور با حاکمان ییناآ

  بود نیا احمدشاه نانیجانش انیم یداخل جنگ یاصل للع از ،است معتقد زین منیها هکچنان. است بوده
  ).5، ص 1364من، یها( بودند گانهیب ینیجانش و دولت نام به ايهدیپد با پشتون قوم که

  جامعۀ هب آن از شرابیهشام  که شودمی ختم مدرنیتهشبه به وابستگی شرایط تحت نوسازي
صیل سنت نه که ايجامعه کند؛می تعبیر ساالرپدر صیل مدرنیتۀ نه و دارد حقیقی و ا قیقی ح و ا
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  قدرهمان مدرن راســتیبه نهادي یا فرد یافتن افغانســتان، در ). امروزه55، ص 1385(شــرابی، 
صیل سنتی نهاد یا فرد یک دادن تمیز و تشخیص که است دشوار   ر دوه حقیقت در. حقیقی و ا

...  و فرهنگی بنیادهاي اما مدرن کار، صورت و ظواهر عمدتاً جامعه این در. هستند بهنجارنا نوع
  دي،آزا بشر،حقوق دموکراسی،( مدرن هايپدیده از نوگرایان و سنت از گرایانسنت. سنتی است

  .کنندمی سوء استفادة...) و پارلمان

  گيري. نتيجه۶
ان آنان یا مها و کشتارهها، جنگجه رقابتیرنخبگان و در نتیغ ییخ فرمانروایخ معاصر افغانستان، تاریتار

ست. در اند سیس ۀشیا . بوده است ییت اول و هدف نهایملک و لذا اولو همثابن حاکمان، قدرت بهیا یا
ق یتعماز جمله  ؛انددهکرابزار ممکن استفاده به چنگ آوردن قدرت، حفظ و استمرار آن از هر  يآنان برا
    فروش خاك و استقالل کشور. یو حت یخارج ی، سرسپردگیزبان ی و، مذهبیقوم يهاشکاف

شده و لذابنابراین گام شته  ستري بردا ستان در چنین ب  هب هاي نوگرایانۀ حاکمان نوگرایی افغان
  اب و تفریط و افراط بینانه، باغیرواقع و عجوالنه احســاس، با اقدامات ســر از و ســطحی صــورت
ضاد الگوهاي ست. در نتیجه، نه ضد و و مت شده ا شته، که زمینۀنقیض انجام  ستاوردي ندا  تنها د
 تفرص گراواپس و کارمحافظه عناصر براي و کرده تقویت را گرایانهواپس و ارتجاعی هايحرکت
ستفاده با تا آفریده   هايارزش و عزت منافی را نوگرایانه هايرکتجامعه، ح سنتی هايزمینه از ا
  به هنوگرایان هر اقدام دیگر بیان به. کنند ایجاد آن برابر در را تنفر حس نوعی و بپندارند جامعه

ــدش ــت: انجامیده ض ــالحات اس ــیرعلی اص ــتبداد به خانش   به اهللامان ، نوگراییعبدالرحمن اس
ستبداد به نادرشاه ، کشتنکلکانی گراییواپس شیسمف به ظاهرشاه لیبرال هاي، گرایشخانهاشم ا   ا

 و بانیسمطال به اخوانیسم اخوانیسم، گذر از به مارکسیسم حاکمیت ، پاسخ بهداوودخان ایدئولوژیک
  .کنونی آنارشیسم به طالبانیسم با مبارزه

سیاسی  شینی، فقدان احزاب  شهرن سواد عمومی، قلت  سرانجام اینکه به دلیل پایین بودن سطح 
قدرت همچنان در جهت  گانِ  مدنی مؤثر، نخب هاي  هاد تدر و ن ـــیر تغییر و ملی و مق به مس دادن 

 به ســیاســت، را خود نگاه نوع قدرت، نخبگان تحوالت کشــور نقش اول را دارند. لذا تا وقتی که
صی، منافع بر تأکید جاي به و ندهند تغییر جامعه و حکومت  لیم منافع بر قومی و گروهی شخ

   .افغانستان به سوي تجدد راه نخواهد گشود نورزند، تأکید

۱۴۴     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  
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