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رویدادی در درازای سدهٔ بیست
اصالح های شتابزده
٫٫هیاهوی برای هیچ،،
،شکسپیر
در این شAب و روز ،بAرخی بAا درنAظر داشAت گAذشAت یک سAدهٔ از  ٫٫اسAتقالل ،،کشور ـ الAبته
در همین جAAا بAAه صAAورت روشAAن بAAاید یادآور شAوم که بAAه گAAفتهٔ گAروهی و از آن میان محAAمود
طرزی که خود این مAفهوم را در سراج االخAبار ،وارد کنکاش منود ـ مAا هرگز آزادی و اسAتقالل
بAAه مAAفهم اصAAل واژه ـ که مAAعنای بAرداشAAنت و بAAلند کردن ،تAوان کاری بAAدون یاری دیگری را
داشAAنت دارد ،از دسAAت نAAداده ایم .بAAه بAAاورم بAAه جAAای  ٫٫اسAAتقالل ،،بAAه تAر هسAAت تAAا واژهٔ
ناوابستگی را به کار برد ـ در خط همین دید به بررسی پرداخته اند.
استعمار  Colonyو برداشت انحرافی
از آن جAایی که شAاه فAردی را که این نAویسنده گAان در نAوشAته هAای خAویش بAه کار می بAرنAد
واژهٔ ٫٫اسAتعمار ،،اسAت .این دیگر ورد زبAان هAاسAت و قAطره رنگی هسAت که از قAلم هAای
می چکد و منAAایی هسAAت که در نتیجه فAAشار انگشAAت هAAا ،بAر تAAختهٔ کمپیوتAر در پAرده بAرای
انAتقال بAه ذهAن هAا ،فراوان ظAاهر می گردد.برای درک ژرفAای این وامواژه ،بیان و مAعنایش
این واژه بAاید یادآور شAد که  ٫٫کشت و مزرعAه ،،مAعنا دارد .بAا انAدوه که از آن تعبیر هAای
مAAتعدد تAAا سAAطح انحAAرافی رخ منAAوده اسAAت .از این رو ،الزم هسAAت تAAا نAAگاه ژرف تAAر بAAه آن
بیندازم .ریشه این واژه بیش تAAر بAAه اسکان مAAردم در سAAرزمین نAAو بAAر می گAAردد و بAAرای گAAروه
هAAایی بAAه کار می رفAAت که در شAAاهAAنشاهی یا امAAپراتAوری روم ،بAAاسAAتان و پیش از آن یونAAان،
سAاکن می شAدنAد .جAالAب این هسAت که مAفهوم یاد شAده ،از بAنا هAایی که در آن پAایه هAای بAلند
یا سAتون  columnسAاخAته می شAد و نAقش گردن را برای اسAتواری سر ،بAه دوش داشAت،
بAرگAرفAته شAده اسAت .بAعد هAا در خAط بیان اجAتماعی بAه گAروه سAاکن بAه دَورادَور شهAر ،کاربAرد
گAرفAت .نکتهٔ مAرکزی در این بAود که در اسکان هAای یاد شAده ،کوشAش صAورت می گAرفAت تAا
در آن ها ،همرنگسازی با مرکز ،اجرا گردد .امروز این را شبه سازی می گویند.
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منAونAهٔ بسیار روشAن بAرای مAا ،همین سAاخAتمان بAاشکوه آیخامن در کنار دریای آمAو هسAت که
در زمAان سکندر بزرگ آن را بAه نAام  ٫٫الکسندریه کنار اوکسوس ) آمو ( ،،می خوانAدنAد
و بAاز مAانAده گAانAش سAاخAته شAده اسAت .بر خAط یافAته هAای بAاسAتانAشناسAان که دوران بAاخAتر یا
بAاکتر را بAررسی کرده انAد ،بAرخی سAرسAتون هAا در آتAن سAاخAته شAده و بAرای نAصب بAه آی خAامن
آورده می شدند.
کاربرد این امر برای ما پس از عربان و نیمه دوم سدهٔ بیست
آن گونAه که می دانیم عربAان پAس از دو صAد سAال تAاخAت و تAاز و اشAغال سرزمین هAای دیگر،
از آن میان مAا ـ منی دامن که سیاسی نویسان مAا بAه ویژه چپیان ،چرا از این واژه در خAط نAگاه
بAه عAربAان که از سAدهٔ هAفتم بAه این سAو ،تAاروپAود فAرهAنگ مAا بAه ویژه زبAان هAای مAا ،را دریده
انAد ،کار منی گیرنAد؟ ـ بAا فرهAنگ هAا برتری چون  :یونAان ،روم ،هAند ،پAارس ،روم و حAتا چین
رو به رو شدند .از آن میان نفوذ اندیشه یونان نقش برتر را به دوش کشید.
در هAنگام فرمAانروایی هAارون و مAامون ،که دیگر فرهAنگ هAای برتر راه شAان را در دل عربAان
ریگزده بAاز منAود ،بAنای دانAشگاه یی را زیر نAام ٫٫داراحلِکمه ،،در بAغداد ،گAذاشAتند .این دو
خAلیفه ،بAه سرلشکران خویش فرمAان دادنAد تAا بAعد از این کتاب خAانAه هAایی که در تAصرف شAان
قرار می گیرنAد ،بAه آتAش و آب نیانAدازنAد ،بAل آن هAا بAه این داراحلکمه بAفرسAتند ،تAا در آن جAا
بAه وسیله دانAشمندان سوریانی ،نAصرانی و هAندی بAه زبAان عربی برگردانAده شونAد.در جریان این
کار ،آن گAاهی که بAه واژهٔ کلن  Colonyرو بAه رو شAدنAد بAا در نAظر داشAت بAار مAعنایی آن
واژهٔ هAمتای اسAتعمار یا آبAادانی و هAمرنAگسازی را بAه کار بردنAد .هAم اکنون شAما در کوچAه و
بAAرزن کشور ه AAای عAAربی ب AAا لAAوح AAه ه AAایی ب AAه گAAونA Aهٔ  ٫٫ال AAبانک االس AAتعماریه و ال AAبانک
اس AAتثماریه ،،رو ب AAه رو می شAAوید که کار اولی س AAاخ AAتمان س AAازی و دومی کشت و زراع AAت
می بAاشAد.جAالAب هسAت که در بAخش مAا ،زیر تAاثیر دیدگAاه هAای چAپ ،این واژه گAان بAار منفی
گAرفAAت و سیلی از واژه گAAان  ٫٫نAAفرت شAAده اسAAتعمار و اسAAتثمار ،،از دهAAان هAAا بی انAAدیشهٔ
آنAAان بAر هAر چی آزادی و سAAاخAAتار مAردمAAساالری بAود جAAاری شAAد .بAAه بAAاورم بAرای بیان حAAضور
دیگران می تAوان از ده هAا واژهٔ دقیق مAانAند سیطره ،نAفوذ اسAتیال ،سAلطه و دیگر و دیگر …
بهره گرفت .امیدوارم تا آگاهان ما ،در این زمینه با ژرفای بیش تر بیاندیشند.
جAالAب هسAت که در واژه نAامAهٔ  ٫٫فAرهAنگ عAلوم انAسانی ،،اثAر داریوش آثAوری در ص،۶۲ .
یکی از برابر نAهاد هAا هAمانAا  ٫٫دهAقان آزاد ،،ـ هAمان مAفهومی که رومیان بAه کار می بردنAد،
درج شAده اسAت .امAا ،روشنفکر )!( مAا که کارش نAگاه خAالق نی ،بAل تقلید کورکوری هسAت،
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هر گز سری بAه این اثر نزده اسAت ،زیرا نزد چAپ بAاوران نAباید از دایرهٔ تAنگ ایدیولوژی پAای را
به بیرون نهاد.
کارآیی کرداری و عملی سAAاده تAرین تAAعریف اسAAتعمار)!( یا هAAمان سAAلطه گAر ،این هسAAت که
کشور ـ بAه بAاورم مسAلط ـ از سAرزمین در این خAط بهAره بگیرد :دسAتیابی بAه مAاده هAای خAام،
نیرو کار بشAری و بAازار فروش .اگر این سAه نAهاد را در نAظر بگیریم ،کشور مAا هر گز بAه یک
سرزمین گویا مستعمره بدل نشده است.
الAبته در وضAع سAدهٔ نAزدهAم که هAر دو کشور بAزرگ شAاهAنشاهی تAزاری روس و انگلسAتان بAه
جAAنوب و شAAمال کشور دسAAت یافAAتند ،در رقAAابAAت میان شAAان سAرزمین مAAا بAAه یک بAAازدارنAAده،
حAایل ،سAپر ،یا ضAربAه گیر بAدل شAد .عAلت مAرکزی هAمانAا مAوقعیت جیوپAولیتکی و نAرفAنت زیر
بار اشغال ،بود نی ٫٫ترحم پلنگان تیز دندان.،،
از این رو بAA Aود که یکی از نشAAAAریه هAAAAای مAAAAعتبر انگلسAAAAتان کارتAA Aونی را چAAAAاپ منAA Aود که
امیر شیرعلی را در میان شیر و خ AAرس ـ من AAاد انگلس AAتان و روسیهٔ ت AAزاری ـ ن AAشان داده و از
زبAAانAAش می نAویسد ٫٫، :خAAدایا ! مAAن را از این دوسAAتان جنAAات بAAده! .،،در پAAایان روز ،این
دوسAتی خرس بود ،که بAه عAمر سیاسی و تنی اش ،پAایان بخشید .برخی بAدون این که بAه کُنه
مAAسالAAه راه بAAاز منAAایند از واژهٔ نیمه مسAAتعمره بهAAره می گیرنAAد .در حAAالی که هAAمه بAAا تAAعریف
جدید استعمار که جاری هست ،این دو را یک سان می دانند.
افغانستان نو و مدرن
بAه بAاور مAن ،واژهٔ افAغانسAتان نAو و مAدرن را می تAوان پAس از پAایان جAنگ دوم افAغانسAتان ـ
بAریتانیا و زمAAامAAداری امیر عAAبدالAرحAAمان  ۱۹۰۱ـ ۱۸۸۰ع .بAAه کار بAرد ،زیرا در این زمAAان
هسAت که مAرز هAای کنونی کشور شکل می گیرنAد و مُهAر رسمیت داخAلی و بین املللی بAر آن
هAAا می خAAورد .امیر خAAود در زمینه می گAAوید ٫٫ ،هAAدفAAم این هسAAت که صAAد هAAا سAAردار و
فAرمAAانAروای کوچک ،رهAAزنAAان ،دزدان و آدم کشان را بAAه زجنیر نAAظم بکشم ...این امAر بAرای
درهAAم شکسنت نAAظام قبیلگی و اربAAاب سAAاالری و ایجاد یک هAAمبود بAAزرگ که بAAر آن قAAانAAون
فAرمAان بAرانAد ،از اهمیت بAزرگ بAر خAوردار اسAت)،،.ل .دوپAری ،افAغانسAتان۱۹۷۳ ،ع .ص.
.(۴۱۹
امیر عAبدالAرحAمان اولین فAروانAروایی بAود که انAحصار قAدرت را از سAاخAتار قبیلگان کشور که
در میان متAام نزدیک بAه پAنجاه قوم کشور بAه درجAه هAای گونAه گون ،هAنوز هAم حAضور دارد ،جAدا
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منود .او برای این که از نAفوذ بیش تر سران قبیله و هAم مAالیان بکاهAد ،بAه قAدرتAش رنAگ الهی
بخشید .او به این گونه شمشیر قدرت را در یک دست و قرآن را در دست دیگرش گرفت.
او حAال و وضAع کشور را که در نتیجهٔ جAنگ هAای داخAلی و جAنگ بAا انگلیسان بAه لAبهٔ پرتAگاه
هAرج و مAرج قAرار داشAت ،چنین تAصویر می منAاید ٫٫ ،هAر مAال و مAولAوی و حAضرت و سAرکردهٔ
قبیله و حAتا ده و قریه خویشنت را پAادشAاه مسAتقل می شAمارنAد .در مAدت دوصAد سAال ،قAدرت
بAدون چAون و چAرای بAخش زیاد مAالیان و روحAانیان تAوسAط حکمراوایان کشور درهAم نشکسته
اسAت .میران ترکستان ،میران هزاره و سر کرده گAان غAلزایی ،همیشه قوی تر از امیران عAمل
کرده اند) ،،.گریگوریان ص.(۱۲۹ .
یادداشت:
گریگوریان این گAفته را از کتاب  ٫٫زنAده گی عAبدالرحAمان ،،نوشAتهٔ سAلطان محAمد ،منشی
امیر آورده اسAت .این منشی می گوید که بخشی را خود امیر نوشAته اسAت و بخشی را امAال،
نویسانAه و یا دیکته منوده اسAت .این کتاب هAم اکنون در  ٫٫موزیم بریتانیا ،،نAگه داری می
شود .برخی نویسنده گAان افAغان که هوای نیستی مرز دیورنAد را در سر دارنAد ،اصAالAت آن را
زیر پAرسAش بAرده انAد ،امAا ،محAمد علی در اثAرش بAه نAام  ٫٫دوران محAمد زاییان ،،ص۱۴۱.
تا  ،۱۴۳از آن گفته یی را آورده است.
محAمود طرزی در شAمارهٔ  ،۱۳ص ،۴.سAال دوم س.ا .نیز گAفته یی را از آن بر گرفAته اسAت.
چنین بAه نAظر می آید که امیر از داکتر گریزبAاخ ،یک مAامور رسمی بریتانیا که درخAدمAتش
بود ،می خواسAته تAا رخAداد هAای این اثر را که تAا سAال  ،۱۸۸۶دربر می گرفAت ،ویراسAتاری
منAاید .امAا ،حکومAت هAند بریتانیایی این امر را نAادرسAت می دانسAت که یکی از مAامورانAش در
نوشنت این اثر تاریخی ،نقشی داشته باشد.
یادآوری  :در جریان گAفت و گوی تAلفونی که بAا فرید الAله بیژن ،دوسAت فرهنگی ام که اکنون
اس AAتاد دان AAشگاه مAAون AAش در م AAلبورن آس AAترالیا هس AAت ،داش AAتم .او این اثAAر را ب AAه زودی ب AAا
یادداشAت هAایی بAه دسAت نشAر خAواهAد سAپرد که بAه بAاورم کار نیکویی هسAت ،زیرا اصAلش بAه
زبان انگلیسی می باشد و بخش زیاد مردم به درکش دسترسی ندارند.
او بAا ادعAای داشAنت کرامAات و گAرفAنت الAهام غیبی ،بAاور بAه رابAطهٔ میان مAردم و فAرمAانAروا ،بAه
اصل چوپان و گوسپند ،توانست تا یگانگی اداری ،سیاسی و اقتصادی را به میان آورد.
دوران فAرمAAانAروایی امیر عAAبدالAرحAAمان ،را می تAوان در کنار کشیدن مAرزهAAا ،تAAالش بAرای نAو
سAازی کشور نیز خوانAد .او برای رشAد امور فنی ،بAه تAعداد  ۴۲۸خAبره و کارشAناس خAارجی را
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از انگلسAAتان و هAAند بAریتانیایی ،اسAAتخدام کرد .کارگAAاه هAAا ،کار خAAانAAه هAAا و فAAابAریکه هAAای
کوچک اسAلحه سAازی ،چرمAگری ،کشیدن جAاده هAای مAهم ،سAاخAنت پAل هAا و کاروان سرای هAا،
ادارهٔ نAAظارت بAر جتAAارت خAAارجی و داخAAلی ،کارگAAاه هAAای صAAابAون سAAازی و شAAمع ریزی ،اولین
شAفاخAانAهٔ عAمومی ،و هAم چAنان ضرابAخانAه را بAه میان آورد .برخی از رسAم و رواج هAای خرافی
را مAنع کرد .در این بAخش از ایجاد چAاپAخانAه بAاید یادآور شAد .گAل محAمد طرزی و عAبداخلAالAق
طرزی ،دو بAچهٔ غAالم محAمد طرزی که پیش از محAمود طرزی ،بAه کابAل برگشAته بودنAد ،در این
نشرگاه ،ده ها اثر را به دست نشر سپرده اند.
امیر مستبد ،اما ،نو گرا
برای درک اصAالح هAا در زمAان امیر امAان الAله که بAعد هAا لAقب شAاه را گرفAت ،بAدون نAگاه بAه
دورهٔ اصالح ها و یاغیگری ها ،راه به جایی برده منی شود.
امیر حبیب الAله و نAصرالAله پسAران امیرعAبدالAرحAمان ،از یک مAادر انAد .مAادر شAان کنیزی از
واخAAان ،در شAAمال شAرق کشور اسAAت که گAAلریز نAAام داشAAت .بAAا آن که عAAبدالAرحAAمان پیش از
مرگ ،حبیب الAله پسAر ارشAدش را بAه حیث ولیعهد بر گزید ) (۱۸۹۵و برخ کار هAای مAهم را
بAه او سAپرد .این دو برادر در نAبرد برای دسAت یافAنت بAه تAاج و تAخت ،توانسAتند تAا محAمد عAمر
جان را که پسر بی بی حلیمه و مربوط به قبیله ابدالی بود ،از میدان رقابت بیرون بکشند.
در رقAابAت میان امیر حبیب الAله و نAصر الAله ،دومی از نAفوذ و پیونAد نیرومAندی بAا رهAبران
محافظه کار دینی یا شریعتمداران که در وجود  ٫٫پیران  ،،تبلور یافته بود ،داشت.
نAصرالAله ،پیرانی چAون  :فAضل محAمد مجAددی ،حAضرت شAوربAازار ،شیخ جنAم الAدین آخAند یا
مAالی هAده داشAت .هAم چAنان دارای مAقام هAای بAا نAفوذ اداری در بAخش مAالیه ،رییس رسیده
گی بAAه کار هAAای قبیلگان نیز بAود .او اولین کسی بAود که بAAنای وزارت خAAارجAAه را بAAه میدان
کشید .او بAرای این که اهُAرم نیرومAند دیگری در دسAت داشAت بAاشAد ،سAاخAتاری بAه نAام ٫٫
میزان الAتحقق الشAرعیه ،،را بAه وجAود آورد ،تAا متAام اقAدام هAای از پیروزنAش گAذشAتانAده شAود
که برابر بAا حکم هAای شریعت بAاشAد .این سAاخAتار دینی مAانAند  ٫٫شورای نگهAبان  ،،آخAندان
ایران عمل می منود.
چهAره پُAر قAدرت دیگر ،جAنرال قAدوس مAعروف بAه اعAتماد الAدولAه بAود .این فAرد ،زمینهٔ تAفاهAم
میان امیر حبیب الAله و نAصر الAله را در انAتقال آرام قAدرت ،فAراهAم آورد .نAصرالAله و قAدوس
بAاهAم پیونAد انAدیشه یی در خAط اسAالمی داشAتند .امیر حبیب الAله برای ایجاد نیروی هAمسنگ
بAا این دو تAن ،از سید حAسن گیالنی ،رهAبر طAریقهٔ قAادریه از گیالنی عAراق ،دعAوت بAه عAمل
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آورد .بAه این گونAه ،انAتقال آرام قAدرت ،که درمتAام سAدهٔ نزدهAم در کشور ،بی سAابAقه بوده اسAت،
صورت گرفت.
امیر حبیب الAله ) ۱۹۰۱-۱۹۱۹ع (.پAس از آن که لAقب سراج املAلت والAدین را اختیار منود،
در یک دربAار عAام که در سAال ۱۹۰۲ع .بAر پAا داشAت ،چنین گAفت ٫٫ ،تAرقی یک دولAت و
مAلت بAدون تAرقی عAلم امکان نAدارد .مAن مAصمم هسAتم که در مملکت ،مکتب هAا بنیاد نAهاده
شود)،،.غبار .۱۳۷۴،ص(.۷۰۰.
امیر
خAAالف ادعAAای بAرخی ـ حAAتا مAورخAAان )!( مAAا ،درسAAت در روز  ۲۱مAAارچ ،۱۹۰۵
حبیب الAله و دِن  DeneمنAایندهٔ انگلسAتان موافAقنامAهٔ  ٫٫کابAل  ،،را امAضا منودنAد .بAه این
امیر حبیب الAAله ،بAAا
گAونAAه او شAAاه مسAAتقل بAAا لAAقب  ٫٫اعلیحضرت  ،،خAوانAAده شAAد.
آرامشی که پ AAدرش در کشور ایجاد کرده ب AAود ،دس AAت ب AAه ب AAرخی اص AAالح ه AAا زد .در خ AAط
سAمتدهی بAعدی وضAع سیاسی ،می توان از عAفو هAمه تبعیدیانی که در دورهٔ پAدرش از کشور
رانAده شAده بAودنAد ،نAام بAرد .این تعبیدیان که از هAند و تAرکیه ،ایران و حAتا آسیای میانAه بAر
گشAته بAودنAد ،در سAر هAوای نAو گAرایی و جتAدد که در بAرابAر کهنه پAرسAتی و گAرایی قAرار دارد،
داشتند .این رسم نو طلبی ،خالف شیوهٔ زنده گی کهن بوده است.
این امAر در حAالی صAورت می گAرفAت که این کشور در انAزوای کامAل بAه سAر می بAرد و زمینه
برای رشAد امور اقAتصادی بAه ويAژه روشنفکری در آن فراهAم نAبود .دین اسAالم ،تAنها دریچه یی
برای دسAت یابی بAه سواد ،در پوش لـُـــک و ضخیم گAذشAته گرایی و مAحافAظه کاری دربAند بود
و مجAراهAا برای وزیدن نسیم دگر گونی بسAته و در سAقف مAدرسAه هAای جز بAه گAفتهٔ حAافAظ٫٫ ،
قیل و قAال ) ،،هAمان گAفتار و سAخن و بAحث هAا بی پAایان و بی نتیجه( حرفی دیگری ،طنین
منی انداخت.
در این جAا میدان سوادآموزی و درس در چAنگال رهAبران دینی و شAاخAه هAای کوچک مAذهAبی،
قAAرار داشAAت .تAAنها گAAروه کوچک بAAا سAAواد و آکاه چAAون جAAزیرهٔ خُAAردی در میان این بحAAر قAAرار
داشAت .رهAبران دینی تAنها بAه قرآن و سAنت روی می آوردنAد و آن هAا را هAم بAا زبAان کهنهٔ عربی
که می دانسAتند ،در حAالی که زبAان عAربی دچAار حتAول شAدید شAده بAود ،گAویا می خAوانAدنAد .از
این رو ،آنAان در هAمان دایرهٔ تAنگ بAحث هAای قAدیمی سAر گAردان بAودنAد .آنAان بAه دلیل این که
زب AAان زن AAده عAAربی را منی دانس AAتند ،از تغییر ه AAایی که در این زب AAان رخ داده بAAود ،آگ AAاهی
نAداشAتند .از این رو ،هیچ نوع پیونAد و رابAطه یی بAا کتاب هAا ،نشAریه هAا و روزنAامAه هAایی که
به زبان نو عربی نشر می شدند ،و نبض دگرگونی جهان در آن ها می تپیدند ،نداشتند.
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امیر ،بAار دیگر ـ خAالف سیاسAت پAدرش که روحAانیت را مAهار زده بAود ـ رهAبران دینی را ،بAا
کوشش سردار نصرالله ،موقف بر تر در دربار داد.
بازگشتگران و اثر شان بر دگرگونی های بعدی
آن گAونAه که می دانیم ،امیر تبعیدیان دوران پAدرش را مAورد عAفو قAرار داد .در نتیجه بAرخی
زیاد این خAانAواده گAان از هAند بAرتAانیایی ،شAاهAنشاهی عAثمانی و هAم چAنان آسیای مAرکزی ،بAر
گشتند.
فرزنAدانی که در خAارج تولید یافAته ،و یا آنAانی که در جوانAانی کشور را ترک گAفته بودنAد،
در یک محیط بAاز تAر و آزاد تAر رشAد منAودنAد .خAارج ،بAرای آنAان دنیای نAوی را بAا شیوه هAای
آمAوزش و حتصیل جAدیدی را بAه هAمراه آورد .مAهم تAرین اثAر بAر اینان ،رشAد شخصیت مسAتقل
شان بود.
بAا بAازگشAت اینان و راه یافAنت بAه دربAار امیر نAو جAو ،دگAرگAونی ژرف و کیفیی بAه میان آمAد.
برخی از آنAان که بAه زبAان انگلیسی آشAنا بودنAد و دگرگونی هAای اجAتماعی و اقAتصادی هAند
را شاهد ،به این روش دلبستگی داشتند.
محAمود طرزی و خAانواده اش و حAتا برادران بAزرگAش که پیش تر وارد شAده بودنAد ،زیر تAاثیر
دگAAرگAAونی هAAای فکری و انAAدیشه یی در چAAارچAAوب فAAرهAAنگ امAAپراتAAوری عAAثمانی ،بAAودنAAد.
امAپراتAوری عAثمانی پیونAد تAنگاتAنگ بAا کشور هAای اروپAایی از شAرق تAا غAرب داشAت .در این
حAضور ،فرهAنگ هAای گونAه گونAه بAا خویشنت انAدیشه هAا و دید گAاه هAای مAختلف را بAه هAمراه
آورده و نسیم حتول روشنگرانه و مدرن از اروپای غربی به آن به زودی راه باز می کرد.
در کنار این جAریان ،خAAانAوادهٔ یحیا یا مAAصاحAAبان خAAاص ،قAرار داشAAت که در سAر هAوای نAو
گرایی بAه شیوه یی که در هAند بریتانیایی بAه راه افAتاده بود ،داشAتند .این گروه ،آرام آرام در
دربAار بAه ویژه در دسAتگاه نAظامی ،بAه مAقام هAای بAلندی دسAت یافAتند.در این دور بAه خAانAوادهٔ
مجAددی نیز که اجAازه ورود یافAتند ،بAاید تAوجAه منAود .اینان نیز نAقش مهمی در میان این ٫٫
آمAAده گAAان ،،بAAه گAAفتهٔ بیان آن روز ،بAAه دوش کشدیدنAAد و مAAانAAند آن دو گAAروه ،رخAAداد هAAای
سیاسی را در چاچوب عقیده تی سمت و سو دادند.
مAا شAاهAد این امر هسAتیم که اثر دیدگAاه هAای این گروه هAا ،بر شکل دهی حAادثAه هAای سیاسی
کشور تا دههٔ هشتاد سدهٔ بیستم ،و هم اکنون ،مهر و نشانش را گذاشته اند.
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بAه بAاور لAویی دوپAری ،مAوازی بAا حAضور پAر رنAگ دیدگAاه هAای مAذهAبی ٫٫ ،تفکر نAو گAرایی و
جتAدد ،که رهAبری اش را محAمود طرزی بAه دوش داشAت ،اثر نیرومAندی بر دهAهٔ دوم سAدهٔ بیستم
افغانستان ،وارد منود) ،،.دوپری ،افغانستان۱۹۷۳ .ع .ص.(۴۳۰ .
دورهٔ سراجیه و سراج اخبار
این دوره که زمAان فرمAانروایی امیر حبیب الAله )۱۹۱۹ـ (۱۹۰۱را در بر می گیرد ،پُـــAرثAبات
تAرین دو دهAهٔ آغAاز سAدهٔ بیستم عیسایی در کشور بAه شAمار می آید.مAن بAه این بAاورم که در
این سAAده آن زمAAانی که ثAAبات سیاسی در کشور جAAاری بAوده اسAAت ،زمینه بAرای رشAAد آگAAاهی
فرهنگی نیز فراهم شده است.
سAپیدهٔ سAدهٔ بیستم در کشور مAا ،بAا آرامAش روشAن گردید .آن چی را می توان بAدون تردید یاد
آور شAد ،این اسAت که امیر ،طبیعت و مAزاج متشAبث ،نAو جAو و حتAول خAواه داشAت .او عAشق
فAراوان بAه دسAت آورد هAای فنی که آرام آرام راه شAان را در دل این کشور دورافAتاده و دشAوار
گAذار بAاز می کردنAد ،از خود بروز می داد .او هAنگام فرمAانروایش دسAت بAه نو آوری هAایی زد
که بیش تAAر تAAوجAAه بAAه بAAخش فنی نAAو گAAرایی داشAAت تAAا دیدگAAاه هAAای سیاسی ،اقAAتصادی و
اجتماعی .این مورد به منونه هایی اشاره می منایم:
مکتب حبیبه ) .(۱۹۰۳اولین مکتب بAAا شیوهٔ نAو درسی و بAAا یاری مAAعلمان هAAندی ،پAAا بAAه
میان گAذاشAت .این مکتب تAفاوت کیفی بAا مAدرسAه هAای دینی که در کنار مسجAد هAا و یا زیر
چAشم رهAبران دینی فAعال بودنAد ،داشAت .در این مکتب اصAول درسی در آغAاز بAه شیوه یی بود
که انگلیسان در هAند ،رایج کرده بودنAد .در آن مAعلمان هAندی که از الهور اسAتخدام شAدنAد از
فAارغAان مAدرسAهٔ علیگره که بAعد هAا بAه دانAشگاه بAدل شAد ،بAه حAساب می رفAتند .این دگرگونی
را می تAوان در خAAط همبسAAتگی اسAAالمی و خAAامAوش سAAاخAAنت اعAAتراض سAAنت گAرایان دانسAAت.
الAبته نAباید این امر را از حرکتی که بAه قAصد بر انAداخAنت امیر حبیب الAله در سAال  ،۱۹۰۹بAه
صورت پنهانی روی دست گرفته شده بود ،جدا دانست.
در هAمان حAال ،پAلهٔ ترازوی مAدرسAه هAای دینی در برابر این مکتب هAای نو ،بAه شAدت
سنگینی می کردنAAد .در شهAAر هAAای گAAونAAه گAAون Aهٔ کشور ،مAAدرسAAه هAAایی حAAفظ قAAرآن و جAAود
داشAتند .در این جAای هAا ،هAر مسجAد خAود یک نAوع مAدرسAه دینی بAه حAساب می رفAت .امیر
حبیب الAله در سر هوای این را داشAت که افAغانAان را برای درس بAه خAارج بAفرسAتد ،امAا ،بAخش
مAحافAظه کار در دربAار و روحAانیان سAر مAخالAفت بAلند کردنAد و بAعد ،جAنگ جAهانی اول مAانAع
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این کار شAد .امAا ،این انAدیشه هAا بAعد بAه ثAمر رسید .بAرای اداره و آمAوزش این مکتب ،نیاز
سنگین به استخدام آموزگاران وارد حس می شد که در جای دیگری جز هند میسر نبود.
دانشگاه علیگر
اصل این آموزشگاه اسالمی به نام مکتب انگلو ـ اورینت یا انگلیسی ـ شرق
Oriental College Anglo
در سAال  ،۱۸۷۵ایجاد شAد .نAام دقیقش مAدرسAه الAعلوم مسAلمانAان هAندی می بAاشAد .این امر
بAا جAنبش بیداری اسAالمی زیر رهAبری سید احAمد و زیر نAام  ٫٫جAنبش علیگر ،،پیونAد یافAت.
او بAه این بAاور دسAت یافAت که بAاید از آن چی او در دانAشگاه کامAبریج ،انگسAتان آموخAته بود
در خAدمAت سیاسAت مسAلمانAان بAه کار بAبرد .او در همین تAصور ،نAهاد یاد شAده را بAر خAط
منونAهٔ انگلسAتان بAنا نAهاد .برای تAقویه بنیهٔ مAالی این مAدرسAه ،نAظام حیدرآبAاد و وایسرای هAند
هAمراه بAا داوطAلبان دیگر ،یاری رسAانAدنAد.در سیاهAهٔ نAام هAایی که از این جAا فAارغ شAذنAد ،از
آگAاهAانی مAانAند ذاکر حسین ،رییس جAهمور هAند و خAان عAبدالAغفار خAان و دیگر و دیگر… می
توان نام برد.
این درسAت زمAانی بود که جAنبش اسAالمی در هAند ،وارد عرصAه نوی شAد .در میان این جAنبش
جAوانAAانی قAرار داشAAتند که دربAAند آرمAAانAAگرایی دینی حAAتا گAزافAAه گAرانAAه بAوده انAAد و در این راه
خویشنت را وقAف منودنAد .بAعد هAا گروه هAای تAندرو زیر تAاثیر اخوانیان ،پAا بAه میدان گAذاشAتند.
به تازه گی ها دو نفر را به جرم اقدام های دهشت افگنانه در هند ،به بند کشیده اند.
در خAط دگرگونی هAا یا اصAالح هAا می توان از بیش از  ۲۵اصAالح نو را نAام برد که اثر ژرف
و عمیقی در خAط دگAرگAونی هAا در کشور گAذارد .مAن بAه خAاطAر عAدم کشالگی نAوشAته ،از ذکر
تک تک دوری می گزینم.
در همین زمAان هسAت که می توان مAفهوم اصAالح و عصیان در برابرش را بAه کار برد.آن گونAه
که ذکر منودم ،گAشایش مکتب حبیبه ـ خAالف مAدرسAه ـ بAه بAاورم بزنAگاه این رخAداد نو و مAدرن
می بAاشAد .در این جAا کوتAاه بAاید یادآور شAد که او از هAمان روز نشسAت بر کرسی قAدرت امر
بAه رهAایی صAد هAا زنAدانیی که بAرخی در سیاهAچال هAا بAه بAند کشیده شAده بAودنAد ،داد و آنAان
هAوای آزادی را تAAنفس منAودنAAد ،عAAفو تبعیدیان ،عAAفو مAردم هAزاره و بAAازسAAپرد زمین و جAAایداد
هAAای شAAان بAود .قAAدغAAن جAAزای کور کردن ،بAریدن عAAضوان بAAدن ،محAAدود سAAازی چAAندزنی بAAه
چارتایی و دیگر و دیگر…
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در راه این دگرگونی هAا ،سAد هAا و مAانAع هAای فراوانی وجود داشAتند .مAهم ترین آن را می توان
کمبود سرمAایه نAام برد .سAاخAتار دربسAتهٔ جAامAعه که بر آن سران قبیله و روحAانیان دسAت برتر
داشAتند ،از سرمAایه گAذاری خAارجی ترس داشAتند و خواهAان آن نAبودنAد تAا بAا خAارج رابAطه یی بر
قAرار شAود .اینان حAتا مAانAع ایجاد تAلگراف سAراسAری و خAط آهAن می گAردیدنAد .این را نAباید
فAرامAوش کرد که قبیلگانی که در گAذرگAاه خیبر بAه سAر می بAردنAد ،سAد سکندر در بAرابAر ایجاد
خAAط آهAAن بAAه حAAساب می رفAAتند .اینان از نAAفوذ قAAدرت مAرکزی که بAر اراده هAAای شAAان لAAگام
می زد ،به شدت هراس داشتند.
چراغی در تاریکی
پیش از پیش بAاید یاد آور شAد که فکر نAوجAوی امیر حبیب الAله ،هAمراه بAا قAدرت بAه شAدت
انAعطاف پAذیر محAمود طAرزی ،زمینه را بAرای آن فAراهAم منAود تAا نشAریه یی زیر نAام  ٫٫سAراج
االخبار افغانیه ،،به مدت نزدیک به یک دهه ،برای بار اول در کشور نشر گردد ).(۱۹۱۱
محAمود طرزی در این کار ،متAاس نAزدیک بAا امیر نو جو داشAت .او توجAه شAاه را بAه عAقبمانAده
گی کشور در سAAاحAAه هAAای مAAعارف و آمAAوزش و پAAرورش ،ابAAزار نAAو ارتAAباطی میان انAAسانAAان
مAAانAAند  :جAAاده ،تAAلفون و تAAلگراف جAAلب منAAود .او نAAشان داد که نAAبود این امAAر نتیجه هAAای
نAاسAودمAندی را در عAرصAه هAای سیاسی ،فAرهنگی  ،آگAاهی و روشنفکری از خAویش بAه جAای
گذارده اند.
در همین زمAAان ) ،(۱۹۰۵گAروهی از آگAAاهAAان که دگAرگAونی هAAای جAAدید را در شAرق میانAAه و
آسیای غربی دنAبال می کردنAد ،از امیر خواهAش کردنAد تAا اجAازهٔ نشAر دو هAفته نAامAه یی را بAه
نAAام ٫٫سAراج االخAAبار  ،،بAAدهAAد .امAAا ،این نشAAریه پAAس از نشAAر اولین شAAماره در مAAاه جAAنوری
)۱۹۰۶ع ( .دیگر به دست چاپ سپرده نشد.
مشروطه خواهی !؟
این حرف روشAن اسAت که نAبرد برای ایجاد حکومAت قAانونی را می توان جAنبش قAانون خواهی
خوانAد که در گوهرش قAانون اسAاسی قرار دارد .بAعد ،این نیاز هAا در متنی درج گردد که آن را
قانون اساسی یاقانون مادر می خوانند.
در سAدهٔ شAانAزده ام عیسایی این امر بAه شکل انAدیشه هAا و ایده هAایی از سوی دانAشمندان بAه
ويAژه روشAنگران اروپAایی ،بAه میان آمAد .در گوهر انAدیشه هAای روشAنگری ،خِAرد و بAه ویژه خرد
نAقادانAه قرار دارد .برآمAد این تAالش بAا هAمه فراز و نشیبش ،سAاخAتار قAدرت سیاسیی بAه نAام
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مAردمAساالری را رقAم زد .این جAریان بAرای بAار اول در سAال ۱۷۸۹ع .در ا .م .امAریکا ،عملی
شد.
سAنجه هAایی که بAا آن هAا می تAوان جAنبش و یا حAرکت قAانAون اسAاسی خAواهی را از دیگر هAا
جAدا کرد ،این امAر می بAاشAد که در گAوهAر چنین سAاخAتاری بAاید نAظام منAاینده گی مAردم که در
جریان انAتخاب هAای آزاد و پــُAر رقیب ،شکل می گیرد و در آن گسسAتی رخ نAدهAد ،صAورت
بیابAAد .جAAالAAب اسAAت که واژهٔ کنستی تAوشAAن  Constitutionکه ریشه در زبAAان التین
دارد ،به معنای شکل دهی و سامانه سازی ،به کار می رود.
در مAنطقهٔ مAا ،بAه ویژه ایران ،برای اولین بAار واژهٔ کنستی تو سیون ) تAلفظ فرانAسه یی( ،بAه
مAعنای قAانون خواهی بAه کار رفAت .از این رو ،اولین نشAریه یی که در این خAط شکل گرفAت بAه
نAAام ٫٫قAAانAون ،،خAوانAAده می شAAد .از آن جAAایی که بAAا نAAفوذ این انAAدیشه روحAAانیان و آخAAندان
خAطری بAرای محAدود سAازی قAدرت خAویش حAس می کردنAد ،اعAالم منAودنAد که مAا شAریعت یا
مشAAروعیت )هAAمان شAAریعتمداری ( می خAAواهیم و چAAون قAAانAAون الهی داریم ،دیگر نیازی بAAه
قAانAون بAنده نAداریم .بAعد هAا کسانی که هAوای قAامنAداری در سAر داشAتند ،در چAارچAوب نAگرش
تقلیلی و کمی ،مAجبور شAدنAد تAا از واژهٔ مشAروطAه که هیچ بAار قAانونی نAدارد ،بهAره بگیرنAد تAا
از زیر تیغ روحAانیان تکیه زده بAه قAدرت ،بAه امAان مبAانAند.امAا ،اکنون نویسنده گAان ژرف نAگر
ایران ،از آن میان مAاشAا الAله آجودانی ،بAه این بAاور انAد که کاربرد این واژه خAطای بزرگی بوده
است.
این خواسAت ،مAدت هAا پیش در کشور هAایی مAانAند هAند ،ایران و حAتا آسیای مرکزی زیر تAاثیر
نو گرایی و مAدرنیزم اروپAایی ،رایج شAده بود .بAعد هAا این واژه ،بAدون توجAه بAه مAحتوایش وارد
ادبیات سیاسی ما ،گردید.
ان گAAونAAه که می دانیم بAAرخی از مAAورخAAان و نAAویسنده گAAان مAAا ،از جAAنبش مشAAروطAAه و حAAتا
دموکراسی در این زمان ،گپ زده اند.
در جAریان زمAان پAس از ایجاد لیسهٔ حبیبه ،گAروه هAای گAونAه گAونAه از دربAار تAا لیسهٔ حبیبه و
بیرون که در میان شAAان اخAوان افAAغان ،جAAان نAAثاران اسAAالم و غAAالم بAAچه گAAان قAرارداشAAتند ،بAAه
گAفتهٔ غAبار زیر چAتر جAمعیت سAری ملی گAرد آمAدنAد .غAالم محAمد غAبار ،بAر این گAروه هAا نAام
حAزب را گAذاشAته اسAت که نAا درسAت می منAاید .بAه بAاور بAرخ کاوشAگران ،این هAا را می تAوان
حAAلقه یی از عAAلمای دینی و آزادی خAواهAAان اصAAالح طAAلب هAAمراه بAAا عAAنصر هAAای هAرج و مAرج
خAواه ،خAوانAد .از آن جAایی که نAام ،بیان بAلند بAاالی نیت درون می بAاشAد ،همین واژهٔ سAری،
کردار ان AAارشیستی و هAAرج و مAAرج ط AAلبانA Aهٔ ش AAان را بیان می دارد.اینان خ AAالف ف AAضای ب AAاز
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سیاسی که بAه میان آمAده و بAا اصAالح هAا هAمراه بود ،دسAت بAه عصیان و بAاغیگری زدنAد .در
همین چAارچوب بود که شAبنامAه یی را پAخش کردنAد .(۱۹۰۸).در آن خواسAته هAایی مAطرح و
در پAایان هوشAدار داده می شود که در غیر آن امیر بAاید مAتوجAه عAاقAبت کار بAاشAد .این امر،
ن AAگرانیی را ب AAه میان می آورد .امیر حبیب ال AAله پ AAس از آگ AAاهی ،ب AAه میرزا مح AAمد حسین
صAافی ،کوتAوال ) قAومAانAدان امنیهٔ کابAل( ،دسAتور می دهAد که رد اینان را دنAبال منAاید .در
ن AAتجهٔ گ AAزارشی در م AAاه م AAارچ  ،۱۹۰۹ارایه می گAAردد که در آن ن AAام داکتر غنی و بAAرادران
گجAراتی اش برده می شود.این امر فAضایی بAازی را که زمینه یی برای اصAالح هAا فراهAم منوده
بود ،بسته می سازد.
جAAالAAب هسAAت که بAAه گAAفتهٔ غAAبار اینان  ٫٫بAAغرض حتAAقق بخشیدن مAرام خAود تAرور و کودتAAا
طلب می کردند،،.
پAرسAش اولی این اسAت که خAود غAبار و دیگران هیچ سAندی در این زمینه ارایه نکرده انAد که
در آن دیدگAاه هAای این حرکت بررسی شود .دوم این که از سری و هAم چAنان مسAلح بودن این
تشکل ،بوی تAندروی و گزافAه گرایی شنیده می شود که روی بAه عصیان و بAاغیگری دارنAد تAا
دگرگونی های تدریجی و اصالح طلبانه.
بAانAو سAنزل نAوید ،نAویسندهٔ کشور در نAوشAته یی زیر عAنوان ٫٫،طAرزی و پAدیداری شکلگیری
ملیگرایی افAغان و ایدیولوژی ملی ،،در مورد چنین می نویسد ٫٫ ،در سAال  ،۱۹۰۹توطیهٔ
مخفیی که از سوی این گروه برای تAعویض امیر حبیب الAه روی دسAت گرفAته شAده بود ،کشف
گردید) ،،.س .نوید .ص(.۴.
عAبدالوهAاب طرزی ،پسAر بزرگ محAمود طرزی در اثری بAه نAام  ٫٫شرح زنAدگی محAمود طرزی.
)از  ۱۸۸۲ت AAا  ،،(۱۹۰۹که ب AAا  ٫٫جت AAدید ن AAظر و اه AAتمام وحید طAAرزی ،،در م AAاه م AAارچ
 ۲۰۰۰ع .بAه چAاپ رسیده اسAت ،زیر عAنوان ٫٫کشف توطیه قAتل امیر در دورهٔ نیابAت معین
السAلطنه ،،چنین می نویسد ٫٫،حAادثAهٔ مهمی که در دورهٔ نیابAت سردار عAنایت الAله در کابAل
رخ داد ،کشف تAAوطیه یی بAAود که بAAرای قAAتل امیر و دو پسAAرش ،عAAنایت الAAله و امAAان الAAله
ترتیب یافAته یود .محAرک و مرتAب این توطیه داکتر عAبدالغنی پAنجابی ،مAدیر مکتب حبیبه و
جAاسوس چیره دسAت انگلیس بود .مAقصد داکتر غنی از این توطیه این بود که در افAغانسAتان
هرج مرجی تولید کند تAا منجAر بAه حتکیم سAلطهٔ انگلیس گردد ٫٫ .از آجنAا که نویسنده گAان
مAا از حAقایق مAسالAه مبنی بر اسAناد سری انگلیس که در آرشیف هAای لAندن و هAند موجود انAد،
مAAعلومAAات ثAAقه بAAدسAAترس نAAداشAAتند ،مAAسالAAه را طAAبق تخیالت ونAAظریات عAAندی خAود شکل
افAسانAوی داده انAد و این تAوطیه را نیز بAر غAلط ،بAنام حAرکت مشAروطAه طلبی خAوانAده انAد،،.
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)ص.(۹۱.بAه بAاور مAن ،وهAاب طرزی ،در هAمان خAط تفکر ضAد انگلسAتان این داکتر غنی را
 ٫٫جAاسAوس چیره دسAت انگلیس) ،،درسAت اش انگلسAتان می بAاشAد( می دانAد ،در حAالی
که او بیش تAر در هAAمراهی اسAAالمAAگرایان که آمAوزگAAاران مکتب حبیبه بیانAAگرش بAودنAAد و از
اصالح امیر حبیب الله ناراضی ،قرار داشت.
در مورد کار برد واژهٔ مشAروطAه ،غAبار در اثرش سرودهٔ  ٫٫تک بیتی ،،را آورده اسAت که بAه
اصAAطالح در وصیتنام Aهٔ مAAال محAAمد سAرور خAAان ،مAAعلم لیسهٔ حبیبه درج شAAده اسAAت .این فAرد
چنین می باشد :
تر ک مال و ترک جان و ترک سر /در رهٔ مشروطه ،اول منزل است
خAود غAبار می نAویسد که این کاغAذ نAزد داوی بAوده ،ولی خAودش و یا نAسخه اش را بAه دسAت
آورده نAتوانسAته اسAت .آیا تAنها بAا بAه کاربردن واژهٔ مشAروطAه ـ آن هAم در سروده یی ـ می توان
حکم به وجود جنبش مشروطه منود؟
بAه بAاور مAن بAاید در این مورد بAه رخ دیگر سکه نAگاه منود.در این چAارچوب بAه مAدرسAهٔ علیگر
که بAAخش زیاد آمAوزگAAاران بAAه ويAAژه داکتر غنی و بAرادرانAAش از آن جAAا بAAه لیسهٔ حبییه ،آمAAده
بودنAد ،توجAه منود .بAه دید مAن ،در این زمینه ،پرداخAت کمی صAورت گرفAته اسAت و تAا جAایی
که مAAن می دامن ،یادداشAAتی روشAAنگر تAAر از نAAوشAAتهٔ کتاب ظAAفر حAAسن آیبک ،منی بAAاشAAد.
انAدیشه هAای آیبک که کردارش را سAمت و سAو داد ،بAا زانAو زد نAزد حAافظجیی در مسجAد و
همراه با محیط خانوادهٔ باورمند به اسالم ،شکل گرفتند.
او ،در دانAشگاه الهAور ،بAه حAلقهٔ اسAالمAگرایان زیر نAام  ٫٫جAماعAت مAجاهAدین ،،ـ امAا ،این
جAمع عAربی که پAارسی اش مAجاهAدان می گAردد ،اول این که دو نAفر را در بAر می می گیرد و
زن را در آن راهی نیست .بAAه بAAاورم هAAمان جAAمع پAAارسی که در بAر گیرنAAده زن و مAرد هسAAت،
نیکو تر می منAاید ـ جAذب شAد .هAدف  :نAبرد بAا انگسAتان .این تAب در میان جوانAان خونAگرم
داغ داغ ب AAود.اینان در اولین اقAAAدام دهشAAAت افAAAگنانAAAهٔ خ AAویش ،لیلهٔ دانAAAشگاه را بAAAه آتAAAش
کشیدند .این را می توان اولین حرکت دهشت افگنانه و تروری ،این گروه خواند.
بAAعد بAرای اقAAدام بیش تAر ،نAزد مAوالنAAا ابAوالکالم آزاد ،رفAAتند تAAا بAAه مب و جAAنگ افAزار دسAAت
بیابAAند .آزاد ،بAر این سینهٔ این خAواسAAت شAAان ،دسAAت رد زد .بAAعد این گAروه در خAAط بAAاور بAAه
 ٫٫دارالکفر ،،و  ٫٫داراالیمان . ،،ب AAا ت AAایید بAAرخی ره AAبران دین اس AAالم ،ه AAند را اولی و
افAغانسAتان را دومی ،٫٫فAتوا ،،دادنAد .در خAط این بAاور راهی افAغانسAتان شAدنAد .جAالAب این
هسAت که آیبک ،پAس از اسAتخاره )؟!( در رویا و خوابAش کوهسAتان سرسAبز را بAه خواب دید
و بAAاور منAAود که خAAدا ،بAAر این حAAرکت مُهAAر تAAایید گAAذارده اسAAت ) .تAAاریخ مAAا و کشور هAAای
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هAمسوی مAا ،انAباشAته از این گونAه خواب دیدن هAاسAت .منونAه تAازه اش خواب مAالعAمر بود که
گAویا در رویایش دید که مAرد مAAحاسAAن سAAپیدی بAAه او فAAتوای جAAهاد بAر ربAAانی و دیگران می
دهAA Aد( .این گAAAروه که تAA Aعداد شAA Aان بAA Aه  ۱۲نAA Aفر می رسید ،روز  ۵جAA Aنوری  ،۱۹۱۵راهی
افAغانسAتان شAدنAد.آنAان پAس از رو بAه رو شویی بAا دردسر هAایی ،راه وارد جAالل آبAاد شAدنAد .در
آن جAا سAپاهیان مAتوجAه شAده و آنAان را نAزد شAاه غAاسی علی احAمد ،بAردنAد .او امAر گAرفAتاری
شAان را داد و بAه کابAل فرسAتاد .در کابAل در جوار کوتوالی برای شAان جAای داده شAد .امAا ،بAه
گAAفته خAAود آیبک بAAه مAAدت چAAار سAAال ـ تAAا آمAAدن امAAان الAAله ،شAAاه کشور ـ زیر نAAظارت قAAرار
داشAتند .دلیل هAمان تشکلی بود که زیر نAظر مAدیر و اسAتادان لیسهٔ حبیبه ،در  ،۱۹۰۹رسوا
گAردیده بAود .سیاهAهٔ مAعلمان علیگر در لیسه حبیبه ،مهAر تAاییدی بAر این مAسالAه می انAدازد:
شیخ محAمد ابAراهیم ،محAمد علی قAصوری و مAولAوی عAبدالAقادر قAصوری ،حAافAظ دین محAمد،
حAAاجی عAAبدالAرزاق که رییس محکمه شAرعیه بAAه نAAام  ٫٫میزان التحقیات ،،ـ هAAمان شAورای
نگهAAبان امAروز ایران ـ که سAردار نAAصر الAAله ،بAرادر امیر حبیب الAAله سAراج ،ایجادگAر و در ید
قAAدرتAAش بAود ،مشAAتی از خAروار می بAAاشAAد .بAAخش زیاد این مAولAویان ،مAوالنAAایان ،شیخان و
مAوالیان از علگیر و مAدرسAهٔ دیوبAند ،فAارغ شAده بAودنAد .بAا آمAدن مAوالنAا عبیدالAله سAندی که
اسAتادش شیخ الAهند مAوالنAا محAمود احلAسن بAود ،اینان نAفوذ بیش تAری بAا یاری سAردار نAصر
امیر حبیب الAله سAراج خAواسAتند تAا در جAنگ بAر بAریتانیا ،شAامAل
الAله یافAتند و از
گAردد .امیر حبیب الAله بAا مAهارت اینان را بAدون که آزرده بAسازد ،مAصروف نAگه داشAت و بAا
درایت ،از این مهAلکه بیرون شAد .این حAرکت مAاهAر ،بیش تAر سAبب دشمنی این گAروه بAا امیر
گردید.بAه این گونAه بAه صAورت روشAن می توان دید که مAعلمان مAدرسAهٔ علیگر و دیوبAند ،نAقش
ویرانAگر را در عصیان  ۱۹۰۹و بAعد هAا تAا قAتل امیر داشAته انAد و چرخ دگرگونی هAای آرام را
بAه عAقب رانAدنAد .آن گAونAه که اشAاره شAد ،در بین این زجنیر ،حAلقه هAایی از گAروه هAایی از
اصAالح طAلب گرفAته تAا گAزافAه گر که تفکر انAارشیستی و نهیلستی داشAتند ،دیده می شAدنAد.
بAرخی بAه این بAاور بAودنAد که می تAوان بAرای رسیدن بAه مAرام حAتا از تAرور و کودتAا کار گAرفAت.
امیر ،حرکت پAنهانی برخی گروه هAای گزافAه گر را زیر نAظر داشAت و در زمسAتان )۱۹۰۹ع(.
امAر بAAه گAرفAAتاری آنAAان داد .بAAه این گAونAAه گAزافAAه گAرایی ،سیر آرام آرام اصAAالح هAAا را کـُـند
ساخت.
نتیجه هAای این حAرکت تAند روانAه ،هAمانAا سAرکوب و بAعد جAلوگیری از اصAالح هAایی بAود که
امیر حبیب الAله بAه راه انAداخAته بAود .نAشانAهٔ بAعدی این گAزافAه گAرایی را می تAوان در سAو قAصد
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سAال  ،۱۹۱۸بAه جAان امیر نیز دید .سAپس اوج این حرکت تAند روانAه را در ترور سAال ،۱۹۱۹
امیر حبیب الله می بینیم.
این نوع حرکت هAای تAند روانAه ،هیچ نوع رابAطه یی بAا جAنبش قAانون خواهی که واژهٔ نAادرسAتش
مشAروطAه خواهی بAه جAای قAانون اسAاسی خواهی می بAاشAد ،نAدارد .جAالAب این اسAت که برخی از
مAورخAAان و نAویسنده گAAان مAAا ،این حAرکت هAAا را شAAماره گAAذاری منAوده و مشAAروط Aهٔ اول ،دوم و
دیگر و دیگر … خAوانAده انAد.تAا جAایی که روشAن هسAت حبیی در این زمینه مAاده هAایی را در
خAط مشAروطAه خAواهی )!( که در ذهAن داشAته اسAت ،شAمرده ،امAا ،هیچ سAندی را ارایه کرده
نAتوانسAته اسAت .بAه بAاورم تAا آن گAاهی که سAندی در زمینه ارایه نAگردد ،منی تAوان در مAورد
حکم نهایی را بیرون داد.
تAا جAایی که از نAوشAته هAای بAرخی نAویسنده گAان مAا بAر می آید ،محAمود طAرزی را فAردی می
دانAند که در راس جAنبش مشAروطAه خAواهی قAرار داشAته اسAت .امAا ،نAگاهی بAه بAاور و نAوشAته
هAای خودش مAسالAه دیگری را نAشان می دهAد .او در نوشAته یی زیر عAنوان  ٫٫موعAظهٔ عید،،
که درسAال دوم س.ا .شAمارهٔ  ۲۴بAه دسAت نشAر رسیده اسAت ،پAس از شکرگزاری از خAدا برای
این که مسAAAلمان خAAAلق شAAAده ایم ،می اف AAزاید ... ٫٫ ،مAAAا هAAAمهٔ یک ق AAوم یک دین و یک
مAAذهAAبیم .ثAAانیاَ آزادیم نی اسیر .،،.او در بAAخش دیگری این نAAوشAAته در جAAریان دعAAوت بAAه
اتAAفاق و احتAAاد ،می نAAویسد ٫٫ ،پAAادشAAاه محکوم و مشAAروط در اسAAالم دیده نشAAده و علی
اخلAصوص بAه مAزاج و طAبایع شAریعه هیچ تAوافAق منیکند .حکومAتهای اسAالمی ،که بAه این کار
اقAAدام کردنAAد ـ هیچ بهAAبود نAAدیدنAAد .آنAAها را درس عAAبرت دانسAAته وطAAن ،مAAلت وجAود واحAAد و
حاکم مطلق بشناسیم،،.
او پAس از کشف تAوطیه علیه امیر حبیب الAله ،چنین می پAرسAد ٫٫،آخAر چAه نتیجه بخشید؟
آن واقAعهٔ مAدهAشه خAانAه بر انAدازی از آن ظAهور منود که مAعارف و مکتب نAام چیز هAا را مAانAند
زهAر مAAاردار سیه کرداری بAAنظر جAAلوه گAر و همکاران را چAون مAAار دیدگAAان از آن خAAایف و بAر
حذر ،حتی وطن را در تهلک و خطر انداخت..
،محAAمود طAرزی در این زمینه بAAه نکته هAAای دیگری هAAم در مAورد تAرکیه و ایران اشAAاره دارد.
بAایست از فAرد دیگری که بAاز هAم او را رهAبر مشAروطAه می خAوانAند ،نAام بAرد .او فیض محAمد
کاتAب ،منشی دربAار امیر حبیب الAله بود .او در یاداشAتی بAه صAورت روشAن بیان می دارد که
هرگز در چنین حلقه یی نبوده و چی رسد که در راسش قرار داشته باشد!
مAن بAه این بAاور هسAتم که تAب حرکت اسAالمی که هAند را فرا گرفAته بود ،شAعله اش بAه سرزمین
مAا نیز در وجAود آمAوزگAاران مسAلمانAان هAندی ،رسید و اصAالح هAا را سAوخAتانAد .بAه این گAونAه
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اولین جتAریه اصAAالح ـ عصیان آن هAAم اصAAالح از بAAاال و بAAغاوت ،از پAAایین ،رو بAAه رو شAAد.
تکرار اندوه بار این مساله ،در متام سدهٔ بسیتم ما را به سوی پسمانی راند.
در این بAار ،هAمان بود که مAسالAهٔ مAعارف بAه سردار عAنایت الAله ،پسAر ارشAد که ذهAن دانAشخواه
و مAAعارف پAAسند داشAAت ،سAAپرده شAAد .او در اولین اقAAدام ،آمAوزگAAاران مسAAلمان هAAند را که از
مAدرسAهٔ علیگر فAارغ شAده بودنAد ،از کار برکنار و بAه جAای آنAان آموزگAاران ترکی را اسAتخدام
منود.
بAAه بAAاور مAAن ،نAویسنده گAAان مAAا که صAAدای چنین جAAنبش هAAا را در کشور هAAای دیگر ،بAAه ویژه
ایران ،شنیده بAودنAد ،بAرای آن که مAا نیز از چنین قAافAله یی بAه عAقب )!( منAانیم ،هAر حAرکت و
حرفی را که بیش تر بوی مAاجراجویی و حAتا هرج و مرج طلبی و سو قAصد بAه جAان رهAبران از
آن بیرون می شد ،لباس و خرقهٔ مشروطه خواهی می پوشاندند.
در این راسAAتا ،تAAنها در زمAAان بسیار کوتAAاه پAAایان ده Aهٔ چهAAل سAAدهٔ بیست اسAAت که بAAا نشAAر
نشAریه هAای آزدا که بیان روشAن گروه هAای سیاسی بودنAد ،می توان از قAانون اسAاسی خواهی
که اکنون واژهٔ دمAوکراسی جAایش را پAر منAوده بAود ،از این امAر سAخن زد .بAا انAدوه که این دور
بAAه شAAدت کوتAAاه ـ تAAنها دوسAAال ـ بAود و بAAا تAروری که علیه شAAاه محAAمود صAAدراعAAظم ،بAAه راه
انAداخAته شAد ،بAهانAه یی بAه دسAت نیروهAای مسAتبد دربAار داد که درسAت بAه کودتAای خAزنAده یی
زده و بAه قAدرت دسAت بیابAند .این امAر در وجAود داوود ،تAبلور یافAت که در نتیجه هAمه این
دهان ها ابرازگر را بسته منود.
امان الله ،زایش خونی
امAان الAله ،خAالف نورم دربAاری ،ـ در این راسAتا مAدعیان مAتعدد از کاکایش گرفAته تAا برادران
بAزرگ تAرش صAAف بسAAته بAودنAAد .او که بAAچهٔ سAوم و پسAAر سAرور سAAلطان ،ملکه ،در میان ۲۹
بAردار و ،۳۲خAواهAر بAود ـ بAه قAدرت دسAت یافAت .این را می تAوان زایش خAونین پAس دو دهAه
گAذر از انAتقال آرام قAدرت خAوانAد .امAان الAله ،در اوایل قAدرت بAرای این که حAضور رقیبان را
خAAنثا بAAسازد ،دسAAت بAAه دامAAان روحAAانیان پُAAر نAAفوذ بُAAرد و از این رو فAAضل محAAمد مجAAددی،
حAضرت شAوربAازار و آخAند زاده حAمید الAله صAافی مAالی پُAر قAدرت تAگآب ،لنگی قAدرت را بAر
سرش گAذاشAتند .او ،در این مراسAم تAاجAپوشی در کابAل ،در حAالی که سردار نAصر الAله در جAالل
آبAاد اعAالم پAادشAاهی منوده و برادران دیگرش بAه ویژه عAنایت الAله که جAانAشن پAدر شAمرده می
شAد ،بAه او بیعت منوده بودنAد ،بAه صAورت روشAن بر کاکا و بردارانAش تAاخAت .امAا ،در جAالل آبAاد
غAند شAاهی مسAتقر در آن جAا دسAت بAه بAغاوت زده و سردار نAصر الAله و دو برادر امAان الAله را
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دسAت بسAته بAه کابAل می فرسAتند.تAا جAایی که روشAن هسAت ،امAان الAله برای این که فAضای
سنگین قAتل پAدر را که بAخش زیاد انگشAت هAا بAه سوی خودش و حAلقهٔ نزدیکش ،از آن میان
سAرور سAلطان مAادرش ،دخAتر شیردل ایشک آقAاسی لAویناب اشAاره داشAت ،از میان بAبرد ،بAر
آن شAد که دسAت بAه اعAالم اسAتقالل و یا بAه ترش نAاوابسAتگی ،بزنAد تAا هیجان تAندی را بAه میان
بیاورد.
از این رو او روز  ۲۷مAAAاه فAAAبروری ،۱۹۱۹ ،دومین جAAAلسه دربAAAار را دایر من AAود و مAAAسالAAAه
نAاوابسAتگی را بAا بAریتانیا را بیان داشAت .بAه بAاور جAناتAان لی ،بAررسیگر که در کتاب تAازه
اش ،نAگاهی ژرفی بAه مAسالAه انAداخAته اسAت ،یکی از میان چAندین دلیل ،برترش هAمانAا غAلبه بر
فAAضای سسنگینی بAود که کودتAAا بAر امیر حبیب الAAله ،پAAدرش ،این تAولAAد را زیر پAرسAAش بAرده
بAود .کار بAرد واژهٔ کودتAا بAه وسیله لی ،بAا گAروهی از نAشانAه هAا هAمراه بAوده اسAت ،بAه بAاورم.
این امر هAدف هAای دیگری هAم داشAت که هAمانAا ،جAلب نAظر والیان ،فرمAانAدهAان جنگی ،سران
قبیلگان و به ویژه روحانیان بودند که به نصر الله ،دلبستگی ویژه یی داشتند.
افسانهٔ تل
تAا جAایی که روشAن هسAت ،در مAورد ٫فAتح تAل ـ در واقعیت امAر تAهانAهٔ نAزدیکش بAود ـ سAر و
صAدای زیای را بAه راه انAداخAته انAد .در این زمینه ،اسAدالAله سAراج ،خAواهAر زادهٔ محAمد نAادر
می نویسد… ٫٫،محAمد نAادر خAان تAهانAهٔ سAپین وام را که نزدیک سرک تAل و میرامAشاه واقAع
بAود بAتصرف در آوردنAد ،،.او ادامAه می دهAد ٫٫ ،امAا ،کمک رسAانی بAه تAل و بAنو در خAطر
افتاد.،،.
جAناتAان لی ،در این مAورد متکی بAر سAند هAای گAون گAون چنین می نAویسد٫٫ ،نAادر بAه ۳۲
ک.م تAل رسید .جAنرال اویستاس  EustaceفAرمAانAدهٔ تAل ،بAه سAرعAت یورش نAادر را عAقب
رانAAد ،،.امAAا نAAادر خAود را فAAاحت تAAل اعAAالم منAود .این امAر در حAAالی هسAAت که تAAهانAAه خAAالی
میرامAAشاه را گAرفAAته بAود .بAAعد نیرو هAAای دِیَر  DyerبAAه کمک شAAتافAAت .این امAر نAAادر را
مAجبور سAاخAت تAا بAه وزیرسAتان شAمالAب عAقب نشینی منAاید .امAا درسAت روز سAوم مAاه جAون
 ،۱۹۱۹دِیِر ،تAلگرامی را دریافAت منAود مبنی بAه این که امیر امAان الAله ،بAه آتAش بAس تAوافAق
منوده و به عملیات جنگی باید نقطهٔ پایان گذارده شود.
در آن سوی دیگر ،نیروی هAای بریتانیابر لشکر عAبدالAقدوس یورش بردنAد و تAهانAهٔ افAغانسAتان
در چAمن را تAصرف کردنAد.جAالAب هسAت که اسAد الAله سAراج در مAورد نAادر می نAگارد ٫٫،در
حالیکه سپهساالر پیشرفت می کرد…،امر آتش بس ،از مرکز صادر گردید.،،.
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اکنون روشAAن شAAده اسAAت که بAAا وجAAود سAAر و صAAدای زیاد بAAرای بAAازپسگیری نAAاوابسAAتگی یا
اسAتقالل در جAنگ بAا انگلسAتان ،پAس از آن که انگسAتان بAه وسیلهٔ طیاره هAای مب افAگنش بAر
جAالل آبAاد و کابAل ،مب ریختند ،تAن ارکان قAدرت ،تAا مAغز اسAتخوان بAه لAرز افAتاد .بAه زودی
شAایعهٔ تAندی پAخش گAردید و تAا دهAلیز هAای ارگ نیز رسید که متAام بAار مAالمتی جAنگ را بAه
گردن امAان الAله و گروه نAزدیکش از آن میان محAمود طرزی انAداخAته و چنین اسAتدالل می شAد
که بAدون نیاز ،بAر مAا این جAنگ را حتAمیل منAوده انAد .از این رو در رهAرو هAای قAدرت نAشانAه
هایی برای مذاکره جریان یافت و دستور عقب نشینی داده شد.
اصالح های درست
از آن ج AAایی که ام AAان ال AAله می دانس AAت که ن AAصرال AAله کاکایش در میان روح AAانیان و سAAران
قبیلگان بAه ویژه در خAط  ٫٫جAهاد ،،از مAدت هAا پیش نAفوذ پُAرتوانی دارد ،لAذا تAالش منود تAا
دل این گروه را بAه دسAت آورد.آن گونAه که آیبک ،یاد آوری منوده اسAت ،این نAصر الAله بود که
بAAا یاری گAروه جAAهادی در سAراسAر مAAنطقه پشAAتون نشین ،شAAتافAAت و از این رو در میان آنAAان
هAAواداران زیادی دس AAت و پ AAای منAAوده بAAود .از همین رو بAAود که سید ح AAسن نقیب و پ AAاچ AAای
اسAالمAپور ،در حAالی که نAصر الAله پشAت میله هAای زنAدان قرار داشAت ،بAه نAفع او دسAت بAه تبلیغ
می زدنAد .از این رو ،امAان الAله در این نیم اول یک دهAه قAدرتAش ،بAا درک دقیق مAناسAبت هAا
میان مAAالیان و سیاسAAت ،سعی بAرآن داشAAت تAAا بAر لAAقب دینی  ٫٫غAAازی ،،پAAای بAAفشارد .در
همین خAAط بAAود که روحAAانیان و مAAالیان مAAخالAAف بAAه دربAAارش روی آوردنAAد .او بAAچهٔ پAAاچAAای
اسAالمAپور را والی کنر تعین منAود ،بAه مجAددیان تAوجAه ویژه منAوده و لAقب هAای بAلند بAاالی ٫٫
شAAمس املAAشایخ ،،و نAور املAAشایخ ،،بخشید .او بAرای این که تAوجAAه مAAالیان کابAAل را هAAم جAAلب
 ٫٫زیارت ،،عAبدالعظیم بAه نAام شAاه صAاحAب قAلعهٔ قAاضی می رفAت و تAا پAایان
منAاید بAه
عAمرش او را بAا مAحبت نAواخAت .کارنAامAهٔ مAالی چکنهور را سAتایش منAود .امAان الAله ،در این
خAط حAتا بAرای جAلب حAمایت روحAانیان خAارج هAند ،دسAت زد .او فAضای هیجانی آزادی را بAا
منAاد هAای دینی مAانAند ٫٫جAهاد ،،و دیگر و دیگر … هAمراه منود .این فAضای تAایید روحAانیان،
چAAنان بAAه اوج رسید که حAAضرت شAوربAAازار ،بAAه صAAورت روشAAن بیان داشAAت که اکنون مAAناسAAب
هست تا امان الله  ٫٫خلیفه ،،نوی اعالم گردد.
امAان الAله ،در حAالی که بAه جAلب روحAانیان می پAرداخAت ،حAمایهٔ آگAاهAانی که در مکتب ٫٫
سAAراج االخAAبار افAAغانیه  ،،بAAه دید هAAای نAAو و مAAدرن دسAAت یافAAته بAAودنAAد ،را نیز در کنارش
داشت .همهٔ این ها ،پایه های سست قدرت را تا اندازه یی ،حتکیم بخشید.
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بAه این گونAه در آغAاز در خAط تفکر محAمود طرزی ،دسAت بAه اصAالح هAایی که می توان بAخش
زیادش را ادامهٔ دگرگونی هایی دانست که در  ٫٫عصر سراجیه ،،آغاز گردیده بود ،زد.
می توان در این راستا ،سیاههٔ درازی را نشانی منود.
امAا ،نAگاه مAن بیش تAر در راسAتای دگAرگAونی هAایی می ایستد که در خAط نAوگAرایی ،جتAدد و
مAدرنیزم قAرار داشAته و دگAرگAونی هAای ژرف ـ بAا وجAود شکست در ظAاهAر امAر ـ سیر می منAوده
اند .این امر در وجود ساختار قانومندار سیاسی تبلور یافته است.
می تAوان در این زمینه بAر مAعارف انگشAت گAذارد .این نAظام از شیوهٔ هAندی ـ بAا جتAربAه تلخی
که عصیان  ،۱۹۰۹بAه میان آورده بAود ـ بAه سAوی پAذیرش نAظام درسی فAرانAسه ،تغییر یافAت
و در آن ،نAقش آمAوزگAاران تAرکی نیز جAای بAرجسAته یی دارد .مکتب هAای گAونAه گAونAه بAا زبAان
هAای خAارجی مAتعدد ،بنیاد گAذاشAته شAدنAد .در بAخش هAای اداری مکتب حکام و کورس هAای
اداری را می ت AAوان نAAAام ب AAرد .در این راسAAAتا ت AAوجAAAه زیاد بAAAه درسAAAگاه هAAAای فنی و دیگر و
دیگر...صAAورت گAرفAAت .در مAAدت یک دهAAه ،درب چAAارده مکتب گAونAAه گAون بAAا روش هAAای
جدید باز گردیدند.
امAا ،این نکته را نAباید فراموش منود که مAخالAفت مAحافAظه کاران سنتی که ورود درس هAای
مبتنی بAر دانAAش جتAربی را خAAالف حکم هAAای اسAAالم می دانسAAتند ،سAAد سکندری در بAرابAر این
رونAد می سAاخAت .در همین حAال در بAخش هAایی از کشور تAعداد زیاد مAدرسAه هAای دینی بAه
شAدت فAعال بAودنAد .هAم چAنان در سAراسAر کشور هAر جAایی که مسجAدی وجAود داشAت ،شAاگAردان
بAرای آمAوزش قAرآن و حAAدیث ،در بAرابAر مAAال زانAو می زدنAAد .گAAشایش درب مکتب هAAا بAرای
دخAتران نیز بAا چنین سAدی رو بAه رو شAد .در این امر توجAه بAه قAانون ،خود بAدعAت بزرگی برای
گAروه سAنت گAرا بAه حAساب می رفAت .در این میان قAانAون خAانAواده گی که ازدواج دخAتر را در
خAرد سAالی و هAمچنان بAا اعAضای خAویش و قAوم نAزدیک مAنع می منAود ،آزادی زن بیوه پAس از
مAرگ شAوهAر بAرای ازدواج دوبAاره ،که حAتا خAالف متAام حکم هAای شAرعی بAود و در گAذشAته و در
چAارچAوب سAنت قبیلگی رایج بAود ،قAدغAن منAود .هAمه این هAا تAب عصیان را فAراهAم سAاخAت.
آزادی مAطبوعAات و بAه راه افAتادن حAتا نشAریهٔ شخصی ،از میان برداشAنت حAجاب از روی زنAان
و دیگر و دیگر ...هیزم های خشک و حتا تیل سوزان بر این امر پاشید.
در شAاه نگین این اصAالح هAا ،هAمانAا شکل گیری اولین قAانAون اسAاسی یا قAانAون مAادر اسAت.
این کار زیر نAظر محAمود طرزی و کارشAناسAان ترک درسAال ۱۹۲۳ع .بAه راه افAتاد .این قAانون
اسAاسی بAا آن که بر نAظام شAاهی مAطلقهٔ میراثی که قAدرت تAنها بAه مردان خAانواده شAاهی انAتقال
می یافAت ،مُهAر تAایید گAذارد ،امAا ،بAا مAقایسه بAا نAظام هAای اسAتبدادی که در درازنAای تAاریخ
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بر کشور مAا فرمAان می رانAدنAد ،گAام بزرگی بAه سوی شکل دهی یک سAاخAتار مردمAساالری بAه
حساب می رود.
از این جAا بAار دیکر روشAن می گAردد که محAمود طAرزی بAا آن که نAقش مهمی در شکل دهی
این قAانون داشAت ،امAا ،نAگاهی بAه سAاخAتار سیاسی مبتنی بر قAانون اسAاسیی که نAظام سAلطنتی
مAAطلق را بAAه نAAظام شAAاهی قAAانAومنAAدار ـ مAAا بAAه نAAادرسAAتی آن را شAAاهی مشAAروطAAه می خAوانیم ـ
نAAداشAAت .در این جAAا بAAاید گAAفت که در ادبیات سیاسی در این زمینه ،دو مAAفهوم و اصAAطالح
وج AAود دارنAAAد :یکی شAAAاهی مAAAطلق و دیگری شAAAاهی قAAAان AAومنAAAدار Constitutional
 ،Monarchyنی شAاهی مشAروطAه  .در این سAاخAتار ،قAانAون بAر قAدرت مAطلق شAاه مAهار
می زنAد .فکر می کنم که چAون او از جتAربAه تAلخ تAرکیه و ایران آگAاه بAود ،بAه اصAل مAعروف در
دانAش سیاسی که آن را سAاخAتار  ٫٫اسAتبداد مAنور یا روشAن  ،،یاد می کنند ،توجAه داشAت.
در میان روشAنگران اروپAایی چون منتسکیو ،ژان ژاک روسو و ژان بُAرن برای بیان این مAسالAه
و بAه ویژه بAرای تAوصیف حکومAت فAردریک کبیر ،از اصAطالح ٫٫اسAتبداد روشAن ،،اسAتفاده
می کردنAAAد .این ام AAر بیان می دارد که بAAAا وج AAود دیدگAAAاه اکثر ن AAویسنده گAAAان مAAAا که او را
مشAروطAه خAواه و آن هAم در راس چنین جنبشی ،می پAندارنAد ،او بAه این امAر بAاور نAداشAت .در
این قAانAون ،دین اسAالم و مAذهAب حنفی بAه صAورت رسمی اعAالم شAد .پیروان دین هAای دیگر
آزادی داشAتند ،امAا ،بAعد زیر فAشار روحAانیان ،بAاید جزیه می پرداخAتند .در این قAانون اسAاسی
چیزی بAه نAام تقسیم قAوای سAه گAانAه وجAود نAداشAت .شAاه هAمه اهُAرم هAای قAدرت را بAه دسAت
داشAت و در بAخش قAضایی هAم حکم نAهایی را او صAادر می کرد .بAه این گونAه مAا تAا رسیدن بAه
سAAاخAAتار سیاسیی که رای مAAردم یا کم از کم گAAروه هAAای سیاسی در آن نAAقش ،بAAازی منAAایند،
فAاصAله زیادی داشAتیم .امAا ،برخی نویسنده گAان مAا از دوران مشAروطAهٔ دوم گAپ می زنAند و در
باد هوا گره دموکراسی می زنند.
اصالح های شتابزده و هوایی
اکنون آرام آرام در درخAت تAلخ اصAالح هAای شAتابAزده بAا فAروکشی هیجان اولی و دوری گAرفAنت
شAاه از قشAر روحAانی ،و حAتا یاران نAزدیکش از یک سAو و اهAرم نیرومAند سAاخAتار قبیلگی که
دگرگونی های سطحی اقتصادی زیر پای شان را خالی نکرده بود ،میوهٔ تلخ به بار آورد.
بAه بAاورم بAاید این پرسAش و دریافAت پAاسAخ که چرا محAمود طرزی و محAمد نAادر ،وزیر حرب ،از
او فAاصAله گAرفAته و کسان دیگری از آن میان محAمد ولی ـ بAعد دروازی ـ چAنان بAه او نAزدیک
شدند که تا به مقام نایب السلطنه دست یافت؟
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پاسخ دانشی یافت .من به این چند اشاره بسنده می منایم:
ـ مAAن بAAه روز  ۲۱نAوامAAبر  .۲۰۱۷در هAAامAAبورگ ،جAرمنی ،دیداری بAAا حAAامAAد محAAمود ،پسAAر
محAمود ،وزیر مAالیهٔ امAان الAله ،داشAتم .او که یک دیپلومAات حAرفAه یی هسAت ،قAصه منAود که
بAاری فرانAسس هAمفری ،سفیر انگلسAتان در کابAل ،بAه مAالقAات امAان الAله آمAد .او در جریان این
دیدار بAه او پیشنهاد منود که فرصAت آن فرا رسیده اسAت تAا حAادثAه هAای بAد روزگAار پیشین را
بAAاید فAرامAوش منAود .دولAAت بAریتانیا حAAاضAر اسAAت تAAا در این راه گAAام هAAای بAAلندی بAردارد .مAAا
حAاضریم تAا برای بAه پAا ایستادن کشور افAغانسAتان که بAه بAاور مAا همیشه یک سرزمین مسAتقل
بوده اسAت ،یاری هAای هAمه جAانAبه را ارایه منAاییم .در کشیدن راه خAط آهAن بAه کندهAار و سAپس
کابAل ،اقAدام منAاییم .زیر بAنای محکم اقAتصادی را سAر و سAامAان بAدهیم .مAا حAتا حAاضAریم تAا
 ٫٫زمین های از دست رفته ،،را به شما باز گردانیم.
در این جAریان مAا شAاهAد هسAتیم که شAوروی بAه ظAاهAر امAر بAا نیت خAوب ،امAا ،بAا طAرح تAوسAعه
طلبیی که در خ AAط ایدیولAAوژی اش س AAمت و سAAو دارد ،آرام آرام ب AAه کشور می خAAزد .در این
زمینه ما منونه های فراوانی را ارایه کرده می توانیم.
امAان الAله در پAاسAخ گAفت که مAن این امAر بAا وزیران در میان می گAذارم و نAظر آنAان را می
خواهم.
امAان الAله این مAذاکره سری را بAا محAمد ولی دروازی که اکنون دوسAت نزدیکش شAده بود ،در
میان گAذارد .ولی دروازی ،بAه شAدت مAخالAفت خAود را بیان منAود .او یادآور شAد که انگلسAتان
می خواهد این بار از دَرِ دوستی به هدف هایش برسد.
درسAAت فAردای این روز ،راسکولینکوف ،سفیر شAوروی که بAAعد هAAا بAAه وسیلهٔ اسAAتالین کشته
شAAد ،بAرای دیدار بAAا امAAان الAAله شAAتافAAت .در جAریان این دیدار در کنار این که از هAAدف هAAای
پAنهانی انگلسAتان برای سیطره بر افAغانسAتان سAخن زد ،جریان مAذاکرهٔ هAمفری را بAا او بَینه بAه
بَینه گفت.
در این جریان امAان الAله ،مAسالAه دیدار بAا هAمفری را بAا محAمود ،امین مAالیه ،در میان گAذارد.
او بAا خAوشی از این امAر پAذیرایی منAود و یادآور شAد که بAه تAرین فAرصAت هسAت که بAاید از آن
استفاده منود.
امان الله به او نیز یادآور شد که مساله را با وزیران در میان می گذارد.
چAند روز بAعد امAان الAله ،این مAوصAوع را در جAلسهٔ وزیران در میان گAذارد .جAر و بAحث داغی
جAAریان یاف AAت و در پ AAایان روز ،از میان ه AAفت ن AAفر ،چ AAار ت AAای آن علیه نAAزدیکی پیون AAد ب AAا
انگلستان سخن زدند و رای دادند و سه نفر به نفع آن کشور.
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در میان کسانی که علیه داشAنت پیونAد نزدیک بAا انگلسAتان رای دادنAد صAدیق پلچAرخی ،وزیر
خارجه و محمد دروازی ،حضور تند داشتند.
بAه این گونAه مAسالAه بAه نAفع روسAان متAام شAد .روی همین دلیل محAمود از وزارت مAالیه اسAتعفا
داد.
ـ در مورد محAمود طرزی ،تAا جAایی که مAن دریافAته ام ،آرام آرام بAا دگرگونی هAای شAتابزده بAه
ویژه رفAع حAجاب و دیگر و دیگر… فAاصAله می گرفAت .او نAامAه یی را از پAاریس بAه امAان الAله
فرسAتاد ـ مAن در اثر بAه نAام  ٫٫کتابAشناسی محAمود طرزی ،،آن را آورده ام ،امAا ،بAه خود مAنت
دسAAت نیافAAته ام .تAAنها در دیدار هAAایی که بAAا صAAالAAح پAروانAAتا داشAAته ام ،بAAا جAAنبانAAدن سAر ،بAAه
تاییدش دست زد .بعد ها به این امر خواهم پرداخت
.ـ در مAورد محAAمد نAAادر ،اسAAدالAAله سAراج ،در یادداشAAتی می نAویسد٫٫ ،اعلیحضرت )امAAان
الAAله( در نAAظر داشAAت قAوای عسکری را تقیل دهAAند… سAAپهساالر )محAAمد نAAادر( ،پAAافAAشاری
داشAAتند که بAرای پیشبرد پAAالن هAAای مAAترقی ،داشAAنت قAوای مAAنظم اردو بAAس مAAهم… .،،در این
زمینه به استعفا نامه اش در جلد اول  ٫٫نادر افغان ،،ص ۶۳ .ـ  ۲۳سری بزنید.
بAر آگAاهAان کشور هسAت که بAا امکان هAای بیش تAر آگAاهی که اکنون در اختیار دارنAد ،بAرای
این پرسش ،پاسخ بیابند.
فیض محAمد کاتAب در کتابAش زیر نAام  ٫٫تAذکر انAقالب ،،در میان کسانی که در خAط فراهAم
سAازی زمینهٔ سAقوط امAان الAله ،نAام می بAرد ،بAه محAمد ولی ،اشAارهٔ روشAن می منAاید.دوسAتی
وعده داده است که سند محکمهٔ محمد ولی را در اختیارم قرار دهد.
حAامAد محAمود ،بAچهٔ محAمود نAاظAم مAالی یا وزیر مAالیهٔ امAان الAله در صAحبت رو بAه روی بAا
مAAن ،بیان منAAوده اسAAت که این فAAرد در درون کابینهٔ امAAان الAAله که بAAه سAAه بAAخش تقسیم شAAده
بAودنAد ،بAا شAوروی رابAطهٔ نAزدیک داشAت .دو بAخش دیگر را محAمود طAرزی که در خAط تAرکیه
گAرایی قAرار داشAت و بAه افAغانسAتان قAوی می انAدیشد ،و محAمد نAادر بAه شیوه دگAرگAونی هAای
آرام انگلستان دلبندی داشت ،رهبری می کردند.
در نیمهٔ دوم دهAهٔ سAلطنت او که هAنوز پAایه هAای قAدرت بAه اسAتحکام الزم دسAت نیافAه بAود ،و
آرام آرام هیجان نAAاشی از اسAAتقالل فAروکش می منAود و حAAمایه روحAAانیان هAAم الغAر و کمرنAAگ
شAده بود ،نیروی هAای مAحافAظه کار ،کم کم مAتوجAه این امر گردیدنAد که زیر پAای قAدرت شAان
آبی بAه راه افAتاده اسAت که کاخ فرمAانروایی بی بAدیل شAان را فرو می بAلعد .از این پAس ،اینان
بAAا هAAمراهی سAران قبیلگان که می دیدنAAد حAریم قAAدرت شAAان کوچک و کوچک تAر می گAردد،
دست به دست هم داده ،سر مخالفت را شور دادند.
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شAاه که در هیجان دگرگونی هAا بAه سر می برد و در کاخ و برج عAاج آرمAانAگراییش در بAند ،از
واقعیت جAاری دور ،اسAپ اصAالح هAا را ـ بیش تر ظAاهری ـ بAه تAندی تAاخAت .این امر حAتا یاران
نAزدیکش را از او دور سAاخAت .تAنها گAروه چAاپAلوس ،مAتملق و بلی گAوی او را در حAلقهٔ تAنگ
محاصره گرفتند.
این اصAالح هAا و رفAوم هAا،که روی دسAت گAرفAته شAد و در آغAاز نیروی هAمراهی روحAانیان و
سAران قبیلگان را بAه هAمراه داشAت ،واکنش بAدی را بAه هAمراه نیاوردنAد .این امAر ،در آغAاز بAا
شکلی از سکوت نیروهAا مAحافAظه کار دینی ،سران قبیله گAان و خAانAان زمیندار ،در خAط صAبر
کنید چی می شAود؟ رو بAه رو شAد .امAان الAله ،سAوار بAر مAوج اسAتقالل )!( خAواهی دسAت بAه
اصAAالح هAAای پیش از وقAAت و نAAاضAرور زد .تAAبلور این امAر را در حAرکت بAAه سAوی فAرمAAانAروایی
قانون مدنی ،به جای شرعی می توان دید.
امAا ،بAه زودی گAروه هAای مAحافAظه کار که در وجAود روحAانیان ـ مAالیان ،از یک سAو و سAران
قبیله گAان بAا هAم دسAتی خAانAان محAلی از جAانAب دیگر ،تAبلور یافAته بAودنAد ،سAر عصیان بAلند
کردند.
اولین بار مالیان سنت گرا با یاری سران قبیله گان در خوست ،به بغاوت دست زدند.
گAوهAر اسAAاسی این عصیان را بAAاید در شیوهٔ نAو دریافAAت مAAالیه که بAرای خAرچ هAAای نAو سAAازی
کشور و مAAعارف نیاز بAAه آن بAود ،جسAAتجو کرد .مAAهم تAرین این دگAرگAونی آن بAود که مAAالیه
جنسی بAه نAقد بAدل شAد .این امر هAمراه بAا فAسادی که در امر مAالیه گیری جریان یافAت ،فAضای
عصیان و بغاوت را چون بشکهٔ باروت به میان آورد.
این امAAر بAAاجAAرقAAه یی که از سAAوی تبلیغ مAAالیان که اصAAالح هAAا را کفر آمیز قAAلمداد کردنAAد،
تAوفAانی را بAه راه انAداخAت .نکتهٔ مAهم دیگر این بAود که این اصAالح هAا اثAر تAندی بAر قبیلگان
افAغان )پشAتون( وارد منAودنAد .اینان در بAرابAر اعAالم خAدمAت عسکری بAرای هAمه اتAباع کشور و
سسAت سAاخAنت نورم هAای رفAتار قبیله گی که آن را  ٫٫پشAتونولی ،،می خوانAند ،نیز بAغاوت
کردن AAد .اینان ح AAتا در بAAرابAAر شAAریعت اس AAالم که بخشی از حکم ه AAایش خ AAالف آن نAAورم در
چAارچوب مAناسAبت هAای قبیله گی بود ،سر خوش نAشان نAدادنAد ،چی رسAد بAه اصAالح هAای ژرف
تر! این امر به ویژه در مورد زن و دادن آزادی برایش ،بر آتش عصیان هیزم ریخت.
این واکنش هAای محAلی ،آرام آرام هAمراه بAا تAوطیه هAای درون دربAار ،زمینه سAقوط را فAراهAم
منود.
از سAوی دیگر ،سیاسAAت بیرونی که می بAAایست ـ بAAنابAر مAوقعیت ويAAژهٔ کشور ـ تAوازن میان
انگلسAتان و روسیه را ـ جتAربAه یی که از امیر عAبدالAرحAمان بAه حیث یک ارثیه مAهم ،بAه جAای
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مAانAده بود ،بر قرار منAاید ،نAتوانسAت مAهارت الزم را بخAرچ دهAد .امAان الAله در هر مAناسAبت بAه
ویژه جAAشن ،بAAا شAور و هیجان بیش از نیاز ،بAAه انگلسAAتان تAوهین می منAود .سAAفر آخAرش در
جAهان  ۱۹۲۸ـ بAا آن که دوسAتان نAزدیکش مAخالAف این امAر بAودنAد ـ مAن این را  ٫٫سAفر بAا
عکس هAای یادگAار و دیگر هیچ ،،می خوامن ،او را بیش تر مAغرور سAاخAت .جAالAب این هسAت
که او حAتا گAپ اتAاتAرک را که در بAرابAر بیان بAرنAامAه هAای بAلند بAاالیش گAفته بAود ٫٫،اول پAایه
هAای قAدرت را حتکیم بAبخش و بAعد دسAت بAه اصAالح هAا بزن  ،،فراموش منود .او بAدون این که
بAا نAگاه ژرف بAه سر هAایی که در برابرش بAه مAخالAفت بAلند می شAدنAد ،توجAه منAاید ،بAه راه اش
ادامه می داد ،تا این که زیر پایش خالی شد.
بAه سAاده گی می توان گAفت که مAثلث سAاخAتار نیرومAند قبیلگی ،نAهاد هAای ریشه دار دینی که
سAاخAتار مAدار بسAته یی را شکل داده اسAت ـ هر چAند گAاه هAمان دوربAاطAل دگرگونی و بAازگشAت
بAه عAقب ،در آن جAریان می یابAد ـ هAمراه بAا شAتابAزده گی در امAر دگAرگAونی هAا ،بAدون حتکیم
پAایه هAای قAدرت که در این گونAه کشور هAا نیروی سرنوشAت سAاز انAد ،آرمAان بزرگ نوگرایی،
جتAدد و مAدرنیزم را فAرصAت حتAقق نAداد .بAه این گAونAه جتAربAهٔ دوم اصAالح هAا از بAاال ـ در خAط
هAAمراهی بAAاالیان ـ بAAا عصیان هAAا رو بAAه روشAAد و اژدهAAای  ٫٫سAAنت ،،آن را بلعید و چAAرخ
دگرگونی ها به عقب رانده شد.
اژدهای سنت ،سر بلند می کند
پAس از آن که امAان الAله ،تAاج و تAخت را ترک منود۱۹۲۹ ،ع ،اژدهAای سAنتگرایی و شریعت،
اصAالح هAایی که را که در جAریان سAه دهAهٔ سAدهٔ بیستم بAه راه انAداخAته شAده بAودنAد ،بAه کامAش
بلعید.
یادادشت:
مAن در این تAنگجا نAتوانسAتم بAه رخ هAا و زاویه هAای مAسالAه از آن میان دور شAد محAمود طرزی
و محAمد نAادر از وی ،نAگاه بیش تری بیندازم .امAا در نAظر دارم تAا در نوشAته دیگری بAه بAخش
ها از قلم  ٫٫دور مانده ،،این امر بپردازم.
تا آن گاه!
کتابشناسی:
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۱ـ آیبک ٫٫،خAاطرات  ٫٫ .،،افAغانسAتان از سAلطنت امیر حبیب الAله خAان تAا صAدارت سردار
محAمد هAاشAم خAان .،،بAر گAردان از زبAان اردو بAه پAارسی دری ،فAضل الAرحAمان فAاضAل ،چAاپ
چارم ،قاهره ،مصر ،نوامبر ۲۰۱۶ع.
 ۲ـ سAراج ،اسAAدالAAله ٫٫ .رویداد هAAای مAAهم زنAAده گی اعلیحضرت محAAمد نAAادر شAAاه شهید،،
چاپ اول ،چاپخانه :مطبعهٔ احمد ،کابل ،افغانستان ،سال چاپ۱۳۸۸ :هـ .ش.
 ۳ـ طAرزی ،صAAدیق رهAAپو ٫٫.مAAاو نAوآوری ،،و دیگر نAوشAAته هAAا در میدان هAAای انAAدیشه یی
گوناگون در جال جهانی آگاهی یا نت.
۴ـ غAبار ،غAالم محAمد ٫٫.افAغانسAتان در مسیر تAاریخ .،،.نAاشAر :مAرکز نشAر انAقالب ،بAهار
 ،۱۳۶۸چاپخانه.۲۰۰۰ :
 ۵ـ فAرهAنگ ،صAدیق ٫٫.افAغانسAتان در پAنج قAرن اخیر.،،.نAاشAر :درخAشش ،مشهAد ،ایران،
چاپ اول.۱۹۹۱:
 ۶ـ کات AAب ،فیض مح AAمد ٫٫.ت AAذکر ان AAقالب .،،م AAقدم AAه ،تعلیق و ویرایش :علی امیری،
ناشر :انتشارات کاوه ،کلن ،جرمنی.۲۰۱۳ ،
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