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رویدادی در درازای سدهٔ بیست 

اصالح  های شتابزده  

٫٫هیاهوی برای هیچ،، 
،شکسپیر 

در این شـب و روز، بـرخی بـا درنـظر داشـت گـذشـت یک سـدهٔ از ٫٫ اسـتقالل،، کشور ـ الـبته 
در همین جــا بــه صــورت روشــن بــاید یادآور شـوم که بــه گــفتهٔ گـروهی و از آن میان محــمود 
طرزی که خود این مـفهوم را در سراج االخـبار، وارد کنکاش منود ـ مـا هرگز آزادی و اسـتقالل 
بــه مــفهم اصــل واژه ـ که مــعنای بـرداشــنت و بــلند کردن، تـوان کاری بــدون یاری دیگری  را 
داشــنت   دارد، از دســت نــداده ایم. بــه بــاورم بــه جــای  ٫٫ اســتقالل،، بــه تـر هســت تــا واژهٔ 

ناوابستگی را به کار برد ـ در خط همین دید به بررسی پرداخته اند. 

استعمار Colony و برداشت انحرافی 
 از آن جـایی که شـاه فـردی را که این نـویسنده گـان در نـوشـته هـای خـویش بـه کار می بـرنـد 
واژهٔ ٫٫اسـتعمار،، اسـت. این دیگر ورد زبـان هـاسـت و قـطره رنگی هسـت که از قـلم هـای 
می چکد و منــایی هســت که در نتیجه فــشار  انگشــت هــا، بـر تــختهٔ کمپیوتـر در پـرده  بـرای 
انـتقال بـه ذهـن هـا، فراوان  ظـاهر می گردد.برای درک ژرفـای این  وامواژه، بیان و مـعنایش 
این واژه بـاید یادآور شـد که  ٫٫ کشت و مزرعـه،، مـعنا دارد. بـا انـدوه که از آن تعبیر هـای 
مــتعدد تــا ســطح انحــرافی رخ منــوده اســت. از این رو، الزم هســت تــا نــگاه ژرف تــر بــه آن 
بیندازم. ریشه این واژه بیش تــر بــه اسکان مــردم در ســرزمین نــو بــر می گــردد و بــرای گــروه 
هــایی بــه کار می رفــت که در شــاهــنشاهی یا امــپراتـوری روم، بــاســتان و پیش از آن یونــان، 
سـاکن می شـدنـد. جـالـب این هسـت که مـفهوم یاد شـده، از بـنا هـایی که در آن پـایه هـای بـلند 
یا سـتون  column سـاخـته می شـد و نـقش گردن را برای اسـتواری سر، بـه دوش داشـت، 
بـرگـرفـته شـده اسـت. بـعد هـا در خـط بیان اجـتماعی بـه گـروه سـاکن بـه دَورادَور شهـر، کاربـرد 
گـرفـت. نکتهٔ مـرکزی در این بـود که در اسکان هـای یاد شـده، کوشـش صـورت می گـرفـت تـا 

در آن ها، همرنگسازی با مرکز، اجرا گردد. امروز این را شبه سازی می گویند. 
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 منـونـهٔ بسیار روشـن بـرای مـا، همین سـاخـتمان بـاشکوه آیخامن در کنار دریای آمـو هسـت که 
در زمـان سکندر بزرگ  آن را بـه نـام ٫٫ الکسندریه کنار اوکسوس ( آمو )،،  می خوانـدنـد 
و بـاز مـانـده گـانـش سـاخـته شـده اسـت. بر خـط یافـته هـای بـاسـتانـشناسـان که دوران بـاخـتر یا 
بـاکتر را بـررسی کرده انـد، بـرخی سـرسـتون هـا در آتـن سـاخـته شـده و بـرای نـصب بـه آی خـامن 

آورده می شدند. 

کاربرد این امر برای ما پس از عربان و نیمه دوم سدهٔ بیست 
آن گونـه که می دانیم عربـان پـس از دو صـد سـال تـاخـت و تـاز و اشـغال سرزمین هـای دیگر، 
از آن میان مـا ـ منی دامن که سیاسی نویسان مـا بـه ویژه چپیان، چرا از این واژه در خـط نـگاه 
بـه عـربـان که از سـدهٔ هـفتم بـه این سـو، تـاروپـود فـرهـنگ مـا بـه ویژه زبـان هـای مـا، را دریده 
انـد، کار منی گیرنـد؟ ـ بـا فرهـنگ هـا برتری چون : یونـان، روم، هـند، پـارس، روم و حـتا چین  

رو به رو شدند. از آن میان نفوذ اندیشه یونان نقش برتر را به دوش کشید. 
 در هـنگام فرمـانروایی هـارون و مـامون، که دیگر فرهـنگ هـای برتر راه شـان را در دل عربـان 
ریگزده بـاز منـود، بـنای دانـشگاه یی را زیر نـام ٫٫داراحلِکمه،، در بـغداد، گـذاشـتند. این دو 
خـلیفه، بـه سرلشکران خویش فرمـان دادنـد تـا بـعد از این کتاب خـانـه هـایی که در تـصرف شـان 
قرار می گیرنـد، بـه آتـش و آب نیانـدازنـد، بـل آن هـا بـه این داراحلکمه بـفرسـتند، تـا در آن جـا 
بـه وسیله دانـشمندان سوریانی، نـصرانی و هـندی بـه زبـان عربی برگردانـده شونـد.در جریان این 
کار، آن گـاهی که بـه واژهٔ کلن Colony رو بـه رو شـدنـد بـا در نـظر داشـت بـار مـعنایی آن 
واژهٔ هـمتای اسـتعمار یا آبـادانی و هـمرنـگسازی را بـه کار بردنـد. هـم اکنون شـما در کوچـه و 
بــرزن کشور هـــای عــربی بـــا لــوحـــه هـــایی بـــه گــونـــهٔ ٫٫ الـــبانک االســـتعماریه و الـــبانک 
اســـتثماریه،، رو بـــه رو می شــوید که کار اولی ســـاخـــتمان ســـازی و دومی کشت و زراعـــت    
می بـاشـد.جـالـب هسـت که در بـخش مـا، زیر تـاثیر دیدگـاه هـای چـپ، این واژه گـان بـار منفی 
گـرفــت و سیلی از واژه گــان ٫٫ نــفرت شــده اســتعمار و اســتثمار،، از دهــان هــا بی انــدیشهٔ 
آنــان بـر هـر چی آزادی و ســاخــتار مـردمــساالری بـود جــاری شــد. بــه بــاورم بـرای بیان حــضور 
دیگران می تـوان از ده هـا واژهٔ دقیق مـانـند سیطره، نـفوذ اسـتیال، سـلطه و دیگر و دیگر … 

بهره گرفت. امیدوارم تا آگاهان ما، در این زمینه با ژرفای بیش تر بیاندیشند. 
جـالـب هسـت که در واژه نـامـهٔ ٫٫ فـرهـنگ عـلوم انـسانی،، اثـر داریوش آثـوری در ص. ۶۲، 
یکی از برابر نـهاد هـا هـمانـا ٫٫ دهـقان آزاد،، ـ هـمان مـفهومی که رومیان بـه کار می بردنـد، 
درج شـده اسـت. امـا، روشنفکر (!) مـا که کارش نـگاه خـالق نی، بـل تقلید کورکوری هسـت، 
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هر گز سری بـه این اثر نزده اسـت، زیرا نزد چـپ بـاوران نـباید از دایرهٔ تـنگ ایدیولوژی پـای را 
به بیرون نهاد.  

کارآیی کرداری و عملی ســاده تـرین تــعریف اســتعمار(!) یا هــمان ســلطه گـر، این هســت که 
کشور ـ بـه بـاورم مسـلط ـ از سـرزمین در این خـط بهـره بگیرد: دسـتیابی بـه مـاده هـای خـام، 
نیرو کار بشـری و بـازار فروش. اگر این سـه نـهاد را در نـظر بگیریم، کشور مـا هر گز بـه یک 

سرزمین گویا مستعمره بدل نشده است.  
الـبته در وضـع سـدهٔ نـزدهـم که هـر دو کشور بـزرگ شـاهـنشاهی تـزاری روس و انگلسـتان  بـه  
جــنوب و شــمال کشور دســت یافــتند، در رقــابــت میان شــان سـرزمین مــا بــه یک بــازدارنــده، 
حـایل، سـپر، یا ضـربـه گیر بـدل شـد. عـلت مـرکزی هـمانـا مـوقعیت جیوپـولیتکی و نـرفـنت زیر 

بار اشغال، بود نی ٫٫ترحم پلنگان تیز دندان،،. 
 از این رو بــــود که یکی از نشــــریه هــــای مــــعتبر انگلســــتان کارتــــونی را چــــاپ منــــود که         
امیر شیرعلی را در میان شیر و خـــرس ـ منـــاد انگلســـتان و روسیهٔ تـــزاری ـ نـــشان داده و از 
زبــانــش می نـویسد : ،٫٫خــدایا ! مــن را از این دوســتان جنــات بــده!،،. در پــایان روز، این 
دوسـتی خرس بود، که بـه عـمر سیاسی و تنی اش، پـایان بخشید. برخی بـدون این که بـه کُنه 
مــسالــه راه بــاز منــایند از واژهٔ نیمه مســتعمره بهــره می گیرنــد. در حــالی که هــمه بــا تــعریف 

جدید استعمار که جاری هست، این دو را یک سان می دانند. 

افغانستان نو و مدرن 
بـه بـاور مـن، واژهٔ افـغانسـتان نـو و مـدرن را می تـوان پـس از پـایان جـنگ دوم افـغانسـتان ـ 
بـریتانیا و زمــامــداری امیر عــبدالـرحــمان ۱۹۰۱ ـ ۱۸۸۰ع. بــه کار بـرد، زیرا در این زمــان 
هسـت که مـرز هـای کنونی کشور شکل می گیرنـد و مُهـر رسمیت داخـلی و بین املللی بـر آن 
هــا می خــورد. امیر خــود در زمینه می گــوید، ٫٫ هــدفــم این هســت که صــد هــا ســردار و 
فـرمــانـروای کوچک، رهــزنــان، دزدان و آدم کشان را بــه زجنیر نــظم بکشم... این امـر بـرای 
درهــم شکسنت نــظام قبیلگی و اربــاب ســاالری و ایجاد یک هــمبود بــزرگ که بــر آن قــانــون 
فـرمـان بـرانـد، از اهمیت بـزرگ بـر خـوردار اسـت.،،(ل. دوپـری، افـغانسـتان، ۱۹۷۳ع. ص. 

 .(۴۱۹
امیر عـبدالـرحـمان اولین فـروانـروایی بـود که انـحصار قـدرت را از سـاخـتار قبیلگان کشور که 
در میان متـام نزدیک بـه پـنجاه قوم کشور بـه درجـه هـای گونـه گون، هـنوز هـم حـضور دارد، جـدا 
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منود. او برای این که از نـفوذ بیش تر سران قبیله و هـم مـالیان بکاهـد، بـه قـدرتـش رنـگ الهی 
بخشید. او به این گونه شمشیر قدرت را در یک دست و قرآن را در دست دیگرش گرفت. 
 او حـال و وضـع کشور را که در نتیجهٔ جـنگ هـای داخـلی و جـنگ بـا انگلیسان بـه لـبهٔ پرتـگاه 
هـرج و مـرج قـرار داشـت، چنین تـصویر می منـاید، ٫٫ هـر مـال و مـولـوی و حـضرت و سـرکردهٔ 
قبیله و حـتا ده و قریه خویشنت را پـادشـاه مسـتقل می شـمارنـد. در مـدت دوصـد سـال، قـدرت 
بـدون چـون و چـرای بـخش زیاد مـالیان و روحـانیان تـوسـط حکمراوایان کشور درهـم نشکسته 
اسـت. میران ترکستان، میران هزاره و سر کرده گـان غـلزایی، همیشه قوی تر از امیران عـمل 

کرده اند.،، (گریگوریان ص. ۱۲۹). 
یادداشت:  

 گریگوریان  این گـفته را از کتاب ٫٫ زنـده گی عـبدالرحـمان،، نوشـتهٔ سـلطان محـمد، منشی 
امیر آورده اسـت. این منشی می گوید که بخشی را خود امیر نوشـته اسـت و بخشی را امـال، 
نویسانـه و یا دیکته منوده اسـت. این کتاب هـم اکنون در ٫٫ موزیم بریتانیا،، نـگه داری می 
شود. برخی نویسنده گـان افـغان که هوای نیستی مرز دیورنـد را در سر دارنـد، اصـالـت آن را 
زیر پـرسـش بـرده انـد، امـا، محـمد علی در اثـرش بـه نـام ٫٫ دوران محـمد زاییان،، ص.۱۴۱ 

تا ۱۴۳، از آن گفته یی را آورده است.  
محـمود طرزی در شـمارهٔ ۱۳، ص.۴، سـال دوم س.ا. نیز گـفته یی را از آن بر گرفـته اسـت. 
چنین بـه نـظر می آید که   امیر از داکتر گریزبـاخ، یک مـامور رسمی بریتانیا که درخـدمـتش 
بود، می خواسـته تـا رخـداد هـای این اثر را که تـا سـال ۱۸۸۶، دربر می گرفـت، ویراسـتاری 
منـاید. امـا، حکومـت هـند بریتانیایی این امر را نـادرسـت می دانسـت که یکی از مـامورانـش در 

نوشنت این اثر تاریخی، نقشی داشته باشد. 

یادآوری : در جریان گـفت و گوی تـلفونی که بـا فرید الـله بیژن، دوسـت فرهنگی ام که اکنون 
اســـتاد دانـــشگاه مــونـــش در مـــلبورن آســـترالیا هســـت، داشـــتم. او این اثــر را بـــه زودی بـــا 
یادداشـت هـایی بـه دسـت نشـر خـواهـد سـپرد که بـه بـاورم کار نیکویی هسـت، زیرا اصـلش بـه 

زبان انگلیسی می باشد و بخش زیاد مردم به درکش دسترسی ندارند. 
او بـا ادعـای داشـنت کرامـات و گـرفـنت الـهام غیبی، بـاور بـه رابـطهٔ میان مـردم و فـرمـانـروا، بـه 
اصل چوپان و گوسپند، توانست تا یگانگی اداری، سیاسی و اقتصادی را به میان آورد. 

دوران فـرمــانـروایی امیر عــبدالـرحــمان، را می تـوان در کنار کشیدن مـرزهــا، تــالش بـرای نـو 
سـازی کشور نیز خوانـد. او برای رشـد امور فنی، بـه تـعداد ۴۲۸ خـبره و کارشـناس خـارجی را 
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از انگلســتان و هــند بـریتانیایی، اســتخدام کرد. کارگــاه هــا، کار خــانــه هــا و فــابـریکه هــای 
کوچک اسـلحه سـازی، چرمـگری، کشیدن جـاده هـای مـهم، سـاخـنت پـل هـا و کاروان سرای هـا، 
ادارهٔ نــظارت بـر جتــارت خــارجی و داخــلی، کارگــاه هــای صــابـون ســازی و شــمع ریزی، اولین 
شـفاخـانـهٔ عـمومی، و هـم چـنان ضرابـخانـه را بـه میان آورد. برخی از رسـم و رواج هـای خرافی 
را مـنع کرد. در این بـخش از ایجاد چـاپـخانـه بـاید یادآور شـد. گـل محـمد طرزی و عـبداخلـالـق 
طرزی، دو بـچهٔ غـالم محـمد طرزی که پیش از محـمود طرزی، بـه کابـل برگشـته بودنـد، در این 

نشرگاه، ده ها اثر را به دست نشر سپرده اند. 

امیر مستبد، اما، نو گرا 
 برای درک اصـالح هـا در زمـان امیر امـان الـله که بـعد هـا لـقب شـاه را گرفـت، بـدون نـگاه بـه 

دورهٔ اصالح ها و یاغیگری ها، راه به جایی برده منی شود. 
 امیر حبیب الـله و نـصرالـله پسـران امیرعـبدالـرحـمان، از یک مـادر انـد. مـادر شـان کنیزی از 
واخــان، در شــمال شـرق کشور اســت که  گــلریز نــام داشــت. بــا آن که عــبدالـرحــمان پیش از 
مرگ، حبیب الـله پسـر ارشـدش را بـه حیث ولیعهد بر گزید (۱۸۹۵) و برخ کار هـای مـهم را 
بـه او سـپرد. این دو برادر در نـبرد برای دسـت یافـنت بـه تـاج و تـخت، توانسـتند تـا محـمد عـمر 
جان را که پسر بی بی حلیمه و مربوط به قبیله ابدالی بود، از میدان رقابت بیرون بکشند. 
 در رقـابـت میان امیر حبیب الـله و نـصر الـله، دومی از نـفوذ  و پیونـد نیرومـندی بـا رهـبران 

محافظه کار دینی یا شریعتمداران که در وجود ٫٫ پیران ،، تبلور یافته بود، داشت. 
نـصرالـله، پیرانی چـون : فـضل محـمد مجـددی، حـضرت شـوربـازار، شیخ جنـم الـدین آخـند یا 
مـالی هـده داشـت. هـم چـنان دارای مـقام هـای بـا نـفوذ اداری در بـخش مـالیه، رییس  رسیده 
گی بــه کار هــای قبیلگان نیز بـود. او اولین کسی بـود که بــنای وزارت خــارجــه را بــه میدان 
کشید. او بـرای این که اهُـرم نیرومـند دیگری در دسـت داشـت بـاشـد، سـاخـتاری بـه نـام ٫٫ 
میزان الـتحقق الشـرعیه،، را بـه وجـود آورد، تـا متـام اقـدام هـای از پیروزنـش گـذشـتانـده شـود 
که برابر بـا حکم هـای شریعت بـاشـد. این سـاخـتار دینی مـانـند ٫٫ شورای نگهـبان ،، آخـندان 

ایران عمل می منود. 
چهـره پُـر قـدرت دیگر، جـنرال قـدوس مـعروف بـه اعـتماد الـدولـه بـود. این فـرد، زمینهٔ تـفاهـم 
میان امیر حبیب الـله و نـصر الـله را در انـتقال آرام قـدرت، فـراهـم آورد. نـصرالـله و قـدوس  
بـاهـم پیونـد انـدیشه یی در خـط اسـالمی داشـتند. امیر حبیب الـله برای ایجاد نیروی هـمسنگ 
بـا این دو تـن، از سید حـسن گیالنی، رهـبر طـریقهٔ قـادریه از گیالنی عـراق،  دعـوت بـه عـمل 
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آورد. بـه این گونـه، انـتقال آرام قـدرت، که درمتـام سـدهٔ نزدهـم در کشور، بی سـابـقه بوده اسـت، 
صورت گرفت. 

امیر حبیب الـله ( ۱۹۱۹-۱۹۰۱ع.) پـس از آن که لـقب سراج املـلت والـدین را اختیار منود، 
در یک دربـار عـام که در سـال ۱۹۰۲ع. بـر پـا داشـت، چنین گـفت، ٫٫ تـرقی یک دولـت و 
مـلت بـدون تـرقی عـلم امکان نـدارد. مـن مـصمم هسـتم که در مملکت، مکتب هـا بنیاد نـهاده 

شود.،،(غبار،۱۳۷۴. ص.۷۰۰.) 
خــالف ادعــای بـرخی ـ حــتا مـورخــان (!) مــا، درســت در روز ۲۱ مــارچ ۱۹۰۵،       امیر 
حبیب الـله و دِن Dene منـایندهٔ انگلسـتان موافـقنامـهٔ ٫٫ کابـل ،، را امـضا منودنـد.  بـه این 
گـونــه او شــاه مســتقل بــا لــقب ٫٫ اعلیحضرت ،، خـوانــده شــد.       امیر حبیب الــله، بــا 
آرامشی که  پـــدرش در کشور ایجاد کرده بـــود، دســـت بـــه بـــرخی اصـــالح هـــا زد. در خـــط 
سـمتدهی بـعدی وضـع سیاسی، می توان از عـفو هـمه  تبعیدیانی که در دورهٔ پـدرش از کشور 
رانـده شـده بـودنـد، نـام بـرد. این تعبیدیان که از هـند و تـرکیه، ایران و حـتا آسیای میانـه بـر 
گشـته بـودنـد، در سـر هـوای نـو گـرایی و جتـدد که در بـرابـر کهنه پـرسـتی و گـرایی قـرار دارد، 

داشتند. این رسم نو طلبی، خالف شیوهٔ زنده گی کهن بوده است. 
این امـر در حـالی صـورت می گـرفـت که این کشور در انـزوای کامـل بـه سـر می بـرد و زمینه 
برای رشـد امور اقـتصادی بـه ويـژه روشنفکری در آن فراهـم نـبود. دین اسـالم، تـنها دریچه یی 
برای دسـت یابی بـه سواد، در پوش لـُـــک و ضخیم گـذشـته گرایی و مـحافـظه کاری دربـند بود 
و مجـراهـا برای وزیدن نسیم دگر گونی بسـته و در سـقف مـدرسـه هـای جز بـه گـفتهٔ حـافـظ، ٫٫ 
قیل و قـال،، ( هـمان گـفتار و سـخن و بـحث هـا بی پـایان و بی نتیجه) حرفی دیگری، طنین 

منی انداخت. 
در این  جـا میدان سوادآموزی و درس  در چـنگال رهـبران دینی و شـاخـه هـای کوچک مـذهـبی، 
قــرار داشــت. تــنها گــروه کوچک بــا ســواد و آکاه چــون جــزیرهٔ خُــردی در میان این بحــر قــرار 
داشـت. رهـبران دینی تـنها بـه قرآن و سـنت روی می آوردنـد و آن هـا را هـم بـا زبـان کهنهٔ عربی 
که می دانسـتند، در حـالی که زبـان عـربی دچـار حتـول شـدید شـده بـود، گـویا می خـوانـدنـد. از 
این رو، آنـان در هـمان دایرهٔ تـنگ بـحث هـای قـدیمی سـر گـردان بـودنـد. آنـان بـه دلیل این که 
زبـــان زنـــده عــربی را منی دانســـتند، از تغییر هـــایی که در این زبـــان رخ داده بــود، آگـــاهی 
نـداشـتند. از این رو، هیچ نوع پیونـد و رابـطه یی بـا کتاب هـا، نشـریه هـا و روزنـامـه هـایی که 

به زبان نو عربی نشر می شدند، و نبض دگرگونی جهان در آن ها می تپیدند، نداشتند. 
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امیر، بـار دیگر ـ خـالف سیاسـت پـدرش که روحـانیت را مـهار زده بـود ـ رهـبران دینی را، بـا 
کوشش سردار نصرالله، موقف بر تر در دربار داد.  

بازگشتگران و اثر شان بر دگرگونی های بعدی 
آن گـونـه که می دانیم، امیر تبعیدیان دوران پـدرش را مـورد عـفو قـرار داد.  در نتیجه بـرخی 
زیاد این خـانـواده گـان از هـند بـرتـانیایی، شـاهـنشاهی عـثمانی و هـم چـنان آسیای مـرکزی، بـر 

گشتند.  
فرزنـدانی که در خـارج تولید یافـته، و یا آنـانی که  در جوانـانی کشور را ترک گـفته بودنـد، 
در یک محیط بـاز تـر و آزاد تـر رشـد منـودنـد. خـارج، بـرای آنـان دنیای نـوی را بـا شیوه هـای 
آمـوزش و حتصیل جـدیدی را بـه هـمراه آورد. مـهم تـرین اثـر بـر اینان، رشـد شخصیت مسـتقل 

شان بود. 
بـا بـازگشـت اینان و راه یافـنت بـه دربـار امیر نـو جـو، دگـرگـونی ژرف و کیفیی بـه میان آمـد. 
برخی از آنـان که  بـه زبـان انگلیسی آشـنا بودنـد و دگرگونی هـای اجـتماعی و اقـتصادی هـند 

را شاهد، به این روش دلبستگی داشتند.  
 محـمود طرزی و خـانواده اش و حـتا برادران بـزرگـش که پیش تر وارد شـده بودنـد، زیر تـاثیر 
دگــرگــونی هــای فکری و انــدیشه یی در چــارچــوب فــرهــنگ امــپراتــوری عــثمانی، بــودنــد. 
امـپراتـوری عـثمانی پیونـد تـنگاتـنگ بـا کشور هـای اروپـایی از شـرق تـا غـرب داشـت. در این 
حـضور، فرهـنگ هـای گونـه گونـه بـا خویشنت انـدیشه هـا و دید گـاه هـای مـختلف  را بـه هـمراه 

آورده و نسیم حتول روشنگرانه و مدرن از اروپای غربی به آن به زودی راه باز می کرد. 
  در کنار این جـریان، خــانـوادهٔ یحیا یا مــصاحــبان خــاص، قـرار داشــت که در سـر هـوای نـو 
گرایی بـه شیوه یی که در هـند بریتانیایی بـه راه افـتاده بود، داشـتند. این گروه، آرام آرام در 
دربـار بـه ویژه در دسـتگاه نـظامی، بـه مـقام هـای بـلندی دسـت یافـتند.در این دور بـه خـانـوادهٔ 
مجـددی نیز که اجـازه ورود یافـتند، بـاید تـوجـه منـود. اینان نیز نـقش مهمی در میان این ٫٫ 
آمــده گــان،، بــه گــفتهٔ بیان آن روز، بــه دوش کشدیدنــد و مــانــند آن دو گــروه، رخــداد هــای 

سیاسی را در چاچوب عقیده تی سمت و سو دادند.     
مـا شـاهـد این امر هسـتیم که اثر دیدگـاه هـای این گروه هـا، بر شکل دهی حـادثـه هـای سیاسی 

کشور تا دههٔ هشتاد سدهٔ بیستم، و هم اکنون، مهر و نشانش را گذاشته اند.   
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بـه بـاور لـویی دوپـری، مـوازی بـا حـضور پـر رنـگ دیدگـاه هـای مـذهـبی، ٫٫ تفکر نـو گـرایی و 
جتـدد، که رهـبری اش را محـمود طرزی بـه دوش داشـت، اثر نیرومـندی بر دهـهٔ دوم سـدهٔ بیستم 

افغانستان، وارد منود.،، (دوپری، افغانستان. ۱۹۷۳ع. ص. ۴۳۰).    

دورهٔ سراجیه و سراج اخبار 
این دوره که زمـان فرمـانروایی امیر حبیب الـله (۱۹۱۹ـ۱۹۰۱) را در بر می گیرد، پُــــرثـبات 
تـرین دو دهـهٔ آغـاز سـدهٔ بیستم عیسایی در کشور بـه شـمار می آید.مـن بـه این بـاورم که در 
این ســده آن زمــانی که ثــبات سیاسی در کشور جــاری بـوده اســت، زمینه بـرای رشــد آگــاهی 

فرهنگی نیز فراهم شده است. 
سـپیدهٔ سـدهٔ بیستم در کشور مـا، بـا آرامـش روشـن گردید. آن چی را می توان بـدون تردید یاد 
آور شـد، این اسـت که امیر، طبیعت و مـزاج متشـبث، نـو جـو و حتـول خـواه داشـت. او عـشق 
فـراوان بـه دسـت آورد هـای فنی که آرام آرام راه شـان را در دل این کشور دورافـتاده و دشـوار 
گـذار بـاز می کردنـد، از خود بروز می داد. او هـنگام فرمـانروایش دسـت بـه نو آوری هـایی زد 
که بیش تــر تــوجــه بــه بــخش فنی نــو گــرایی داشــت تــا دیدگــاه هــای سیاسی، اقــتصادی و 

اجتماعی. این مورد به منونه هایی اشاره می منایم:  
 مکتب حبیبه (۱۹۰۳). اولین مکتب بــا شیوهٔ نـو درسی و بــا یاری مــعلمان هــندی، پــا بــه 
میان گـذاشـت. این مکتب تـفاوت کیفی بـا مـدرسـه هـای دینی که در کنار مسجـد هـا و یا زیر 
چـشم رهـبران دینی فـعال بودنـد، داشـت. در این مکتب اصـول درسی در آغـاز بـه شیوه یی بود 
که انگلیسان در هـند، رایج کرده بودنـد. در آن مـعلمان هـندی که از الهور اسـتخدام شـدنـد از 
فـارغـان مـدرسـهٔ علیگره که بـعد هـا بـه دانـشگاه بـدل شـد،  بـه حـساب می رفـتند. این دگرگونی 
را می تـوان در خــط همبســتگی اســالمی و خــامـوش ســاخــنت اعــتراض ســنت گـرایان دانســت. 
الـبته نـباید این امر را از حرکتی که بـه قـصد بر انـداخـنت امیر حبیب الـله در سـال ۱۹۰۹، بـه 

صورت پنهانی روی دست گرفته شده بود، جدا دانست. 
          در هـمان حـال، پـلهٔ ترازوی مـدرسـه هـای دینی در برابر این مکتب هـای نو، بـه شـدت 
سنگینی می کردنــد. در شهــر هــای گــونــه گــونــهٔ کشور، مــدرســه هــایی حــفظ قــرآن و جــود 
داشـتند. در این جـای هـا، هـر مسجـد خـود یک نـوع مـدرسـه دینی بـه حـساب می رفـت. امیر 
حبیب الـله در سر هوای این را داشـت که افـغانـان را برای درس بـه خـارج بـفرسـتد، امـا، بـخش 
مـحافـظه کار در دربـار و روحـانیان سـر مـخالـفت بـلند کردنـد و بـعد، جـنگ جـهانی اول مـانـع 
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این کار شـد. امـا، این انـدیشه هـا بـعد بـه ثـمر رسید. بـرای اداره و آمـوزش 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 سـال ۱۸۷۵، ایجاد شـد. نـام دقیقش مـدرسـه الـعلوم مسـلمانـان هـندی می بـاشـد. این امر 
بـا جـنبش بیداری اسـالمی زیر رهـبری سید احـمد و زیر نـام ٫٫ جـنبش علیگر،، پیونـد یافـت. 
او بـه این بـاور دسـت یافـت که بـاید از آن چی او در دانـشگاه کامـبریج، انگسـتان آموخـته بود 
در خـدمـت سیاسـت مسـلمانـان بـه کار بـبرد. او در همین  تـصور، نـهاد یاد شـده  را بـر خـط 
منونـهٔ انگلسـتان بـنا نـهاد. برای تـقویه بنیهٔ مـالی این مـدرسـه، نـظام حیدرآبـاد و وایسرای هـند 
هـمراه بـا داوطـلبان دیگر، یاری رسـانـدنـد.در سیاهـهٔ نـام هـایی که از این جـا فـارغ شـذنـد، از 
آگـاهـانی مـانـند ذاکر حسین، رییس جـهمور هـند و خـان عـبدالـغفار خـان و دیگر و دیگر… می 

توان نام برد. 
این درسـت زمـانی بود که جـنبش اسـالمی در هـند، وارد عرصـه نوی شـد. در میان این جـنبش 
جـوانــانی قـرار داشــتند که دربــند آرمــانــگرایی دینی حــتا گـزافــه گـرانــه بـوده انــد و در این راه 
خویشنت را وقـف منودنـد. بـعد هـا گروه هـای تـندرو زیر تـاثیر اخوانیان، پـا بـه میدان گـذاشـتند. 

به تازه گی ها دو نفر را به جرم اقدام های دهشت افگنانه در هند، به بند کشیده اند. 
در خـط دگرگونی هـا یا اصـالح هـا می توان از بیش از ۲۵ اصـالح نو را نـام برد که اثر ژرف 
و عمیقی در خـط دگـرگـونی هـا در کشور گـذارد. مـن بـه خـاطـر عـدم کشالگی نـوشـته، از ذکر 

تک تک دوری می گزینم. 
در همین زمـان هسـت که می توان مـفهوم اصـالح و عصیان در برابرش را بـه کار برد.آن گونـه 
که ذکر منودم، گـشایش مکتب حبیبه ـ خـالف مـدرسـه ـ بـه بـاورم بزنـگاه این رخـداد نو و مـدرن 
می بـاشـد. در این جـا کوتـاه بـاید یادآور شـد که او از هـمان روز نشسـت بر کرسی قـدرت امر 
بـه رهـایی صـد هـا زنـدانیی که بـرخی در سیاهـچال هـا بـه بـند کشیده شـده بـودنـد، داد و آنـان 
هـوای آزادی را تــنفس منـودنــد، عــفو تبعیدیان، عــفو مـردم هـزاره و بــازســپرد زمین و جــایداد 
هــای شــان بـود. قــدغــن جــزای کور کردن، بـریدن عــضوان بــدن، محــدود ســازی چــندزنی بــه 

چارتایی و دیگر و دیگر… 
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در راه این دگرگونی هـا، سـد هـا و مـانـع هـای فراوانی وجود داشـتند. مـهم ترین آن را می توان 
کمبود سرمـایه نـام برد. سـاخـتار دربسـتهٔ جـامـعه که بر آن سران قبیله و روحـانیان دسـت برتر 
داشـتند، از سرمـایه گـذاری خـارجی ترس داشـتند و خواهـان آن نـبودنـد تـا بـا خـارج رابـطه یی بر 
قـرار شـود. اینان حـتا مـانـع ایجاد تـلگراف سـراسـری و خـط آهـن می گـردیدنـد. این را نـباید 
فـرامـوش کرد که قبیلگانی که در گـذرگـاه خیبر بـه سـر می بـردنـد، سـد سکندر در بـرابـر ایجاد 
خــط آهــن بــه حــساب می رفــتند. اینان از نــفوذ قــدرت مـرکزی که بـر اراده هــای شــان لــگام    

می زد، به شدت هراس داشتند. 

چراغی در تاریکی   
پیش از پیش بـاید یاد آور شـد که  فکر نـوجـوی امیر حبیب الـله، هـمراه بـا قـدرت بـه شـدت 
انـعطاف پـذیر محـمود طـرزی، زمینه را بـرای آن فـراهـم منـود تـا نشـریه یی زیر نـام ٫٫ سـراج 
االخبار افغانیه،، به مدت نزدیک به یک دهه، برای بار اول در کشور نشر گردد (۱۹۱۱). 
محـمود طرزی در این کار، متـاس نـزدیک بـا امیر نو جو داشـت. او توجـه شـاه را بـه عـقبمانـده 
گی کشور در ســاحــه هــای مــعارف و آمــوزش و پــرورش، ابــزار نــو ارتــباطی میان انــسانــان 
مــانــند : جــاده، تــلفون و تــلگراف جــلب منــود. او نــشان داد که نــبود این امــر نتیجه هــای 
نـاسـودمـندی را در عـرصـه هـای سیاسی، فـرهنگی ، آگـاهی و روشنفکری از خـویش بـه جـای 

گذارده اند. 
در همین زمــان (۱۹۰۵)، گـروهی از آگــاهــان که دگـرگـونی هــای جــدید را در شـرق میانــه و 
آسیای غربی دنـبال می کردنـد، از امیر خواهـش کردنـد تـا اجـازهٔ نشـر دو هـفته نـامـه یی را بـه 
نــام٫٫ سـراج االخــبار ،، بــدهــد. امــا، این نشــریه پــس از نشــر اولین شــماره در مــاه  جــنوری 

(۱۹۰۶ع. ) دیگر به دست چاپ سپرده نشد.  

مشروطه خواهی !؟ 
این حرف روشـن اسـت که نـبرد برای ایجاد حکومـت قـانونی را می توان جـنبش قـانون خواهی 
خوانـد که در گوهرش قـانون اسـاسی قرار دارد. بـعد، این نیاز هـا در متنی درج گردد که آن را 

قانون اساسی یاقانون مادر می خوانند. 
در سـدهٔ شـانـزده ام عیسایی این امر بـه شکل انـدیشه هـا و ایده هـایی از سوی دانـشمندان  بـه 
ويـژه روشـنگران اروپـایی، بـه میان آمـد. در گوهر انـدیشه هـای روشـنگری، خِـرد و بـه ویژه خرد 
نـقادانـه قرار دارد. برآمـد این تـالش  بـا هـمه فراز و نشیبش، سـاخـتار قـدرت سیاسیی بـه نـام 
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مـردمـساالری را رقـم زد. این جـریان بـرای بـار اول در سـال ۱۷۸۹ع. در ا. م. امـریکا، عملی 
شد. 

سـنجه هـایی که بـا آن هـا می تـوان جـنبش و یا حـرکت قـانـون اسـاسی خـواهی را از دیگر هـا 
جـدا کرد، این امـر می بـاشـد که در گـوهـر چنین سـاخـتاری بـاید نـظام منـاینده گی مـردم که در 
جریان  انـتخاب هـای آزاد و پــُـر رقیب، شکل می گیرد و در آن گسسـتی رخ نـدهـد، صـورت 
بیابــد. جــالــب اســت که واژهٔ کنستی تـوشــن Constitution  که ریشه در زبــان التین 

دارد، به معنای شکل دهی و سامانه سازی، به کار می رود.  
در مـنطقهٔ مـا، بـه ویژه ایران، برای اولین بـار واژهٔ کنستی تو سیون ( تـلفظ فرانـسه یی)، بـه 
مـعنای قـانون خواهی بـه کار رفـت. از این رو، اولین نشـریه یی که در این خـط شکل گرفـت بـه 
نــام ٫٫قــانـون،، خـوانــده می شــد. از آن جــایی که بــا نــفوذ این انــدیشه روحــانیان و آخــندان 
خـطری بـرای محـدود سـازی قـدرت خـویش حـس می کردنـد، اعـالم منـودنـد که مـا شـریعت یا 
مشــروعیت (هــمان شــریعتمداری ) می خــواهیم و چــون قــانــون الهی داریم، دیگر نیازی بــه 
قـانـون بـنده نـداریم.  بـعد هـا  کسانی که هـوای قـامنـداری در سـر داشـتند، در چـارچـوب نـگرش 
تقلیلی و کمی، مـجبور شـدنـد تـا از واژهٔ مشـروطـه  که هیچ بـار قـانونی نـدارد، بهـره بگیرنـد تـا 
از زیر تیغ روحـانیان تکیه زده بـه قـدرت، بـه امـان مبـانـند.امـا، اکنون نویسنده گـان ژرف نـگر 
ایران، از آن میان مـاشـا الـله آجودانی، بـه این بـاور انـد که کاربرد این واژه خـطای بزرگی بوده 

است.  
این خواسـت، مـدت هـا پیش در کشور هـایی مـانـند هـند، ایران و حـتا آسیای مرکزی زیر تـاثیر 
نو گرایی و مـدرنیزم اروپـایی، رایج شـده بود. بـعد هـا این واژه، بـدون توجـه بـه مـحتوایش وارد 

ادبیات سیاسی ما، گردید. 
ان گــونــه که می دانیم بــرخی از مــورخــان و نــویسنده گــان مــا، از جــنبش مشــروطــه و حــتا 

دموکراسی در این زمان، گپ زده اند. 
در جـریان زمـان پـس از ایجاد لیسهٔ حبیبه، گـروه هـای گـونـه گـونـه از دربـار تـا لیسهٔ حبیبه و 
بیرون که در میان شــان اخـوان افــغان، جــان نــثاران اســالم و غــالم بــچه گــان قـرارداشــتند، بــه 
گـفتهٔ غـبار زیر چـتر جـمعیت سـری ملی گـرد آمـدنـد. غـالم محـمد غـبار، بـر این گـروه هـا نـام 
حـزب را گـذاشـته اسـت که نـا درسـت می منـاید. بـه بـاور بـرخ کاوشـگران، این هـا را می تـوان 
حــلقه یی از عــلمای دینی و آزادی خـواهــان اصــالح طــلب هــمراه بــا عــنصر هــای هـرج و مـرج 
خـواه، خـوانـد. از آن جـایی که نـام، بیان بـلند بـاالی نیت درون می بـاشـد، همین واژهٔ سـری، 
کردار انـــارشیستی و هــرج و مــرج طـــلبانـــهٔ شـــان را بیان می دارد.اینان خـــالف فـــضای بـــاز 
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سیاسی که بـه میان آمـده و بـا اصـالح هـا هـمراه بود، دسـت بـه عصیان و بـاغیگری زدنـد. در 
همین چـارچوب بود که  شـبنامـه یی را پـخش کردنـد.(۱۹۰۸). در آن خواسـته هـایی مـطرح و 
در پـایان هوشـدار داده می شود که در غیر آن امیر بـاید مـتوجـه عـاقـبت کار بـاشـد. این امر، 
نـــگرانیی را بـــه میان می آورد. امیر حبیب الـــله پـــس از آگـــاهی، بـــه میرزا محـــمد حسین 
صـافی، کوتـوال ( قـومـانـدان امنیهٔ کابـل)، دسـتور می دهـد که رد اینان را دنـبال منـاید. در 
نـــتجهٔ گـــزارشی در مـــاه مـــارچ ۱۹۰۹، ارایه می گــردد که در آن نـــام داکتر غنی و بــرادران 
گجـراتی اش برده می شود.این امر فـضایی بـازی را که زمینه یی برای اصـالح هـا فراهـم منوده 

بود، بسته می سازد. 
 جــالــب هســت که  بــه گــفتهٔ غــبار اینان ٫٫ بــغرض حتــقق بخشیدن مـرام خـود تـرور و کودتــا 

طلب می کردند.،، 
پـرسـش اولی این اسـت که خـود غـبار و دیگران هیچ سـندی در این زمینه ارایه نکرده انـد که 
در آن دیدگـاه هـای این حرکت بررسی شود. دوم این که از سری  و هـم چـنان مسـلح بودن این 
تشکل، بوی تـندروی و گزافـه گرایی شنیده می شود که روی بـه عصیان و بـاغیگری دارنـد تـا 

دگرگونی های تدریجی و اصالح طلبانه. 
بـانـو سـنزل نـوید، نـویسندهٔ کشور در نـوشـته یی زیر عـنوان،٫٫ طـرزی و پـدیداری شکلگیری 
ملیگرایی افـغان و ایدیولوژی ملی،، در مورد چنین می نویسد، ٫٫ در سـال ۱۹۰۹، توطیهٔ 
مخفیی که از سوی این گروه برای تـعویض امیر حبیب الـه روی دسـت گرفـته شـده بود، کشف 

گردید.،، (س. نوید. ص.۴.) 
عـبدالوهـاب طرزی، پسـر بزرگ محـمود طرزی در اثری بـه نـام ٫٫ شرح زنـدگی محـمود طرزی. 
(از ۱۸۸۲ تـــا ۱۹۰۹)،، که بـــا ٫٫ جتـــدید نـــظر و اهـــتمام وحید طــرزی،، در مـــاه مـــارچ 
۲۰۰۰ ع. بـه چـاپ رسیده اسـت، زیر عـنوان٫٫ کشف توطیه قـتل امیر در دورهٔ نیابـت معین 
السـلطنه،، چنین می نویسد،٫٫ حـادثـهٔ مهمی که در دورهٔ نیابـت سردار عـنایت الـله در کابـل 
رخ داد، کشف تــوطیه یی بــود که بــرای قــتل امیر و دو پســرش، عــنایت الــله و امــان الــله 
ترتیب یافـته یود. محـرک و مرتـب این توطیه داکتر عـبدالغنی پـنجابی، مـدیر مکتب حبیبه و 
جـاسوس چیره دسـت انگلیس بود. مـقصد داکتر غنی از این توطیه این بود که در افـغانسـتان 
هرج مرجی تولید کند تـا منجـر بـه حتکیم سـلطهٔ انگلیس گردد. ٫٫ از آجنـا که نویسنده گـان 
مـا از حـقایق مـسالـه مبنی بر اسـناد سری انگلیس که در آرشیف هـای لـندن و هـند موجود انـد، 
مــعلومــات ثــقه  بــدســترس نــداشــتند، مــسالــه را طــبق تخیالت ونــظریات عــندی خـود شکل 
افـسانـوی داده انـد و این تـوطیه را نیز بـر غـلط، بـنام حـرکت مشـروطـه طلبی  خـوانـده انـد.،، 
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(ص.۹۱).بـه بـاور مـن، وهـاب طرزی، در هـمان خـط تفکر ضـد انگلسـتان این داکتر غنی را           
٫٫ جـاسـوس چیره دسـت انگلیس،، (درسـت اش انگلسـتان می بـاشـد) می دانـد، در حـالی 
که او بیش تـر در هــمراهی اســالمــگرایان که آمـوزگــاران مکتب حبیبه بیانــگرش بـودنــد و از 

اصالح امیر حبیب الله ناراضی، قرار داشت. 
در مورد کار برد واژهٔ مشـروطـه، غـبار در اثرش سرودهٔ ٫٫ تک بیتی،، را آورده اسـت که بـه 
اصــطالح در وصیتنامــهٔ مــال محــمد سـرور خــان، مــعلم لیسهٔ حبیبه درج شــده اســت. این فـرد 

چنین می باشد : 
تر ک مال و ترک جان و ترک سر/ در رهٔ مشروطه، اول منزل است 

خـود غـبار می نـویسد که این کاغـذ نـزد داوی بـوده، ولی خـودش و یا نـسخه اش را بـه دسـت 
آورده نـتوانسـته اسـت. آیا  تـنها بـا بـه کاربردن واژهٔ مشـروطـه ـ آن هـم در سروده یی ـ می توان 

حکم به وجود جنبش مشروطه منود؟ 
بـه بـاور مـن بـاید در این مورد بـه رخ دیگر سکه نـگاه منود.در این چـارچوب بـه مـدرسـهٔ علیگر 
که بــخش زیاد آمـوزگــاران بــه ويــژه داکتر غنی و بـرادرانــش از آن جــا بــه لیسهٔ حبییه، آمــده 
بودنـد، توجـه منود. بـه دید مـن، در این زمینه، پرداخـت کمی صـورت گرفـته اسـت  و تـا جـایی 
که مــن می دامن، یادداشــتی روشــنگر تــر از نــوشــتهٔ   کتاب ظــفر حــسن آیبک، منی بــاشــد. 
انـدیشه هـای آیبک که کردارش را سـمت و سـو داد، بـا زانـو زد نـزد حـافظجیی در مسجـد و 

همراه با محیط خانوادهٔ باورمند به اسالم، شکل گرفتند. 
او، در دانـشگاه الهـور، بـه حـلقهٔ اسـالمـگرایان زیر نـام ٫٫ جـماعـت مـجاهـدین،، ـ امـا، این 
جـمع عـربی که پـارسی اش مـجاهـدان می گـردد، اول این که دو نـفر را در بـر می می گیرد و  
زن را در آن راهی نیست. بــه بــاورم هــمان جــمع پــارسی که در بـر گیرنــده زن و  مـرد هســت، 
نیکو تر می منـاید ـ  جـذب شـد. هـدف : نـبرد بـا انگسـتان. این تـب در میان جوانـان خونـگرم 
داغ داغ بـــود.اینان در اولین اقـــدام دهشـــت افـــگنانـــهٔ خـــویش، لیلهٔ دانـــشگاه را بـــه آتـــش 

کشیدند. این را می توان اولین حرکت دهشت افگنانه و تروری، این گروه خواند. 
بــعد بـرای اقــدام بیش تـر، نـزد مـوالنــا ابـوالکالم آزاد، رفــتند تــا بــه مب و جــنگ افـزار دســت 
بیابــند. آزاد، بـر این سینهٔ این خـواســت شــان، دســت رد زد. بــعد این گـروه در خــط بــاور بــه   
٫٫ دارالکفر،، و ٫٫  داراالیمان،، . بـــا تـــایید بــرخی رهـــبران دین اســـالم، هـــند را اولی و 
افـغانسـتان را دومی ٫٫،فـتوا،، دادنـد. در خـط این بـاور راهی افـغانسـتان شـدنـد. جـالـب این 
هسـت که آیبک، پـس از اسـتخاره (؟!) در رویا و خوابـش کوهسـتان سرسـبز را بـه خواب دید 
و بــاور منــود که خــدا، بــر این حــرکت مُهــر تــایید گــذارده اســت. ( تــاریخ مــا و کشور هــای 
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هـمسوی مـا، انـباشـته از این گونـه خواب دیدن هـاسـت. منونـه تـازه اش خواب مـالعـمر بود که 
گـویا در رویایش دید که مـرد مــحاســن ســپیدی بــه او فــتوای جــهاد بـر ربــانی و دیگران می 
دهــــد). این گـــروه که تــــعداد شــــان بــــه ۱۲ نــــفر می رسید، روز ۵ جــــنوری ۱۹۱۵، راهی 
افـغانسـتان شـدنـد.آنـان پـس از رو بـه رو شویی بـا دردسر هـایی، راه وارد جـالل آبـاد شـدنـد. در 
آن جـا سـپاهیان مـتوجـه شـده و آنـان را نـزد شـاه غـاسی علی احـمد، بـردنـد. او امـر گـرفـتاری 
شـان را داد و بـه کابـل فرسـتاد. در کابـل در جوار کوتوالی برای شـان جـای داده شـد. امـا، بـه 
گــفته خــود آیبک بــه مــدت چــار ســال ـ تــا آمــدن امــان الــله، شــاه کشور ـ زیر نــظارت قــرار 
داشـتند. دلیل هـمان تشکلی بود که زیر نـظر مـدیر و اسـتادان لیسهٔ حبیبه، در ۱۹۰۹، رسوا 
گـردیده بـود. سیاهـهٔ مـعلمان علیگر در لیسه حبیبه، مهـر تـاییدی بـر این مـسالـه می انـدازد: 
شیخ محـمد ابـراهیم، محـمد علی قـصوری و مـولـوی عـبدالـقادر قـصوری، حـافـظ دین محـمد، 
حــاجی عــبدالـرزاق که رییس محکمه شـرعیه بــه نــام ٫٫ میزان التحقیات،، ـ هــمان شـورای 
نگهــبان امـروز ایران ـ  که سـردار نــصر الــله، بـرادر امیر حبیب الــله سـراج، ایجادگـر و در ید 
قــدرتــش بـود، مشــتی از خـروار می بــاشــد. بــخش زیاد این مـولـویان، مـوالنــایان، شیخان و 
مـوالیان از  علگیر و مـدرسـهٔ دیوبـند، فـارغ شـده بـودنـد. بـا آمـدن مـوالنـا عبیدالـله سـندی که 
اسـتادش شیخ الـهند مـوالنـا محـمود احلـسن بـود، اینان نـفوذ بیش تـری بـا یاری سـردار نـصر 
الـله یافـتند و از             امیر حبیب الـله سـراج خـواسـتند تـا در جـنگ بـر بـریتانیا، شـامـل 
گـردد. امیر حبیب الـله بـا مـهارت اینان را بـدون که آزرده بـسازد، مـصروف نـگه داشـت و بـا 
درایت، از این مهـلکه بیرون شـد. این حـرکت مـاهـر، بیش تـر سـبب دشمنی این گـروه  بـا امیر 
گردید.بـه این گونـه بـه صـورت روشـن می توان دید که مـعلمان مـدرسـهٔ علیگر و دیوبـند، نـقش 
ویرانـگر را در عصیان ۱۹۰۹ و بـعد هـا تـا قـتل امیر داشـته انـد و چرخ دگرگونی هـای آرام را 
بـه عـقب رانـدنـد.  آن گـونـه که اشـاره شـد، در بین این زجنیر، حـلقه هـایی از گـروه هـایی از 
اصـالح طـلب گرفـته تـا گـزافـه گر که تفکر انـارشیستی و نهیلستی داشـتند، دیده می شـدنـد. 
بـرخی بـه این بـاور بـودنـد که می تـوان بـرای رسیدن بـه مـرام حـتا از تـرور و کودتـا کار گـرفـت. 
امیر، حرکت پـنهانی برخی گروه هـای گزافـه گر را زیر نـظر داشـت و در زمسـتان (۱۹۰۹ع.) 
امـر بــه گـرفــتاری آنــان داد.  بــه این گـونــه گـزافــه گـرایی، سیر آرام آرام اصــالح هــا را  کـُـند 

ساخت. 
نتیجه هـای این حـرکت تـند روانـه، هـمانـا سـرکوب و بـعد جـلوگیری از اصـالح هـایی بـود که 
امیر حبیب الـله بـه راه انـداخـته بـود. نـشانـهٔ بـعدی این گـزافـه گـرایی را می تـوان در سـو قـصد 
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سـال ۱۹۱۸، بـه جـان امیر نیز دید. سـپس اوج این حرکت تـند روانـه را در ترور سـال ۱۹۱۹، 
امیر حبیب الله می بینیم. 

این نوع حرکت هـای تـند روانـه، هیچ نوع رابـطه یی بـا جـنبش قـانون خواهی که واژهٔ نـادرسـتش 
مشـروطـه خواهی بـه جـای قـانون اسـاسی خواهی می بـاشـد، نـدارد. جـالـب این اسـت که برخی از 
مـورخــان و نـویسنده گــان مــا، این حـرکت هــا را شــماره گــذاری منـوده و مشــروطــهٔ اول، دوم و 
دیگر و دیگر … خـوانـده انـد.تـا جـایی که روشـن هسـت حبیی در این زمینه مـاده هـایی را در 
خـط مشـروطـه خـواهی (!) که در ذهـن داشـته اسـت، شـمرده، امـا، هیچ سـندی را ارایه کرده 
نـتوانسـته اسـت. بـه بـاورم تـا آن گـاهی که سـندی در زمینه ارایه نـگردد، منی تـوان در مـورد 

حکم نهایی را بیرون داد. 
تـا جـایی که از نـوشـته هـای بـرخی نـویسنده گـان مـا بـر می آید، محـمود طـرزی را فـردی می 
دانـند که در راس جـنبش مشـروطـه خـواهی قـرار داشـته اسـت. امـا، نـگاهی بـه بـاور و نـوشـته 
هـای خودش مـسالـه دیگری را نـشان می دهـد. او در نوشـته یی زیر عـنوان ٫٫ موعـظهٔ عید،، 
که درسـال دوم س.ا.  شـمارهٔ ۲۴ بـه دسـت نشـر رسیده اسـت، پـس از شکرگزاری از خـدا برای 
این که مســـلمان خـــلق شـــده ایم، می افـــزاید، ٫٫ ... مـــا هـــمهٔ یک قـــوم یک دین و یک 
مــذهــبیم.  ثــانیاَ آزادیم نی اسیر.،،. او در بــخش دیگری این نــوشــته در جــریان دعــوت بــه 
اتــفاق و احتــاد، می نــویسد، ٫٫ پــادشــاه محکوم و مشــروط در اســالم دیده نشــده و علی 
اخلـصوص بـه مـزاج و طـبایع شـریعه هیچ تـوافـق منیکند. حکومـتهای اسـالمی، که بـه این کار 
اقــدام کردنــد ـ هیچ بهــبود نــدیدنــد. آنــها را درس عــبرت دانســته وطــن، مــلت وجـود واحــد و 

حاکم مطلق بشناسیم.،، 
او پـس از کشف تـوطیه علیه امیر حبیب الـله، چنین می پـرسـد،٫٫ آخـر چـه نتیجه بخشید؟ 
آن واقـعهٔ مـدهـشه خـانـه بر انـدازی از آن ظـهور منود که مـعارف و مکتب نـام چیز هـا را مـانـند 
زهـر مــاردار سیه کرداری بــنظر جــلوه گـر و همکاران را چـون مــار دیدگــان از آن خــایف و بـر 

حذر، حتی وطن را در تهلک و خطر انداخت.. 
،محــمود طـرزی در این زمینه بــه نکته هــای دیگری هــم در مـورد تـرکیه و ایران اشــاره دارد. 
بـایست از فـرد دیگری که بـاز هـم او را رهـبر مشـروطـه می خـوانـند، نـام بـرد. او فیض محـمد 
کاتـب، منشی دربـار امیر حبیب الـله بود. او در یاداشـتی بـه صـورت روشـن بیان می دارد که 

هرگز در چنین حلقه یی نبوده و چی رسد که در راسش قرار داشته باشد! 
مـن بـه این بـاور هسـتم که تـب حرکت اسـالمی که هـند را فرا گرفـته بود، شـعله اش بـه سرزمین 
مـا نیز در وجـود آمـوزگـاران مسـلمانـان هـندی، رسید و اصـالح هـا را سـوخـتانـد. بـه این گـونـه 
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اولین جتـریه اصــالح ـ عصیان  آن  هــم اصــالح از بــاال و بــغاوت، از پــایین، رو بــه رو شــد. 
تکرار اندوه بار این مساله، در متام سدهٔ بسیتم ما را به سوی پسمانی راند. 

 در این بـار، هـمان بود که مـسالـهٔ مـعارف بـه سردار عـنایت الـله، پسـر ارشـد که ذهـن دانـشخواه 
و مــعارف پــسند داشــت، ســپرده شــد. او در اولین اقــدام، آمـوزگــاران مســلمان هــند را که از 
مـدرسـهٔ علیگر فـارغ شـده بودنـد، از کار برکنار و بـه جـای آنـان آموزگـاران ترکی را اسـتخدام 

منود. 
بــه بــاور مــن، نـویسنده گــان مــا که صــدای چنین جــنبش هــا را در کشور هــای دیگر، بــه ویژه 
ایران، شنیده بـودنـد، بـرای آن که مـا نیز از چنین قـافـله یی بـه عـقب (!) منـانیم، هـر حـرکت و 
حرفی را که بیش تر بوی مـاجراجویی و حـتا هرج و مرج طلبی و سو قـصد بـه جـان رهـبران از 

آن بیرون می شد، لباس و خرقهٔ مشروطه خواهی می پوشاندند. 
در این راســتا،  تــنها در زمــان بسیار کوتــاه پــایان دهــهٔ چهــل ســدهٔ بیست اســت که بــا نشــر 
نشـریه هـای آزدا که بیان روشـن گروه هـای سیاسی بودنـد، می توان از قـانون اسـاسی خواهی 
که اکنون واژهٔ دمـوکراسی جـایش را پـر منـوده بـود، از این امـر سـخن زد. بـا انـدوه که این دور 
بــه شــدت کوتــاه ـ تــنها دوســال ـ بـود و بــا تـروری که علیه شــاه محــمود صــدراعــظم، بــه راه 
انـداخـته شـد، بـهانـه یی بـه دسـت نیروهـای مسـتبد دربـار داد که درسـت بـه کودتـای خـزنـده یی 
زده و بـه قـدرت دسـت بیابـند. این امـر در وجـود داوود، تـبلور یافـت که در نتیجه  هـمه این 

دهان ها ابرازگر را بسته منود. 
  

امان الله،  زایش خونی  
امـان الـله، خـالف نورم دربـاری، ـ در این راسـتا مـدعیان مـتعدد از کاکایش گرفـته تـا برادران 
بـزرگ تـرش صــف بســته بـودنــد. او که بــچهٔ سـوم و پســر سـرور ســلطان، ملکه، در میان ۲۹ 
بـردار و۳۲، خـواهـر بـود ـ  بـه قـدرت دسـت یافـت. این را می تـوان زایش خـونین پـس دو دهـه 
گـذر از انـتقال آرام قـدرت خـوانـد. امـان الـله، در اوایل قـدرت بـرای این که حـضور رقیبان را 
خــنثا بــسازد، دســت بــه دامــان روحــانیان پُــر نــفوذ بُــرد و از این رو  فــضل محــمد مجــددی، 
حـضرت شـوربـازار و آخـند زاده حـمید الـله صـافی مـالی پُـر قـدرت تـگآب، لنگی قـدرت را بـر 
سرش گـذاشـتند. او، در این مراسـم تـاجـپوشی در کابـل، در حـالی که سردار نـصر الـله در جـالل 
آبـاد اعـالم پـادشـاهی منوده و برادران دیگرش بـه ویژه عـنایت الـله که جـانـشن پـدر شـمرده می 
شـد، بـه او بیعت منوده بودنـد، بـه صـورت روشـن بر کاکا و بردارانـش تـاخـت. امـا، در جاـلل آبـاد 
غـند شـاهی مسـتقر در آن جـا دسـت بـه بـغاوت زده و سردار نـصر الـله و دو برادر امـان الـله را 
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دسـت بسـته بـه کابـل  می فرسـتند.تـا جـایی که روشـن هسـت، امـان الـله  برای این که فـضای 
سنگین قـتل پـدر را که بـخش زیاد انگشـت هـا بـه سوی خودش و حـلقهٔ نزدیکش، از آن میان 
سـرور سـلطان مـادرش، دخـتر شیردل  ایشک آقـاسی لـویناب اشـاره داشـت، از میان بـبرد، بـر 
آن شـد که دسـت بـه اعـالم اسـتقالل و یا بـه ترش نـاوابسـتگی، بزنـد تـا هیجان تـندی را بـه میان 

بیاورد. 
از این رو او روز ۲۷ مـــاه فـــبروری، ۱۹۱۹، دومین جـــلسه دربـــار را دایر منـــود و مـــسالـــه 
نـاوابسـتگی را بـا بـریتانیا را بیان داشـت. بـه بـاور جـناتـان لی، بـررسیگر که  در کتاب تـازه 
اش، نـگاهی ژرفی بـه مـسالـه انـداخـته اسـت، یکی از میان چـندین دلیل، برترش هـمانـا غـلبه بر 
فــضای سسنگینی بـود که کودتــا بـر امیر حبیب الــله، پــدرش، این تـولــد را زیر پـرســش بـرده 
بـود. کار بـرد واژهٔ کودتـا بـه وسیله لی، بـا گـروهی از نـشانـه هـا هـمراه بـوده اسـت، بـه بـاورم. 
این امر هـدف هـای دیگری هـم داشـت که هـمانـا، جـلب نـظر والیان، فرمـانـدهـان جنگی، سران 

قبیلگان و به ویژه روحانیان بودند که به نصر الله، دلبستگی ویژه یی داشتند. 

افسانهٔ تل 
تـا جـایی که روشـن هسـت، در مـورد ٫فـتح تـل ـ در واقعیت امـر تـهانـهٔ نـزدیکش بـود ـ سـر و 
صـدای زیای  را بـه راه انـداخـته انـد. در این زمینه، اسـدالـله سـراج، خـواهـر زادهٔ محـمد نـادر 
می نویسد،٫٫ …محـمد نـادر خـان تـهانـهٔ سـپین وام را که نزدیک سرک تـل و میرامـشاه واقـع 
بـود بـتصرف در آوردنـد.،، او ادامـه می دهـد، ٫٫ امـا، کمک رسـانی بـه تـل و بـنو در خـطر 

افتاد.،،. 
 جـناتـان لی، در این مـورد متکی بـر سـند هـای گـون گـون چنین می نـویسد، ٫٫نـادر بـه ۳۲ 
ک.م تـل رسید. جـنرال اویستاس Eustace فـرمـانـدهٔ تـل، بـه سـرعـت یورش نـادر را عـقب 
رانــد.،، امــا نــادر خـود را فــاحت تــل اعــالم منـود. این امـر در حــالی هســت که تــهانــه خــالی 
میرامــشاه را گـرفــته بـود. بــعد نیرو هــای دِیَر Dyer  بــه کمک شــتافــت. این امـر نــادر را 
مـجبور سـاخـت تـا بـه وزیرسـتان شـمالـب عـقب نشینی منـاید. امـا درسـت روز سـوم مـاه جـون 
۱۹۱۹، دِیِر، تـلگرامی را دریافـت منـود مبنی بـه این که امیر امـان الـله، بـه آتـش بـس تـوافـق 

منوده و به عملیات جنگی باید نقطهٔ پایان گذارده شود. 
در آن سوی دیگر، نیروی هـای بریتانیابر لشکر عـبدالـقدوس یورش بردنـد و تـهانـهٔ افـغانسـتان 
در چـمن را تـصرف کردنـد.جـالـب هسـت که اسـد الـله سـراج در مـورد نـادر می نـگارد،٫٫ در 

حالیکه سپهساالر پیشرفت می کرد،…امر آتش بس، از مرکز صادر گردید.،،. 
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اکنون روشــن شــده اســت که بــا وجــود ســر و صــدای زیاد بــرای بــازپسگیری نــاوابســتگی یا 
اسـتقالل در جـنگ بـا انگلسـتان، پـس از آن که انگسـتان بـه وسیلهٔ طیاره هـای مب افـگنش بـر 
جـالل آبـاد و کابـل، مب ریختند، تـن ارکان قـدرت، تـا مـغز اسـتخوان بـه لـرز افـتاد. بـه زودی 
شـایعهٔ تـندی پـخش گـردید و تـا دهـلیز هـای ارگ نیز رسید که متـام بـار مـالمتی جـنگ را بـه 
گردن امـان الـله و گروه نـزدیکش از آن میان محـمود طرزی انـداخـته و چنین اسـتدالل می شـد 
که بـدون نیاز، بـر مـا این جـنگ را حتـمیل منـوده انـد. از این رو در رهـرو هـای قـدرت نـشانـه 

هایی برای مذاکره جریان یافت و دستور عقب نشینی داده شد.  
اصالح های درست 

از آن جـــایی که امـــان الـــله می دانســـت که  نـــصرالـــله کاکایش در میان روحـــانیان و ســران 
قبیلگان بـه ویژه در خـط ٫٫ جـهاد،، از مـدت هـا پیش نـفوذ پُـرتوانی دارد، لـذا تـالش منود تـا 
دل این گروه را بـه دسـت آورد.آن گونـه که آیبک، یاد آوری منوده اسـت، این نـصر الـله بود که 
بــا یاری گـروه جــهادی در سـراسـر مــنطقه پشــتون نشین، شــتافــت و از این رو در میان آنــان 
هــواداران زیادی دســـت و پـــای منــوده بــود. از همین رو بــود که سید حـــسن نقیب و پـــاچـــای 
اساـلمـپور، در حـالی که نـصر الـله پشـت میله هـای زنـدان قرار داشـت، بـه نـفع او دسـت بـه تبلیغ 
می زدنـد. از این رو، امـان الـله در این نیم اول یک دهـه قـدرتـش، بـا درک دقیق مـناسـبت هـا 
میان مــالیان و سیاســت، سعی بـرآن داشــت تــا بـر لــقب دینی ٫٫ غــازی،، پــای بــفشارد. در 
همین خــط بــود که روحــانیان و مــالیان مــخالــف بــه دربــارش روی آوردنــد. او بــچهٔ پــاچــای 
اسـالمـپور را والی کنر تعین منـود، بـه مجـددیان تـوجـه ویژه منـوده و لـقب هـای بـلند بـاالی ٫٫ 
شــمس املــشایخ،، و نـور املــشایخ،، بخشید. او بـرای این که تـوجــه مــالیان کابــل را هــم جــلب 
منـاید بـه      ٫٫ زیارت،، عـبدالعظیم بـه نـام شـاه صـاحـب قـلعهٔ قـاضی می رفـت و تـا پـایان 
عـمرش او را بـا مـحبت نـواخـت. کارنـامـهٔ مـالی چکنهور را سـتایش منـود. امـان الـله،  در این 
خـط حـتا بـرای جـلب حـمایت روحـانیان خـارج هـند، دسـت زد. او فـضای هیجانی آزادی را بـا 
منـاد هـای دینی مـانـند ٫٫جـهاد،، و دیگر و دیگر … هـمراه منود. این فـضای تـایید روحـانیان، 
چــنان بــه اوج رسید که حــضرت شـوربــازار، بــه صــورت روشــن بیان داشــت که اکنون مــناســب 

هست تا امان الله ٫٫ خلیفه،، نوی اعالم گردد. 
 امـان الـله، در حـالی که بـه جـلب روحـانیان می پـرداخـت، حـمایهٔ آگـاهـانی که در مکتب ٫٫ 
ســراج االخــبار افــغانیه ،، بــه دید هــای نــو و مــدرن دســت یافــته بــودنــد، را نیز در کنارش 

داشت. همهٔ این ها، پایه های سست قدرت را تا اندازه یی، حتکیم بخشید.  
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 بـه این گونـه در آغـاز در خـط تفکر محـمود طرزی، دسـت بـه اصـالح هـایی که می توان بـخش 
زیادش را ادامهٔ دگرگونی هایی دانست که در ٫٫ عصر سراجیه،، آغاز گردیده بود، زد. 

می توان در این راستا، سیاههٔ درازی را نشانی منود. 
امـا، نـگاه مـن بیش تـر در راسـتای دگـرگـونی هـایی می ایستد که در خـط نـوگـرایی، جتـدد و 
مـدرنیزم قـرار داشـته و دگـرگـونی هـای ژرف ـ بـا وجـود شکست در ظـاهـر امـر ـ سیر می منـوده 

اند. این امر در وجود ساختار قانومندار سیاسی تبلور یافته است. 
می تـوان در این زمینه بـر مـعارف انگشـت گـذارد. این نـظام از شیوهٔ هـندی ـ بـا جتـربـه تلخی 
که عصیان ۱۹۰۹، بـه میان آورده بـود ـ  بـه سـوی پـذیرش نـظام درسی فـرانـسه، تغییر یافـت 
و در آن، نـقش آمـوزگـاران تـرکی نیز جـای بـرجسـته یی دارد. مکتب هـای گـونـه گـونـه بـا زبـان 
هـای خـارجی مـتعدد، بنیاد گـذاشـته شـدنـد. در بـخش هـای اداری مکتب حکام و کورس هـای 
اداری را می تـــوان نـــام بـــرد. در این راســـتا تـــوجـــه زیاد بـــه درســـگاه هـــای فنی و دیگر و 
دیگر...صــورت گـرفــت. در مــدت یک دهــه، درب  چــارده مکتب گـونــه گـون  بــا روش هــای 

جدید باز گردیدند. 
 امـا، این نکته را نـباید فراموش منود که  مـخالـفت مـحافـظه کاران سنتی که ورود درس هـای 
مبتنی بـر دانــش جتـربی را خــالف حکم هــای اســالم می دانســتند، ســد سکندری در بـرابـر این 
رونـد می سـاخـت. در همین  حـال در بـخش هـایی از کشور تـعداد زیاد مـدرسـه هـای دینی بـه 
شـدت فـعال بـودنـد. هـم چـنان در سـراسـر کشور هـر جـایی که مسجـدی وجـود داشـت، شـاگـردان 
بـرای آمـوزش قـرآن و حــدیث، در بـرابـر مــال زانـو می زدنــد. گــشایش درب مکتب هــا بـرای 
دخـتران نیز بـا چنین سـدی رو بـه رو شـد. در این امر توجـه بـه قـانون، خود بـدعـت بزرگی برای 
گـروه سـنت گـرا بـه حـساب می رفـت. در این میان قـانـون خـانـواده گی که ازدواج دخـتر را در 
خـرد سـالی و هـمچنان بـا اعـضای خـویش و قـوم نـزدیک مـنع می منـود، آزادی زن بیوه پـس از 
مـرگ شـوهـر بـرای ازدواج دوبـاره، که حـتا خـالف متـام حکم هـای شـرعی بـود و در گـذشـته و در 
چـارچـوب سـنت قبیلگی رایج بـود، قـدغـن منـود. هـمه این هـا تـب عصیان را فـراهـم سـاخـت. 
آزادی مـطبوعـات و بـه راه افـتادن حـتا نشـریهٔ شخصی، از میان برداشـنت حـجاب از روی زنـان 

و دیگر و دیگر... هیزم های خشک و حتا تیل سوزان بر این امر پاشید.     
در شـاه نگین این اصـالح هـا، هـمانـا شکل گیری اولین قـانـون اسـاسی یا قـانـون مـادر اسـت. 
این کار زیر نـظر محـمود طرزی و کارشـناسـان ترک درسـال ۱۹۲۳ع. بـه راه افـتاد. این قـانون 
اسـاسی بـا آن که بر نـظام شـاهی مـطلقهٔ میراثی که قـدرت تـنها بـه مردان خـانواده شـاهی انـتقال 
می یافـت، مُهـر تـایید گـذارد، امـا، بـا مـقایسه بـا نـظام هـای اسـتبدادی که در درازنـای تـاریخ 
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بر کشور مـا فرمـان می رانـدنـد، گـام بزرگی بـه سوی شکل دهی یک سـاخـتار مردمـساالری بـه 
حساب می رود. 

از این جـا بـار دیکر روشـن می گـردد که محـمود طـرزی بـا آن که نـقش مهمی در شکل دهی 
این قـانون داشـت، امـا، نـگاهی بـه سـاخـتار سیاسی مبتنی بر قـانون اسـاسیی که نـظام سـلطنتی 
مــطلق را بــه نــظام شــاهی قــانـومنــدار ـ مــا بــه نــادرســتی آن را شــاهی مشــروطــه می خـوانیم ـ 
نــداشــت. در این جــا بــاید گــفت که در ادبیات سیاسی در این زمینه، دو مــفهوم و اصــطالح 
 Constitutional  وجـــود دارنـــد: یکی شـــاهی مـــطلق و دیگری شـــاهی قـــانـــومنـــدار
Monarchy، نی شـاهی مشـروطـه . در این سـاخـتار، قـانـون بـر قـدرت مـطلق شـاه مـهار 
می زنـد. فکر می کنم که چـون او از جتـربـه تـلخ تـرکیه و ایران آگـاه بـود، بـه اصـل مـعروف در 
دانـش سیاسی که آن را سـاخـتار ٫٫ اسـتبداد مـنور یا روشـن ،، یاد می کنند، توجـه داشـت. 
در میان روشـنگران اروپـایی چون منتسکیو، ژان ژاک روسو و ژان بُـرن برای بیان این مـسالـه 
و بـه ویژه بـرای  تـوصیف حکومـت فـردریک کبیر، از اصـطالح ٫٫اسـتبداد روشـن،، اسـتفاده 
می کردنـــد. این امـــر بیان می دارد که بـــا وجـــود دیدگـــاه اکثر نـــویسنده گـــان مـــا که او را 
مشـروطـه خـواه و آن هـم در راس چنین جنبشی، می پـندارنـد، او بـه این امـر بـاور نـداشـت. در 
این قـانـون، دین اسـالم و مـذهـب حنفی بـه صـورت رسمی اعـالم شـد. پیروان دین هـای دیگر 
آزادی داشـتند، امـا، بـعد زیر فـشار روحـانیان، بـاید جزیه می پرداخـتند. در این قـانون اسـاسی 
چیزی بـه نـام تقسیم قـوای سـه گـانـه وجـود نـداشـت. شـاه هـمه اهُـرم هـای قـدرت را بـه دسـت 
داشـت و در بـخش قـضایی هـم حکم نـهایی را او صـادر می کرد. بـه این گونـه مـا تـا رسیدن بـه 
ســاخــتار سیاسیی که رای مــردم یا کم از کم گــروه هــای سیاسی در آن نــقش، بــازی منــایند، 
فـاصـله زیادی داشـتیم. امـا، برخی نویسنده گـان مـا از دوران مشـروطـهٔ دوم گـپ می زنـند و در 

باد هوا گره دموکراسی می زنند. 

اصالح های شتابزده و هوایی 
اکنون آرام آرام در درخـت تـلخ اصـالح هـای شـتابـزده بـا فـروکشی هیجان اولی و دوری گـرفـنت 
شـاه از قشـر روحـانی، و حـتا یاران نـزدیکش از یک سـو و اهـرم نیرومـند سـاخـتار قبیلگی که 

دگرگونی های سطحی اقتصادی زیر پای شان را خالی نکرده بود، میوهٔ تلخ به بار آورد. 
بـه بـاورم بـاید این پرسـش و دریافـت پـاسـخ که چرا محـمود طرزی و محـمد نـادر، وزیر حرب، از 
او فـاصـله گـرفـته و کسان دیگری از آن میان محـمد ولی ـ بـعد دروازی ـ  چـنان بـه او نـزدیک 

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  مــن بــه روز ۲۱ نـوامــبر ۲۰۱۷. در هــامــبورگ، جـرمنی، دیداری بــا حــامــد محــمود، پســر 
محـمود، وزیر مـالیهٔ امـان الـله، داشـتم. او که یک دیپلومـات حـرفـه یی هسـت، قـصه منـود که 
بـاری فرانـسس هـمفری، سفیر انگلسـتان در کابـل، بـه مـالقـات امـان الـله آمـد. او در جریان این 
دیدار بـه او پیشنهاد منود که فرصـت آن فرا رسیده اسـت تـا حـادثـه هـای بـد روزگـار پیشین را 
بــاید فـرامـوش منـود. دولــت بـریتانیا حــاضـر اســت تــا در این راه گــام هــای بــلندی بـردارد. مــا 
حـاضریم تـا برای بـه پـا ایستادن کشور افـغانسـتان که بـه بـاور مـا همیشه یک سرزمین مسـتقل 
بوده اسـت، یاری هـای هـمه جـانـبه را ارایه منـاییم. در کشیدن راه خـط آهـن بـه کندهـار و سـپس 
کابـل، اقـدام منـاییم. زیر بـنای محکم اقـتصادی را سـر و سـامـان بـدهیم. مـا حـتا حـاضـریم تـا 

٫٫ زمین های از دست رفته،، را به شما باز گردانیم. 
در این جـریان مـا شـاهـد هسـتیم که شـوروی بـه ظـاهـر امـر بـا نیت خـوب، امـا، بـا طـرح تـوسـعه 
طلبیی که در خـــط ایدیولــوژی اش ســـمت و ســو دارد، آرام آرام بـــه کشور می خــزد. در این 

زمینه ما منونه های فراوانی را ارایه کرده می توانیم. 
امـان الـله در پـاسـخ گـفت که مـن این امـر بـا وزیران در میان می گـذارم و نـظر آنـان را   می 

خواهم.  
امـان الـله این مـذاکره سری را بـا محـمد ولی دروازی که اکنون دوسـت نزدیکش  شـده بود، در 
میان گـذارد. ولی دروازی، بـه شـدت مـخالـفت خـود را بیان منـود. او یادآور شـد که انگلسـتان 

می خواهد این بار از دَرِ دوستی به هدف هایش برسد. 
درســت فـردای این روز، راسکولینکوف، سفیر شـوروی که بــعد هــا بــه وسیلهٔ اســتالین کشته 
شــد، بـرای دیدار بــا امــان الــله شــتافــت. در جـریان این دیدار در کنار این که از هــدف هــای 
پـنهانی انگلسـتان برای سیطره بر افـغانسـتان سـخن زد، جریان مـذاکرهٔ هـمفری را بـا او بَینه بـه 

بَینه گفت. 
در این جریان امـان الـله، مـسالـه دیدار بـا هـمفری را بـا محـمود، امین مـالیه، در میان گـذارد. 
او بـا خـوشی از این امـر پـذیرایی منـود و یادآور شـد که بـه تـرین فـرصـت هسـت که بـاید از آن 

استفاده منود. 
 امان الله به او نیز یادآور شد که مساله را با وزیران در میان می گذارد. 

چـند روز بـعد امـان الـله، این مـوصـوع را در جـلسهٔ وزیران در میان گـذارد. جـر و بـحث داغی 
جــریان یافـــت و در پـــایان روز، از میان هـــفت نـــفر، چـــار تـــای آن علیه نــزدیکی پیونـــد بـــا 

انگلستان سخن زدند و رای دادند و سه نفر به نفع آن کشور. 
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در میان کسانی که علیه داشـنت پیونـد نزدیک بـا انگلسـتان رای دادنـد صـدیق پلچـرخی، وزیر 
خارجه و محمد دروازی، حضور تند داشتند.  

بـه این گونـه مـسالـه بـه نـفع روسـان متـام شـد. روی همین دلیل محـمود از وزارت مـالیه اسـتعفا 
داد. 

ـ در مورد محـمود طرزی، تـا جـایی که مـن دریافـته ام، آرام آرام بـا دگرگونی هـای شـتابزده بـه 
ویژه رفـع حـجاب و دیگر و دیگر… فـاصـله می گرفـت. او نـامـه یی را از پـاریس بـه امـان الـله 
فرسـتاد ـ مـن در اثر بـه نـام ٫٫ کتابـشناسی محـمود طرزی،، آن را آورده ام، امـا، بـه خود مـنت 
دســت نیافــته ام. تــنها در دیدار هــایی که بــا صــالــح پـروانــتا داشــته ام، بــا جــنبانــدن سـر، بــه 

تاییدش دست زد. بعد ها به این امر خواهم پرداخت 
.ـ در مـورد محــمد نــادر، اســدالــله سـراج، در یادداشــتی می نـویسد، ٫٫اعلیحضرت (امــان 
الــله) در نــظر داشــت قـوای عسکری را تقیل دهــند… ســپهساالر (محــمد نــادر)، پــافــشاری 
داشــتند که بـرای پیشبرد پــالن هــای مــترقی، داشــنت قـوای مــنظم اردو بــس مــهم…،،. در این 

زمینه به   استعفا نامه اش در جلد اول ٫٫ نادر افغان،، ص. ۶۳ ـ ۲۳ سری بزنید. 
بـر آگـاهـان کشور هسـت که بـا امکان هـای بیش تـر آگـاهی که اکنون در اختیار دارنـد، بـرای 

این پرسش،  پاسخ بیابند. 
 فیض محـمد کاتـب در کتابـش زیر نـام ٫٫ تـذکر انـقالب،، در میان کسانی که در خـط فراهـم 
سـازی زمینهٔ سـقوط امـان الـله، نـام می بـرد، بـه محـمد ولی، اشـارهٔ  روشـن می منـاید.دوسـتی 

وعده داده است که سند محکمهٔ محمد ولی را در اختیارم قرار دهد. 
 حـامـد محـمود، بـچهٔ محـمود نـاظـم مـالی یا وزیر مـالیهٔ امـان الـله در صـحبت رو بـه روی بـا 
مــن، بیان منــوده اســت که این فــرد در درون کابینهٔ امــان الــله که بــه ســه بــخش تقسیم شــده 
بـودنـد، بـا شـوروی رابـطهٔ نـزدیک داشـت. دو بـخش دیگر را محـمود طـرزی که در خـط تـرکیه 
گـرایی قـرار داشـت و بـه افـغانسـتان قـوی می انـدیشد، و محـمد نـادر بـه شیوه دگـرگـونی هـای 

آرام انگلستان دلبندی داشت، رهبری می کردند.  
در نیمهٔ دوم دهـهٔ سـلطنت او که هـنوز پـایه هـای قـدرت بـه اسـتحکام الزم دسـت نیافـه بـود، و  
آرام آرام هیجان نــاشی از اســتقالل فـروکش می منـود و حــمایه روحــانیان هــم الغـر و کمرنــگ 
شـده بود، نیروی هـای مـحافـظه کار، کم کم مـتوجـه این امر گردیدنـد که زیر پـای قـدرت شـان 
آبی بـه راه افـتاده اسـت که کاخ فرمـانروایی بی بـدیل شـان را فرو می بـلعد. از این پـس، اینان 
بــا هــمراهی سـران قبیلگان که می دیدنــد حـریم قــدرت شــان کوچک و کوچک تـر می گـردد، 

دست به دست هم داده، سر مخالفت را شور دادند. 



�23 اصالح های شتابزده

 شـاه که در هیجان دگرگونی هـا بـه سر می برد و در کاخ و برج عـاج آرمـانـگراییش در بـند، از 
واقعیت جـاری دور، اسـپ اصـالح هـا را ـ بیش تر ظـاهری ـ بـه تـندی تـاخـت. این امر حـتا یاران 
نـزدیکش را از او دور سـاخـت. تـنها گـروه چـاپـلوس، مـتملق و بلی گـوی او را در حـلقهٔ تـنگ 

محاصره گرفتند. 
این اصـالح هـا و رفـوم هـا،که روی دسـت گـرفـته شـد و در آغـاز نیروی هـمراهی روحـانیان و 
سـران قبیلگان را بـه هـمراه داشـت، واکنش بـدی را بـه هـمراه نیاوردنـد. این امـر، در آغـاز بـا 
شکلی از سکوت نیروهـا مـحافـظه کار دینی، سران قبیله گـان و خـانـان زمیندار، در خـط صـبر 
کنید چی می شـود؟ رو بـه رو شـد. امـان الـله، سـوار بـر مـوج اسـتقالل (!) خـواهی دسـت بـه 
اصــالح هــای پیش از وقــت و نــاضـرور زد. تــبلور این امـر را در حـرکت بــه سـوی فـرمــانـروایی 

قانون مدنی، به جای شرعی می توان دید. 
امـا، بـه زودی گـروه هـای مـحافـظه کار که در وجـود  روحـانیان ـ مـالیان، از یک سـو و سـران 
قبیله گـان بـا هـم دسـتی خـانـان محـلی از جـانـب دیگر، تـبلور یافـته بـودنـد، سـر عصیان بـلند 

کردند. 
اولین بار مالیان سنت گرا با یاری سران قبیله گان در خوست، به بغاوت دست زدند. 

گـوهـر اســاسی این عصیان را بــاید در شیوهٔ نـو دریافــت مــالیه که بـرای خـرچ هــای نـو ســازی 
کشور و مــعارف نیاز بــه آن بـود، جســتجو کرد. مــهم تـرین این دگـرگـونی آن بـود که مــالیه 
جنسی بـه نـقد بـدل شـد. این امر هـمراه بـا فـسادی که در امر مـالیه گیری جریان یافـت، فـضای 

عصیان و بغاوت را چون بشکهٔ باروت به میان آورد. 
این امــر بــاجــرقــه یی که از ســوی تبلیغ مــالیان که اصــالح هــا را کفر آمیز قــلمداد کردنــد، 
تـوفـانی را بـه راه انـداخـت. نکتهٔ مـهم دیگر این بـود که این اصـالح هـا اثـر تـندی بـر قبیلگان 
افـغان (پشـتون) وارد منـودنـد. اینان در بـرابـر اعـالم خـدمـت عسکری بـرای هـمه اتـباع کشور و 
سسـت سـاخـنت نورم هـای رفـتار قبیله گی که آن را ٫٫ پشـتونولی،، می خوانـند، نیز بـغاوت 
کردنـــد. اینان حـــتا در بــرابــر شــریعت اســـالم که بخشی از حکم هـــایش خـــالف آن نــورم در 
چـارچوب مـناسـبت هـای قبیله گی بود، سر خوش نـشان نـدادنـد، چی رسـد بـه اصـالح هـای ژرف 

تر! این امر به ویژه در مورد زن و دادن آزادی برایش، بر آتش عصیان هیزم ریخت. 
این واکنش هـای محـلی، آرام آرام هـمراه بـا تـوطیه هـای درون دربـار، زمینه سـقوط را فـراهـم 

منود.  
 از سـوی دیگر، سیاســت بیرونی که می بــایست ـ بــنابـر مـوقعیت ويــژهٔ کشور ـ تـوازن میان 
انگلسـتان و روسیه را ـ جتـربـه یی که از امیر عـبدالـرحـمان بـه حیث یک ارثیه مـهم، بـه جـای 
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مـانـده بود، بر قرار منـاید، نـتوانسـت مـهارت الزم را بخـرچ دهـد. امـان الـله در هر مـناسـبت بـه 
ویژه جــشن، بــا شـور و هیجان بیش از نیاز، بــه انگلســتان تـوهین می منـود. ســفر آخـرش در 
جـهان ۱۹۲۸ ـ بـا آن که دوسـتان نـزدیکش مـخالـف این امـر بـودنـد ـ مـن این را ٫٫ سـفر بـا 
عکس هـای یادگـار و دیگر هیچ،، می خوامن، او را بیش تر مـغرور سـاخـت. جـالـب این هسـت 
که او حـتا گـپ اتـاتـرک را که در بـرابـر بیان بـرنـامـه هـای بـلند بـاالیش گـفته بـود،٫٫ اول پـایه 
هـای قـدرت را حتکیم بـبخش و بـعد دسـت بـه اصـالح هـا بزن ،، فراموش منود. او بـدون این که 
بـا نـگاه ژرف بـه سر هـایی که در برابرش بـه مـخالـفت بـلند می شـدنـد، توجـه منـاید، بـه راه اش 

ادامه می داد، تا این که زیر پایش خالی شد. 
بـه سـاده گی می توان گـفت که مـثلث سـاخـتار نیرومـند قبیلگی، نـهاد هـای ریشه دار دینی که 
سـاخـتار مـدار بسـته یی را شکل داده اسـت ـ هر چـند گـاه هـمان دوربـاطـل دگرگونی و بـازگشـت 
بـه عـقب، در آن جـریان می یابـد ـ هـمراه بـا شـتابـزده گی در امـر دگـرگـونی هـا، بـدون حتکیم  
پـایه هـای قـدرت که در این گونـه کشور هـا نیروی سرنوشـت سـاز انـد، آرمـان بزرگ نوگرایی، 
جتـدد و مـدرنیزم را فـرصـت حتـقق نـداد. بـه این گـونـه جتـربـهٔ دوم اصـالح هـا از بـاال ـ در خـط 
هــمراهی بــاالیان ـ بــا عصیان هــا رو بــه روشــد و اژدهــای ٫٫ ســنت،، آن را بلعید و چــرخ 

دگرگونی ها به عقب رانده شد. 

اژدهای سنت، سر بلند می کند  
پـس از آن که امـان الـله، تـاج و تـخت را ترک  منود، ۱۹۲۹ع، اژدهـای سـنتگرایی و شریعت، 
اصـالح هـایی که را که در جـریان سـه دهـهٔ سـدهٔ بیستم بـه راه انـداخـته شـده بـودنـد، بـه کامـش 

بلعید. 

یادادشت:  
مـن در این تـنگجا نـتوانسـتم بـه رخ هـا و زاویه هـای مـسالـه از آن میان دور شـد محـمود طرزی 
و محـمد نـادر از وی، نـگاه بیش تری بیندازم. امـا در نـظر دارم تـا در نوشـته دیگری بـه بـخش 

ها از قلم ٫٫ دور مانده،،  این امر بپردازم. 
تا آن گاه! 

کتابشناسی: 
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۱ـ آیبک،٫٫ خـاطرات ،،. ٫٫ افـغانسـتان از سـلطنت امیر حبیب الـله خـان تـا صـدارت سردار 
محـمد هـاشـم خـان،،. بـر گـردان از زبـان اردو بـه پـارسی دری، فـضل الـرحـمان فـاضـل، چـاپ 

چارم، قاهره، مصر، نوامبر ۲۰۱۶ع.  
۲ ـ سـراج، اســدالــله. ٫٫ رویداد هــای مــهم زنــده گی اعلیحضرت محــمد نــادر شــاه شهید،، 

چاپ اول، چاپخانه: مطبعهٔ احمد، کابل، افغانستان، سال چاپ: ۱۳۸۸هـ. ش. 
۳ ـ طـرزی، صــدیق رهــپو.٫٫ مــاو نـوآوری،، و دیگر نـوشــته هــا در میدان هــای انــدیشه یی 

گوناگون در جال جهانی آگاهی یا نت. 
۴ـ غـبار، غـالم محـمد.٫٫ افـغانسـتان در مسیر تـاریخ.،،. نـاشـر: مـرکز نشـر انـقالب، بـهار 

۱۳۶۸، چاپخانه: ۲۰۰۰. 
۵ ـ فـرهـنگ، صـدیق.٫٫  افـغانسـتان در پـنج قـرن اخیر.،،.نـاشـر: درخـشش، مشهـد، ایران، 

چاپ اول:۱۹۹۱. 
 ۶ ـ کاتـــب، فیض محـــمد.٫٫ تـــذکر انـــقالب،،. مـــقدمـــه، تعلیق و ویرایش: علی امیری، 

ناشر: انتشارات کاوه، کلن، جرمنی، ۲۰۱۳. 
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