
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Historical تاريخی

  
  داکتر اجرالدين حشمت

  

  

  

  

  

  

  
  از جنبش مشروطه تا دولت مشروطه در افغانستان

  

  م٢٠٠٧اكتوبر  
  

 
  ز يم عزير عبدالرحيدانشمند محترم داكتر م: از 

  
   » وطه تا دولت مشروطه در افغانستان از جنبش مشر« 

  ن حشمتيقلم دوكتور اجرالدبه 
  ك دانشمند با ارزشيك اثر با ارزس از ي

  
. ب ھموطنان ما شده استي نصیبا نشر كتاب از جنبش مشروطه تا دوت مشروطه در افغانستان سعادت بزرگ

 به ی خدمت قابل قدری افغانۀكتاب به جامعن يم اين حشمت با تقديه، جناب محترم دوكتور اجرالديدانشمند گرانما

 یابين كتاب با محتوا را صفحه به صفحه ارزيمن آرزو ندارم كه مطالب ا. ھنان خود انجام داده استيكشوروھم م

ن ي خود از مطالعۀ این است كه خوانندگان گراميبھتر ا.  خورد ھموطنان دھمبهيرامون آن ات خود را پيم و نظرينما

 بر یان نقد مطوليجناب داكتر صاحب ھاشم. ت آشنا گردنديت مشروطيلذت ببرند و با جنبش با اھمر ي نظیكتاب ب

 در لسان پشتو یظيھمچنان جناب محترم داكتر نثار احمد صمد تقر. دانمي میكتاب نگاشته اند كه مرور آنرا حتم

  .دانمي نمی از دلچسپیر داشته است كه آنرا خاليتحر
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 در یبا استفاده از متود علم.  استیعلم _ یخيك اثر تاري  دولت مشروطه در افغانستاناز جنبش مشروطه تاكتاب 

 یخيقات تاري را به ارتباط تحقینيك نوع روش نويت، محترم دوكتور حشمت يخ كشور و نھضت مشروطيل تاريتحل

سان افغان در پرتو ي نوخير تاري سای برایتواند مثال خوبيوه مين شيا. كنديخ كشور باز مي عالقمندان تاریبر رو

 را در افغانستان مورد یمؤلف با كالم شفاف و دور از ابھام، دورۀ جنبش مشروطه خواھ.  باشدیحوادث جھان

ان مشروطه و يل مؤلف از جريتحل. دارديان ميس بي نا مكشوف آن دوره را طور سلیايايدھد و زو قرار میابيارز

ن روش، مؤلف توانسته است يبا ا.  جسته استی دوریغرض شخصدولت مشروطه ھمه جانبه بوده و از تعصب و 

ل يبرد، تحلي را دو چند باال میخين كتاب تاريكه ارزش ايزيچ. ار خواننده قرار دھدي شفاف را در اختیابيك ارزيكه 

ده يمؤلف قادر گرد.  استیخيمؤلف از وضع و موقف زن در مجموع و زن افغان طور خاص در ادوار مختلف تار

ك موضوع ين يچن. خ آن مورد مطالعه قرار دھدير تاري را در سیزي، زن ستیخي تار– یتود علميبا استفاده از مكه 

تواند ي مؤلف قرار گرفته، مۀ كه مورد استفادیھمچنان مآخذ. تواندي سراغ شده میخيب تارا در كمتر كتیاتيح

  .ن باشدخ افغانستايشتر در مورد تاريقات بي به ارتباط تحقیدي مفیرھنما

ن حشمت يت با جناب محترم دوكتور اجرالديت درجه با اھمين كتاب نھايدست آوردن اه توانند غرض بي ھموطنان م

  . نديل تماس حاصل نمايبه آدرس ذ

  انيپا

  

  

  

  ري پام–كار يپ.   محترم  كۀسنديدانشمند و نونقدی از

  

  » از جنبش مشروطه تا دولت مشروطه در افعانستان « نگاھی بر كتاب
   ١٤ . ١٠ . ٢٠٠٧: خ يتار

كھزار جلد در يراژ ي به تًيراافته است، اخينادا نگارش ان حشمت در كيقلم جناب داكتر  اجرالده ارزشمند كه بين اثرا

  .ار خواننده قرار داده شديده و به اختيور چاپ آراسته گردي به زیششصد و شش صفحه با كاغذ اصل و صحافت عال

ت در يرامون جنبش مشروطين اثر پين و مصورترين، مفصلتريتريواقع، غن ر محتوا دری و پخين اثر تاريا١- 

ننده و خواه ن كتاب را به منظور فراھم آوردن سھولت بيجناب داكتر حشمت ا. باشديرآثار چاپ شده ميسه با سايمقا

 از یه و مالحظه برخعطالم نموده و قبل از چاپ به مي متشكلۀ آن تقسیشرح بھتر مطالب، به پنج بخش عمده و اجزا

  . رساندي را میخيل تاريشان در مساي ای و امانتداریشيل اندآين دقت، مده است كه ايز رساني نیصاحب نظران افغان

د مسعود ياز شاد روان س» ت در افغانستان يجنبش مشروط« نام ه  بیبي حبین، آثار روان شاد عبدالحيمن قبل از ا

خ، و ير تاريافغانستان در مس« و ھمچنان كتب » ان استبداد در افغانستان يت و قربانيظھور مشروط« نام ه ار بيپوھن

 كشور یخي و تاریقي تحقیمت ھاينھا بالنوبه غنآۀ ھر چند ھم. را مطالعه نموده بودم» ر يافغانستان در پنج قرن اخ« 

ف جناب داكتر حشمت را يلأ  ت»ستاناز جنبش مشروطه تا دولت مشروطه در افغان« د ي اثر جدی وقتیباشند، وليما م

ان ي از سالیخين مورد مھم تاريد در چنين كتاب مفصل، مشرح و مفي چنیدم كه حقا جايجه رسين نتيخواندم، به ا

  .  بوده استیدراز تا كنون خال
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منابع و ش مقدور بوده، از يده تا آنجا كه براياد، آنھم در عالم غربت و مھاجرت كوشي مؤلف با تحمل زحمات ز– ٢

ن است كه مؤلف ي مھم اثر مذكور در اۀشاخص. ديفزاين كتاب بي ای االمكان بر غنای حتيرد و بھره گیاده يمآخذ عد

 آن تنھا در داخل افغانستان یروزين جنبش و باالخره، پيز اي جنبش مشروطه، افت و خی به چگونگًيمانخواسته مستق

 در كشور ی و اجتماعیخي تاریداد ھاير جنبشھا و روي به ساًانه، اواليلگرق تحلي با چشم انداز دقیبپردازد، بلكه و

 و یخي تارین جنبشھاي ایره پرداخته و اثرات فكريه و غيران، ھند، تركيه، اي مختلف جھان مانند جاپان، روسیھا

 یود، محتوان خي گذارده است كه ای جنبش مشروطه در افغانستان را در كنار عوامل و مؤثرات داخلی باالیاجتماع

 تر و گسترده یده غنيرون كشيانه بي درون گراًيد صرفا و دیكنواختيرامون جنبش مشروطه افغانستان را از يكتاب پ

  .سازديتر م

. باشدكه ازھرنقطه نظرجالب اندين اثر ارزنده مي اۀميز ضمي نی مھمیادداشتھا و عكسھايعالوه از آن، اسناد، 

 ی ویگۀ خانوادبا شجر» شمس النھار « نام ه  افغانستان بی دولتۀدين جري نخستۀدی خان گرداننرزا عبدالعلي میمعرف

ح، ي سلطنت او و جواب صرۀ بر اعادیا مبنيتالي امان هللا خان در ای غازی ادولف ھتلر عنوانۀن بار، نامي اولیبرا

دگاه ي از دی افغانۀامعستم جيل قرن بيل اوضاع در اوايحضرت موصوف به ھتلر، تحلي اعلۀشجاعانه و وطنپرستان

ت زنان و روشنفكران افغانستان از ي خواننده، موقعی جنبش مشروطه برایجامعه شناسانه و نشان دادن بستر اصل

ل و ي مساین اثر تازه، خواننده را به ژرفاي مندرج ایر معلومات ضروري و سایط اجتماعي و شرایخيرھگذرتار

  .سازدي آن آشنا میاي و مزا مربوط به جنبش مشروطه، اھدافیداد ھايرو

شان يت را براين موفقي را ارج گذارده و ایخي  مھم تارۀينن زميكه زحمات جناب داكتر حشمت در اي من، در حال– ٣

 نسل یخصوص براه  ھموطنان عالقه مند و بۀی را به ھمخي و تاریليد تحلين اثر مفي اۀكنم، مطالعيك عرض ميتبر

  . مينمايمانه سفرش ميز صميجوان كشور عز

  

  ا ظھار سپاس

ستم است كه الحق ي بۀت در آغاز سدي مشروطۀن ھزار سالۀ كشور حادثيخ چندي مھم در تاریداد ھاي از رویكي       

وسته ي بود كه ملت با مبارزات مستمر و په ایين قرن چندی و فرھنگی ، اقتصادی اجتماعی عدالتیعكس العمل ب

ن يافته و حكومت قانون و عدل را جاگزي یئ مزمن رھایت ھايب ومحروميين ھمه مصاار ار بي داشت تا از زءتقال

  .دي نمایگارشي و الی استبدادینظام ھا

شتر از يزان ، و بيق دوستان وعزيگر تشويكطرف و از جانب ديشود  ، از يذكر  م) يش گفتارپ(در كهي     عوامل

جنبش مشروطه تا دولت از« ين نبشتۀ حاضر ه و تدويساخت تا به تھ كشور بنده را  وادار یھمه اوضاع اسفبار كنون

  . دي چاپ گردۀيشتر از سه سال آماد وتالش بیدست زند كه در اثر سع» مشروطه در افغانستان 

 مراجع و ی به بعضی علمیابيك ارزيپ شده جھت ير چاپ اوراق تاي     دوستان مشوره دادند تا قبل از رفتن آن ز

شنھادات يات ، پيل شود تا از نظريخته و نستوه كشور گسيسندگان فرھين و نويا مؤرخي و ی و فرھنگی علمینھاد ھا

 مثبت ی جنبه ھای نبشته را قبل از چاپ جھت بررسًءبنا. يدن اثر استفاده به عمل آيشتر ايشان در جھت بھبود ب

نۀ يئآ« ان ، مؤسس و ناشر يل هللا ھاشميد خلي س جناب پوھاند داگتریبرا» نۀ افغانستان يئآ« مجلۀ  ۀ آن به اداریومنف

دن و دانشمند داكتر يسنده ومؤرخ كشور در سوي نویستانيسن محترم اعظم سي اكادمیدايكا ، كانديدر امر» افغانستان 

 محمد سرور واصف یو نواسۀ مولو» افغان رساله « راژ ي پر تۀدي و مبصر جری محورۀسندينثاراحمد صمد نو

ن يوسف و مارك ادلياثر دگروال محمد » فاجعۀ قرن ما « ت افغانستان و مترجم يان گزاران مشروطي ازبنیالكوز
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نقد بر كتاب « ن يش را تحت عناوي خویشنھادات و رھنمود ھاي، پيات آنھا نظریل نموده كه بعد از مدتيدر كانادا گس

ل هللا يد خلين حشمت ، منتقد داكتر سيف داكتر اجراليازجنبش مشروطه تا دولت مشروطه در افغانستان ، تال: 

از جنبش مشروطه تا دولت مشروطه در افغانستان ، :  گذرا بر كتاب ینگاھ« ، »يان سابق استاد پوھنتون كابل ھاشم

 داكتر نثاراحمد یابيارز» ادونه يلنده «  و یستانيسن اعظم سي اكادمیداينقد كاند» ن حشمت يف داكتر اجرالديتال

ه و يشنھادات ، توصيبنده پ. ده است ين اثر ضم گردي آنھا در آغاز ای نمودم كه البته مطالب ارسالافتيصمد را در 

  .كار بردم ه  المقدور آنھا را در جھت بھبود اثر بی مطالعه و حتًيقا  آنھا را عمۀاني عالمانه و داھیرھنمود ھا

 ی طیئادداشت ھاي ھشت ورق بود ، یه حاوك»  كتاب یمتن نقد ومعرف« ان عالوه از يسر ھاشمي     جناب پروف

ز ين » یپير مجاز تاي غیروشھا« و  » یئمالحظات امال« ،  » یاشتباھات طباعت« ،  » یئمالحظات انشا« ن يعناو

ف يرشآيه از مشارال.  از آنھا استفاده شدیحي وتصیئ ، انشایئ امالی ھایا ارسال نمودند كه در رفع كمبودياز كلفورن

 را به دسترسم یخي نادر تاری و ھمچنان عكس ھای و فرھنگیك تعداد اسناد ، مدارك علمي»  افغانستان نۀييآ « یغن

 وقت در اثر حاضر از آنھا استفاده نتوانم ، در چاپ یقي از تورم كتاب و ضیريقرار دادند كه اگر به خاطر جلو گ

 ی و علمی فرھنگیبرابر آنھمه لطف محبت و ھمكاردر . نده از آنھا استفاده خواھم نموديا نشرات آين مؤلفه ويدوم ا

  . ان ممنون ومشكورم يسر ھاشميپروف

 صاحب را در رابطه به موقف زن در یستانيشنھاد عالمانه و دانشمندانۀ سي آنست كه پیاددھانيگر قابل ي     نكتۀ د

ط درچاپ يرداشت مساعدت شرانده بادر نظيد است در آ يب وسالم است كه اميسالم ملتفت شدم ، بدون شك نظر صاا

  .   د يفزاي اثر بني ای شان برغناۀشنھاد دانشمندانينده پي آیھا

 مفصلتر ًی آنھا در عصر مشروطه نسبتا و اجتماعیاسي ، سی فرھنگیت ھاي زن ، فعالیاما در رابطه به جنبش آزاد

  . ن كتاب خارج استيتر از آن از حوصلۀ اه  شده است كه اضافیاد آوري

 م كمال ٢٠٠٤ یدن ، جنوريسو»  زن افغان یمايس« خاطر ارسال كتاب شان ه  صاحب بیستانيازجناب س     

  .امتنان دارم 

ن و مشروطه يليم با فعا مستقی به عدم استفاده از اقوال ومصاحبه ھایشنھاد محترم داكتر نثار احمد  صمد مبني     پ

 در یار غربت بلكه حتيبختانه كه از آن نسل نه تنھا در د بدمشروطه در خور توجه است ، امار حادثه يخواھان درگ

  . گرفت ينھا تماس صورت مآينه با ات نبود تا در زميد حي در قیداخل كشور ھم كس

ن مآخذو مدارك ين و معتبرتريترين اثر از اساسين ايه و تدويان تھي است كه در جریاددھانين نكته ھم قابل ي     ا

 كتب و نشرات ً اصالشود ،يده ميكه ديطور. استفاده شده است ) ی آنھا ترجمۀ دریج و خاریقابل حصول داخل

 ی خارجی از لسان ھاًين  آنھا قبالتري نادر ومعدود است كه اساسیليرامون مشروطه كشور نظر به عوامل متعدد خيپ

  . باشند ين مؤلفه مي آنھا شامل فھرست مآخذ ایده شده كه اسماي برگردانیبه در

 یستانيسن سي اكادمیدايان ، كاديسور ھاشميگر از جناب پروفيك بار ديداند تا يبۀ خود مين سطور وجي  اۀسندينو     

د  ين اثر مستفيز و ارزشمند خود در جھت بھبود ايشنھادات محبت آميو داكترنثاراحمد صمد كه ما را از مشوره ھا ، پ

  . م يساخته  اند اظھار سپاس و امتنان نما

مشرف صاحب كه در .  پ و محترم ع يح قبل از تاير كه در تصحيكار پاميپ.  صاحب كیا از محترم حاج     ھكذ

  . نموده اند ، كمال امتنان دارم یاري بنده را یوتري كمپیح و كار ھايش ، تصحيرايو

ه خاصۀ  كیز ومھربانم كه با شھامت و جان فشاني روحگل جان حشمت خانم عز–ل ي و محبت فامیاري     بدون 

ن يه وتدوي تھینۀ مناسب براي و زمیده ، وقت كافيدوش كشه  را بیليزن افغان است ، بار امور منزل و مشكالت فام
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. م مقدور نبودين كار براي او به سر رساندن ایاري بدون استعانت و چهيك جھان سپاسگذارم ا نمود ، ين اثر مھيا

ب عكسھا ،  يم وترتير كه در قسمت تنظيب هللا جان مري جان حشمت و حسیھكذا از مسعود جان حشمت و ذك

  .غ ننموده اند منت گذارم يچ گونه كمك دري از ھیشيراي و ویوتري كمپیكارھا

                                                                                                              داکتر اجرالدين حشمت

  

  

  

  : از ھموطنانی که خواسته باشند کتاب را خريد نمايند می توانند به آدرس ذيل تماس بگيرندآن عده
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