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  داکتر اجرالدين حشمت

  

  

  

  

  

  

  از جنبش مشروطه تا دولت مشروطه در افغانستان
  

قلم ه ن حشمت ، بيلدف داكتر اجرايتال» ازجنبش مشروطه تادولت مشروطه درافغانستان« : گذرا بركتابینگاھ

  ١  :یستانيسن اعظم سي اكادمیدايكاد

 :از لحاظ محتوا 

شتر يبھتر وبشناخت  ی پرثمردرراستای ازكارھایكي» ازجنبش مشروطه تا دولت مشروطه در افغانستان « كتاب 

رسوم  سواد با ی و بیشدت مذھبه  بیاشناخت جامعه . ستم است ين قرن بي نخستیجامعه افغانستان در دھه ھا

ك يكال سرانجام جامعه را از ي با داشتن عناصر معدود تحول طلب ، اما كارا و راده ئیلي قب– یوداليوعنعنات ف

. م مشروطه نمودي و رژی وارد مرحله استقالل طلبی و استبداد٢مه مستعمرهي و حالت نی تفاوتی وبیمرحله خمود

 در داخل كشور و حصول یم استبدادير رژيي منتج به تغت ، باالخرهيكار عناصر متشكلۀ مشروطيجه مبارزه و پينت

 كشور و بر یاسيات سي در حین قانون اساسين نخستيتدو .دي گردیس در بعد خارجياستقالل از چنگال استعمار انگل

 ھزاران غالم از اسارت اربابان خود، از یئگار ورھاي وبی تمام احاد افراد كشور و لغو بردگیاساس آن اعالم برابر

ك ي یه ئلي قب– یوداليك كشور فيط آن زمان ودر يمرام مشروطه طلبان در شرا. ن قانون بوديه اي اولیست آوردھاد

  .شرو بودي وپی مترقًمرام نسبتا

 زنان با مردان و ی برایش واعالم حقوق مساوي تحرك جامعه به پیم مشروطه براي رژی اصالحیفورم ھاير

ان ي از مالنمایئ وگرفتن امتحان مالیدي منع مر،ك زوجهي تعدد ازدواج به دي تحد،ر با مردانيت نكاح صغيممنوع

ن سن ازدواج يي تع،ون متنفذيل وروحانيازات سران قباي ولغوامتیئ به خاندان محمدزای، قطع معاش مستمر یوبنديد

 در یشگاه ماللياس مكاتب نسوان وزيسأه، تيس مشترك دختران با پسران دردوره ابتدائي دختران و پسران وتدریبرا
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ان ومطبوعات و ي بین آزاديمأات وتيرموقوته در مركز ووالينما ونشرات موقوته وغياتر وسيس تيسأكشور، ت

شود ي محسوب میخير تاري نظیك انقالب بين ھزار سالۀ كشور، يخ چندي در تارًت مسكن وجان مردم واقعايمصون

 شاه یر براياز بگي مفتخور وامتیل وخاندان ھايون وسران قبايد انتظار داشت كه روحانيفورم ھا نباين ريق ايباتطب

ت وشخص شاه پرداختند استعمار يب نظام مشروطي بودند كه به تخرین كسانينان از نخستيزدند، ايامان هللا كف م

تقالل ده واسيخاك ماله ا بيت اورا درآسيثي بود كه آبرووحی ازملتین انتقام كشيس مثل پلنگ زخم خورده در كميانگل

  .  كرده بودیئخود راكما

 بودكه برضد ین خاندانھايازنخست) فضل عمر (خي نورالمشای متنفذ حضرت شوربازار به سركردگیخاندان روحان

 یل جاجيان قباي لنگ را در میبات زد واغتشاش ماليكات وتخريفورمھا وشخص شاه امان هللا دست به تحرير

كات از طرف شاه امان هللا محكوم به اخراج ين تحريفر ھميخ به كيورالمشا نیووقت. راه انداخته ا بيومنگل در پكت

 فراوان بودند در ھم یليدان خود را كه در مناطق قبايل خان رحل اقامت افگند ومرياسماعۀ ريد، در دياز كشورگرد

سفانه از أن كه مت افغایليجامعه قبا. كرديك ميت تحريم مشروطيه شاه امان هللا ورژيس عليس انگلي با جواسیآھنگ

 یكردند وكمر به برباديگفت، آنھا قبول ميخ ميون بودند، ھرچه نورالمشاي بھره وگوش به دھن روحانینعمت سواد ب

ن صاحب يرخؤده است دانشمندان وميده بود وتا اكنون ھم ندي ندیمين رژي كه تا آن روز كشور ما چنبستند یميرژ

 ی ھا و كاستیم را با ھمه كمي خود آن رژیدھاي چشم دیبار از رو ومرحوم غیبيرت افغان، چون عالمه حبيبص

ك خلق ي حزب دموكراتیم چپي نادرخان وھاشم خان تا رژیم استبدادي ورژیب هللا كله كاني حبیئم داره يش بر رژيھا

ت  دولید وليف كه خوش درخشيح. ٣دھديح مي مالعمر ترجی وامارت متحجرطالبانی مالربانیم اسالميز بررژيون

  . مستعجل بود

 ازجامعه یمين نين بار است كه به حال ايت است و اوليار با اھميك بحث بسيكه ) ٣٠٦صفحه (در رابطه به زنان 

 یه و عھد بردگي كمون اولۀ زن در دوریافتن رد پاي یجاه م مشروطه توجه صورت گرفته است ، مؤلف بيدر رژ

ش و پس يت زنان كشور را در ادوار پيد ازآن، بھتر بود وضعالد وبعي در آن باره در ادوار قبل از میوبحث كل

ت حقوق زنان با عھد قبل از اسالم ي در وضعی ظھور اسالم خط سرخ درشتًاساسا. داديازاسالم مورد مطالعه قرار م

زن . دا كردي پی در قبل از اسالم تفاوت ماھوی ویت حقوقي با وضعیكله ت زن بعد از اسالم بيوضع. ده استيكش

رفت اسپ يزن به شكار م.  برخوردار بودیشتريھا و حقوق بي از آزادیئا بوداي بود یا قبل از اسالم اگر زردشتم

 در باره ی شاھنامه فردوسیداستانھا. نمودي میاريرون از منزل يكرد و شوھر را در امور روزمره در بي میسوار

دختران رستم زربانو و آذرگشپ و سھراب و گرد  گشتاسپ ویون زن كيندخت زن كابلشاه و كتايرودابه و زال و س

 یول. ن جمله منابع استيز از ھمي نی اثر گنجویزساسانين وخسرو پرويريداستان ش. ن دست استيره از ايد وغيآفر

شود و بدون ي اراده مبدل میت مرد به موجود بيدھد ودر ملكي از دست میطور كله ن حقوق را بيپس از اسالم زن ا

ر اسالم زن به انسان درجه دوم يبرطبق دسات. ض خود بروديادت پدر ومادر مري به عی ندارد حتاجازه شوھرحق

ك مرد يم يم مرد حق دارد ودر شھادت نيراث نياز م. تواندي كرده نمی با مرد برابریچ جا ومقاميكند ودر ھيتنزل م

 پدر وبرادر بزرگ و اقارب ی اسالم بر طبق عنعنهیشود وليدر ازدواج حق انتخاب به زن داده نم. شوديشمرده م

رون آمده نتواند ، مجبور است از ي بیرباشد واز عھده زناشوھريرند و اگر كودك وصغيگيم ميش تصمي برایو

در جوامع .  بخوابد كه چھار چند و ده چند او عمر داردیس خانواده اطاعت كند ودر آغوش مرد نره غوليئر ريدسات

.  را ذبح كندیوان اھليزن حق ندارد ح. ه برسدياست مقامات عاليوت وامامت ورعه مذھب زن حق نداردبه قضايش

ان و يان و غزنويان ، سامانيان وصفاري زن از صدر اسالم گرفته تا عھد طاھریت حقوقينسان در وضعيبد
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ج ي ھیئ و محمدزایان ھند و عھدابداليران وبابريان ايان وعھد مغول وعھد صفويان وخوارزمشاھيان و غوريسلجوق

ا يا طالق بدھد و يتوانست ھر وقت دلش بخواھد زن خود را بزند ين دوران مرد ميشود در تمام ايده نمي دیگونه تفاوت

رد وزنرا از حق يشتر بگي  وبی وھفتمی وششمیران وشاھان زن پنجمي مثل امی وحتی وچھارمی وسومیزن دوم

 تا یزان و زنان صورتي با كنیست عالوه بر زنان نكاحتواني كه خود میم محروم سازد در حالي دایش برايانسان

دن احكام نماز وروزه يش از فھميست بي زن الزم ن ر اسالميبر طبق دسات. دي بر قرار نمای رابطۀ  جنسیتناھيال

د در باالخانه سكونت يزن نبا.  مطالعه كندیگري كتاب دینير از كتب ديد و غيد شعر بگويزن نبا. شتر بداندي بیزيچ

ه فتد كه در آنصورت بي بیگانه ايرا مبادا چشمش به مردم بيا مردم بپردازد، زي باغ یاشته باشد واز آنجا به تماشاد

  .گريز دير آمي احكام تحقیوبس. انت خواھد كرديشوھرخود خ

 یب داشته باشد وسپس از حقوقن كتاي در رابطه به حقوق زن در اسالم در ایار جالبيد بحث بسي بایمؤلف محترم م

 یدند، براين حقوق گرديون متنفذ مانع تحقق اي آنان در نظر گرفته شده بود و روحانیت برايم مشروطيكه در رژ

 زنان در بسا موارد با احكام اسالم در یاقدامات شاه امان هللا در رابطه به حقوق و آزاد.  زنان داشته باشدیآگاھ

 یك عمل انقالبين جھت او دست به ي حقوق بشر صد در صد مطابقت داشت و از ایامروزن ي با موازیتضاد بود ول

  . ن كار باختي روبروشد و سلطنتش را بر سر ایعت محمدي محكم اسالم و شریلي با سیزد ول

 « ن كتب، كتابي از ایكي. دا كردي پیتوان بدانھا دسترسي در مورد حقوق زن در اسالم نوشته شده است میاديكتب ز

از » گري دیتولد« كتاب. طورمستند استفاده كرده  حقوق زن بیتوان از آن براينام دارد كه م» زن در گرداب اسالم 

پس از ھزار « ز ين شفا ونينوشته دكتر شجاع الد ) یني تا خمینياز كل( ل يح المساين شفا و توضيداكتر شجاع الد

ك كتاب كوچك من ي. توان استفاده كرديار ميار بسي بسینترنت ایت ھايز از ساياز داكتر شفا ون» وچھار صد سال 

  .  كارت كمك كندید برايفرستم شايت ميبرا

  

  

  : از لحاظ شكل 

 یف وطبقه بندي به نگارش آمده ، و از تصنیزبان فارسه ار روان بي بسۀويق وبا شي تحقی علمیارھاين كتاب با معيا

گر ي دیباشد اگر مؤلف محترم كميز مي نی وكاستی كمی دارایدمعھذا در موار. مناسب موضوعات برخوردار است

  :جمله  من. دياين بيئ دارد ، به حد اقل پای آن كه ھر كتابی ھاید كاستي آن وقت صرف كند، شایرو

صه ، ين نقي رفع ایبرا. شودي خواننده مالل آور می است كه برای طوالنیحده ن بير عناوي بحث ھا در زی برخ– ١

ن افغان يد جمال الديبحث س" مثال.  كاھش دادین فرعيا عناوين كوچك يا ثقالت بحث را با دادن عناوبھتر است ت

توان آنرا به چند قسمت عنوان ي و خسته كن است، می طوالنیلي خ١٤٢ ی ال١٢٥ص عنوان از صفحه يبدون تشخ

  .  و مطالعه كردیبند

ب ين افغان در آن تركيد جمال الديرسد كه سي نظر نم مشروطه خواھان اول ، بهیب اجتماعير بحث تركي در ز– ٢

ده يت آنرا داشته ونه كدام اساس نامه مشروطه خواھان اول به قلم او تاكنون ديحضور داشته بوده باشد او نه عضو

 كه مشروطه خواھان طرفدار حكومت مشروطه در یزم است ، در حالياو علم بردار نھضت پان اسالم. شده است 

ه  و بید او را استاد محمود طرزي بایم ، ميت بدانيد را علم بردار نھضت مشروطيھر گاه س. بودندداخل كشور 

چگونه نقش يرا او ھيز. م نه مشروطه خواھان اول را ي او بدانیشه ھايم مشروطه دوم را ملھم از اندير مستقيطور غ

ا دوم يت اول يب مشروطيست در تركي نبنابرآن الزم.  نداشته استیت افغاني در نھضت مشروطی نظری و حتیعمل
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 یادآوريزم و ضد استعمار يك روشنفكر پان اسالمين به عنوان ي جمال الد-ديست از سيبا.  ل شدي قای او نقشیبرا

 یشه ھاير اندير تاثي را زیسي و مستعمرات انگلی اسالمی از كشورھایاريكرد ، كه سر از افغانستان بدر آورد و بس

  . ك مشروطه خواه يث يبه حخود قرار داد نه 

 كرده است تا شاه امان هللا را یرسد كه مؤلف سعين به نظر ميچن) عوامل سقوط مشروطه (  در بخش ششم – ٣

نجا بر شمارد ، يس شاه امان هللا را درھمأم مشروطه و در رينكه جوانب مثبت عملكرد رژيمحكوم كند چه قبل از ا

 ی برایت رھبري وقف نموده تا شاه امان هللا را كوچك وفاقد صالحی نكات برجسته كردنیتمام توجه خود را برا

 جمع شده كه یان فاكتھايدر م. ديت را به گردن شاه بار نماي شكست مشروطیھاي جلوه دھد وتمام مالمتیجامعه افغان

 ھم یاولپندت قرارداد ريس ھئيئث ري احمد خان به حی علین والييده ، تعيا موجب سقوط دولت مشروطه گرديگو

 یز از جمله عناصري احمد خان نینكه گفت شخص عليمگر ا.  نداردیشود كه با عوامل سقوط چندان ارتباطيده ميد

ز يبرعكس چ.  با شاه برداشت و در صف دشمنان شاه قرار گرفتی سردشمنی ماه حبس خانگ٢١بود كه بعد از 

فورمھا با آنھا سر ي است كه از ھمان آغاز طرح رت متنفذيگرفت ، نقش روحانيد برآن مكث صورت مي كه بایمھم

ن ي در ایستي بایمؤلف محترم م. دي مشروطه خواھان و شخص امان هللا خان گردی جنباند و باعث ناكامیناسازگار

 در یت ھنوزھم در افغانستان نقش سرنوشت سازيراكه روحانيز. ديا اكنون بنمايكرد ويشتر ميخصوص توجه ب

  . م ھا داشته ودارد يل رژا اضمحالياستحكام و

ن كار از يا. افته كه مؤلف از آنھا استفاده كرده استي مآخذ ومنابع كتاب اختصاص ی بخش ھشتم به معرف– ٤

ن بخش در اول كتاب وبعد از يبھتر است ا. ار مھم و در خور توجه استيشود ، بسين اثر دانسته ميحسنات ا

رد ي قرار گیابين آن منابع مورد ارزيتواند عمده ترياگر خواسته باشد مده شود و يا مقدمه مؤلف گنجانيشگفتار يپ

 داشته و ی صورت گرفته ، چه خالھا ونواقصین خصوص قبل از وي كه در ایئح شود كه آثار ونوشته ھايوتصر

تذكر چ وجھه مانع ي به ھیابين ارزينه است؟ اين زمي در ای از آثار قبلیتھا و چه برتري چه مزیاثر حاضر دارا

  . ستير آن ني منابع كتاب در اخیفھرست عموم

و در شناخت چھره ھا ورجال . دھدي مشروطه خواھان پاسخ میالت وخواسته ھاي مختلف تمایايكتاب حاضر به زوا

سر ه  كه مؤلف از مآخذ دست داشته بیئل ھا واستنتاج ھايتحل. ت كار بس در خور قدر انجام داده انديمؤثر مشروط

من كار داكتر . دين و شادباش بگوي و توجه روشنگرانه شان آفریدارد تا بر زحمت كشي، آدم را وا مرسانده است 

دوستان ه ن اثر را بيشان خواندن ايك به ايسته ضمن عرض تبري  قدر نگرۀديصاحب حشمت را در عالم غربت به د

  . كنم يكتاب واھل مطالعه سفارش م

  

  :يادداشت

ما را به امر آزادی مطبوعات وامانتداری در قبال نبشته ھای ديگران رسانيده، به ھيچ  نشر اين قسمت کتاب تعھد -١

   .تلقی گردد"  نويس ظتقري"معنای تأئيد شخصيت نبايد به صورت 

چه در آن زمان . درست نمی باشدبه افغانستان قبل از استقالل " نيمه مستعمره" از نظر ما به کاربردن اصطالح -٢

  . قالل موضوعيت يافته است تبه ھمان اساس جنگ اسکه بود " رهمستعم"افغانستان 

 پای تائيد ويا تکذيب مفاخر تاريخ نويسی در افغانستان چون آقايان حبيبی وغبار را در وقايع بعد از مرگ شان -٣

يادان غبار چه در حاليکه زنده . ی در امر تاريخ نويسی تعبير گردد  حد اقل می تواند به مثابه بی دقتداخل ساختن،
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 چطور می توانستند - در قيد حيات نبودند-وحبيبی تجربه زندگانی در تحت حاکميت طالب ويا جھادی ھا را نداشتند، 

  .قضاوت نمايندھا در بارۀ آن

 AA-AA        از طرف اداره پورتال

  

  

  

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