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 ۰۷/۱۲/۲۰۱۲              احسان لمر

 (22)  اخوندزاده عبدالواسع مولوی
 *کاکر عبدالرحیم مولوی  نواسه و خاکی عبدالروف مولوی اخندزاده سترگ دانشمند و روحانی فرزند عبدالواسع مولوی      

 و نمود اکمال فرزانه و دانشمند پدر نزد را خویش تحصیالت و متولد قندهار در( م 1781ــ  ش 1121)  سال درمی باشد که 

 حاضر عصر متبحر علمای جمله از» اخوندزاده  ،رستاقی عبدالحکیم قول به. درآمد روزگارش برجسته علمای شمار در خود
 اه دل مهیج بیانش حسن. نداشت نظیر فصاحت و بالغت در. رفت می شمار به نقاد و حساس و دراک نهایت. بود افغانستان

   1.«شدمی گفته اقران سرآمد تجوید، ادای با کامل قرائت و ادب علم در و …بود

  دهبو  (معارف مدیر معادل) قندهار  ابتدائیه مکاتب دار رشته سر سراج خان هللا حبیب امیر سلطنت اواخر درمولوی واسع     
 .میباشد کشور آزادی و  دموکراسی معارف، صادق مدافعان و داران پرچم از

 . بود دولتی  مقامات و مقام از هراس بی و ترس بی و نفس پاک و جدی قاطع عالم اخالقی، و عالی سجایا با واسع مولوی     
 واسع  مولوی که دارند واحد نظر هاشمی پوهاند حبیبی، پوهاند غبار، پوهنیار، ودمسع سید. است خواه آزادی و مبارز  مرد وی

!!  میبیند؟ تردید و شک بنظر را او بودن سهیم فرهنگ صدیق میرمحمد هم باز ولی بود، دوم و اول مشروطیت گروپ عضو
 یدلیر و خطیب مرد علمیت عالوه بر آنها که میگوید شان درباره صاحب میر چنانچه: "... مینویسد پدرش از نقل به پوهنیار
  انش پدر  علمی مقام و  استادی پاسه ب خان هللا حبیب امیر اما...  شدند محبوس شیرپور در مشروطه حرکت ظهور در که بودند
  1" کرد رها  نموده عفو را آنها
 رتیبت در ترکی بیگ بدری و کاتب محمد فیض با همراه شورا تقنین ادارهء در و شده خواسته کابله ب امانیه دورهء آغاز در    
 دیده هم او نام غازی اعلیحضرت توشیح از دبع 1211منشور قوانین اکثر در چنانچه. میکرد کار آن تطبیق و قوانین تنظیم و

 ولویم پنجشیری، عبدالحی مولوی اخندزاده، واسع مولوی دوره این( اساسی قانون) اساسی نامه اصول ترتیب و تهیه در. میشود
 .بودند سهیم...  و خان حسین محمد مولوی خان، بشیر محمد
 استرداد سالگرد وهفتمین نود تقریب به)  "1111 دارالسلطنه جرگه لویه رویداد"جناب دکتور عبدهللا کاظم در این اواخر     

 ( را بدست نشر سپردند که در جائی از آن از زبان مولوی اخوندزاده می خوانیم که:افغانستان استقالل
  ذلت و عزت و خرابی و خوبی و عملیات و اجراآت همه در وزراء باید است متین و درست بسیار ها نظامنامه فقره این"     

 خود که بگذارند بردارند، خویش همت دوش بر را آنها ذمت بار مسئولیت مقام در نباید را شاهانه ذات باشند، مسئول مملکت
 وزراء با مرحمت و شفقت شیوه طور این همایونی ذات از. بگویند جواب خود روائي کار و اجراآت و اعتراضیه مسائل در آنها

 شتربی آنها که است معلوم نمایند، مدافعه آنها طرف از گذاشته آسایش به را آنها هم پرس باز و استنطاق حین در که دارند مرعی
 .کرد نخواهند توجه مملکتی اصالحاته ب خود شخصی فوائد از بجز و ادد نخواهند خود وظیفه و بکار وقع شده غافل این از
 هم سؤال و جواب آنها طرف از و میدهند انجام شان خود را وزارتها کار میفرمایند اظهار چنانچه ملوکانه اشرف ذات واقعا   اگر

 بدارید؟ می خود مهبذ را آنها بار چرا پس  دارند، وظیفه خود از آنها اگر و است؟ بکار چی نام برای آنها بودن پس  میکنند،
 وزراء های کار در طرف هر در خرابی انوع که  انگارند نمی مسئول  را خودشان وزراء که است امر همین از کلی نقص
 تشخیص و نمیبرد بکار را وقت خود دست زیر مامورین انتخاب و مقرری در که  ما داخلیه صاحب وزیر مثل است هویدا
 در را معارف امورات  تمام که معارف صاحب وزیر مانند و آورد نمی اجرا معرض در است، الزم چنانچه  را عالج و مرض
 1"پندارند میه ن خود بر را مسائل این داری ذمه ایشان از را احدی و است افکنده تعویق
 همواره که فروعات و مهم غیر اختالفات در را مطولی بیانیه یک خاسته پا بر:  عبدالواسعمولوی  سرطان 03 جلسه در     

 در. اشندب متفق هم با اصول در تا بکوشند اسالم همه باید :گفت نتیجه در کنان ایراد است، تمام شنید و گفت موجب عوام بین در
 ....بپیچند باهم که نیست الزم هیچ فرعیه مسائل
 گذارد، بنا اسالم در را پنجمی مذهب که کسی گفت کرده بیان هجری ۰۰۰ سنه در  را حقه مذهب چهار وضع موجبات)وی(     
 نبدی اند، خواسته نظامات تحقیق و تدقیق جهت جرگه لویه در اعلیحضرت که  را علمای گفت آخر در و باد او بر خدا لعنت

 میان از باطله مذاهب دیگر و بگیرد دربر را اسالمیه مذاهب عموم که باشند مانع و جامع طوری نظامات باید که است غرض
 مذاهب بهترین و ترین پاک که حنفیه مذهب علماء، عموم گفته بقرار باید که است همین نیز خودم شخصی خیال. شود برداشته
   ".شود کرده ایزاد افغانستان اسالم دین تشریح در است، اسالمیه

 که را چیزی" : چنین اظهار نظر نمود که در مورد نکاح صغیره فضل عمر خان مجددی ن روزجلسه همیدر جریان      
 بزرگ مهمات از صغیره نکاح فاما است، درست خیلی اندیشی عاقبت و شفقت نظر نقطۀ از اند فرموده غازی اعلیحضرت

 نکاح مرتاضین از عدۀ حتی است، آمده مرقوم فقهیه کتب در األرای  معرکته در مطولی ابحاث آن در و است فقهیه مسائل
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 مسنون ،اند کرده نکاح صغارت در را «رض» صدیقه عائشه حضرت المومنین ام پناهی رسالت حضرت که براین را صغیره
                           ".گردد مسموع محاکم در آن دعاوی و جائز صغیره نکاح که میشود رجاء لذا اند، شمرده نیز [سنت] 

 در اولواالمر امر و  است درست است، شده صغیره نکاح انسداد در که حکمی" :  گفتوی  جواب به عبدالواسع مولویمگر 
 لفظ و ضعیف قول که است اصول ُمسلمۀ  مسئله این زیرا میگیرد، بر در را «بودن واجب»   وجوب  حکم مسائل این مثال
 فت،یا انضمام اواالمر امر مباح فعل باین چون. است مباح صغیره نکاح حاالنکه میرساند، وجوب بمرتبۀ اوالواالمر امر را قلیل

 حکم آن برخالف چون داشت جواز صرف فقهیه کتب در صغیره نکاح ینکها با اینرو از. است دریافته را وجوب  حکم ظاهرا  
  ".گردید ممنوع شرعا   وً   ظاهرا شد، صادر همایونی

 داخل خود سخیفه خیاالت و ضعیف مسائل از کورانه کور نظامات در شما امثال و شما که را چیزی" : گفت یک مال دیگر    
 آیا . است تان امثال و شما بر آت گناه و مظلمه تنها. نیست ما غازی معظم امیر صفات ستوده ذات بر مالمتی حقیقتا   اید، کرده
 و تاس کرده نکاح صغارت آوان در را شهعای سیدنا مرتبت ختمی حضرت که نشنیدید صاحب حضرت زبان از و نمیدانید شما
 سنت چگونه پس. میشود شمرده مسنون امور از نیز صغیره نکاح این و اند ورزیده دوام امر براین خلف و سلف اهل از عدۀ
 . گردد اصدار حکمی آن خالف بر بلکه «ساقط»   اسقاط مسنونیت رتبۀ از تنها نه المراو بقول

 مسنون را صغیره نکاح مغالطه، بر و کردید سهو سنت تعریف در شما!  مالصاحب:  به جواب وی گفت عبدالواسع مولوی 
 یحتفر و اند خفته و فرموده تناول طعام «ص» اکرم رسول حضرت چنانچه. است طبیعی و عادی سنن از آن که زیرا دادید قرار
 و عادت آن از پس. اند فرموده نکاح نیز را صغیره ،ضمنا   اند کرده است، ملزوم انسان یک با طبعا   که اموراتی غیره و مزاج
 کرد استخراج را مسنونی امر یک نبایست طبیعت

 امتناع جواز عدم در را طوالنی بیانیه خواسته پا بر صاحب مولوی علیه بر است، تمیز اعضای از یکی که:   عبدالرشید قاضی 
  ....نمود ایراد عبدالواسع مولوی مغالطه و سهو و صغیره نکاح

 طبق بر عبدالواسع مولوی تنها را نظامنامه این که میشود مفهوم چنان العموم علی شما بیانیه ازین صاحب قاضی:  اعلیحضرت
 هیچ آن تدقیق و تصویب و مالحظه در شما اعضای باقی و شما. است داده آن انطباقه ب امر نموده تصویب و گفته شریعت
 شرع مطابق شما های دستخط و امضاءه ب یاید می گذارش شما مالحظ از اینکه از بعد نظامات تمام حاالنکه. اید ننموده مداخله
 و مهر واسطه کدامه ب که نمیدانم نظامنامه این در متاسفانه. میشود گذارده اجراء محل در آن از سپس میشود، انگاشته شریف
 نقیدت مورد مضمونی یا و عبارت یا و لفظ کدام که کند خدا است، عالی جناب مهر که نظاماتی دیگر در خیر، نیست شما امضای

 باشی، خور در که را مجازاتی آورده استنطاق تحت هم را شما کردی اظهار خودت طوریکه منهم تا گردد" جرگه لویه" تردید و
    .......گردد اجراء باالیت

 و شنید و گفت موجب صغیره نکاح و انجامید بوقوع صغارات های مواصلت در که مشاجراتی و دعاویه ب نظر لکن....    
 دمیدانی افغانی ملت عموم حقیقی خواه خیر و معنوی پدر  مرا چون گذارید برآن را شرعی قیود اندکی است، متمادی مخاصمت

 ینا از بدهد اطالعات نموده بینی پیش را او نقصانات و معایب و مضار از کهتر به مهتر و پسر به پدر وظایف از یکی این و
 جائز صغارت نکاح شرعا   اینکه با نمائید ابالغ من ملت عموم به مرا درخواست این وکالتا   حضار شما که میدارم عرض رو

 صغارت مواصلت از باید الوسع حتی انجامد می طرفین منفرات و مناقشات و مشاجرات و بدعاوی آن نتیجۀ چون فاما است،
 ".پرهیزند به
 مقرر ،بگیرد نکاحه ب را کسی بالجبر که کسی نظامنامه ینا درین جلسه و موضوع گفت: " در ا پنجشیری عبدالحی مولوی    

 .ستا داشته مقرر ناجائز بها مفتی مسائل فقهیه کتب مروجه اقوال و ضعیفه روایات از بجز را بالمال تعزیر حاالنکه است
   ".گردد موقف بالمال تعزیر ما نظامات تمام در بلکه مقام این در تنها نه که آرزومندم

 نا را شخصی"  «رض فاروق اعظم حضرت عمر زمان دری حکمران کدامبه جواب گفت:  خواسته پابه  عبدالواسع مولوی    
 المؤمنین امیر. برد شکایت عادل امام آن حضوره ب را مسئله این وی و بود زده او بروی طپانچه چند و رنجانده خود از حق
 .کند خوشنود را عارض رفته وی که شد احکام حاکم بر رو این از. شد مالمت حاکم نتیجه در کرده برو رو را عارض و حاکم
 جائز ما علمای را بالمال تعزیر که اینجاست از. کرد خوشنود خود از را عارض دینار و درهم بچند معذرت و عذر از بعد حاکم
  ".اند گفته
بر نکاح صغیره فیصله به عمل آمد که :" به اصطالح روحانیت  یرانها در این جلسه در اثر پا فشاری بی نهایت هوس    

 حیحص صغار نکاح کرام آئمه جمیع اتفاق به علیه هللا رحمت اعظم امام حضرت مهذب مذهب و فقهیه شرعیه کتب مسائل مطابق
 دهیممی رأی و حکم چنین مذکور فقره اصالح در علماء ما نآ بنابر. صغیره نکاح در راست صغار اولیای تصرف  شرعا و است
 و الحقه دعوای و گیرد قرار نو از سر کبار نکاح مثل عاقد ولی طرف از شان نکاح صورت و جائز صغارت حالت نکاح که

 . باشد مسموع  عموما سابقه
 

 سوری ختنه و عروسی و نکاح نظامنانه بر مذاکرات ضمن در را که نظریه همان تقریبا ینجاا در امان هللا خان اعلیحضرت
 یها اتفاقی بی و تکالیف و ) جمع مضریت و ضرر( مضار بدین نظر : "که فرمودند خاتمه در داشته ایراد است، شده مرقوم

 او ات میکنم تان برای را پدرانه نصیحت این خواهانه خیر است، شده دیده ام افغانیه محبوب ملت بین در صغیره نکاح از که
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 باریکی یک اعالم علمای تقریر از هم و ورزند (اجتناب)  تجنب صغیر نکاح از االمکان حتی که دارید ابالغ ملتم عمومه ب را
 هر که است (کالن پدر)  جد و (پدر) اب   حقوق از تنها صغیره و صغیر نکاح حق که کردم درک انور شرع در نیز را دیگری
 4 ".دارد ردانوخ هب نسبت را شفقت و رأفت درجه منتهی آنها کدام
 و رشد جهت(. م 1211ــ ش 1111) بود آن شرعیات استاد خود که کوشید حکام و قضات مکتب سیـس تا به واسع مولوی     

 .گردید  افتتاح زاده اخند مولوی بریاست«  مرکه پشتو د»  پشتو زبان تقویه
( خان هللا امان دوره از پیش: " )نویسدمی قضایی، قوانین تدوین و تنظیم در عبدالواسع مولوی نقش درباره غبار، محمد غالم    

 ماا برنده آلت یک شکل به او دست در تعزیر اسلحه و دانست، می مایشاء فعال و مختار قبال جزایی مورد در را خودش قاضی
. ودب او شخصی قناعت و تشخیص و قاضی اختیار در بلکه معینی، و ثابت جرم وقوع از قبل جزای زیرا داشت، قرار کشدار
 اهدبخو که هرگونه اعدام، تا کشیدن گوش از او اجتماعی مقام و امر ظواهر به نظر را مرتکبین جرم، یک در توانست می قاضی
 داشت، قرار قندهاری خان عبدالواسع مولوی آنها راس در که متجدد فقهای عده یک دستیاری به خان هللا امان شاه. نماید محکوم

 مبدل دیرتق به را تعزیر و محدود را قاضی وسیع اختیارات این امانیه القضاة تمسک به موسوم کتاب جلد دو تصنیف وسیله به
 معین و تصریح آن مواد در جرمی هر مجازات که درآورد جزایی مدون و مستقل قانون شکل به را القضاه تمسک یعنی نمود،
 2".باشد شده
 ش  1111) سال در او بود آن واقعی معنی به  کاکه و عیار و هراس و بیترس نهایت و صادق ریا بی پاک مرد زاده اخوند     

 بالغت و فصاحت با جمعه خطبهء در خشتی پل جامع مسجد در روزی بعد سال سه که شد مقرر محاکمات رئیس(  م 1211 ـ

َها َیا»  مبارکه  آیه و نموده وعظ َ  أَِطیُعوا آَمُنوا الَِّذینَ  أَیُّ ُسولَ  َوأَِطیُعوا هللاَّ رِ  َوأُولِي الرَّ َمأ ُكمأ  األأ  م مرد: "  که نمود تفسیر را« ۖ   ِمنأ
 و خیر براه را م مرد چگونه  اینکه بر داریم علم ما زیرا نمائید اطاعت روشنفکر و منور واقعی علمای از رسول و خدا از بعد

 اخوندزاده و آشفت بر موعظه برین که نمودند تحریک چنان درباریان را شاه." داریم حذر بر منکر از و نمائیم هدایت صالح
 تحریک به ولی نمود، دفاع نظرش از بود اش صه خا که هراسیء بی و شجاعت با واسع مولوی ولی نمود احضار دربار به را

 .که یک سال دوام کرد نمود روانه زندان به را او شاه  درباریان شدید
 شده لداخ  عواس مولوی که بود نشسته مجلس صدر در روزی و مقرر تمیز رئیس بحیث بارکزائی عبدالشکور قاضی زمانی    
 مرا: که داد جواب قاضی ی،ی نشسته تمیز ریاست کرسی بر آمده حق کدام به تو که کرد خطاب خان عبدالشکور قاضی بر" و

 وت اما است، علم بی شخص یک و نکرده تحصیل اعلیحضرت که گفت صاحب مولوی. است کرده مقرر اعلیحضرت حضور
 خاصاش باید آن اعضای تا رئیس از است علمی دستگاه زتمی ریاست که میدانی قدر همین اما نیستی مال چندان اینکه وجود با

 6"  ترف خانه به  آمده بر ریاست آن از  احتجاج برسم صاحب مولوی .باشند دانشمند و عالم
 عالی فاسد و خاین مامورین روحانیت، ها، سردار دسیسه و تحریک به کلکان و شینوار پکتیا، ارتجاعی اغتشاشات از دبع     
 به شرعی فتوای  واسع مولوی ،دوم و اول خواهان مشروطه جنبش  سقوط با اجنبی حمایه و تحریک توطعه و دولتی رتبه

 مولوی کلکانی هللا حبیب دولت توسط قندهار اشغال و خان هللا امان  خروج از بعد ولی داد، خان هللا امان شاه  رژیم طرفداری
: فتگ پاسخ در وی پرسیده وی از را  فتوا علت و احضار را مولوی امیر، فرستادند، کابله ب زنجیر غل با و دستگیر را واسع

 ستورد به و آمد خشم به سخن این از " حبیب هللاشوید ید قطع شریعت حكم به باید سلطنت؛ غاصب و هستید طریق قاطع شما"
 ( م 1212 می ـ ش 1117 جوزای. ) شد بسته توپ به عبدالواسع مولوی کابل، شیرپور در او

 رقش  فیلسوف ما سید از کشور آگاه روحانیت. داشتند آور درد نهایت سرنوشت ما کشور در دینی تعلیم موسسات دین"      
 مالج که نبودند  همینها یاآ آخر .شوند می کوبیده  منحط شریق سوی از سطور این نگارش لحظه تا گرفته افغانی الدین جمال
 علیه چینی توطعه جز ای وظیفه که نبود عثمانی ترکیه الماالس شیخ صیادی  ابوالهدای  همین. نمودند اخراج  کابل از را الدین
 فتوی میسازند، شایعه راه ینا در و است بلند های داص ساختن خاموش نآ  که دارند وظیفه یک دسته این. نداشت جمال سید

 8!." آن فقهی  احکام و  آداب همه مراعات با ذبحی میزنند مسلمانان شرعی ذبح به دست سپس و میدهند
 : است مانده میراث  به ذیل اثر هفت شهید واسع مولوی از     
 
 
 م 1211 ــ ش 1111 سال در که جزا احکام دارای  دومی و جزا و حقوق بر مشتمل اولی جلد، دو  ـ القضات تمسک 

 .بود گردیده  طبع کابل در
 (.1216 ـ ش 1122) تالیف دنیوی، و دینی مبانی و بعثت مقاصد و قرآن نزول فلسفه در اسالمی حکمت 
 ق 1114اسالم نظر از ومتحک تشکیالت و  ـ اداره بارهء در اسالمی حکومت. 
 ش1111 سیانگلی و پشتو دری، های بزبان  ـ بقره و فاتحه  ورهءس سیرتف. 
 کابل در  ش 1111 سال طبع قرآنی، المیاس فلسفهء تعلیمی مضمون در دنیات اساسی عنوان. 
 ش 1111 بعط ـ الحسنی اسماء معانی بر تملمش خدا شناخت.  
 م 1271 ــ ش 1161 سال کابل طبع  پشتوـ بزبان تعاون. 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  زاده اخوند عبدالرب مولوی
 در را خویش تحصیل و متولد(  م1788ـ ش 1124) سال در که باشد می واسع مولوی کهتر برادر و خاکی پسرمولوی دومین

 .بود رسانیده اتمام به دانشور پدر محضر
 دانیزن اول خواهان مشروطه گرفت و گیر در.  مینمود تدریس حبیبیه مکتب در را اسالمی فلسفه و دنیات سراجیه دوره در    
. ودب کابل دارالمعلمین و ابتدائی  مکاتب مدیر و معارف شورای عضو( سالگی پنج و سی) در شد آزاد دیگران از زودتر ولی

 رد  خاکی مولوی وفات از پس. میرسد مالحظه به االخبار سراج در جدید سبک با دینی مسائل در او تدقیق از زیادی مضامین
 جالل در سرسام و محرقه تب اثر در( 1212 فبروری 11)در و گردید درباریان محشور حضور مالی حیثه ب وی( ش1121)

 : از عبارتند عبدالرب مولوی  طبع شده آثار. گردید مدفون جا همان در و وفات آباد
 
 ابتدائی پنجم صنوف برای العقاید سراج. 
 چهارم الی اول صنوف برای جلد چهار در دنیات. 
 اولواالمر اطاعت. 
 القضات سراج. 
 اسالمیه لسفهف مقدمه. 
 ( ص)  نبوی سیر در السیر سراج. 
 جلد دو در الفقه سراج. 
 االخبار سراج در متعدد مقاالت . 

 
***************************************** 

 یفتوای که بوده خان ایوب سردار طرفداران از و انگلیس ـ افغان دوم جنگ مبارزان از یکی( کاکر عبدالرحیم مولوی)  اخوندزاده واسع مولوی جد  *

 را وا دولتی قوای ولی برد پناه مبارک خرقه به وی ،امیر قوای توسط قندهار فتح از بعد بود داده ها انگریز با همکاری دلیل  به خان عبدالرحمن علیه بر

 8 .بود نموده یاد حادثه آن از(  التواریخ تاج)  کتابش در امیر زد، گردن را او شخصا   خان عبدالرحمن و آورده برون آنجا از بزور
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 مبارک  ي خرقه زیارت و قندهار
 

 مراد خاک او   خاک   را   دل   اهل    سواد    مینو    کشور   آن   قندهار
 ها سیماب چون      تابنده    ها   آب  ها آب ها هوا  ها     بو    ها   رنگ
 ها  نار اندر     بسته    یخ    ها  نار  ها  کهسار     خلوت   در   ها   الله
 دوست  سوی  محمل  بند بر  ساربان  دوست کوی را ما است شهر آن کوی

 نجد     یاران  از  دیگر   سرایم  می
 بوجد      آرم   را   ناقه   نوائی   از

 اقبال الهوری                                                                            
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