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داکتر عبدالرحمن زمانى

اصالحات امانى علت اغتشاش یا قربانى اغتشاش؟
(قسمت )٤

ارتباط اغتشاشات با اصالحات
چون از یکطرف اغتشاشات از نظر زمانى بعد از مراحل مهم دورۀ اول و سوم اصالحات واقع شده اند ،و از طرف
دیگر پیشنهاد بعضى از ریفورم هاى اجتماعى مورد استفادۀ تبلیغاتى مخالفین دولت قرار گرفته ،و علت عمدۀ به
اصطالح مخالفت مردم بمقابل رژیم امانى و سقوط آن خوانده شده است ،این تصور را بار آورده که گویا اغتشاشات
نتیجۀ عکس العمل مردم بمقابل اصالحات بوده است .
ارزیابى علل اغتشاشات وشکست نهضت امانى به تحلیل و تجزیۀ عوامل مغلق و پیچیدۀ آن نیاز دارد .درین که
اغتشاشات سبب تاخیر و انقطاع برنامه هاى اصالحى و انکشافى و سقوط رژیم امانى شد ،هیچ شکى وجود ندارد .ولى
شکست رژیم امانى را باید از ناکامى اصالحات تفکیک کرد.
براى پاسخ به این سؤال اساسى که آیا اصالحات سبب اغتشاشات بوده است یا قربانى آن ،به مطالعۀ عوامل مختلف
اغتشاشات و تفاوت آن با آنچه توسط مخالفین مذهبى رژیم امانى ادعا شده است ،مى پردازیم .
آيا افسانۀ مخالفت مردم با اصالحات و پالنهاى تجدد و پيشرفت حقيقت دارد؟
غازى امان هللا خان مى پنداشت که اصالحات او عوامل شورش را تشکیل نداده ،بلکه حکومتش «قربانى تبدالت
سیاسى که از سوى روحانیون متعصب ټهریک و حمایت گردیده – شد است» )۱(.اما عدۀ از مؤرخین غربى و پیروان
افغانى شان اغتشاشات را نتیجۀ مستقیم اصالحات دانسته و علت آنرا نیز تعصب و پسماندگى جامعۀ افغانى و اشتباه
امان هللا خان در شتابزده گى و درک نادرست اوضاع کشور و جامعه اش میدانند.
گریگورین نویسندۀ کتاب ظهور افغانستان مدرن تحت عنوان "امان هللا خان ،قهرمان بد شانس مدرنیزاسیون"
مینویسد که برای بسیاری از مشاهده کنندگان معاصر انگلیس ،سقوط امان هللا ریشه در بی حوصله گی یک بخشی از
افغانها و تعصب در بخش دیگر آن دارد .به گونۀ مثال کومیون پلت ( )Comyn-Plattتشریح میدهد که «این همان
داستان کهن جوانانی است که عجله دارند ،و اگر فقط یک چیز وجود داشته باشد که افغانها آنرا دوست ندارند،عجله و
تغییر است» .او از مایکل اودییر در روزنامه های دیلی میل و سندی اکسپرس نقل میکند که « امان هللا کوشش نمود
راه غرب را در پیش گیرد و بنابرین ویرانى خودش را با بی پروایی و تالشهای نا سنجیده ،باپایمال کردن سنت ها و
مذهب قبایل محافظه کار و متعصبی که هیچگونه وفاداری به جز به نام ،به حکومت کابل نداشتند ،آماده ساخت».
گریگورین از ایمانوییل نیز نقل میکند که گفته است «افغانها ممکن مُتعصب ترین مردمان مذهبی در روی زمین باشند
و مالها عاملین اصلی براندازی امان هللا بودند .».بنظراواغتشاشات عکس العمل مردم بمقابل برنامه هاى بلندپروازانه
و وسیع اصالحات اقتصادى -اجتماعى بود ،مردم گویا به قبول کردن پیشرفت تمایل نداشته و براى مدرنیزاسیون آماده
نبودند.
براى اینکه بدانیم آیا م ردم براستى با تجدد و پیشرفت مخالف بودند ،به چشم دیدشادروان غبار مراجعه میکنیم  .او
میگوید که « حکومت امان هللا خان بعد از تصفیۀ حساب با دولت انگلیس مشغول اصالحات داخلى گردید .مردم
افغانستان که طالب پیشرفت بودند ،جداً به معاضدو همکارى دولت برخاسته از تمام ریفورم هاى جدید عمال استقبال
کردند و چنانچه در جنگ با انگلیس با جان و مال بذل مساعى نموده بودند ،براى نشر معارف جدیده در مالیات بدهى
خود فى روپیه چند پیسه به نام "اعانۀ معارف" قبول و در تمدید سرک ها داوطلبانه خدمت و از صنایع جدیده و نظام
دیموکراتیک به شدت پشتیبانى کردند .حتى زنان کشور در مدارس داخلى ،نشر جریدۀ "ارشاد نسوان" ،تاسیس انجمن
"حمایت نسوان" و غیره داخل فعالیت شدند .روى همرفته مردم در تمام این ریفورمهاى نا آشنا بدون اندک تعصب و
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کهنه پرستى از دولت جوان افغانى حمایت و پشتیبانى نمودند .اینست که شاه توانست ریفورم هاى خود را در مرحلۀ
اول از  ۱۰۱۰تا  ۱۰۲٤کامیابانه و دلیرانه علیرغم دسایس خارجى و ضدیت قوه هاى ارتجاعى در محل تطبیق گذارد.
و اما مرحلۀ دوم ریفورم که از  ۱۰۲١تشدید شد ،با منافع عمدۀ که داشت در جنین خود معدوم گردید...قضاوت کسانى
که ناکامى ریفورم را نشانۀ جمود و تعصب ملت افغان دانسته اند ،ارتباطى با واقعیت ندارد .در واقع مردم افغانستان
مثل هر جامعۀ بشرى طبیعتا خواهان پیشرفت زندگى است .تاریخ افغانستان نشان نمیدهد که مردم افغانستان بر ضد
تمدم و فرهنگ در هیچ دورۀ قیام کرده باشند)۲(» .
استاد فضل غنى مجددى ،نوۀ حضرت محمد صادق مجددى یکى از مخالفین سرسخت امان هللا خان  ،درین باره
میگوید که « اصالحات امان هللا خان سبب حقیقى آغاز انقالب نبود .ملت افغانستان پادشاه را در تطبیق بسیارى از
اصالحات همکارى نمود ،لیکن مشکل تطبیق اصالحات و اشخاص غیر مخلص در داخل دستگاه دولت اسباب کراهیت
ملت را نسبت به اصالحات آماده ساخت ،نه خود اصالحات  .ارکان دولت و والیان در والیات در اشتعال انقالب نقش
فعال را داشتند)٣( ».
اصالحاتى که مخالفين از آن بحيث مواد تبليغاتى استفاده نمودند
بعضى از اصالحات اجتماعى-کلتو رى بخصوص آنهائى که به رسوم و عنعنات مربوط میشد ،مانند مکلفیت پوشیدن
لباس غربى ،آزادى نسوان و تساوى حقوق زنها ،ممنوع قراردادن ازدواج دختران صغیر و تعدد زوجین ،فرستادن
دختران براى تحصیل به ترکیه ،و مقررات علیه مصارف گزاف عروسى و فاتحه خوانى ،از جملۀ اصالحات
اجتماعى جنجالى بودند ،زیرا مخالفین دولت از آن استفادۀ تبلیغاتى نموده و آنرا علت عمدۀ به اصطالح مخالفت
مردم بمقابل رژیم امانى و سقوط آن خوانده اند .
شایستۀ توجه است که اصالحات دورۀ امانى ،اصالحات جامع بوده و منظورش عصرى ساختن تمام افغانستان بود ،نه
همق دم ساختن چند دستگاه اجتماعى یا دولتى با دنیاى پیشرفته .طور مثال در برنامه هاى اقتصادى رژیم امانى میبینیم
که مقررات مالیات و محصوالت ،ممد و پشتیبان پروژه هاى تجارتى و ابتکارات زراعتى بود .همچنین پروژه هاى
اقتصادى ،پالن هاى تعلیم و تربیه را ،و پروژه هاى تعلیم و تربیه برنامه هاى اقتصادى را تقویه مینمود.
وسعت و حجم پیمانۀ تحوالتى را که غازى امان هللا خان روى دست گرفته بود ،هم از نوعیت اصالحات و هم ازین
گفتارش درک کرده میتوانیم که میگفت «آرزودارم تا تحولى در تمام صفحات حیاتى و فعالیت هاى گوناگون مملکت
خویش ببینم»()٤
جائى شکى نیست که شاه امان هللا خان هم انسان و جوان بود و بدون اشتباه و بى عیب نبود .بى صبر بود و
میخواست هرچه زودتر به مقصدعالى و انسانى اش که چیزى جز رفاه ملت و ترقى و پیشرفت کشورش نبود ،برسد،
و در بر بعضى موارد به اصالحات فرعى و غیر اساسى هم دست زد ،اما اینکه اکثریت ناقدین انتقادات شانرا بعد
از سقوط آن رژیم ،بدون آنکه خود پالن هاى اصالحى را مورد تجزیه و تحلیل قراردهند ،متوجه شخص امان هللا خان
قرار داده و او را مالمت میکنند ،دور از انصاف و واقعیت است.
درست است که ریفورم لباس و مکلفیت پوشیدن لباس غربى مورد پسند مردم نبود .ولى بخاطر باید داشت که ساحۀ
تطبیق آن خیلى محدود و آن هم منحصر به دربار و محافل رسمى بوده و تقریبا اختیارى بود.
درست است که آزادى نسوان با مقاومت زیاد مواجه شد ،ولى اینجا هم حکومت بیشتر از قناعت بخشیدن مردم تا از
جبر و ستم کار گرفت ،و پروگرام مذکور کدام تاثیرى نداشت .
درست است که مراسم عزادارى و عروسى ماهیت قانونى بخود گرفت ،اما مردم بطور عموم آنرا ناشنیده پنداشته و
برحسب معمول به رواج خویش دوام دادند ،و هیچ مثالى دیده نشده است که در آن متخلفین به محاکمه کشانیده شده
باشند.
جادارد براى مطالعه و تحلیل بیطرفانۀ ارتباط اصالحات با اغتشاشات به همین نمونه هاى اصالحات اجتماعى یى که
مخالفین آنرا علت عمدۀ مخالفت مردم بمقابل اصالحات میدانند ،اشاره کنیم و ببینیم که آیا براستى اینها مواد منفجرۀ
اغتشاش بودند یا علل دیگرى نیز در کار بودند.
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لیون پوالدا معتقد است که در تحلیل پروگرام هاى تجدد سه عامل مهم را باید در نظر گرفت :اول اینکه ساحۀ نفوذ این
پروگرام ها محدود به شهر ها بوده و در والیات بیشتر شکل افواهات را داشته و اصالً تقاضاى تطبیق آن صورت
نگرفته بود .دوم اینکه حتى در شهر ه ا نیز تاثیر این اقدامات عمدتا بر طبقۀ باال بوده ،و عوام نه از آن متاثر بودند و
نه هم به آن عالقه داشتند .مثلى که در ماه جوالى  ۱۰۲١همفریز ،وزیرمختار انگلیس در کابل ،به حکومت خویش در
بارۀ رفع حجاب نوشت «تا اکنون دلیلى دردست نیست که نشان دهد مردم افغانستان رفع حجاب را جدى گرفته
باشند»( )٥روزنامۀ تایمز( )٦راجع به پالن تجدد افغانستان نوشت که «براى زن هاى دهاتى افغانستان که تنبانهاى
فراخ و ُ
شل و پیراهن هاى دراز میپوشند و موهاى خینه شده و چوتى زدۀ خودرا زیر چادر هاى بزرگ پنهان میکنند،
و با شوهران خود با یک حوصلۀ بزرگى مصروف کار در مزرعه میباشند ،آزادى نسوان معنى ندارد» .و سوم اینکه
شواهد کافى موجود اند که حتى قشرهائى هم که از اصالحات اجتماعى متاثر شده اند ،علیه آن مقاومتى نشان نداده اند.
()١
پوالدا مینویسد که هرگاه اصالحات اجتماعى صرف متوجه اقشار معدود اجتماع [در شهرها] بوده  ،و مورد نفرت آنها
نیز قرار نداشت ،پس این افسانۀ که مقاومت و مخالفت با اصالحات اجتماعى اساس اغتشاشات بود ،از کجا بمیان آمد؟
جواب این سؤال واضح است  .ریفورم و اصالحات اجتماعى بهترین وسیلۀ پروپاگند ،تخویف و تهدید باشندگان اطراف
و مناطق قبایلى بو د .لذا طبقاتى که از اصالحات متاثر نشده ،آنهائى که در بارۀ اصالحات تجربۀ مستقیم نداشتند ،و
نمیدانستند که اصالحات راجع به چه چیزیست ،فریب انواع تقلب و دروغ هاى مبالغه آمیز را خوردند .عالوه بر آن
قسمتى از اصالحات در امور خانواده گى ،که در جامعۀ قبیلوى به اساس قومى و خویشى از اهمیت زیادى برخوردار
است ،مداخله میکرد ،و به موضوعات حساس دیگر ى هم مثل عقیده و مذهب تماس میگرفت .از آنجاست که مخالفین
امان هللا خان اصالحات اجتماعى او را هدف مجادله و پروپاگند هاى خویش قرار دادند .مطبوعات شورانگیز و
هیجان پذیر خارجى نی ز این توضیح آماده و سادۀ علل اغتشاشات را مورد استفاده قرار داده و سرانجام به مکتب
فکرى یى تبدیل شد که حتى نویسندگان جدى را هم به کجراه کشانده  ،بدون تحقیق و تفحص به علل اصلى اغتشاش،
گفته هاى فوق را تائید کردند)١( .
شايعترين انتقادات بر اصالحات و رژيم امانى
در رابطه با تقويت اردو
دستۀ از نویسندگان اعتراض میکنندکه شاه برپایۀ گفته اش که « دیگر عصر شمشیر گذشته و عصر قلم است» ،به
کاهش بودجه و تعداد نفرات ارتش اقدام کرد .آنها مثال مى آورند که او مانند کمال اتاترک و رضاشاه باید براى پیاده
نمودن اصالحاتش به یک اردوى قوى تکیه میکرد .آنها ضعف دستگاه نظامى را سبب سقوط رژیم و اشتباه امان هللا
خان میدانند.
شواهد زیادى در دست است که شاه امان هللا خان براى تاسیس یک دستگاه نظامى قوى و پایدار در چوکات اولویت
هاى پالن انکشاف ملى خود کوشش هاى بى حاصلى نموده است )۰( .امان هللا خان عقیده داشت که با دالیل و تعقل
خواهد توانست که ملت خویش را قناعت داده و همکارى شانرا براى پیشبرد پروگرام انکشافى مملکت جلب کند .او
کوشید تا پشتیبانى سیاسى مردم خویش را با تشویق و ترغیب متقاعد ساختن شان به اینکه برنامه هاى وى به خیر
مملکت و مرد م افغانستان است ،حاصل نماید.او مخالف استعمال جبر و فشار براى رسیدن به هدف بود .همچنین
طرفدار نبود یک دستگاه نظامى پر مصرف که بار سنگین بر عاید ملى تحمیل کند ،تاسیس نماید .انکشاف اقتصادى و
توسعۀ معارف نزد وى رجحان داشت ،ولى این برترى طورى که مخالفینش تعبیر کرده اند ،ضعیف ساختن ویا حقارت
دستگاه نظامى نبود .او میخواست که دستگاه نظامى مملکت متناسب با احتیاجات یک دولت عصرى و موافق با آمال
آن باشد .وسایطى که براى رسیدن به مقصد استعمال کرد ،مورد بازپرس قرار گرفته متواند ،ولى در شایستگى اهداف
آن شک و شبه نیست)۱۹( .
در رابطه با مصارف گزاف ساختن قصر داراالمان
داراالمان پایتخت ادارى افغانستان در عهد شاه امان هللا خان بود که در اوایل دهۀ  ۱۰۲۹اعمار و شامل یک تعداد از
دفاتر حکومتى  ،یک بناى تاریخى و مهم پارلمان و شاروالى (شهردارى) میشداعضاى دربار و مامورین عالیرتبۀ
دولتى درین پایتخت جدید منازل رهایشى ساختند ،و یک قطار ریل آنرا به مرکز شهر وصل میکرد)۱۱( .
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سیاست خارجى دولت که تا حدودى مؤفقیت هاى پیش بینى شده را همراه داشت  ،زمینۀ کسب کمک هاى اقتصادى
براى تحقق پروگرام هاى اصالحى و نوآورى ها را در ساحات اقتصادى ،اجتماعى ،تعلیم و تربیه ،عمرانى،نظامى ،و
ادارى و سیاسى آماده ساخت.
ستیوارت به حوالۀ یک سند ( ۲٦دسمبر  )۱۰۲٣در آرشیف ملى ایاالت متحدۀ امریکا مینویسد که یک متخصص
ایتالوى که به افغانستان در امور مالى کمک میکرد ،اظهارداشته است که امان هللا خان براى پروژه هاى خود پول
کافى داشت  .یک قسمتى از آن ذخیره در اغتشاش خوست بمصرف رسید)۱۲( .
در رابطه باسفر هاى غازى امان هللا خان
برخالف ادعاى مصارف کمرشکن سفر هاى غازى امان هللا خان به کشورهاى اروپایى و آسیایى  ،باید گفت که این
سفر ها تنها یک عمل سیاسى نبوده بلکه جزو مهم برنامه هاى اصالحات بود .او در پهلوى استحکام موضع سیاسى
کشور براى تغیرات جدى بعدى اقتصادى و اجتماعى به جلب کمک هاى الزمه نیاز داشت .طورى که جریدۀ امان
افغان نوشت « این سفر بمنظور آمادگى شرایط جهت بهبود و رفاه و افزایش ترقى وطن ما صورت میگیرد)۱٣( ».
شاه امان هللا خان توانست توجه حلقه هاى صنعتى برخى از کشورهاى اروپائى را جلب نماید .عقد موافقتنامه ها و
امضاى قرارداد ها در بارۀ صدورجوازنامه براى شرکت هاى غربى جهت طرح و تأسیس راه هاى آهن و استخراج
ذخایر معدنى بر مبناى رعایت جدى اصول استقالل ملى در امر جلب سرمایۀ خارجى در اقتصاد افغانستان از اهمیت
مهمى برخوردار بود.
غازى امان هللا خان در گزارش مختصرى که بعد از انجام سفرش بروز یکشنبه  ١میزان  ۱٣۹١در محضر مأمورین
دولت و متصدیان مکاتب در پهلوى قصر ستور (وزارت خارجه)ایراد کرد ،گفت که مى خواستم براى معارف و
صنایع افغانستان خدمت کنم .امان هللا خان به خریدارى ها و مصارف سفرش پرداخته اظهار داشت  :خریدارى هائیکه
درین سفر کرده ام  ٥٣٥۹۹تفنگ جاغوردار ۱۹٦ ،توپ ،هشت طیاره ،پنج موتر زره پوش ۱۹۹۹۹ ،کاله زره پوش،
فابریکه هاى قندسازى ،پارجه هاى پشمى و نخى ،دکمه سازى ،ماشین شستن پشم ،ماشین ساخت مواد کیمیاوى ،ماشین
جاکت بافى ۲٤ ،ماشین جراب بافى ،ماشین هاى حساب ،ماشین شیر و مسکه ،حفظ میوه ،ماشین تیل کشى ۱١ ،موتر
سوارى ۱۲ ،موتر اطفائیه۲۹۹۹ ،دستگاه خورد و کالن رادیو ،آالت جراحى ،موتر هاى زراعت .
غازى امان هللا خان مصارف سفرهایش به خارج را شمرده گفت که به تمام این سفر مصارفى که ماکرده ایم ،بغیر از
خریدارى ها ،مصارف مانند خرچ عید استقالل ،دعوت ها ،اعانه ها به بلدیه ها و شعبات و شفاخانه ها تبلیغ و افغانهاى
بى بضاعت ،بخشش ها ،مخارج هوتل ها ،کرایه هاى ریل ،جیب خرچ هیئت  ،جمله نوزده لک وپنجاه ویک هزار
افغانى .عاید از قبیل سوغات ها ،تحف و هدایا ،مبلغ یک کرور و بیست و هشت لک و هشتادو هشت هزار افغانى
میماند .این را که این سفر براى چه بود و چطور کامیاب سدیم ،کامالً به فیصلۀ وجدانى شما وزرا و رؤسا ،خوانین و
نمایندگان شما ملت میگذارم و کافۀ علما و فضال مقیم پایتخت و تمام مملکت را متوجه این حقیقت میسازم ،تا در غیاب
و حضور بدین عواملى که من اجنام داده ام ،مشوش و مشتبه نباشند .اما میدانم که خداوند متعال بیش از آنچه
آرزوداشتم مراکامیاب گردانید .زیرا که این همه باعث مفاد ملت و مملکت است و فایده یى حساب کردم همان فایدۀ
است که حساب دخل و خرچ آنرا کامالً محمد حسن خان مصاحب من به وزارت مالیه داده اند)۱٤( .
نویسندۀ کتاب آتش در افغانستان مینویسد که سفر هاى امان هللا خان که بنظر بسیارى ها یک تجمل گران قیمت بود،
آنقدر خرچى که آنها فکر میکردند ،نداشت .امان هللا خان یک مهمان مسلکى بود .او تنها به آن کشورهائى رفت که
بصورت مکمل مهماندارى اش را قبول کردند )۱٥( .او به ایاالت متحدۀ امریکا بخاطرى نرفت که آنها گفته بودند
مصارف سفرش را باید خودش بپردازد .بعد ها معلوم شد که دولت امریکا به درخواست مأمورین بریتانوى براى
دلسردى او گفته بودند که او درین سفر مهمان رسمى دولت نخواهد بود.
در رابطه با انفاذ قوانين خالف شريعت اسالمى
نظامنامۀ جزاى عمومى ،قانون اساسى ،قانون ازدواج ،قانون تجارت ،معارف نسوان ،موضوع تذکرۀ نفوس و
سربازگیرى (خدمت زیر بیرق ،و قانون مالیات موضوعات حاد مباحثات لویه جرگۀ سال  ۱۰۲٤را تشکیل میدادنداین
جرگه که به تاریخ  ۱٦جوالى در اوج اغتشاش خوست در پغمان دایر شده بود ،تحت الشعاع هیجان شدید مذهبی که
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در اثر شورش خوست به وجود آمده بود ،قرار داشت ،و عدۀ از علماى دینى با استفاده از مشکالت دولت بار اول
بصورت علنى علیه پالیسى هاى اصالحى دولت موضع گرفتند.
علماى دینى مخالف ،درین لویه جرگه لغو تمامی قوانینی را که به عقیدهء آنها با احکام فقه حنفی مغایرت داشت ،تقاضا
کردند .درروز دوم جلسۀ جرگه مولوی محمد ابراهیم کاموی (پدر مرحوم موسى شفیق) پیشنهاد کرد که اولتر از همه
باید قانون جزاء مورد تجدید نظر قرار گیرد .علمای که درتدوین قوانین سهم نگرفته بودند از جاهای شان بلند شدند و
به یک صدا تقاضا نمودند که قانون جزا باید با تطبیق کامل با قوانین فقه حنفی تعدیل گردد و مقررات جنائی جدید
بشکل فتاوای شرعی توسط علماء تهیه و بجای تمسک القضات ،مورد اجراء قرارگیرد .مطالبات علنی و جدی علما
در این مورد حاکی از نگرانی شدید آنها از تغییرات جدید در سیستم قضائی بود .از جملهء تغیراتی که علمای دینى
تقاضا داشتند ،اعاده حقوق قضات بود درمورد تعیین جزاهای تعزیری ،یعنی جزای جرایم خفیف که حدود آن در قرآن
مجید تعیین نشده است.
علماى دینى ادعا داشتند که تعیین جزاى قبل از ارتکاب جرم بر خالف احکام شریعت است ،زیرا بنا بر مقررات
شرع ،نوعیت و اندازه جزاء با شرایط زمانی و مکانی فرق میکند و توصیه نمودند که علمای افغانستان "بدالیل قویه و
مستنده علم خودشان را ضم نموده احکام اصدار نمایند" )۱٦(.آنها به اتفاق آراء تعیین میعاد حبس را قبل از وقوع
جرم ناجایز اعالم داشتند ،به دلیل اینکه در کتب فقه حنفی میعاد حبس تا زمان ظهور اثار صالح و توبه تعیین شده
است )۱١( .همچنان تعیین جزای نقدی یا تعزیرات بالمال را ،که امام ابو یوسف (یکى از شاگردان امام ابو حنیفه)
جایز دانسته است ،رد نمودند.
امان هللا خان کوشش نمود تا وکال را قناعت بدهد و براى قناعت شان دالیل ذیل را ارائه نمود:
اگر مجرم جزاى جرم را قبل از عمل آن بداند ،مرتکب آن نمیشود.
در سابق مجرم ین قضات را در حالت اصدار حکم تهدید میکردند و اگر جزا قبال تعین شده باشد ،جائى براى تهدید
باقى نمیماند.
در حالت تعین جزاى قبل از وقوع جرم ،دروازۀ رشوت مسدود میشود.
اما کوشش هاى شاه نتیجۀ نداد ،و مخالفین عدم موافقۀ خود را در تعین جزاى قبل از وقوع جرم اعالم داشتند)۱١(.
یک مالصاحب دیگر ایراد گرفت که ترجمه مواد فقهی به زبان فارسی از حرمت دینی آن در نزد عوام خواهد
کاست )۱۰(.یکی از علمای نواحی سرحد مدعی شد که شایعات نادرستی مبنی بر همکاری دولت افغانستان با فرقه
های قادیانی در بین مردم قبایل قوت یافته است واصرار نمود که برای رد اینگونه شایعات و" انسداد مذاهب باطله"
بائیست لفظ تسنن و پیروی دولت از احکام فقه حنفی در نظامنامۀ اساسی اضافه شود )۲۹( .شاه توضیح داد که علت
اجتناب از ذکر مذهب تسنن در نظامنامه به عنوان مذهب رسمی برای این بود که اقلیت بزرگ اهل تشیّع افغانستان و
همچنان کشور دوست و همسایه افغانستان ،ایران ،را آزرده نسازد" ،امّا دالیل شاه در این مورد و موارد دیگر تأثیر
زیادی نداشت و علماى دینى توانستند بر تصاویب جرگه نظریات خودرا تحمیل نمایند.
قانون اساسی در بین رعایای مسلمان و غیر مسلمان فرق نگذاشته بود و این خود یک موضوع نگران کننده دیگر برای
علماء بود .آنها اظهار نگرانی نمودند که عدم رسیدگی به این موضوع تخطی از شعایر دین اسالم بوده و برای دولت
اسالمی افغانستان خطر ایجاد خواهدکرد .حتی مولوی عبدالواسع قندهاری که در تدوین قانون اساسی سهم بارز داشت،
مخالفتش را علیه مادهء نهم قانون اظهار داشته ادعانمود که این ماده در غیاب وی به متن قانون اضافه گردیده است.
()۲۱
علماى دینى هم چنان تقاضا نمودند که کلمهء آزادی که در مادهء نهم قانون اساسی بکار رفته بود ،بائیست توضیح شود.
مولوی محمد ابراهیم کاموی بیان داشت که کلمهء آزادی می تواند به معنی آزادی دینی و یا آزادی فعالیتهای ضد
اصول اخالقی اسالم تعبیر شود )۲۲( .شاه در طی یک سخنرانی طوالنی به اعترض مولوی کاموی پاسخ گفته معنی
آزادی های فردی را تشریح نمود و در حالیکه بیرحمی رژیم های سابق را بر شمرد ،اظهار تأسف نمود که علماء با
اینکه مدعی دفاع از عدالت اسالمی میباشند ،در آنوقت خاموش ماندند ولی امروز به اقداماتی که برای انکشاف عدالت
اجتماعی گرفته شده است ،ایراد گیری میکنند.
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موضوع تعدد ازواج و نکاح صغیره مباحثات حاد و طوالنی در جریان جرگه ایجاد نمود .شاه سعی داشت که با بیان
پرابلم های اجتماعی که از مسائل مربوط به نکاح صغیره و تعدد ازدواج ناشی می شدند ،عناصر مخالف رابه قبولی
منع نکاح صغیره قانع بسازد .شاه اعالن کرد که هدف اصلی وی از روی کار آوردن قانون ازدواج برطرف ساختن و
حد اقل کاهش دادن مشکالت خانوادگی ،یکی از منابع مهم بی اتفاقی و بینظمی اجتماعی ،همچنین مدافعه از حقوق
زنان مطابق به ارشادات قرآنی و آگاه ساختن مردان مسلمان از اصول عدالت قرآنی بوده است .با قرائت آیتی از قرآن
کریم در بارۀ مسئلۀ تعدد ازدواج اظهار داشت که مردان مسلمان تنها نیم اول این آیت را " :نکاح کنید یک ،دو ،سه و
یا چهار بار" قبول کرده اند ،امّا قسمت دوم آنرا "و هرگاه میترسید که نمیتوانید اصول عدالت را مراعات کنید پس به
یک نکاح اکتفا نمائید "،نادیده گرفته اند )۲٣( .مولوی عبدالرشید و محمد حسین ،که هردو جزء اعضای هیئت تمیز
بودند ،بار دیگر با قرائت آیه ای از قرآن مجید و نقل حدیثی از پیامبر اسالم( ص) ،که مربوط به زنان بود ،ازموقف
شاه در مورد حقوق زن پشتیبانی نمودند.
مولوی عبدالبشیر ،یکی از اعضای شورای عالی دینی ،اضافه نمود که در اسالم تعدد ازدواج برای لذات جسمانی
مردان تجویز نشده ،بلکه برای آن جایز شمرده شده است تا زنهای که شوهر های شان را در جنگ از دست داده
بودند ،بدون مرد سرپرست نمانند .بیانات مولوی عبدالبشیر به حمایت از حقوق زن و قانون ازدواج با اعتراضات
شدید مخالفان مواجه گشت .باالخره ،حضرت فضل محمد شمس المشایخ که مباحثات مجلس را نظارت میکرد ،پیشنهاد
نمود که شرایط مربوط به ازدواج زن دوم ،سوم و چهارم و تعیین جریمهء نقدی ،جهت عدول از مواد وضع شده ،از
نظامنامۀ نکاح حذف گردد)۲٤( .
ستیوارت نتیجه میگیرد که مال ها فکر میکردند که هیچ انسانى حق ساختن قوانین را ندارد .قانون الهى توسط پیغمبر
اسالم (ص) به شکل قوانین شرعى جمع بندى شده و مال ها آنها را تفسیر میکردند .آنها نظامنامه ها را محدودیت
صالحیت خود فکر میکردند.
غازى امان هللا خان شخصا ً مسلمان صادق بوده مخالفتى با مذهب نداشت  .اما او مانند جدش ،امیر عبدالرحمن خان،
عقیده داشت که مؤسسات مذهبى بدست اشخاصى افتاده است که هدف دیگرى جز استثمار سیاسى و اقتصادى مردم
نداشته  ،و مذهب را براى بدست آوردن منافع شخصى استعمال میکنند .بنظر نویسندۀ کتاب اصالحات و اغتشاشات
در افغانستان ،شیوه هاى را که امان هللا خان براى اصالح امور مذهبى اتخاذ کرده بود ،همه مولود افکار وى و خامۀ
طرز تفکر اوست .بنظر او تعیلم و تربی ۀ مالهاى اطراف قدم اول و مهم بشمار میرفت .وى در عین حال تصمیم داشت
تا از قدرت مال ها در تعلیم اطفال و صالحیت شان در امور قضائى بکاهد ،زیرا اصالح آن امور از ایجابات همقدم
ساختن افغانستان بادنیاى معاصر بود .مؤسسات مذهبى در حیات افغانها موقعیت پایدارى داشتند .مؤسسات مذهبى و
علماى دینى نه تنها در مراکز و شهر ها نفوذ اقتدار خویش را پهن ساخته بودند ،بلکه هیچ قریه و یا قلعۀ نبود که در
آن مال وجود نداشته باشد .قبایل و حتى کوچى ها تحت نفوذ شان قرار داشتند .بعضا با کوچى ها در حرکت و بعضا در
توقفگاه هاى کوچى به انتظار آمدن شان میبودند .قواى نظامى نیز زیر تاثیر مال ها بود .پیر گرفتن و مرید شدن در
اردو شیوع داشت .تمام طبقات اجتماعى تحت تاثیر عمیق مؤسسات مذهبى بوده و از ارزش هاى مشترک پیروى
میکردند .مال ها بشکل غیر رسمى اما مؤثر پخش کنندۀ تبلیغات در تمام نقاط کشور بودند.
استادفضل غنى مجددى درین رابطه مینویسد که «مخالفین امان هللا خان  ،اعمال امان هللا خان را وسیلۀ مناسب براى
سقوطش دانستند و از حرکات بى وقت وى استفادۀ بزرگ نمودند .حبیب هللا خان و طرفدارانش امان هللا خان را شخص
بى دین و التى معرفى کردند درحالى که امان هللا خان انسان مسلمان و با عقیده بود و نسبت به پادشاهان گذشتۀ
افغانستان در عقاید شخصى مستقیم تر بود و در نوشیدن شراب و زنا ،و داشتن کنیز و خیانت به ملت از بسیارى
زعماى گذشتۀ افغانستان پاکتر بود .کسانیکه بعد از امان هللا خان آمدندبسیارى از قوانین اسالمى را احترام نکردندو
حتى وعده هائیکه در قرآن کریم به امضأ رسانیده بودند بدان احترام نکردند و در قتل مخالفین شان زیاده روى کرده
تعدادى را ظالمانه به قتل رسانده و تعدادى را به زندان انداخته و تعدادى را خالف قوانین بین المللى از افغانستان فرار
نمودند)۲٥( ».
پوالدا به روایت اظهارات یکى از اهل خبره مینویسد که « مشکالت امان هللا خان بارهبران مذهبى اساسا ً مشکل
سیاسى بود ،نه مذهبى .در اوایل چون امان هللا خان طرفدار ترک ها ،مخالف انگلیس ها و با پان اسالمیزم همکار بود،
مال ها طرفدار و پشتیبان وى بودند .ولى این وضع به تدریج تغیر یافته و بعضى مال ها نظر خویش را راجع به وى
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تبدیل کردند .علت این تحول ضعف در عقاید مذهبى امان هللا خان نبود ،و مال ها میدانستند که امان هللا خان آدم مذهبى
است .علت واقعى خوف تطبیق پالیسى هاى امان هلل خان بود .این پالیسى ها که شامل تاسیس یک دستگاه منظم و فعال
ادارى بود ،در دو سطح با منفعت رهبران مذهبى بر میخورد :رهبران مذهبى در شهر ها و مراکز حکومتى وظیفۀ
قاضى ،مفتى و محرر را اجرا و ازین مدارک بشمول فیصلۀ دعاوى و رشوت عایدات مداوم داشتند .آنها میدانستند که
تاسیس دستگاه ادارى پاک و پیرو به قانون ،به نفوذ سیاسى و اقتصادى شان صدمه خواهد زد .آرزوى امان هللا خان
این بود که فعالیت آنها را داخل چوکات قانونى ساخته ،و ماهیت عصرى به آنها داده و آنها را در پیشبرد وظایف
عنعنوى شان ماهر و با کفایت سازند .یعنى علماى دینى در دستگاه ادارى دولت سهم فعال داشته و مسؤلیت خویش را
بحیث یک فرد جامعه قبول دار گردند.
در اطراف اوضاع وخیمتر بود .اصالحات تعلیم و تربیۀ اطفال که امان هللا خان آنرا جدا تعقیب میکردبه منافع مال
تصادم میکرد .عالوه بر آن ،بعضى از اصالحات ادارى مانند جمع آورى مالیات و جلب عساکر منافع ملک ها را با
خطر مواج ه میکرد .با آنکه ریفورم هاى ادارى ربطى با مذهب نداشت ،ولى مال ها که متحدین طبیعى اقتدار و قدرت
در دهات بودند ،ازین تغیرات متضرر میشدند .لذا آنها به شکایات خود رنگ مذهبى دادند.
(ادامه دارد)
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