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داکترسیدعبدهللا کاظم

شاه امان هللا غازی ـ بانی تحول در زندگی زن افغان
(به مناسبت روز جهانی زن)

نگاه اجمالی به حقوق زن دراولین قانون اساسی افغانستان:
اولین قانون اساسی افغانستان که در لویه جرگه 1301ش درجالل آباد مطرح شد ،درلویه جرگه
1303ش در پغمان ـ کابل باکمی تعدیالت تصویب گردید .این سند بزرگ ومهم تاریخی که واقعا یک
نقطه عطف درتاریخ قرن بیست افغانستان محسوب میشود ،مشتمل بر  73ماده بوده که حقوق ،وجایب
ومکلفیت های اتباع افغانستان وادارات مختلف حکومت را با صالحیت ها ومسئولیت های آن تا حد
ممکن مشخص کرد .از همه مهمتراین قانون با اشاره به اقتدارمردم نوعی از مردم ساالری را برای
اولین بار درنظام حکومتی افغانستان وعده داد که« :براساس اصول شریعت ومواد این قانون حکم
خواهد راند واستقالل را حفظ وبه ملت وفادار باقی خواهد ماند ».برطبق این ماده اقتدارپادشاه که در
سابق ازتعبیر" :پادشاه سایه خدا در روی زمین" نشات می کرد ،بعد از آن این اقتدار به مردم تفویض
گردید و شاه خود را مکلف به رعایت اصول شرعی ومواد قانون اساسی دانست .با این تعبیر برای
اولین بار در تاریخ کشور مدل "ملت -دولت" یعنی دولتیکه درآن ملت صاحب اقتداراست ،مطرح
گردید که واقعا این موضوع یک تحول بسیارعمیق وبنیادی و سرآغاز یک نظام جدید بسمت مردم
ساالری در کشور محسوب میشود.
با آنکه اولین قانون اساسی کشور دررابطه با تساوی حقوق زن ومرد هیچ تذکرمشخص صورت
نگرفته است ،اما ماده ( )8آن در مورد حقوق عمومی اتباع کشور
تصریح میکند که « :تمام مردم که در پادشاهی افغانستان سکونت
دارند ،بالتفریق مذهبی وطبقاتی اتباع افغانستان شناخته می
شوند»..؛ ماده ( )9به شکل تعدیل یافته آن مشعراست که« :تمام
مردم افغانستان دارای آزادی های فردی میباشند ،مگرمسئولیت
وظایف دینی خود را بشکل درست آن باید آنجام دهند وتابع قانون
جزاء مملکت باشند» .ماده ( )16می افزاید که« :کافه تبعه
افغانستان به حضورشرعیت وقوانین دولت دارای حقوق
ومسئولیت مساوی دربرابردولت اند» .ماده ( )17تصریح میدارد
که« :تمام اتباع افغانستان طبق شرایط الزم وتوانائی شان
وضرورت دولت شایستگی استخدام دردوائر ملکی را خواهند
داشت».
ازمتن مواد فوق قانون اساسی ( 1301با کمی تعدیل در لویه
جرگه  1303پغمان) بر می آید که واضع قانون نظربه حساسیت
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های موجود در آنوقت نخواسته صریحا ازتساوی حقوق زن ومرد سخن گوید ،بلکه درمواد فوق
اجماال از مردم واتباع کشور تذکر رفته که شامل زن ومرد میگردد .ماده " 16کافه تبعه افغانستان" را
که شامل مرد و زن میشوند ،بحضور قانون وشریعت داری حقوق ومسئولیت مساوی در برابر دولت
میداند وهم در ماده بعدی به آنها حق استخدام مساوی را در دوائر ملکی دولت اعطا میکند .قید "دوائر
ملکی" بطورغیرمستقیم به حقوق زنان اشاره میکند ،زیرا زنان دردوائر نظامی حق شمول را نداشتند.
این ماده به زنان افغان حق میداد که باحفظ ستراسالمی ،ولی بدون چادری دردوائرملکی دولت مثل
مردها کار کنند .باید اعتراف کرد که درجامعه عنعنوی مرد ساالر افغانستان ،جائیکه زن هویت
مستقل نداشت وجزء ملکیت شوهرمحسوب میشد ،اعطای چنین حقوق به آنان درشرایط آنوقت واقعا
یک حرکت انقالبی بود.

باز شدن دروازه های تعلیم به روی دختران :مکتب مستورات  -گام نخست:
اعتالی معارف عصری یکی از آرزوهای قلبی شاه امان هللا بود .این شاه معارف پرور در محفل
جشن استقالل ( )1307درپغمان در برابر این سوال که چگونه می توان ازاستقالل کشور دفاع کرد،
چنین جواب داد« :باید به قلوب اوالد خود حس وطن دوستی و فداکاری را تولید کنیم ،زیرا وقتیکه
فداکارباشیم ،هیچ وقت استقالل از دست ما نخواهد رفت .درصورت که اوالد صالح شما صاحب تعلیم
وتربیه شود ،حاجت به ریختاندن خون ندارد ،محافظ استقالل معارف خواهد بود ،پس در معارف و
تعلیم بکوشید واوالد خود را به غرض تعلیم وتحصیل درممالک متمدن وبزرگ دنیا فرستاده از خود
دورکنید( "...وکیلی پوپلزائی ،عزیزالدین" :سفرهای غازی امان هللا شاه در دوازده کشور آسیا و اروپا  1306ـ
 ،"1307چاپ دوم ،پشاور ،1379 ،صفحه )269

شاه غازی و نیز ملکه ثریا ـ هردو برتعلیم تربیه نسوان جدا تاکید داشتند وآنرا در صدر پروگرام های
اصالحی خویش قرار دادند .برای اولین بار درسال  1920یک اداره زیرنام "نظارت معارف"
تشکیل گردید وسپس پروگرام درسی نسوآن توسط "انجمن علمیه" روی دست گرفته شد که در ختم
همان سال با تاسیس اولین مکتب نسوان درافغانستان بنام "مکتب مستورات" دروازه تحصیل برای
دختران افغان بازگردید که توسط زنان خانواده شاهی اداره میشد .ملکه ثریا باحمایت معنوی شوهر و
والدین خود بعنوان مفتشه ازامورمکتب وارسی میکرد .مادرش "اسماء رسمیه  -خانم عالمه محمود
طرزی" که زن با فرهنگ ودانشمند بود ،مدیره مکتب وخواهرملکه (خیریه خانم معین السلطنه) به
حیث معاونه دراین مکتب ایفای وظیفه میکردند .مکتب مستورات بیرون قصرشاهی درناحیه
"شهرآرا" در خانه علی احمدخان بارکزائی(پسرماما وشوهرخواهر شاه) واقع بود که بیشتر شاگردان
آنرا درسال اول ( درحدود  50نفر) دختران خاندان شاهی تشکیل می دادند .معلمه های اولی این
مکتب آنعده خانم های بودند که درخانه سواد خواندن ونوشتن را آموخته وقدری از علوم دینی وادبی
آگاهی داشتند.
درمدت کوتاه شاگردان مکتب چنان افزایش کرد که درپنج صنف ابتدائی تقسیم شدند ومکتب نیزبه یک
عمارت بزرگتردرقلب شهرمسما به "ده افغانان" درنزدیک محل مشهور به (حوض مرغابی ها) و
دریک عمارت بزرگ بنام (گلستان سرای) که ازطرف بی بی حلیمه (مشهور به بوبوجان) ملکه
امیرعبدالرحمن خان به مکتب اهداء شده بود ،انتقال یافت .درهمین وقت هیئت اداری مکتب مشتمل
بردوخانم ازعموزاده های ملکه بنام های بلقیس و روح افزا یکی به حیث مدیره ودیگری به حیث
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کاتبه (منشیه) وهمچنان یکی از زوجه های امیرشهید فیروزه ملقب به "بدرالسراری" به حیث مبصره
جدیدا مقررگردیدند.
خانم می سکینازی (فرانسوی) درصفحه  15و 16رساله کوچک تحقیقاتی خویش زیرعنوان زنان
افغان -تعلیم وفعالیت های اجتماعی در عصرامانی ( "1929-1919این رساله را بعدا رقبیه ابوبکر حبیب
به دری ترجمه کرد و در سال  1998در فرانسه به چاپ رسید) اسمای  24نفر ازنخستین شاگردان این مکتب
را به استناد یک عکس تاریخی  )1923(1302که یادگار خانم نورجهان صبیه سردارمحمدعمرخان
پسر امیرعبدالرحمن (برگرفته از کلکسیون شخصی سید قاسم رشتیا) به نشر رسانید که از اینقرار میباشند:

ردیف اول نشسته به زمین از چپ براست :زینب دختر عنایت هللا خان معین السلطنه؛ سارا دختر سردارغالم علی
خان؛ نورجهان دختر سردار محمدعمر خان؛ مستوره دختر معین السلطنه؛ فرخ دختر امیر حبیب هللا خان شهید ،عزیزه
دختر سردار امین هللا خان.
ردیف دوم نشسته از چپ براست :زینب دختر سردار امین هللا خان؛ رابعه دختر امیر حبیب هللا خان شهید؛ حمیده دختر
سردار نصرهللا خان نائب السلطنه؛ کبرا دختر امیر شهید؛ حنیفه دختر امیر شهید؛ عایشه دختر نائب السلطنه؛ حبیبه
دختر امیر شهید؛ گوهر دختر امیر شهید.
ردیف سوم ایستاده از چپ براست :فاطمه ،رحیمه ،شریفه ،خدیجه ،کریمه و کامله دختران امیر حبیب هللا خان شهید؛
کثوم دختر سردار محمد کبیر خان؛ آمنه دختر شاه امان هللا؛ حنیفه دختر سردار امین هللا خا و حمیرا دختر عنایت هللا
خان معین السلطنه.
(یادداشت :نورجهان که در عکس فوق در ردیف نشسته به زمین از چپ براست شخص سوم است بعدا با سیدقاسم
رشتیا ازدواج نمود و اما در سال 1327ش ( 1948دراثر یک حادثه ترافیکی در راه پغمان وفات کرد و این عکس
یادگار آن مرحومه است .اخیرا این عکس فوتوشاپ شده و با کیفیت بهتر در فیسبوک نشر شده که متأسفانه اسمای
هریک از دختران در آن حذف گردیده و تا حدی به اصالت تاریخی این سند مهم لطمه رسیده است ـ کاظم)
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همچنان خانم سکینازی در رسالۀ فوق الذکر خود (صفحه  )5اسمای معلمان داخلی وخارجی این
مکتب را ذکرکرده وآنها را "پیشتارآن گمنام تعلیم وتربیت نسوان درافغانستان" لقب داده و نوشته است
که :بخاطرقدردانی ازاین مربیان پیشتاز نسوان به معرفی ایشان برای نسل جوان کشور مختصرا می
پردازد:
 --مریم (صبیه عبدالباقی خان اهل سرخاب میمنه) معلمه دری و تاریخ وسابق معلمه حرم شاهی؛ --حمیرا (صبیه پروفیسور غالم محمد میمنگی رسام شهیرکشور)؛ --امنته الرسول (والده میرغالم حضرت شایق جمال) معلمه دری؛ --فاطمه معلمه دری؛ --خدیجه (دخترعموی ملکه) معلمه خیاطی وموسیقی، --عایشه ملقب به بی بی خوری معلمه قرآن مجید ودنیات؛ --بی بی خاجو وبی بی کو معلمه های آشپزی.معلمین مرد که درمکتب نسوان تدریس میکردند ،عبارت بودند از:
 --پروفیسور غالم محمد میمنگی رسام؛ --صوفی عبدالحق بیتاب (بعدا ملک الشعرا)؛ --قاری عبدهللا (بعدا ملک الشعرا)؛ --فیض محمد زکریا (بعدا وزیرمعارف و وزیرخارجه)؛ --سیدجمال الدین (هندی) معلم ریاضی؛ --محمد عزیز "نادر" معلم ریاضی.ازجمله معلمان خارجی:
 --عادله حیدر (ازترکیه همسریکی از ضاحبمنصبان اردو)؛ --خانم لفین ( Lvenازجرمنی همسرمدیرمکتب جدید"امانی" معلمه Hشپزی وتدبیرمنزلY --خانم الف خان (؟)؛ --خانم کولین( Colinسویسی) معلمه دربار ویک تعداد خانم های هندی که همسران مهاجران هندیمقیم کابل بوند.
دراینجا قابل ذکراست که گاه گاه شاه امان هللا نیز به مکتب رفته وبه تدریس دری می پرداخت
واصول خود را بنام "اصول غازی" برای تدریس دری استفاده می کرد.
مکتب مستورات تا ختم دوره سلطنت شاه امان هللا غازی بروی دختران بازبود ،البته به استثنای چند
ماه درسال  1924که بنابرشورش علیه اصالحات بخصوص در برابرنهضت تعلیم نسوان درخوست
برپاشد ،مکتب مسدود گردید .ولی چند ماه بعد دوباره دختران درجاده های شهردیده شدند که به مکتب
می رفتند اما این بارمکتب در داخل قصرشاهی و نخست به حیث مکتب خانگی بعدا بصورت رسمی
فعال گردید .ازسال  1926مکتب مستورات ازابتدائیه به متوسطه (رشدیه) ارتقا کرد وتعداد شاگردان
نیز درآن سال بالغ به  300نفر شد ودرسال  1928تعداد به  800شاگرد افزایش یافت.
درآغاز فقط دختران خاندان شاهی وفامیلهای اشرافی کابل امتیازرفتن به مکتب را داشتند ،ولی دیری
نگذشت که به اثرتقاضای مردم مکاتب جدید نسوان افتتاح شد ومردم عامه نیز درآن راه یافتند .مکتب
"عصمت" دومین مکتب نسوان بود که درکابل گشایش یافت ،سپس مکتب دیگری درناحیه "چنداول"
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بنام مکتب "سه دکان" وجود داشت که سرمعلم آن خانمی بنام رابعه صبیه منشی نذیرهندی بود.
(سکینازی ،می" :زنان افغان ...صفحه )47
دریک اعالمیه شاهی به امضای ملکه ثریا که اصل آن درآرشیف ملی افغانستان (سند شماره )197-37

موجود میباشد ،بعد از یک مقدمه طوالنی مبنی بر لزوم "منطقی وقانونی" تحصیل زنان چنین آمده
است« :درپاسخ به یک ضرورت عاجل ،سال گذشته دو مکتب دخترانه یکی مکتب مستورات در
سرای علیا ودیگری مکتب عصمت درقلعه باقرخان کابل تاسیس شدند که اولی کمی دورتر از شهر و
دومی کوچک بود .لذا تصمیم گرفته شد تا هردو مکتب یکجا شده درگلستان سرای جابجا شوند که
اتاقهای فراوان برای بیش از  800شاگرد دارد .بدن ترتیب متعلمه ها میتوانند دریک محل درس
خوانده واز لباس ،غذا ،چادر وکتاب که از طرف دولت تهیه میگردند ،بصورت مساوی استفاده نمایند.
یک عده معلمان داخلی وخارجی به آنها درساحات اقتصاد خانواده ،تربیت طفل ،خیاطی ،بافت
وآ شپزی درس میدهند .این مکاتب برای تدریس دختران بین سنین هشت تا ده اختصاص دارند وبرای
خانم های بزرگتر مکاتب مسلکی جهت تعلیم آنها دررشته آشپزی ،خیاطی وساختن گلهای مصنوعی
تاسیس شده است.
هدف این مکاتب رهائی زنان از وابستگی اقتصادی شوهران شان وکمک به اقتصاد فامیل می باشد.
دراخیر سال  ]1922[ 1301شاگردان نمبراول ،دوم وسوم این مکاتب موفق به دریافت
جوایز 1000روپیه 700 ،روپیه و 400روپیه خواهند شد که البته اول نمبرعمومی جایزه 1500
روپیه را دریافت خواهد کرد .مکتب مسلکی "صنایع اناثیه" نیز در "گلستان سرای" به فعالیت شروع
خواهد کرد .....معلمین با معاش الزم استخدام میشوند .....هدف این اعالمیه اطالع به کسانی است که
خواهان شمول در مکتب مستورات ویا مکتب "صنایع اناثیه" باشند وهمچنان کسانیکه بخواهند به
حیث معلم درآنجا ایفای وظیفه کنند ،درخواست های خود را با مختصر سوانح به مدیرمکتب
مستورات بسپارند .دراین مرحله شاگردان به چند صنف به اساس سویه شان تقسیم خواهند شد».
درذیل این اعالمیه ناظرمکاتب زنان ،ملکه ثریا "شاه خانم" امضاء کرده است( .متن مفصل این اعالمیه
از روی متن انگلیسی ازضمیمه کتاب مؤرخ افغان پروفیسورسنزل نوید" :واکنش های مذهبی وتحوالت اجتماعی
درافغانستان  1919ـ  ،"1929مترجم :محمد نعیم مجددی ،انتشارات احراری ،هرات  ،1388صفحه  280ـ 282
گرفته شده است که شاید از نظر عبارات کمی با متن اصلی فرق داشته باشد .ـ کاظم)

"ارشاد النسوان":
بعد از حصول استقالل هدف عمده دولت امانی تنویراذهان عامه از طریق تعلیم وتربیه نسل جوان
وفعالیت های فرهنگی واطالعاتی از جمله انتشار بیش از  23جریده واخبار بود تا مردم را از رویداد
های خارجی وداخلی آگاه سازد وشالوده یک نظام عصری را درجامعه پی ریزی کند .این حرکت را
محمود طرزی بانشر "سراج االخبار" در زمان سلطنت امیرحبیب هللا خان سراج الملة آغاز کرد و
درعصر امانی آن را با تالش بیشترادامه داد.
یکی از مسائل مهم که محمود طرزی درسراج االخبار برآن اکیدا توصیه میکرد ،همانا "ضرورت
پیشرفت زنان" درکشور بود که طی مقاالت متعدد مطرح بحث ساخت .موصوف در یکی از نوشته
های خود تحت عنوان نقش زن درعائله چیست به صراحت بیان کرد که زن اصل واساس وخمیرمایۀ
عائله است وتا زمانیکه آنها تعلیم یافته نشوند ،ترقی و پیشرفت ناممکن است ».نشر مطالب انتقادی
بروضع زندگی زنان موجب مشاجرات قلمی فراوان بین یک عده علما وطرزی میگردید که همه

د پاڼو شمیره :له  5تر51
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

درسراج االاخبار منعکس می شدند( .سراج االخبار شماره  23مورخ سنبله  ،)1291دیده شود" :مقاالت محمود
طرزی در سراج االخبار ،"...گرد آورنده :داکتر عبدالغفور روان فرهادی ،چاپ دوم ،،کابل ،1387 ،صفحات 494
تا)506

درعصرامانی جریده هفتگی "ارشادالنسوان" در 27حوت 17( 1299مارچ  )1921به نشر آغازکرد
که اولین نشریه اختصاصی برای
نسوان کشورمحسوب میشود .این
جریده به مدیریت اسماء رسمیه
معروف به " بی بی شامی" همسر
محمود طرزی ومعاونیت روح افزاء
(دخترمحمد زمان خان"خازن الکتب"
خواهرحبیب هللا طرزی) نشر می شد
و مطالب آن بطورعموم شامل اخبار
مربوط به امورنسوان از جمله میله
ها وسرگرمی های اجتماعی زنان
آنوقت بود که قسمت زیاد آنرا نوشته
های انتقادی بر وضع زنان درکشور
تشکیل میداد ،طورمثال جریده بر
وضع اسارت بار زنان انتقاد داشت و
برعلیه خرید وفروش زنان مبارزه میکرد ومی کوشید با توضیح حقوق زنان درپرتو اسالم ،آنها را از
تحکم ارزش های عنعنوی مردساالری که درجامعه افغانی جدا حاکم بود ،رها سازد .واضح است که
در آنوقت جر وبحث روی این مسائل با عکس العمل های فراوان علمای متعصب دینی مواجه می شد
وموجب برخوردها می گردید .برخی به این عقیده بودند که مطالب عمده ومهم این نشریه را شخص
محمود طرزی می نوشت وآنرا بنام دیگران به نشر می سپرد .به گفته پوهاند محمد کاظم آهنگ:
«ارشادالنسوان به مثابه یک دولت مستعجل برای آگاهی و تعلیم و تربیه زنان افغانستان خوب
درخشید ،ولی زود غروب کرد و بعد از آن برای چندین سال زنان وطن ما از این نعمت عظمی بی
بهره بودند( ».برای معلومات مزید دیده شود:آهنگ ،پوهاند محمدکاظم" :سیر ژورنالیزم در افغانستان" چاپ دوم،
پشاور ،1379 ،صفحه 199تا  204؛ همچنان دیده شودمقاله" :ارشادالنسوان" بقلم عبدالرؤف بینوا ،منتشره 1330ش
ـ 1951م ،مجله آریانا ،سال  ،9شماره  ،6صفحه  14تا )20

"شفاخانه مستورات":
ازاواخرقرن  19بدانسو طبابت عصری درافغانستان قدم بقدم رایج شد .نخست این امتیازتنها برای
امراء کشور با استخدام یک یا چند داکترخارجی (نخست ازهند وبعدا ازترکیه) منحصربود و بیشتر
شامل حال مردان واطفال می شد و زنان بطورکل ازآن محروم بودند .درماه جدی ( 1302جنوری
 )1924برای اولین باردرکشورشفاخانه مخصوص نسوان تأسیس گردید که درآن دو نفر داکتر زن و
دو قابله یکی آلمانی ودیگری ایتالوی ویک داکترنسائی ایتالوی بنام داکتر "ریجنولی" بکارآغاز کردند.
البته رسیدگی به امور والدت ها قبال همیشه درمنزل وبه کمک زنان با تجربه محلی بنام "دایه"
صورت میگرفت وتوأم باخطرات بسیار برای نوزاد ومادران بود .عمارت شفاخانه متعلق به هاجره
خانم مشهور به "اخت السراج" (خواهر مقرب امیر حبیب هللا خان شهید و عمه شاه امان هللا) واقع
د پاڼو شمیره :له  6تر51
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

قلعه باقرخان بود که نخست امور آن توسط سراج البنات (خواهرشاه و خانم علی احمد خان والی)
وبعدا اخت السراج وسرداربیگم (یکی از عمو زاده های او) اداره می شد( .سکینازی ،می" :زنان
افغان ،...صفحه)8

جدال بر موضوع تعدد زوجات و نکاح صغیره:
یکی از نظامنامه های که در رابطه با حقوق نسوان اهمیت داشت ومواد آن مورد انتقاد وعکس العمل
شدید وکالی ملت در لویه جرگه  )1924( 1303قرارگرفت ،قیود جدید بر شرایط ازدواج بود .این
نظامنامه (به اصطالح امروز "قانون") تحت عنوان "نظامنامه نکاح ،عروسی و ختنه سوری" بار اول در
سال  )1920( 1299تدوین و مورد انفاذ قرار گرفت که محتوای آن موجب بروز اختالف نظرهای
جدی بین عده ای از محافظه کاران مذهبی و دولت شد و در جوار دیگر نظامنامه ها به حیث یک
حربه جدی بدست مخالفان دولت و عناصر بیرونی یعنی انگلیس ها قرار گرفت تا علیه تحوالت امانی
آنرا بکار برند .قیام مشهور به "مالی لنگ" در شهر"خوست" تحت تأثیر همین تبلیغات سوء علیه
تدوین و انفاذ نظامنامه های دولت براه افتاد و جنجالهای زیاد را ایجاد کرد .مخالفان دولت در یک
دست نظامنامه و در دست دیگر قرآن مجید را گرفتند ومردم را با این شعار تحریک کردند که« :بین
قرآن کالم خداوند و قانون ساختۀ دست دولت ـ یکی را انتخاب کنند و از مردم تقاضا کردند تا به
مقابل خواسته های دولت که قبولی پسران شان را به غالمی در اردوی دولت و دختران شان را به
تأثیرات خفت آور تعلیم و تربیه غرب مطیع خواهد ساخت ،مقاومت کنند( ».سنزل نوید" :واکنش های
مذهبی ،"...صفحه )125

تحت همین شرایط دشوار برطبق فیصله های قبلی لویه جرگه  1301دولت لویه جرگه  1303را در
پغمان با اشتراک بیش از  1050وکیل دائر نمود تا بر روابط خارجی و اقدامات داخلی دولت دراین
جرگه تقنینی مشروعیت قانونی را کسب نماید .یکی از نظامنامه های مورد بحث همانا "نظامنامه
نکاح ،عروسی و ختنه سوری" بود که بار اول در(سال  )1299از طرف دولت به وسیلۀ فرمان
تقنینی نافذ شده بود .درمحتوای این نظامنامه ازدواج اساسا محدود به یک زن وگرفتن زن دوم و سوم
و چهارم صرف تحت شرایط خاص مجاز دانسته شده و حتی طور شایع به مامورین دولت اکیدا
توصیه شده بود (اگرچه در متن نظامنامه چنین موضوع ذکر نیافته بود) تا زنان بیشتر از نصاب
شرعی خود را طالق دهند .عالوتا این نظامنامه ،مالیات جدید را برنکاح زن دوم تعیین کرد وعمر
ازدواج را برای مردان سن  18ساله وبرای زنان سن  17مقررنمود ،برطبق این قانون همه عقود
نکاح باید درمحکمه ثبت شوند و تمام پیشکش های پولی وجنس را بنام شیربها ،طویانه ،ولور وغیره
که معموال به پدرعروس از طرف داماد داده میشد ،ممنوع کرد .همچنان مصارف گزاف عروسی را
محدود ساخت و رسوم "بدی دادن" و زن را به جبر و اکراه به میراث گرفتن و عیال شخص متوفی
را موروثۀ خود دانستن و زن بیوه و م َ
طلَقه را مانع ازدواج مجدد شدن و بعضی حاالت دیگر را
مردود دانست.
ازهمه مهمتر دراین نظامنامه نکاح با دختر صغیره منع و برای مالی عاقد همچو نکاح جزای
تعزیری تعیین گردیده بود .بنا براین در مباحثات لویه جرگه بخصوص در دو مورد بحث های بسیار
جدی براه انداخته شد :یکی بحث بر شرایط تعدد زوجات و دیگرموضوع نکاح صغیره که اینک دو
موضوع فوق را با شرحی از گزارشات لویه جرگه و وارد شدن برخی تعدیالت بر مواد آن تقدیم
میدارم (برای شرح مزید به متن مکمل این نظامنامه بعد از تعدیل در ضمیمه در اخیر این نوشته مراجعه شود)

د پاڼو شمیره :له  7تر51
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الف ـ بحث جواز تعدد زوجات ،مشروط به اجرای عدالت:
ازآنجائیکه درجامعه مردساالرافغانستان برطبق اصول شرعی ،نکاح برای یک مرد تا چهار زن
جواز دارد واین حق عنعنوی مرد با وضع قانون جدید محدود گردید ،وکالی لویه جرگه 1303در
برابر آن مقاومت کردند .شاه امان هللا غازی زیر فشارهای وارده ناشی از قیام "خوست" که بیک
جنگ عیار بین دولت و یک عده هواداران مالی لنگ شعله ور شده بود و نیز با درنظرداشت
مشاجرات بسیار جدی علمای محافظه کار دینی ـ مذهبی در داخل لویه جرگه برخالف میل خود
ناگزیر شد با وکالء به تفاهم برسد و تن به تعدیل مواد نظامنامه دهد ،طوریکه نکاح دوم وسوم
وچهارم را فعال مجاز داند ،آنهم در صورتیکه مرد دونفر شاهد را مبنی براینکه قادر برحفظ عدالت
بین زنان خود می باشند ،حین عقد نکاح به محکمه حاضرکند و زن حق داشته باشد ازبی عدالتی
شوهر به محکمه عارض شود واگرمرد مانع شکایت زن درمحکمه شود ،مرد مستوجب جزاء گردد.
همچنان تفاهم بعمل آمد که ازدواجهای مکرر بدون ثبت محکمه فاقد اعتبار میباشد و متخلف به دوسال
حبس و جریمه نقدی دوهزار روپیه محکوم میگردد.
در مقدمه "نظامنامه نکاح ،عروسی و ختنه سوری" منتشره اول سنبله  1303که در  22ماده تدوین
یافته و در لویه جرگه مورد تعدیل و تصویب قرار گرفته بود ،آمده است« :چون بسیاری دعاوی و
منازعات از باعث کش [باال رفتن] مخارج و معامالت نکاح و عروسی و ظلم و تعدی شوهران در
حق زنان عاجزه در محکمه شرعیه به کثرت وقوع می یافتند ،بنابرانسداد ظلم و رفع منازعه و
مناقشه و مساوات زنها در حقوق که مطابق شرع شریف و موافق مذهب حنیف است ،قواعد ذیل را
امر فرمودیم:
قاعده [یا ماده] اول :چون حکم عمومی حضرت الهی جل و جالله بموجب آیۀ کریمه چنان است
"فانکحو ما طاب لکم من النساء مثنی و ثالث و رباع(ط) فان خفتم ان ال تعدلو فواحدة" [ترجمه]" :پس
نکاح کنید آنچه پسند باشد شما را از زنان دو دو ،سه سه ،چهار چهار ،پس اگر ترسیدید که عدل و
مساوات حقوق را نکنید یک زن بگیرید" .لهذا در اینصورت هر مسلمان که خالف امر خداوندی را
بدارد ،باعث خسران دارین او خواهد بود ،بنابرآن بقرار امر حضرت حق جل علی شانه حکم
میفرمائیم که ای رعایای صادقه ام مطابق حکم فوق پابند باشید که اگر شمایان عدالت میتوانید ،پس دو
زن یا سه یا چهار زن را بگیرید ،و اال عدالت نمیتوانید ،پس یک زن برای شما کافی است ،زیرا دو
زن داشتن بدون عدالت گناه زیاد دارد.
ماده دوم :کسانیکه دو زن یا سه و یا چهار زن داشته باشند و یا جدید عقد نمایند و مطابق شرع شریف
عدل و مساوات نکنند و به محکمه اطالع برسد ،بعداالاثبات تعزیرا به جزاء محکوم میشوند و
کسانیکه عالوه از عدم مساوات و عدل که در باال نشان داده شده به جبر و شدت اینچنین زنهای
عارضات را از رفتن محاکم عدلیه مانع میشوند و یا ولی این زنهای عارضات را به جبر و شدت
مانع میشوند ،تعزیرا به جزاء محکوم میشوند( ».متن مکمل نظامنامه در ضمیمه این مبحث دیده شود)
درکتاب "رویداد لویه جرگه دارالسلطنه  "1303مباحثات زیاد بین شاه امان هللا غازی (ازاین به بعد
مختصرا :اعلیحضرت) و علمای دینی شامل در لویه جرگه روی موضوع تعدد ازواج بعمل آمد که
قسمتی از این مباحثات را در اینجا اقتباس میدارم ،چنانکه اعلیحضرت قبل از آغاز بحث روی مواد

نظامنامه در شرحی مبسوط خود مبنی بر لزوم این نظامنامه چنین فرمود:

د پاڼو شمیره :له  8تر51
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

اعلیحضرت« :ایزد پاک همچنانیکه در قرآن مجید بما مسلمانان اجازه نکاح را تا بچهار زن عطا و
کرامت فرموده است ،همچنان بلکه بیشتر از آن بر بنده گان خود تأکید عدالت و مساوات را در میان
ازواج شان نموده است .و اسفا در این زمان اکثر از مسلمانان این حصه کالم رب العالمین را که
(فانکحو ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و رباع) است ،تماما بنظر قبول می بینیم و از آن حصه
مهمۀ آن که (و ان خفتم اال تعدلو فواحدة) کامال صرف نظر نموده ایم  .این عاجز از وضع این
نظامنامه بجز از تعمیل و تنویر احکام رب قدیر و متوجه نمودن مسلمانان را بسوی این خطای فاحش
شان و آنها را موفق داشتن و مکلف نمودن بدین حکم پروردگار ،چیزیرا در نظر نداشتم .
بلی مقصدم از وضع این نظامنامه آن است که من عاجز از زمان شهزاده گی خویش الی آالن بغیر از
نفاق ملت افغانیه و قتل و قتال درخصوص زن گرفتن و دختر دادن دیگر چیزیرا ندیده ام و نمی بینم .
آرزو دارم که بیک طریقۀ خوب و یک روش مرغوب که خوشی جانبین را حائز باشد ،مراسم
ازدواج را بنمائید تا حیات و گذاره و صورت معیشت تان باتفاق خوشی و یکرنگی بگذرد .وهللا دیده
ام که مابین دو برادر در خصوص یک زن اینطور عداوت و عناد پیدا شده که اکر در راه ،آن برادر
دیگر خود را ببیند ،بجز آنکه سرش را قطع کند ،دلش سرد نمیشود و همچنین نکاح صغارت نیز
موجب مشاجرات و مناقشات دیده و شنیده شده است .چنانکه یکی بر خواسته میگوید که این دختر را
پدرش در وقت صغارت برای من نامزد کرده است که در اینصورت هم در خانۀ داماد یک نزاع پیدا
میشود و هم در خانۀ عروس منافرت بوجود می آمد .در خصوص شخصیکه یکزن داشت و خواهش
نکاح ثانی را مینمود ،چنین کردیم که در نکاح دوم ،دو نفر شاهد بیاورد که شخص عادل و بانصاف
است .چرا آن زن اول بیچاره در صورتیکه بروی زن بیاید ،معلوم است که با یک عالم زحمات دچار
میگردد .لکن از خوف مظالم شوهر صدای نمیکشد و آوازش بجای نمیرسد هر قدر ظلم و تعدی که
[شوهر] مینمود بیچاره فلک زده تحمل میکرد و با این بعضی زنها در محمکه ها بی پرده میرفت و
شوهرش که بیرون با یک وضعیت خیلی قشنگ می برآمد ،بواسطۀ که زنش او را بمحکمه آورده
هزار لعن و طعن می شنید .فقط اندر دفع این مظالم و قائم شدن عدالتی که خداوند تأکید آنرا در
ازدواج فرموده چه کردیم ،گفتیم یک شاهد و یک تصدیق نامه آن مردی که میل به نکاح ثانی را
دارد ،قبل از عروسی بدهد که زن اول و ثانی را بیک نظر دیده عدالت مینمایم  ،در این نکته من
خیر ملت خود را می دانم مثل امروز زکوة را مردم بسیار کم میدهند ،مالیه را بخوبی میرسانند،
چیست که در حصول زکوة محصل[مقصد همان پولیس یا عسکری است که بخانه شخص مورد نظر از طرف
حکومت فرستاده میشود تا شخص به ادای دین خود بپردازد] مقرر نیست و بر مالیه موجود است .گویا مصدق
محصل عدالت و مساوات گفته میشود ،هزار افسوس بر نا خوانی و جهالت که نظامنامه را نخوانده و
ندیده چنان کردند که حکومت امر کرده ،تا رضای زن اول نباشد ،احدی دیگر زن گرفته نمیتواند.
نی! آغا مساوات بکن ،عدالت بکن چهار زن بگیر ،لکن از آن چهار زن که همیشه در بین شان جنگ
و جدال و قتل و قتال باشد ،بخیالم یکزن بهتر است .حکومت شما گاهی نگفته که در گرفتن زن ثانی
رضای زن اول بکار است .کدام زن است که بگرفتن یکزن دیگر ،شوهر خود را امر کند و رضا
باشد حتا اگر یک زن لنگ و کور هم باشد ،گاهی به این امر خوش نیست که شوهرش زن دیگر
بگیرد .اما وقتیکه یک مرد عدالت و مساوات نداشته باشد ،گاهی راضی نیستم که زن دیگر بگیرد و
باز هر دوی شان در محکمه جات حاضر شوند .هر کس که بحث و مذاکره و تنقید برین نظامنامه
داشته باشد اینکه نظام نامه برایتان سرا پا خوانده میشود ،بشنوید و فقرات بحث طلب را بیرون نویس
کنید که در خاتمه بران گفت وشنید نمائیم  .من حاضرم که همراه تان در آن موضوع گفت و گو کنم».
د پاڼو شمیره :له  9تر51
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

{ بعدا منشی مجلس نظامنامه مزبور را به آواز بلند خواندن آغاز کرد .بعد از خواندن نظامنامۀ نکاح و عروسی
فقراتیکه برآن اعتراضات و گفت و شنید بعمل آمده مجمال حسب ذیل است} :

وکیل سمت مشرقی « :در مادۀ که در آن ذکر نگرفتن بیشتر از یک زن است ،در صورت عدم
مساوات و اعتراض کنان گفت که در اینجا حکم بدست مرد است که خواه یکزن میکنند یا چهار زن،
حکومت حق ندارد که منع کند .چرا که در شریعت موقوف نشده در صورت عدم عدالت و مساوات،
زن مختار است که خودش در محکمه میرود و یا وکیل میگیرد تا همراه شوهرش مباحثه بکند و
حقوق حقه آنزن را بدستش بدهد».
اعلیحضرت « :کسی شما را از چهار زن گرفتن منع نکرده است و گاهی قانون دولت برای شما نشان
نمی دهد که بغیر از یکزن بگرفتن دیگر عیال ماذون نمی باشید .این افواه که زبان زد عوام گردیده
از تبلیعات اعداء[دشمنان] و از بیخبری خود شماست که از یکطرف بقول دشمنان خود گوش داده اید
و از جانب دیگر بطرف نظامات دولت الطفات نمیکنید و دقت را بکار نمی برید که آیا این حکم در
کدام ماده و کدام صحیفه نظامنامه مندرج است ،ابدا حکومت شما تعداد ازواج را مانع نشده است.
البته یگانه خواهش حکومت آنست که بر طبق فرمایش ایزد پاک عدالت و مساوات حقیقی در بین
طبقه ذکور و اناث مرعی و معمول باشد و این از بدیهات است اشخاصیکه بیشتر از یک زن را در
حباله نکاح میگیرند ،ابدا مراعات عدل و انصاف را نمیکنند و اوالدۀ یک زن ،اطفال دیگر زن شوهر
خود را که در حقیقت برادر اند ،با اقارب و طرفین او بنظر بغض و حسد نگریسته رفته رفته از
همین تعداد ازدواج چنان یک نفاق و بیگانگی در بین اقارب نزدیک بوجود میآید برضد اوامری که
ایزد پاک بار بار ما را باتحاد و اتفاق دعوت کرده است ،عملیات نا گوار بمیان می آید .از این رو
حکومت تان نه حکم امتناع تعدد ازدواج کرده و نه آنها را یکسره اجازه داده است که باوجود مظالم و
بی انصافی و اعتساف [ستم کردن] پیشگی چند زن بنمایند که بدون مصداق و عالمات و شواهد عدالت
بیشتر از یک زن را گرفته بتوانند .البته اگر کسی تصدیق انصاف و مساوات و عدالت ناکح را بکند،
گاهی حکومت او را از تعدد منکوحات مانع نمیشود».
مولوی فضل ربی« :ایزد پاک اجازه گرفتن چهار زن را داده در صورت عدم عدالت البته بیشتر از
یک زن را اجازه نفرموده است  .مگر بشرط و لفظ مصدق نه در قرآن و نه در حدیث و نه در کتب
فقهیه برای نکاح ثانی موجود است ،بلی در صورتیکه مرد حق یکی از زنان خود را تلف کند ،آنزن
مظلومه حق تلف شدۀ خود را که شریعت بدو اجازه داده است و استغاثۀ مظالم و حق تلفی شوهر خود
را شخصا و یا وکالتا یکی از اقاربش در محاکم شرعیه بنماید ،عالوه برآن خطاب عدالت از طرف
رب العزت برای شوهران است نه بر اولی االمر .لهذا پادشاه هیچ حق مداخلت را در تعدد نکاح
بتقرر مصداق و شرط عدالت نخواهد داشت و این هم بدیهی است باوجودیکه مرد در موقع نکاح
خویش تصدیق عدالت خود را بنماید ،چون قبل از وقت است بعد از نکاح اگر عدالت نکند از عقل
بعید نیست .پس عقال و نقال وجود شرط مصدق در تعداد ازدواج بی سود است»{ .در اینجا یک غلغله در
لویه جرگه برپا شد و متفقا درخواست میگردید که مصدق و محصول هر دو باید لغو شود

}

حضرت صاحب شوربازار« :در باره مصدق شخص خودم هیچ گفته نمی توانم که باشد یانه ،لکن
آرزومندم محصولیکه برشوهران بنکاح دوم ،سوم و چهارم در این سال مجددا مقرر شده است ،معاف
گردد» .

د پاڼو شمیره :له  10تر51
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

اعلیحضرت« :ما و شما تماما از طبقۀ اناثیه که بجز از چشم و نگاه ما دیگری را نمی شناسند و
اسباب مسرت و غمگینی شان خنده پیشانی و چین جبین ما مردان است ،مسئولیم  .مخصوصا شخص
خودم که الطاف خداوندی پادشاه شمایم ،چنانچه از رفاه و آرامی شما مردان مسئولم ،بیشتر تر از
رعایای اناثیه خود نیز شرعا وعقال و نقال مسئولم .بخدا که دل وجان و وجدان من گاهی بدین امر
وادار نیست که محض بواسطۀ خواهش نفسانی یک عدۀ از مردان بهیمه[حیوان] صفت این همه
پریشانی ها و مذلت را بر یکدسته از رعایای مظلومه بیزبان ملتم که طبقۀ مستورات است ،روا دار
شوم  .و این را هم نا گفته نمیگذارم که شما علماء و فضالء همچنان که من در این مسئولیت داخلم،
زیاده تر زیر بار این مسئولیت خواهید بود .از برای خدا کسانیکه ترتیب معیشت و نگرانی آنها را
خداوند به ذمه شما گذاشته است ،آن حق را رعایت کنید و عینک بهیمه صفاتی را از خود دور کرده
بچشم حق بین در اصل مسئله وقت را بکار برید .زندگانی مردی که یکزن داشته باشد ،نسبت به
اشخاصیکه زنهای مختلفة السیرت متعددی را داشته باشد ،چقدر متفاوت است».
یک مالء« :شریعت محض بغرض اقامۀ عدالت برای زنانیکه در نفقه و کسوت و غیره لوازماتش از
طرف شوهر نقص و فتوری واقع شود ،و اجاز ه داده است که بحکومت استغاثه کند ،اگر بجای
مصدق در نظامنامه چنانچه تشریح شود زنان مظلوم که حقوق شانرا مردان تلف کنند ،حق دارند بهر
ذریعۀ که میتوانند این مسئله را بمحکمه مرافعه کنند و حکومت راست که عالوه بر توصیۀ عدالت و
مساوات ،آنمرد ظالم را مجازات کند( ».برگرفته از متن باز نشر "رویداد لویه جرگه دارالسلطنه  "1303ـ که
بوسیله اینجانب در پورتال افغان جرمن آنالین به سلسله به نشر رسیده است :قسمت سیزدهم ـ مورخ  25آگست
)2016

بر طبق تفاهم فوق در پایان لویه جرگه در فقره  16تحت عنوان "مجازات شخصی که بر ازواج خود
عدالت نکند" به حیث مصوبه متن ذیل به پیشنهاد لویه جرگه از طرف اعلیحضرت تائید گردید:
لویه جرگه « :اعلیحضرتا! با اینکه سابق برین نیز تعداد ازواج ممنوع نبود و اشخاص صاحب غرض
میتوانستند که بشرط مصدق چهار زن را در حبالۀ نکاح خود می آوردند و محصولی را بحکومت می
پرداختند .چون به تصدیق مصدق و محصول هم عدالت حقیقی بوجود نمی آید ،ما علمای لویه جرگه
چنان مناسب می انگاریم که محصول و مصدق دور شود و بر مردیکه بعدالت و مساوات در بین
ازواج خود رفتار نکند ،مجازات الزمه مقرر شود و هم بر شخصیکه ازواج عارضات خود را با
استغاثه نمیگذارد و این مسئله بحکومت بنوع من االنواع ظاهره شود ،تعزیر شدید مقرر دارند .همانا
که مطلب اصلی همایونی که تالی احکام ربانی و شرع محمدی (ص) است ،باصول خوب و از طریق
مرغوب بعمل می آید».
اعلیحضرت « :خوب است! من این نظریه شما را هم پذیرفتم و نکاح ثانی و ثالث و رابع را االن
کماکان مانع نمیشوم .ازین امر و اعطای اختیار باز پرس دوامیکه بحکومت اسالمیه در بابت غور
رسی نسوان مظلومه شرعیت داده اید که دایما مترقب احوال نسوان باشد ،کمال امتنان و تشکرم را
ظاهره کنان مصدق و محصول را الغاء نمودم( ».مأخذ فوق" "رویداد لویه جرگه ،"...قسمت بیست و دوم،
افغان جرمن آنالین ،مورخ  4سپتمبر )2016

ب ـ اختالف نظرعلمای دینی با شاه امان هللا در مورد نکاح صغیره:
گزارش رویداد های لویه جرگه 1303ش ( )1924حاکیست که بحث مربوط به تعد زوجات ونکاح
صغیره یک مباحثه طوالنی ونهایت جدی را بین دو دسته ازعلمای دینی بوجود آورد وهمین موضوع
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فاصله بین شاه امان هللا غازی و نورالمشایغ فضل عمرمجددی را بیشتر از پیش ساخت .شاه کوشش
داشت با ارائه یک تعداد دالیل مبنی بر مشکالت اجتماعی ناشی از تعدد زوجات و نکاح صغیره
مخالفین را آرام سازد ،ولی علمای مخالف برموقف خود اصرار داشتند ،تا آنکه اعلیحضرت زیر
فشار های وارده در داخل لویه جرگه و نیز اوضاع حساس ناشی از اغتشاش مخالفان دولت در شهر
خوست و اطراف آن مجبور شد تن به ادعاهای علمای دینی محافظه کار بدهد و روی اجبار نکاح
صغیره را جائز شمارد.
اینک توجه را به بعضی نکاتی جلب میدارم که حین بحث روی این موضوع در لویه جرگه بین شاه و
چند وکیل تعاطی گردید( :برگرفته از قسمت چهاردهم بازنشر "رویداد لویه جرگه دارالسلطنه  ،"1303افغان
جرمن آنالین مورخ  27آگست  2016ـ از این قلم)

اعلحیضرت « :بحث ما در تعدد ازواج بود که قرار رأی عمومی و مسائل مفتی بها حنفی فیصله شد،
حاال بفرمائید بکدام یک ماده آن بحث دارید ،تا بر آن گفت و شنود بعمل آید».
یکنفر مال « :فوائد و عوائدی را که ذات معالی صفات پادشاهی در توقیف نکاح صغاره سنجیده اند،
برهمگان ظاهر است و نمایان .فاما بعضی از مردمان منافقت پیشه و دشمنان افغانستان برین حکم
همایونی تنقید مینمایند و در حقیقت در تنقید خویش حق بجانب نیز شمرده میشوند .آرزو دارم که نکاح
صغیره ممنوع قرار داده نشود».
اعلیحضرت « :این خادم ملت همواره آرامی و آسوده بودن شما را در زیر نظر دارم و از خداوند
همیشه خواستارم که در بین عموم ملت افغانستان یک اتفاق و وفاق کلی حکمفرما بوده خداوند نفاق و
دون ی و خرابیها را از عموم سکنه افغانستان دور داشته باشد .معلوم است که یگانه موجب بغض و
عداوت و فرقه بندی در این سر زمین افغانی اکثر از نکاح صغیرات بعمل می آید .دو نفر باالی یک
دختر که آن بیچاره قلبا یکی از ایشان را خواستار نیست ،دعوی میکنند و هر کدام وسائل جایز و نا
جایز را برای بدست آوردن مدعای خود بکار میبرد .اما چون آن دخترک مظلومه در صغارت
بصورت مشروع یا غیرمشروع بیکی از این دو نفر از طرف اولیای او به نکاح داده شده است و یا
ابدا به احدی ازاین دو مدعی داده نشده  ،لکن این مرد ناحق برآن مظلومه دعوی را اقامه داده بعد
تضیع اوقات و مصارف بسیار و مشاجرات و مناقشات زیاد آن دخترک را یکی از آنها بهر ذریعۀ
ممکنه که باشد ،در حباله نکاح خود می آورد و اثرات آن ،حریف مقابل او را که زنرا باخته است،
برین امر وادار میکند که بضرر مالی و جانی این مرد بکوشد ،واین مسئله رفته رفته کسب وخامت
میکند.
از طرف دیگر آن منکوحۀ مظلومه که جبرا بزور پول و شاهد و گواه و حکم نهاد های حکومتی و
محکمه ،عیال برای آن مرد قرار داده شده است ،چون طبعا و قلبا این مرد را بنظر اکراه مینگرد و
محبت او را بدل نمی پروراند ،از این روهمواره عیش و حیات هر دویشان منغض میباشد و نه در
مال و نه در اوالد شان برکت و منفعتی چنانچه شاید و باید بعمل می آید.
اکثریه بعد از ایجاب و قبول زمان صغارت بیکی از طرفین عوارض جسمانی و مادی هم رسیده در
زمان بلوغ مرد زنرا و زن مرد را بواسطۀ داغهای چیچک که بر رخسار هایشان عائد میشود یا
بواسطۀ سوختگی و یا از بام افتاده گی و یا بواسطۀ افالس و یا دیگر اسبابیکه حتما در این قدر مدت
که طرفین بسن بلوغ میرسند ،واقع شدنی است ،بنظر نفرت نگریسته نفع و مقصد و ائتالفی که از
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ازدواج است ،در آن فوت میگردد ،بلکه بجای دوستی و محبت هر روزه ،بمنافرت و مشاجرت
میپردازند.
بسیار دیده شده است با اینکه صغیره را اولیای او در طفلی بنکاح داده است ،اما در کالنی این صغیره
بهزار حیله و بهانه خود را از همدیگر جدا کرده اند و در بسا اوقات ولی بعد از اعطای صغیرۀ خود
بیک نفر ،وفات میکند و دیگری از این موقع استفاده کنان برآن دختر دعوی مینماید ،چون [ولی] در
قید حیات نیست که قول یکی از این دو نفر را تصدیق کند ،از این رو مسئله بمنازعه می انجامد .و
اکثریه برخی از مردمان دنیا دوست با اینکه صغیره خود را بیک نفر نامزد میکند ،اما چون از افالس
و بعضی اعمال او مطلع می شود ،علی الفور از وی دلسرد شده بهزار حیله و بهانه آن صغیرۀ خود
را از وی خالص کرده بدیگری که صاحب ثروت و ما ل وهستی میباشد ،او را میدهد .از این رویۀ
نامرضیه ،خود را با صغیره مأخوذ عندهللا مینماید.
بنا براین فقرات و اسبابیکه به شمۀ از آن تلمیح رفت ،این خیر خواه و منفعت پسند بملت خویش امر
نمود که مناکحات صغاریکه ما قبل از این شده اند ،به سه سال باید خاتمه داده شود و در محاکم عدلیه
رفته اگر دعاوی آنها که عموما ناحق و بجز از تضیع اوقات دیگر ثمری نمیدهد ،شنیده نمیشود و در
آتیه باید بنکاح صغیره اقدام ننمایند».
حضرت صاحب [نورالمشایخ] « :چیزیرا که اعلیحضرت غازی فرموده اند از نقطۀ نظر شفقت
وعاقبت اندیشی خیلی درست است ،فاما نکاح صغیره از مهمات بزرگ مسائل فقهیه است و در آن
ابحاث مطولی در معرکته األرای در کتب فقهیه مرقوم آمده است ،حتی عدۀ از مرتاضین نکاح
صغیره را براینکه حضرت رسالت پناهی ام المومنین حضرت عائشه صدیقه (رض) را در صغارت
نکاح کرده اند ،مسنون [سنت] نیز شمرده اند ،لذا رجاء میشود که نکاح صغیره جائز و دعاوی آن در
محاکم مسموع گردد» .
مولوی عبدالواسع (در جواب حضرت صاحب گفت) « :حکمی که در انسداد نکاح صغیره شده است،
درست است و امر اولواالمر در مثال این مسائل حکم وجوب [واجب بودن] را در بر میگیرد ،زیرا
این مسئله مسلمۀ اصول است که قول ضعیف و لفظ قلیل را امر اوالواالمر بمرتبۀ وجوب میرساند،
حاالنکه نکاح صغیره مباح است .چون باین فعل مباح امر اواالمر انضمام یافت ،ظاهرا ً حکم وجوب
را دریافته است .از اینرو باینکه نکاح صغیره در کتب فقهیه صرف جواز داشت چون برخالف آن
حکم همایونی صادر شد ،ظاهرا ً وشرعا ً ممنوع گردید».
مالء ( :خطاب به مولوی عبدالواسع) «چیزیرا که شما و امثال شما در نظامات کور کورانه از مسائل
ضعیف و خیاالت سخیفه خود داخل کرده اید ،حقیقتا ً مالمتی بر ذات ستوده صفات امیر معظم غازی ما
نیست .تنها مظلمه وگناه آن بر شما و امثال تان است .آیا شما نمیدانید و از زبان حضرت صاحب
نشنیدید که حضرت ختمی مرتبت سیدنا عائشه را در آوان صغارت نکاح کرده است و عدۀ از اهل
سلف و خلف براین امر دوام ورزیده اند و این نکاح صغیره نیز از امور مسنون شمرده میشود .پس
چگونه سنت بقول اولواالمر نه تنها از رتبۀ مسنونیت [به حیث سنت] اسقاط [ساقط] بلکه بر خالف آن
حکمی اصدار گردد».
مولوی عبدالواسع « :مالصاحب ! شما در تعریف سنت سهو کردید و بر مغالطه ،نکاح صغیره را
مسنون [سنت] قرار دادید زیرا که آن از سنن عادی و طبیعی است .چنانچه حضرت رسول اکرم(ص)
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طعام تناول فرموده و خفته اند و تفریح مزاج و غیره اموراتیکه طبعا ً با یک انسان ملزوم است ،کرده
اند ،ضمنا ً صغیره را نیز نکاح فرموده اند .پس از آن عادت و طبیعت نبایست یک امر مسنونی را
استخراج کرد ».
[تبصره  :در شرح مولوی عبدالواسع این استدالل درک میشود که چون حکمی قطعی در مورد نکاح صغیره وجود
ندارد و فقط به تأسی از نکاح بی بی عایشه صدیقه در سن 9سالگی با حضرت پیغمبر (ص) صورت عملی بخود گرفته
و وجه شرعی آن بدون حکم فقط بطور تقلیدی به حیث سنت تلقی و ادامه یافته است ،لذا "قول ضعیف و لفظ قلیل"
پنداشته شده و نکاح صغیره مباح محسوب شده است .دراین حالت امر اولی االمر میتواند وجوب آنچه را مباح دانسته
شود ،نفیه کند یعنی شرعا ً آنرا ممنوع قرار دهد .این استدالل مولوی عبدالواسع رئیس تمیز در مجلس لویه جرگه تحت
تأثیر اوضاع و فشار دیگران قرار گرفت و حتی برعمق سخنان مولوی موصوف به دلیل حساسیت موضوع در آنوقت
از طرف اعلیحضرت نیز سیاستا ً توجه معطوف نگردید .ـ کاظم]

اعلیحضرت « :امورات شرعیه در این نظامنامه و در سائر نظامات محول بدین علمای تمیز بوده
است ،که به پیشگاه شما حاضرند و یگانه نصیحت و احکام و سپارش من نیز به علماء همین بود که
باید هیچ یک اساس و شالوده را که بر خالف شریعت محمدی(ص) باشد ،در نظامات نگذارند که داخل
باشد .اکنون آنها از امثال این روایات ضعیفه و قیاسهای سخیفه را که به پیشگاهی ما وشما بحث
میکنند ،کار گرفته اند .باینکه من عالم و قاضی و مدرس نمیباشم ،تنها خود را یک خادم و محافظ و
سرباز شما میدانم ،خوبتر دانستم و فهمیدم که اینها از امانت و دیانت نصیحتی که من بدانها بار بار
توصیه نموده بودم ،کار نگرفته اند و ببانگ دهل ظاهر و عالنیه و پیشروی شان میگویم که بار
مسئولیت آن بر ذمه و رقبه خود آنهاست .این بحث را که سابق برین خودم در مفاد نکاح کبارت و
مضار مواصلت زمان صغارت نمودم از روی علمیت و شریعت نبود ،تنها از تجربهای شخصی خودم
که از مدت درازی از زمان شهزاده گی خویش الی آالن بخدمت شما ملت مشاغلت دارم ،بحصول آمده
است .از روی دالئل عقلی و مسموعی و دیدگی و تصور شخصی من بوده که رفته رفته از تائید و
تصدیق همین علماء که به نزد شما حاضر نشسته اند جامۀ تصدیق و صورت یقین را در برکشید.
البته این مسئله یکی از عقاید ال تغیر من است که دین اسالم و شریعت سیداالنام یک دین بسیار مقدس و
یکطریقۀ از حد مکملی است که نه در سابق و نه در ازمنه ال حق نظیر و مثیل آن در جای شده و یا
خواهد شد ( .یوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم االسالم دینا) هر نقص و
خرابی که در امورات ما بنظر می آیند ،در حقیقت تماما ً نقص و خرابی خود او از اشخاص است.
اسالم بذات خود ندارد خللی ـــــ هر عیب که است در مسلمانی
چنانچه از تصفیۀ این چند مبحث خودغرضی وحقیقت پوشی مالصاحب های تمیز ظاهر شد که خوب
است چون شریعت نکاح صغیره را مانع نشده ،من نیز در انسداد آن رضامند نیستم و سر از حال حکم
جوازش را نافذ میکنم .لکن نظر بدعاوی و مشاجراتیکه در مواصلت های صغارات بوقوع انجامید و
نکاح صغیره موجب گفت وشنید و مخاصمت متمادی است ،اندکی قیود شرعی را برآن گذارید چون
مرا پدر معنوی و خیر خواه حقیقی عموم ملت افغانی میدانید و این یکی از وظایف پدر به پسر و مهتر
به کهتر از مضار و معایب و نقصانات او را پیش بینی نموده اطالعات بدهد از این رو عرض میدارم
که شما حضار و کالتا ً این درخواست مرا به عموم ملت من ابالغ نمائید با اینکه شرعا ً نکاح صغارت
جائز است ،فاما چون نتیجۀ آن بدعاوی و مشاجرات و مناقشات و منفرات طرفین می انجامد حتی
الوسع باید از مواصلت صغارت به پرهیزند».

د پاڼو شمیره :له  14تر51
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

لویه جرگه « :باتفاق آراء چنان تصویب شد که نفس نکاح صغیره جائز و دعاوی آنها باید بدون از
مرکز دارالسل طنه در وزارت عدلیه بدیگر محاکم شرعیه شنید ه نشود و در تحت همین فقره نصیحت و
شفقت همایونی تحریر گردد تا اهالی حتی االمکان بدان اقدام نورزند .باالخره فقره که همین مضمون
را تقریبا ً داشت تحریر و از طرف عموم مورد قبول و امضاء بعد از دستخط شاهانه گردید.
به تأسی از این فیصله در ماده  3نظامنامه مذکوراین متن درج شد« :نکاح حالت صغارت قبل از
بلوغ جائز است» و در ادامه آن از قول اعلیحضرت این عبارت عالوه شد« :اما ای رعایای صادقۀ
شاهانه ام! نکاح صغارت موجب دعوی ها و منازعات و مناقشات و قتل و نفاق بین شما میشود،
چنانچه به تجربه برای این پدر معنوی شما معلوم گردیده و نظر به این نکته موقوف شده بود ،مراد
من از اتفاق و آرامی و رفاهیت شما رعایای صادقه ام میباشد».
به این اساس در ختم لویه جرگه فیصله مذکور تحت شماره  4با این عبارت درج گردید« :مطابق
مسائل کتب شرعیه فقهیه و مذهب مهذب حضرت امام اعظم رحمت هللا علیه به اتفاق جمیع آئمه کرام
نکاح صغار صحیح است و شرعا تصرف اولیای صغار راست در نکاح صغیره .بنابران ما علماء در
اصالح فقره مذکور چنین حکم و رأی میدهیم که نکاح حالت صغارت جائز و صورت نکاح شان از
طرف ولی عاقد مثل نکاح کبار سر از نو قرار گیرد و دعوای الحقه و سابقه عموما مسموع باشد».
اعلیحضرت« :نظر بدین مضار و تکالیف و بی اتفاقیهای که از نکاح صغیره در بین ملت محبوب
افغانیه ام دیده شده است ،خیر خواهانه این نصیحت پدرانه را برای تان میکنم تا او را بعموم ملتم
ابالغ دارید که حتی االمکان از نکاح صغیر تجنب [اجتناب] ورزند و هم از تقریر علمای اعالم یک
باریکی دیگریرا نیز در شرع انور درک کردم که حق نکاح صغیر و صغیره تنها از حقوق اَب [پدر]
و جد [پدرکالن] است که هر کدام آنها منتهی درجۀ رأفت و شفقت را نسبت بخردان دارد( ».مأخذ قبلی:
"رویداد لویه جرگه ،"...قسمت بیست و یکم ،افغان جرمن آنالین مورخ 3سپتمبر )2016

رفع حجاب یک ضرورت و یک معضله:
دراینجا پاسخ به چند سؤال محتوای اصلی این مبحث را تشکیل میدهد :حجاب از نظر شرعی و
عنعنوی چه مفهوم دارد؟ چه وقت و چرا زنان بخصوص درشهرکابل مجبور به پوشیدن چادری
گردیدند؟ چرا وچگونه شاه امان هللا غازی کوشید تا زنان را از قید چادری آزاد کند و عاقبت کار به
کجا کشید؟

مفهوم حجاب از نظر شرعی:
حجاب ازنظر لغوی به معنی روپوش ،چادر ،روبند ،پرده  ،برقع  ،ستر و پرده پوش ساختن را بطور
عموم افاده میکند .درک این مفاهیم دررابطه با مسائل شرعی اغلبا ذهنیت عامه را دچار اشتباه و
سوتفاهم ساخته است طوریکه بسیاری از مردم فکر میکنند که حجاب یعنی پوشانیدن تمام بدن برای
زنان یک امرقطعی شرعی است و بناء هروقتی از رفع حجاب سخن درمیان می آید ،مردم آنرا یک
عمل غیرشرعی و غیراسالمی خوانده و دربرابر آن عکس العمل نشان میدهند.
به اساس فتوای کمیته فقهی کنفرانس کشورهای اسالمی« :حجاب زن در نزد جمهور علما ستر تمام
بدن است به جز از رو وکفان دست اگر ترس از فتنه نباشد و اگر ترس و خوف فتنه باشد ،واجب
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است تا ستر کامل شود ».در قرآن مجید در سوره نورامده است ( :ترجمه آیه مبارکه) «و ظاهر
نسازید آرایش خود را اِال آنچه ظاهر است ازآن مواضع» (آیه  31ترجمه شاه ولی هللا دهلوی )426
استاد عبدهللا سمندر غوریانی یکی از محققان افغان در امور اسالمی در این رابطه تحلیل دلچسپی
دارد که بعضی قسمت های مهم آنرا در اینجا اقتباس میداریم موصوف می نویسد« :همانطوریکه
درمتن فتوا آمده و درقرآن کریم نیز میخوانیم که "اال آنچه ظاهر است از آن مواضع" ،این مطلب نزد
جمهور علماء (به استثنای حضرت عبدهللا بن مسعود) به هر دو دست و روی اطالق میگردد( ،یعنی )
که تمام بدن زن عورت است ،مگر روی او و دستهایش  ،که در تحت حکم ستر و حجاب نمی آید».
غوریانی حتی نظر کمیته فقهی کنفرانس اسالمی را در مورد ستر کامل د رموقع خوف فتنه زیر
سؤال می برد ومی افزاید« :خداوند متعال ازهمه داناتر است و فتنه های آخر زمان و بعد آخر زمان
را میداند و ازظهور فتنه ها هم آگاه است ،وقتی حکم حجاب را صادر میکند ،بنا بر فهم جمهور علماء
حکم ستر روی و دست را مستثنی قرار میدهد ،ولی وقتی نوبت به کمیته فقهی میرسد ،در این حکم
استثناء و در اینجا آنچه را که خدا به آن حکم نکرده است ،حکم میکند ».او در ادامه تصریح میکند
که آیه فوق درسورۀ نور وقتی نازل شد که فتنه درمیان بود و در همچو حالت خدای بزرگ پوشانیدن
رو و کفان دستها را برای زنان استثناء قرار داد چنانکه می نویسد« :آیه کریمه فوق این استثناء را که
در سوره نور آمده است ،در زمانی نازل فرموده که برای بی بی عایشه حکایتی پیش آمده بوده که
در همین سوره ازآن افک و بهتان یاد شده و کار تا بدآنجا کشید که حتی بعضی از صحابه های جلیل
القدر درمورد این فتنه زبان گشودند که اگر وحی الهی برای خنثی نمودن این فتنه نازل نشده بود ،خدا
میدانست که گفتگو درباره آن تا چه وقت ادامه پیدا میکرد .درچنین وضعی که فتنه باال گرفته بود،
سوره نور باهمان استثناء نازل شد که دست ها و روی از ستر مستثنی اند».
استاد غوریانی در رابطه با فقه حنفی با ذکر اصطالح "ابتالء به ابداء" یا به عبارت دیگر مبتال شدن
به اظهار زینت به این نکته اشاره میکند که« :خداوند زن مسلمان را با وجود رعایت عفت و پاکدامنی
و پارسائی و با درنظر داشت احتمال فتنه به این مبتال میکند که چون دست دارد ،چیزی رامیگیرد و
دست وی برهنه میشود و زینت وی ظاهر میگردد ،یا میخواهد شهادت بدهد و مجبورا در محضر
محکمه چهره وی باید دیده شود ،میخواهد شوهر انتخاب نماید ،باید چهره وی دیده شود ،شوهرش
میمیرد ،او باید که خود را زیب و زینت نماید تا که خواستگار تازه پیدا نماید ...لذا "ابتالء به ابداء"
اصلی است که خداوند متعال زن مسلمان را خواه ویا ناخواه به آن دچار میکند و وقوع فتنه و یا
احتمال فتنه ،مطلب دیگریست که یک زن باید جدا آنرا رعایت نماید و خداوند به دلیل اصل "ابتالء به
ابداء" دستها و روی زن را از حکم ستر و حجاب استثناء کرده است .اینست حکم خداوندی درهمه
زمانه ها و برای هم همه زنان تا قاف قیامت( ».برا ی شرح مزید این موضوع و ستر موی سر دیده شود:
مقالۀ استادعبدهللا سمندر غوریانی" :پوشش موی زن سمبول عبادت است" ،جریده امید مورخ  28اکتوبر  2002شماره
)549

چرا و چه وقت بار اول زنان شهرکابل مقید به پوشیدن چادری و دوالق شدند؟
در عنعنه افغانستان از قدیم تا امروز روابط با همی بین اهالی یک قریه طوریست که آنها همدیگر را
مثل اعضای یک خانواده بزرگ میدانند و بناء زنان افغان وقتی در حلقه "خودی" یعنی مردم محل
قرار دارند ،چندان تابع قیود و پوشانیدن روی خود نبوده و فقط با پوشیدن یک چادر بزرگ در بیرون
خانه و حتی رفتن به کشتزار اکتفاء میکردند .اما وقتی یک مرد بیگانه را می دیدند ،روی خود را
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پوشانیده ازجوار او میگذشتند .از آنجائیکه اقامت در شهرها خصلت "خودی" را نداشت و مردم ازهر
گروه در محالت مزدحم شهری در رفت و آمد بودند ،زنان آنوقت نیز هنگام بیرون رفتن از خانه فقط
با همان چادر عنعنوی سر و روی و قسمت باالی تنه خود را می پوشانیدند.
شهرکابل که درقرن  18متشکل از چند ده و چندین قلعه بزرگ و پراگنده بود ،تنها درمرکز شهر
یعنی اطراف باالحصار که قصر شاهی ومرکز حکومتی در آن موقعیت داشتند ،خانه ها بهم چسپیده و
بازارهای متعدد وجود داشت که نشانه یک شهر متمرکز با خصوصیات زندگی شهری درآن جلوه گر
بود.
هنگامیکه قوای انگلیسی بار اول در  1839به کابل رسیدند ،نخست در اطراف قصر و خانه های دور
و نزدیک آن شهرسکونت اختیار کردند و بعد ها برای قطعات عسکری خود به اعمار تأسیسات
نظامی در سیاه سنگ ،بی بی مهرو و شیرپور پرداختند .موجودیت قوای عسکری انگلیس با وفرت
تعداد آن در شهر کابل چنان محسوس بود که گوئی نیم شهر را این عناصر بیگانه و کامال متفاوت
اشغال کرده بودند .مسلم است که موجودیت بیگانه ها بذات خود موجب میشود تا آزادی معمول و
همیشگی زنان دفعتا محدود گردد و اگر زنانی هم مجبور به بیرون رفتن باشند ،باید با چادر بزرگتر
صورت و تمام بدن خود را ازسر تا پا به نحوی بپوشانند که قبال سابقه نداشت .این نوع پوشش
بسرعت شکل خاص را بخود گرفت که دربین مردم به "چادری دوالق" شهرت یافت.
به هر انداره که احساس
حکمراوائی و بسط قدرت
انگلیسها وقوای مربوط
شان زیاد گردید ،به همان
اندازه آنها بر عنعنات
افغانی در همه امور
بیشتر بی اعتنا شدند .از
آنجائیکه آنها به تعداد
قلیل زنان با خود آورده
بودند ،طبیعتا غلبه
نفسانی از یکطرف و
احساس غرور ناشی از
حکمروائی از طرف
دیگر موجب میشد که
آنها به زنان کابل به دیده
طمع بنگرند .هر قدر این
احساس مشهود تر میگردید ،مردان افغان حلقه رفت وآمد های بیرون خانه را بر زنان خود تنگتر
میکردند و مانع خروج غیر ضروری زنان خود از خانه می شدند و فقط در حاالت ضرورت خود و
یا یک عضو فامیل را به معیت زنان همراه می ساختند.
از اینجاست که پوشانیدن کامل صورت بدن زنان در شهر کابل بیشتر از هر وقت دیگر به یک
ضرورت اخالقی و افغانی مبدل شد که در شرایط آنوقت علمای دین نیز بر این ضرودت مهر تائید
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شرعی گذاشتند و بر آن تاکید کردند که در حالت خطر بروز فتنه و فساد زنان نباید از خانه بیرون
شوند و اگر مجبوراند ،باید یک محرم همراه شان بوده و نیز سر و صورت خود را کامال بپوشانند.
انگلیس ها هم از حجاب کامل زنان افغان که به سرعت از شکل چادر بزرگ به شکل "چادری
دوالق" درآمد ،بسیار راضی و خوشنود بودند و اینکار را برای برآوردن اهداف خود مساعدتر می
دانستند .آنها نیز از طریق ایجنت های خود به دالیل ذیل به لزوم فوری ترویج آن تبلیغ کردند.
 —1دستگاه جاسوسی انگلیس به منظور کسب اطالعات و انتشار شایعات به نفع خود یک تعداد
مردان و زن ان را که روابط همه جانبه با مردم و شخصیت های مهم داشتند ،بکار جاسوسی و تبلیغاتی
گماشته بودند .مشکل عمده دریک شهر کوچک مثل کابل قدیم و شناخت مردم با یکدیگر هیچ کس
جرأت نمیکرد علنا نشان دهد که در خدمت انگلیس ها قرار دارد .انگلیس ها برای اختفای هویت
گماشتگان خود مجبور بودند از زنان به حیث عناصر ارتباطی استفاده نمایند .ترویج چادری دوالق که
مانع شناخت هویت زنان میگردید ،زمینه بسیار مساعد را برای اینکار فراهم میکرد و حتی بعضی
اوقات مردان نیز با پوشیدن لباس زنانه و چادری دوالق میتوانستند با مقامات انگلیسی تماس گیرند،
بدون آنکه کسی از هویت شان آگاه شود.
(نمایشی از چادری و دوالق که بوسیلۀ یک انگلیس در قرن  19ترسیم شده واصل آن در موزیم لندن موجود است)

 2ـ طبیعتا انگلیسها و قوای شان با معاشرت زنان ضرورت داشتند و برای ارضای خاطر خود از
پول و قدرت فراوان برخوردار بودند و فکر میکردند که هیچ کس نمیتواند جلو آنها را بگیرد .ازآنرو
حجاب کامل زنان با پوشیدن چادری دوالق که تازه معمول گردیده بود ،برای زنان هر جائی که در
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هر کشور و هر سرزمین و محل وجود دارند ،بدون افشای هویت شان این زمینه را مساعد میکرد و
هم برای انگلیس ها و قوای شان خطرات غیر مترقبه از این ناحیه را تقلیل میداد( .غبار ،میرغالم محمد:
"افغانستان در مسیر تاریخ" ،جلد اول ،چاپ چهارم ،تهران ،1378 ،صفحه ) 476

 - 3مثالهای زیاد در مورد نقش "شیرزنان" افغان در جهاد علیه قوای انگلیسی ثبت تاریخ است که
چگونه آنها غیرت و شهامت مردان را در تشدید مقاومت جنگی علیه دشمن تحریک و تشجیع میکردند
و چگونه با رسانیدن آب و نان در سنگر ،مردان جنگی را برای ادامه پیکار یاری میدادند .این زنان
با خواندن اشعار رزمی و ناره های تکبیر ،میدان جنگ را چنان گرم می ساختند که هر رزمنده سر
از پا نمی شناخت و تا پای جان به مقاومت می پرداخت .غبار می نویسد« :چهارصد نفر از زنان
کابل دراین وظیفه سهم گرفتند و 83نفر آنان در جنگ کوه اسمائی شهید شدند(».مأخذ باال..صفحه )629
انگلیسها از تحریک و تشجیع زنان افغان در شدت جنگ و همچنان فراهم آوری امکانات تغذیه آنها
درسنگرهای مقاومت ،طوریکه خود در جریان جنگ دوم افغان و انگلیس به چشم دیدند ،شدیدا به
هراس افتادند و لذا ملموسانه کوشیدند با ترویج هر چه زودتر چادری دوالق و قید زنان درخانه ،نقش
آنها را در جنگ خنثی سازند تا دیگر اجازه نداشته باشند آزادانه در امور جنگی اشتراک و با
مجاهدین معاونت نمایند.
با دالیل فوق دیده میشود که مردان افغان اعم از سران ملی و علمای دینی ازیکطرف و قوای انگلیسی
ودستگاه تبلیغاتی آن از طرف دیگر با هدف متفاوت
مشترکا در ترویج فوری چادری دوالق و اجباری
ساختن آن برزنان شهر کابل همنوا گردیدند .بدینوسیله
آنها یک پدیده نو ظهور را که مانع شرکت فعال زنان
در امور جمعی میگردید ،به منصۀ اجراء و تطبیق
قرار دادند که اثرات منفی آن تا امروز بر حیات زن
افغان سایه افگنده و در دوره های مختلف کشمکش و
جدال و حتی برخورد های جدی را در جامعه افغانی
بدنبال داشته است که شرح آن در مبحث نمی گنجد.
چادری دوالق شکل جدیدی بود که بجای چادر بزرگ
تمام بدن را به شمول روی و دست ها می پوشانید و از
دو قسمت تشکیل گردیده بود :یکی چادری و دیگر
دوالق که هر دو فقط در موقع بیرون رفتن زنان از
خانه مورد استفاده قرار میگرفت.
پوشیدن چادری دوالق تا حوالی سالهای 1320
درشهرکابل مروج بود ،اما از آن به بعد تدریجا جای
آنرا چادری گرفت و بجای دوالق پوشیدن "تنبان" و
سپس جرابهای ضخیم و درسالهای اخیر جراب های
نازک معمول گردید و همچنان نوع چادری نیز تابع مود و فیشن شد که مقایسه آنرا میتوان در
تصویری کارتونی مشاهده کرد( .برای شرح مزید درباره ساختمان چادری و دوالق دیده شود :کاظم ،سیدعبدهللا:
"زنان افغان زیر فشار عنعنه و تجدد" ،چاپ کابل ،2005 ،صفحه  77ـ )78
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مقدمات در نحوه تعدیل نوع حجاب و عکس العمل محافظه کاران مذهبی:
ازنظر تاریخی بزعم همان فتوای فوق بود که هنگام ورود انگلیسها درشهر کابل خاصتا درجریان
جنگ اول افغان و انگلیس پوشیدن چادری و دوالق به حیث ستر کامل برزنان شهر الزامی گردید
واین حالت خاص ودرطول سالهای بعد که فتنه رفع گردید ،بازهم به حیث یک اصل شرعی مدام
االعتبار پابرجا ماند و تخطی از آن برای زن شهری یک امر غیرشرعی پنداشته شد.
شاه امان هللا غازی در اواخر سال ( 1301شروع  )1923مکتب ابتدائیه مستورات را برای دختران
تأسیس کرد و درآن در حدود  50شاگرد خوردسال که سن شان کمتر از  12بود ،شامل شدند .در این
مکتب که در "شهر آراء" در منزل علی احمد خان والی موقعیت داشت ،دختران هر روزجوقه جوقه
به آنجا میرفتند و این اولین بار بود که دختران خوردسال و نیمه جوان بدون چادری در شهر دیده می
شدند .با آنکه از عمر این مکتب یک سال چند ماه نگذشته بود ،یک عده از علمای دینی که عضویت
لویه جرگه  1303را داشتند ،به دلیل بی حجابی این اطفال بر شاه فشار آوردند تا این مکتب را هرچه
زودتر مسدود سازد و بجای آن دختران باید در خانه به تعلیم بپردازند .شاه امان هللا زیر فشارهای
وارده بخصوص شورش "مالی لنگ" در خوست و اطراف آن نا گزیر شد به این خواست اعضای
محافظه کار مذهبی لویه جرگه موافقه کند ،چنانچه در فیصله شماره  15لویه جرگه تحت عنوان
"ضرورت تعلیم نسوان در نشیمنهای شان" چنین آمده است:
لویه جرگه« :ما علماء و سادات و مشائخ ملت افغانستان بحضور اعلیحضرت غازی مان عریضه
پردازیم .چون ذات همایونی جهت رفاهیت و ترقی ملت و دولت جد و جهد بلیغی را بکار برده و
میبرند حتی که از کمال توجهات عالیه شاهانه شان مکتب مستورات را نیز مقرر کرده اند .هللا تبارک
تعالی وجود مبارک اعلیحضرت غازی را پاینده داشته باشد که همواره ترقیات ملت و دولت را
ملحوظ داشته باشد .اما قرار مسائل مسلمه و روایات مفتی بها فقه شریف بائستی تعلیم و تحصیل
نسوان در خانه های خود از اقارب خود محارم شان باشد تا ازآن تعلیم دینی که فرض منصبی ما ملت
افغان است ،محروم نمانند .بنابرآن از شریعت پروری اولی االمر خود مختار غیور ما امید میشود که
تعلیم جمعیت نسوان در مکتب ها نشود تا مسئله حجاب و ستر که یک فرض ضروریست ،برای
نسوان اسالمی خوبتر و بهتر حاصل شود .آنچه معلومات شرعیه درین موضوع به نزد این خادمان
دین مبین بود ،عرض شد .اگر حضور واال را تسلی و اطمینان بر نوشته مایان بشود ،بهتر و الی
درین مسئله از دیگر علمای اسالمی ممالک خارجه هم معلومات وافره و فتواهای موثقه را نیز حاصل
فرمایند».
اعلیحضرت (درجواب آنها چنین فرمودند) :اگر چه در موضوع تعلیم نسوان گفت و شنید ما و شما
قبال به پایان رسیده و مفکوره تانرا درین مسئله قبول کرده ام ،الکن باز هم میخواهم که توجه شما
علمای اعالم و فضالی کرام ملت عزیزم را بسوی این نکته مهمه بنمایم که درین مورد باید ما و شما
از عقل و فکر و طرز عمل عموم عالم اسالم کار بگیریم و مزید برآن روا دار نشویم که طبقه اناثیه
ما در یک عالم جهالت و نادانی و فرومایگی زندگانی کنند .تعلیم طبقه اناثیه از حد ضروریست و
نباید ما و شما به مخالفت حدیث (طلب العلم فریضته علی کل مسلم و مسلمته) برائیم و نباید بگوئیم که
ما افغانیم باید زنان ما از راه خدا و رسول و مبداء و معاد خود بیخبر بوده در یک عالم جهالت و
نادانی باشند .بایستی ما برحال آن اطفال خود که تقریبا تا بعمر هشت سالگی در اطراف و جوانب
مادر و خواهر و خاله و عمه و دیگر اقارب اناثیه خود زندگانی مفیده اولیه خود شانرا بسر میبرند،
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ترحم کنیم و محض جهت تعلیم و تربیه آن اطفال درین مکتب نخستین که مکتب آغوش مادر گفته
میشود ،آنها را از مسایل ضروریه مطلع کرده اطفال خود را ازین فیض عموم محروم نداریم.
باالی ما و شما الزم است که طبقه نسوان خود را عالم و دانسته و مطلع از فرائض و واجبات و سنن
و منویات و دیگر ضروریات بنمائیم ،تا اوالده ما و شما در همان صغارت که تعلیم آنرا پیغمبر ما
(کالنقش فی الحجرٹ) گفته است و اهل سلف همین تعلیم را میگویند «:با شیر اندرون شده با جان بدر
شود» ،از اخالق و عادات و اطوار خوب مستفیض و با آداب و صفات خجسته ،متحلی [آراسته]
شوند .من گاهی طرفدار این امر نبوده و نمیباشم که صبیاتی که قریب به مراهقی [بلوغ] باشند ،در
مکتب آمده تعلیم گیرند بلکه مفکوره و نظریۀ من نظر به مفاد بزرگ و ملحوظات سترگی که به شمۀ
ازآن در فوق اشاره شده بود ،چنانکه صبیات خورد سال با همه گونه مراعات ستر و پرده در مکتبی
که کامال محفوظ و مستور است و معلمات آنها نیز نسوانند ،آمده تعلیم گیرند .اکنون که شما علماء
میگوئید که خروج صبیات نیز برای تعلیم مستحسن نیست ،بالفعل ما درین مفکوره تان با شما محض
مراعات شرع شریف متفقیم ،اما گمان نمیکنم که دیگر علمای عالم اسالم و فضالی هند و سند،
مصر ،مکه معظمه ،مدینه منوره ،شام ،بیت المقدس ،بغداد ،بصره ،کوفه و ترکیه درین نظریه با شما
متفق باشند ،زیرا که در هر یکی ازین بالد معظمه اسالمیه بتعداد غیر واحده مکاتب اناثیه موجود
است».
اعلیحضرت در ادامه فرمودند« :این مبحث چنانچه مذکور شد فیصله شده خودم بالفعل بر طبق
مفکوره همین حضرات تعلیم صبیات را در خانهای شان امر و اراده میکنم .در میان شما غلط فهمی
واقع شده ،بحث نکنید .من میخواهم که درین ضمن این علمای محترم را بیک امر دیگر دعوت و
تکلیف کنم و آن اینست که باید این حضرات معظم که دعوی خانه نشینی صبیات معصوم و طفل های
خورد سال ما را میکنند و ما سمعا و طاعتا محض احترام احکام شرع شریف که برای ما درین
موضوع ازآن نام میبرند ،او را قبول میکنیم .در قری و اطراف و قشالقها بر نسوان نو جوان و
دوشیزگان و دیگر زنان کوچی و افغانه کوه نشین و عموم سکنه افغانستان نیز بقوه تبلیغیه و وعظ و
نصایح الزمه ستر و حجاب را حتمی و الزمی قرار بدهند و تا لویه جرگه آینده در سرتاسر افغانستان
آن ستر و حجابی را که شریعت پاک برای زنان مسلمانان مقرر داشته است ،جاری و حکم فرما
نمایند .اگر درین باب از حکومت اجازت و تسهیالت بخواهند ،دریغ نمی شود .فاما اگر تا بموعد لویه
جرگه آینده حجاب و ستر در بین عموم رائج نشد و یا احدی ازین زنان که هر روزه به صدها نفرآنها
ب ی حجابانه بنظر میخورند ،دیده شده ،بار مسولیت آن به همراه ناغگی به گردن شما حضرات معظم
است».
علمای لویه جرگه« :ازین تقریر سراپا تاثیر همایونی تحت رقت مزید آمده ازین طرفداری همایونی
آثار شادمانی را نشان داده متعهد شدند که حتی الوسع در ترویج ستر و حجاب در بین عموم طبقه
اناثیه افغانیه به وعظ و نصایح و تبلیغات مذهبی کامیابی حاصل خواهند کرد و تا موقع انعقاد لویه
جرگه آینده در سرتاسر افغانستان زنی بی پرده انشاء هللا تعالی بنظر نخواهد خورد( ».باز نشر "رویداد
لویه جرگه دارالسلطنه  ،"1303افغان جرمن آنالین ،قسمت بیست و دوم ،مورخ  4سپتمبر )2016

از شرطیه فوق الذکر شاه که گفت تا لویه جرگه آینده یعنی تا سه سال دیگر اگر حجاب و ستر در بین
عموم رائج نشد ،بار مسئولیت آن به همراه ناغگی به گردن شما است ،واضح میگردد که شاه
میدانست که تعمیل ستر و حجاب بزعم پوشاندن تمام بدن زنان در اطراف اکناف کشور و مقید ساختن
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انها درخانه ممکن و عملی نمیباشد ،لذا برای خود دست آویزی را تدارک کرد که بعد از مدتی دوباره
به افتتاح مکتب دختران بپردازد و آنرا انکشاف دهد و در عین زمان بکوشد تا با حفظ ستر و حجاب
شرعی که شامل دست ها و روی زنان نمیشود ،زنان را از قید پوشیدن چادری قدم بقدم و بطور
اختیاری رها سازد.

تأثیرافکارمحمود طرزی در راه بیداری زنان افغان:
محمود طرزی درسال  ، 1866حینیکه مادرش از کابل جانب قندهار
در سفر بود ،در وسط راه در حواشی غزنی چشم به جهان گشود .هنوز
هژده ساله نشده بود که پدرش غالم محمد خان طرزی شاعر و
شخصیت سرشناس (با اهل و عیال) به حکم امیرعبدالرحمن خان به هند
برتانوی تبعید گردید .پس از اقامت دوساله درهند آنها عزم سفر به
ترکیه عثمانی کردند و در والیت سوریه در شهرامروزی "شام یعنی
دمشق" اقامت گزیدند .محمود طرزی درآنجا با بزرگان و دانشمندان
نخست در حلقۀ دوستان پدر و بعد در حلقۀ دوستان جوان خود آشنا شد
وبه فعالیت های تحقیقاتی و شناخت پدیده های عصری پرداخت .او با
استعداد سرشاری که در کسب علم و دانش داشت ،به زودی بیک چهره
سرشناس تبدیل گردید .در سال  1891با دختر جوان بنام "اسمائ
رسمیه" دختر خطیب مسجد "اموی" ازدواج کرد که ثمرۀ آن جمعا سه دختر و چهار پسر بود .طرزی
در سال  1896از دمشق به استانبول آمد و بنابرتوصیۀ پدربا عالمۀ بزرگوارسیدجمال الدین افغان
معرفت پیدا کرد و مدت هفت ماه را در پای صحبت با سید گذشتاند.
طرزی پس از وفات پدر و همچنان وفات امیر عبدالرحمن خان هوای دیدار وطن بر سرش زد و در
آغاز سلطنت امیر حبیب هللا خان درسال  1902به افغانستان آمد و ضمن باریابی به حضور امیر از
هدف سفرش مبنی بر تشئید مناسبات افغانستان و ترکیه یاد کرد ،ولی امیر از او خواست تا به وطن
برگردد .درسال  1905محمود طرزی پس از  12سال مهاجرت و اندوختۀ بسیار پربها از دانش و
افکار جدید با خانواده و فرزندان خود به کشور برگشت .او به سرعت در بین جوانان و اهل دربار
کسب رسوخ و شهرت کرد و با اندیشۀ ملی گرایان افغان که از سیاست استعماری انگلیس در کشور
ومنطقه رنج می بردند ،همگام و همنوا گردید .طرزی در سال  1912به حیث محرر جریدۀ "سراج
االخبار" شروع به کار کرد و دیری نگذشت که محتوای پرفیض نوشته های او ،مورد استفاده اهل
دانش جدید در داخل و خارج کشور قرار گرفت.
طرزی در دوره امانی دوبار به حیث وزیر خارجه و دوبار ریاست هیئت مذاکرات با جانب انگلیسی
(معاهده مسیوری  20اپریل  1920و معاهده کابل فبروری  )1921را به عهده داشت و مدتی نیز به
حیث وزیر مختار درفرانسه مقرر شد و پس از سقوط رژیم امانی از راه هرات به ایران و از آنجا به
استانبول مقیم گردید و درسال 1933در آنجا وفات کرد.
محمود طرزی با ورود خود به افغانستان افکار جدید را باخود آورد که بیشتر در سراج االخبار
منعکس گردید .او نه تنها خسر (پدرزن) امان هللا خان و برادرش عنایت هللا خان بود ،بلکه استاد و
رهبر فکری هر دو و یک عده جوانان دیگر "مشروطه خواه" نیز محسوب میشد .طرزی در برابر
نفوذ قدرتهای استعماری در کشورهای اسالمی جدا از وحدت مسلمانها (پان اسالمیزم) دفاع میکرد و
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معتقد بود که :مسلمانها متعلق به یک امت هستند و امت تمام واحد های سیاسی را در "وطن" که مردم
آن ملت را تشکیل میدهد ،دربر میگیرد .او مثل سیدجمال الدین افغان عقیده داشت که  :بقای اسالم و
ملل مسلمان مربوط به درک روحیۀ واقعی اسالم است که عاری از نفوذ حکمرانهای مستبد و علمای
جاهل میباشد ،زیرا همین ها اند که به هدف برآوردن منافع خود ،اسالم را از واقعیت های آن دور و
ملل اسالمی را ضعیف می سازند .به نظر او :کوتاهی علمای دینی در رهنمائی درست مؤمنین ،نه
تنها به بی خبری و نا آگاهی همه جانبه از دینا انجامید ،بلکه به پذیرش افکار و اعمال غیر اسالمی
نیز منجر شد که دراثر آن عقاید عامیانه و خرافات جاگزین دین عقلی گردید و مسلمانها تدریجا اعتماد
به نفس ،اتحاد و نیرومندی رابا قوۀ تحرک و باالخره نقش رهبریت در علوم و فرهنگ را از دست
دادند.
طرزی معتقد بود که عشق به وطن و تجددگرائی دو روی یک سکه اند .او وطن دوستی را وظیفۀ
دینی هر مسلمان میدانست و می گفت :چون تجدد طلبی و ترقی با دفاع وطن انفکاک ناپذیر است ،لذا
آموزش و کسب علم وظیفۀ ایمانی هر وطن دوست محسوب میشود .او با پندار بسیاری از مؤسسات و
علمای دینی که تجدد گرائی را بدعت تلقی میکردند ،موافق نبود .همین طرز تفکر طرزی بود که
حدفاصل را بین تجدد گراها و عنعنه گراهای افراطی که اغلب در لباس دین درآمده بودند ،به وجود
آورد و اصطکاک آن آتش اغتشاش را در افغانستان شعله ور ساخت .طرزی تالش کرد به مردم
واضح سازد که علوم جدیده مخالف اسالم نیست .او مثالهای زیاد ارائه کرد که چگونه علوم معاصر
از انکشاف علوم توسط مسلمانها در قرون وسطی بهره مند شده است و اکنون زمان آن رسیده که
کشورهای اسالمی از علوم و اختراعات اروپائی استفاده نمایند .او می گفت :غفلت در اشاعه و تطبیق
تعقل ،زیان بزرگ به خود انسان ،به جامعه و به اسالم دارد .به نظر اوعلت عقب ماندگی مسلمانان
در نقص ذاتی اسالم نیست ،بلکه سبب آن انحراف مسلمانان از ارشادات واقعی اسالم است .طرزی
اسالم را برمبانی عقل استوار میدانست و به حدیث مبارکه استناد میکرد که « :دین مسلمان عقل
اوست ،آنرا که عقل نیست دین هم نیست ،زیرا عقل است که مستوجب تکلیف احکام دینی میشود».
به نظر او :برتری اروپائی ها در عصر حاضر ناشی از پیشرفت آنها در زمینه های اقتصادی،
علمی ،تکنالوژیکی و فرهنگی است .افغانستان و سائر کشورهای اسالمی وقتی با آنها برابری
میتوانند که جامعه را بشناسند ،ساینس و تکنالوجی جدید را درآن بکار بگمارند و به انکشاف صنایع
بپردازند .طرزی تقلید کورکورانۀ اروپائی را نمی خواست و مثال جاپان را میداد که چگونه با حفظ
ارزشهای ملی خود توانست از مزایای تکنالوژی اروپائی بهره مند شود.
طرزی با تأکید برنقش برجستۀ زنان در دوران خالفت عباسی می گفت :زمانیکه تمام زنان و مردان
اروپا بیسواد بودند ،زنان مسلمان به حیث شاعر و هنرمند و حتی درمقامهای اداری کار میکردند .او
در مورد اهمیت تعلیم و تحصیل زنان استدالل میکرد که :فقط زنان تعلیم یافته و منور میتوانند
همسران و مادران خوب باشند و همین زنان استند که اطفال را که آینده متعلق به آنها است ،بار می
آورند و به استناد حدیث مبارک که «زنان نیمی از پیکرۀ مردان اند» استدالل میکرد که بدون
پیشرفت این نیمۀ اجتماع نمیتوان نیمۀ دیگر آنرا بطور کامل و سالم انکشاف داد .او می گفت که اسالم
برمبنای مساوات بین همه اعم از زن و مرد استوار است و میخواست بدینوسیله احساس خودآگاهی و
اعتماد به نفس را به منظور تقویۀ تفکر معقول و "دفاع از خود" بین زنان کشور ایجاد نماید و می
گفت که :این هدف وقتی برآورده می شود که زنان تعلیم یافته و آگاه شوند تا بتوانند برای فامیل،
فرزندان ودرنهایت برای جامعه عناصر مفید و فعال بار آیند .اوحتی اصرار میکرد که نقش تعلیم و
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تربیۀ زنان اگر باالتر ازمردان نیست ،به هیچ وجه کمتر از آنان نمی باشد .اینجاست که طرزی اولین
مرد متفکر درنهضت زنان کشور بود و نظریات او سرلوحۀ اساسی اقدامات رژیم امانی در مورد
زنان محسوب میشود( .کاظم ،داکتر سیدعبدهللا" :عالمه محمود طرزی و افکار او" ،افغان جرمن آنالین28 ،
جوالی )2018

پایان اغتشاش و برگشت بسوی اصالحات:
لویه جرگه پس از جرو بحث های زیاد بتاریخ  9اسد  1303در پغمان پایان یافت و شاه امان هللا زیر
فشار علمای دینی و شدت بیشتراغتشاش "مالی لنگ" در سمت جنوبی ناگزیر به قبول نظریات علمای
محافظه کار دینی در لویه جرگه شد و تعدیالت مطلوبه آنها را در نظامنامه های تذکره نفوس ،مالیات
و خدمت عسکری جبری ،مسدود ساختن مکتب دخترانه ،جواز نکاح چهار زن به شرط تأمین عدالت
و جواز نکاح صغیره و دیگر موارد متنازع فیها پذیرفت .سپس علمای دینی با صدور فتوا مبنی
براینکه نظامنامه ها همه بروفق احکام شرعی استوار اند ،برمشروعیت نظامنامه ها مهر تائید
گذاشتند.
اگر چه صدور این فتوا نتوانست از شدت اغتشاش بکاهد ،اما یک حربه مؤثر علیه ادعا های
شورشیان بود که دولت را متهم به اجرأت کفری میکردند .دراین میان ظهور شخصی بنام عبدالکریم
که خود را از احفاد امیرمحمد یعقوب خان معرفی میکرد و از هند به خوست آمده و در ردیف
شورشیان قرار گرفته بود ،مشکل دیگری را بار آورد .عبدالکریم با تشکیل یک شورای  40نفری به
شمول مال عبدهللا و مالعبدالرشید سران شورشی خود را به حیث امیر افغانستان تراشیده و تعدادی را
بدور خود جمع کرده و به قوت شورشیان افزوده بود.

خوانین شینوار در عصر امانی که طرف لشکر جهل مالی لنگ را گرفتند اما به زودی سرکوب شدند.

ظهور این شخص موجب شد تا آوازه های مبنی بر دست داشتن انگلیس ها دراین اغتشاش در بین
مردم در همه جا پخش و انتشار یابد و احساسات ضد انگلیسی مردم را علیه شورشیان تحریک نماید،
چنانچه تعداد زیاد مردم در قندهار ،هرات و در صفحات شمال و همچنان اقوام مهمند ،شینوار،
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خ وگیانی ،وزیری و هزاره به حمایت از دولت آمادگی خود را در سرنگونی شورشیان ابراز داشتند.
دولت نیز با وجود تالشهای زیاد و اعزام چندین هیئت متشکل از مامورین بلند رتیه ،شخصیت های با
نفوذ و تعدادی از علمای دینی بشمول حضرت نورالمشایخ جهت مصالحه و مفاهمه موفق نشد معضله
را با مخالفان از در صلح و اشتی حل کند ،لذا مجبور شد به اقدامات نظامی جدی به شمول استفاده از
طیاره متوسل شود.
طغیان احساسات مردم که دست انگلیس را در اینکار شریک میدانستند و نیز فشار های نظامی موجب
شد تا یک تعداد ازقوای طرفدار شورشیان با گرفتن غنیمت و ولجه خود را از صحنه جنگ عقب
بکشند و تدریجا اینکار موجب ضعف روز افزون قوای شورشی گردید .فرار عبدالکریم به هندوستان
بر تضعیف روحیه سران شورشی اثر گذاشت و مالعبدهللا باالخره مجبور شد بتاریخ  10دلو 1303
( 30جنوری  )1925ازطریق مهمند به سرحد آزاد فرار کند ،ولی در راه دستگیر شد و با تعدادی
 53نفر از مخالفان همه به کابل آورده شدند .آنها پس از محاکمه علنی به جرم اخالل امنیت و
همدستی با دشمنان خارجی به حکم محکمه خاص محکوم به اعدام شدند و بتاریخ  4جوزای 1304
( 25می  )1925در حواشی تپه مرنجان ـ کابل حکم محکمه بر همه شان تطبیق گردید.
شاه امانهللا غازی طی نطقی در مراسم «چانماری» این
 53تن ،که در جریده «حقیقت» (6جوزای )1304
منتشر شد ،گفت« :حقیقتا ً برای ملت و حکومت ما سزا
دادن یک قوم که افرادش را به خون جگر پرورش داده
بودیم و از آنها چشم خدمت داشتیم بسیار جای افسوس
است لیکن چه کنم یک دانه که به هیچ صورت عالج آن
نشود و به صحت تمام بدن ضرر برساند چون در وجود
پیدا شود انسان مجبور است که آن دانه را ببرد .گویا این
خاینین یک دانه سرطان بودند که به وجود مملکت ما
برآمدند حاال الزم است که آنرا قطع نمایم تا به وجود
وطن دیگر ضرر نمانده مملکت به حیات دایمی خود
پایدار بماند .ای کاش اینقدر تلفات را که اوالدهای
عسکری و دیگر اوالدهای ملکیام ،و این فرزندان
جاهل و نادانم درین مقابله علم و جهل دادند ،بری بهبود
مملکت و آبادی ملت میبود تا ما مسرور و خوشوقت
بوده و بدبختان باینطور فالکت و تباهی مبتالنمیشدند».
خبر مراسم اعدام مالی لنگ و 53تن از شرکای جرمش در جریده
«حقیقت» ( 6جوزای)1304

ادامه تالشها برای تعلیم زنان:
با پایان یافتن اغتشاش دولت با آنکه دراین جنگ متقبل خسارات جانی و مالی شدید در طول مدت
تقریبا یک سال گردیده بود ،دوباره توانست به حاکمیت خود بیفزاید و این بار شاه امان هللا غازی
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کوشید با تأنی و آهستگی اصالحات مورد نظر خود را دنبال کند ،چنانچه در بین سالهای 1304تا
 1925( 1306تا  )1927به فعالیت ها در حواشی اصالحات پرداخت و خواست با انکشاف معارف
زمینه های فکری تحول را در بین مردم مساعد سازد .یکی از این اقدامات همانا سفر شاه به والیات
کشور بغرض تفتیش بود که با استفاده از این فرصت جهت تقویه همکاری بین دولت و مردم ضمن
بررسی امور اداری به ایراد بیانیه ها برای مردم پرداخت و مردم را بیشتر به ارتباط اهمیت تعلیم و
تربیه و همچنان توجه به حقوق زنان تشویق و رهنمائی کرد.
حبیب هللا رفیع محقق افغان درمقدمه کتاب "حاکمیت قانون در افغانستان" می نویسد« :باوجودی که
تمام قوانین و نظامنامه ها به والیات گسیل میشد ،شاه شخصا برای نظارت از چگونگی تطبیق قانون
پروگرام هایی را نیز رویدست گرفته بود که تحت نظر شخص شاه به والیات و نائب الحکومگی ها
هیئت های تفتیش میرفتند و کارهای مامورین و کارکنان دولت را در چوکات قوانین و نظامنامه ها
تفتیش و کنترول میکردند و گزارش کار شان را به حضور شاه تقدیم می داشتند و شاه آنرا به دقت
مالحظه میکرد؛ گاه گاهی شاه شخصا دفاتر را می دید و بعد از علم آوری کامل مجلس عام را دایر
میکرد و در آن مامورین صادق را مکافات و مامورین متخلف و استفاده جو را مجازات مینمود».
حبیب هللا رفیع در ادامه می نویسد که« :اعلیحضرت امان هللا خان به والیات شمالی ،مرکزی ،شرقی
و جنوب شرقی کشور شخصا چنین سفر هایی را انجام داد که گزارشهای این سفر ها در جراید و
کتب آنوقت نشر شدند( ».رفیع حبیب هللا" :حاکمیت قانون در افغانستان" ،بقلم شاه امان هللا غازی ـ گزارش مکمل
سفر پنج روزه تفتیش امور در قندهار ،پشاور ،1378 ،صفحه )10

شاه غازی حین سفرتفتیش والیت قندهار ضمن خطبه های نماز روی موضوعات بسیار مهم بیانیه
های مفصل برای مردم قندهار ایراد کرد .در خطبه روز  14عقرب  1304خود که بیشتر به
موضوع تعلیم و تربیه اختصاص داشت ،بحضور جم غفیری از مردم شهر قندهار در زیارت خرقه
مبارکه در مورد تعلیم زنان گفت« :گمان نکنید که طلب علم باالی مردان فرض است و بس! بلکه
داشتن علم و کمال یک برابر باالی مرد و زن از طرف خداوند(ج) فرض است و بدین امر خداوندی
تمام علماء و دانشمندان شما اطالع دارند .پس متساویانه در تعلیم پسران و دختران خود بکوشید که
در آخرت از تعلیم و تربیه اوالد ذکور و اناث خویش مسئول خواهید بود و بدانید که احکام و اوامر
دینی و مذهبی باالی زن و مرد یکسان فرض است .همچنانیکه مردان را الزم است که از احکام
وضو و نماز و روزه و زکات و حج و دیگر ارکان دینی با خبر باشند ،همچنان بر زنان واجب است.
عالوتا در صورتیکه زنان عالمه و صاحب تربیه باشند ،طبعا اوالد آن مادران هم در آغوش او که
مکتب نخستین اطفال گفته میشود و زیاده تر عمر گران مایۀ طفل به پیش مادر بصرف میرسد،
صاحب دانش و تربیه می آید ».شاه در پایان خطابه مفصل خود دست دعا بلند کرد و چنین فرمود:
« خدایا الفاظ عاجزانه ام را که برای ترقی و بیداری ملت خود میگویم ،مؤثر گردان! خدایا به عامه
ملت افغانستان توفیق را رفیق بگردان تا اوالد های خود را به آغوش شفقت من در مکاتب داخل کنند
و از فیوضات تعلیم بهره ور شوند! خدایا ببرکت رسول مقبولت افغانستان را سبب نجات عالم اسالم
گردان و برایش توفیق کرامت فرما تا آن چراغ اسالمی را که رهنمای جهان و جهانیان بود ،از باد
های مشعل کش فتنه و صرصر حوادث نگه کرده بتوانند! خدایا این دعای های ما را چون خالصانه
است و از دل پر درد ما با آه های سرد یکجا می برآید ،قبول و بما توفیق خدمت اسالم را عطا فرما!
الهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی االخرة حسنة و قنا عذاب النار» (مأخذ باال" :حاکمیت قانون ،"...صفحه
 189ـ )190
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نقش ملکه ثریا در رشد تعلیم زنان:
محمود طرزی در باره اهمیت تعلیم و تربیه زنان افغان در سراج االخباربه زنان خانواده شاهی
توصیه کرد تا از محدوده حرم بیرون شوند و به حیث پیشگام تحول در امور اجتماعی و سیاسی
کشور سهیم گردند .با این توصیه در عصر امانی زنان طبقات باال خاصتا زنان خانواده سلطنتی
موفق شدند نقش مهم و ارزشی را در این زمینه بازی کنند .در راس همه اقدامات شخص ملکه ثریا
به حیث پیشآهنگ نهضت زنان درتاریخ کشور قرارداشت که البته درجوار او نقش مادر و خواهرانش
نیز قابل یادآوریست.
ملکه ثریا سومین دختر محمود طرزی بود که در سال  1276اش ( )1897در صالحیه دمشق (شام )
پا بعرصه وجود گذاشت وبه سن شش سالگی در سال  1281اش ( )1902به معیت فامیل خود به
افغانستان آمد .از آنجائیکه علیا حضرت مادر شاه امان هللا با مادرمحمود طرزی قرابت قومی داشت و
طرزی نیز یک شخصیت بزرگوار بود ،بزودی فضای روابط خانوادگی گرمترشد و درنهایت به
ازدواج دو شهزاده با دو دختر طرزی انجامید.
شهزاده امان هللا (عین الدوله ) به خواهش خود و
موافقه والدین به سن  23سالگی از ثریا طرزی
( 17ساله ) طلب ازدواج کرد و عروسی شان
بتاریخ  19عقرب  1293ش در قصر شهر آراء
در کابل برگزار شد .ثریا نخست به شهزاده خانم
و بعد از رسیدن شوهر به مقام سلطنت 1297ش)
به شاه خانم و درلویه جرگه  1307رسما ملقب به
ملکه ثریا گردید .حاصل ازدواج ملکه با شاه امان
هللا چهارپسر و جمعا شش دختر بودند که دو پسر
در طفولیت وفات کردند و اما متباقی با شاه و
ملکه بعد از سقوط سلطنت به ایتالیا مهاجر شدند
و درآنجا ازدواج کردند؛ آنها عبارت اند از(با
رعایت القاب شهزاده و شاهدخت و به ترتیب سن در
عکس) :آمنه ،عابده ،سیف هللا و حمایت هللا که در

طفولیت وفات کردند ،ملیحه ،ولیعهد رحمت هللا ،عادله ،احسان هللا ،هندیه و ناجیه.
ملکه ثریا در ماه  1348ش به عمر  72سالگی درروم وفات کرد و جنازه این علمبردارنهضت زنان
به افغانستان انتقال یافت و در جالل آباد درجوار همسرش بخاک سپرده شد.
ملکه ثریا از بدو طفولیت در دامان پردانش پدر و مادر(اسماء رسمیه که از اهل شام بود و در کابل
به بی بی شامی شهرت داشت) تربیت یافت و زن سخنور ،مردم دوست  ،باشهامت  ،دراک و متین و
با وقار بار امد که این خصلت ها را درطول سلطنت شوهرو بعدا در ایام هجرت با صبر و قناعت به
اثبات رسانید .او خودش شیفته تر از شوهر  ،عاشق تجدد ونواوریها بود ،مخصوصا وضع زنان
افغانستان که زیر بار چادری و در حصار خانه ها  ،بدون دسترسی به علم و دانش اسیر اراده مردان
خود بودند ،او را بیش از هر چیز دیگر رنج میداد ،افکار میهن دوستانه و تجدد گرایانه پدر  ،رهنمای
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افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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بزرگ او در مبارزه علیه قیمومیت زن در افغانستان بود .تاسیس اداره نظارت معارف و گماشتن
انجمن علمیه درسال  1920اولین قدم برای تاسیس مکتب مستورات بود که ملکه ثریا به حیث
"مفتشه" ،درحالیکه مادرش سمت مدیره آن مکتب را داشت  ،ایفای وظیفه میکرد .همچنان او در
تاسیس اولین شفاخانه برای زنان شفاخانه مستورات نقش عمده داشت.
اگرچه مخالفت علمای محافظه کار دینی و نیز اغتشاش اقدامات اولی را برای مدت کوتاه به تعویق
انداخت ،اما این فعالیت ها بار دیگر پس از سال  1304تدریجا آغاز گردید؛ مکتب مستورات دوباره
فعال شد و این بار شاگردان دختر تحت نظارت مستقیم ملکه ثریا در قصر شاهی(ارگ) به شکل
مکتب خانگی به کسب تعلیم ادامه دادند و در عین زمان موضوع حقوق زن بار دیگر سر زبان افتاد.
آتشه نظامی انگلستان در کابل بتاریخ  7جوالی  11( 1926اسد  )1305یادآور میشود که شاه امان
هللا حین دیدار از مکتب مذکور گفت« :رسم حجاب در افغانستان به نحو مبالغه آمیز بر زنان تحمیل
شده است .حجاب در صورتیکه به حد اعتدال رعایت شود ،رسم بسیار خوبی است .اما حجاب واقعی
در قلب و روح زن است .نباید اجازه داد که حجاب ظاهری مانع ترقی ملی گردد( ».برگرفته از کتاب
"واکنش های مذهبی و تحوالت اجتماعی ،"...تألیف نوید سنزل ،ترجمه محمد نعیم مجددی ،صفحه )159

می اسکینازی می نویسد«:با مطالعه اعالن وزارت معارف
که از مردم دعوت می شد تا در صورت خواهش شمول
دختران شان در یک مکتب ابتدائیه جدید که باید در کابل
افتتاح میگردید ،ثبت نام کنند ،واضح میشود که امیر امان هللا
خان در نظر داشت تا مکتب مستورات یگانه مکتب دختران
باقی نماند ».او در ادامه از قول یک امریکائی که در
تابستان  )1307( 1928به افغانستان رفته بود ،می افزاید
که در همان سال در کابل تأسیسات هفتگانه فعال بودند .خانم
اسکینازی عالوه میکند که« :مکتب مستورات از  50نفر
شاگرد در آغاز ،در مدت کمتر از هشت سال دارای 800
شاگرد بود و بزرگترین مکتب عصر شمرده می شد و بعدها
یک مکتب دیگر در ناحیه چنداول بنام مکتب "سه دکان"
وجود داشت( ».می اسکینازی" :زنان افغان ـ تعلیم و فعالیت های
اجتماعی زنان افغان در عصر امانی" ،مترجم رقیه حبیب،1998 ،
صفحه )7

آزادی زنان از قید برقع (چادری) و سهم آنها در کار و فعالیت های اجتماعی یکی از آرزوهای اولی
شاه امان هللا غازی و ملکه ثریا بود .پس از بازگشائی مجدد مکتب مستورات ملکه به کمک مادر و
خواهران خود ویک تعداد دیگرخانمهای دربار نخست به فکر تعدیل چادری دوالق برآمدند و کوشیدند
چادری نسبتا آزادتر را بین زنان مروج سازند .آنها کوشیدند برطبق دستور حجاب اسالمی که روی و
دستها پوشیده نباشند ،بجای چادری دوالق یک طرح جدید حجاب را ترویج نمایند.
این طرح که نخست برای دختران نیمه جوان انکشاف داده شد ،بنام "چادری مکتبی" مسمی گردید و
شامل یک پیراهن و یا دامن دراز و یک چادر بزرگتر در سر بود .اما بزودی طرح دیگری را
د پاڼو شمیره :له  28تر51
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خواهران ملکه ارائه داشتند که بعضا آنرا بنام "چادری قندهاری" نیز می نامیدند .این نوع چادری از
تکه کم وزن به رنگ سیاه برای دختران جوان و زنان طراحی شده و مشتمل بود بر :دامن دراز تا بند
پاها با یک یاالن فراخ نیم تنه که به روی شانه ها انداخته میشد و بازوها و آستین را می پوشانید و
یک روسری از عین رنگ وتکه که موها را از نظر پنهان میکرد .جرابهای ضخیم و رنگ روشن و
دستکش ها بدست ،واقعا یک ابتکار بسیار جالب و درعین زمان عملی و سهل بود .این ابتکارات تا
مدتی دوام کرد و اما تدریجا مود و فیشن جدید برآن غلبه نمود( .عکس باال نمونۀ از چادری مکتبی است که
بوسیلۀ خواهران ملکه در این عکس به نمایش گذاشته شد)

سفر شاه و ملکه به خارج کشور:
اصالحات عصرامانی را بطورکل میتوآن به سه دوره تقسیم کرد :دوره اول از  1919تا ،1923
دوره دوم  1925تا اواخر( 1927البته اغتشاش خوست 1923ـ 1924مرحله اول ودوم را از هم
جدامیکند) و دوره سوم بعد ازعودت ازسفراروپا (جون  )1928تاختم دوره سطنت (جنوری
.)1929
درختم دوره دوم اصالحات که گویا آرام ترین دوره سلطنت شاه امان هللا محسوب میشد ،شاه برطبق
فیصله مجلس وزراء و دعوت اغلب کشورها تصمیم گرفت درراس یک هیئت رسمی به معیت ملکه
ثریا به یک مسافرت هشت ماهه به  12کشورآسیا و اروپا بپردازد .سفربه تاریخ هفت قوس 1307
ش ( 29نوامبر )1927آغاز وبتاریخ  10سرطان ( 1307اول جوالی  )1928با برگشت شاه به
وطن پایان یافت .شاه وهمراهان در این مدت از کشورهای هند ،مصر ،ایتالیا ،فرانسه ،انگلستان،
بلژیک ،آلمان ،سویس ،پولند ،روسیه ،ترکیه وایران دیدن کردند ،با سرآن حکومت آن کشورها
درساحات مختلف مالقات و باب عضی ها قراردادهای تجارتی وغیره عقد نمودند .این سفر از لحاظ
روابط خارجی با اهمیت بود که درنهایت افغانستان را به حیث یک کشورآزاد شامل نقشه جهان
ساخت .شاه وملکه در ممالک اروپائی به شمول انگلستان مورد استقبال شاهانه قرارگرفتند که
دیگرشکی برای آزادی افغانستان درهیچ جا باقی نماید .مگرپذیرائی گرم درلندن معنی صمیمیت
واقعی آن کشور را با شاه امان هللا غازی نداشت.
ملکه ثریا متانت زایدالوصف رابه حیث یک ملکه با وقار حین سفر هشت ماهه خود با شاه امان هللا به
همگان ثابت کرد ،زیرا برای یک خانم افغان که به جزء دربارکابل ،از دیگر دربارهای بزرگ دنیا و
پروتوکولهای رسمی و تشریفاتی آنجا ها قبال شناخت کامل نداشت ،حفظ پرستیژ سلطنتی افغانستان
درهمچو مواقع حساس کارساده نبود .آنچه ثریا به حیث ملکه افغانستان ازخود تبارز داد  ،موجب بهت
و حیرت همگان گردید  ،چنانکه بعد از یک مصاحبه طوالنی ملکه در پاریس با یکی از مجالت
مشهور آنجا در مورد نقش اسالم در آزادی زنان توضیحات مفصل داد ،چنانکه راپورتر مجله در
پایان نوشته خود درباره ملکه ثریا تبصره کرد« :من با خیلی از ملکه ها و زنان درجه اول مالقات
و مصاحبه کرده ام ،ولی کمتر زنی را به متانت و ذهانت و معلومات ملکه افغانستان دیده ام  .از این
مالقات مرا یقیین حاصل شد محیط افغانستان که همچو ملکه را می پروراند ،مستعد و قابل همه گونه
ترقی و همدوشی با ممالک مترقی دنیا میباشد( ».مجله هوهلو ،مطبعه پاریس متن دری مصاحبه ،دیده شود:
وکیلی پوپلزائی  ،عزیز الدین" :سفرهای شاه امان هللا در دوارزده کشور اروپائی و آسیائی ... ،صفحه )86 – 85

ملکه ثریا که با شاه درطول سفرهشت ماهه به دوازده کشور همراه بود ،فرزند شش ساله خود
(شهزاده رحمت هللا ) را با سه خانم در معیت خود داشت :یکی نورالسراج خواهر شاه و دیگر حوریه
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( بی بی خورد) خواهرش و یک خانم ترکی به حیث ترجمان ملکه درهند در دعوت های رسمی
نرفت  ،اما دعوت خانم ویسرا و خانم گورنر را پذیرفت و با خانمهای معیتی خود به مهمانی رسمی
آنها اشتراک نمود(.وکیلی فوفلزائی" :سفرهای شاه "...صفحه )24

اشتراک شاه امان هللا و ملکه ثریا در پارلمان انگلیس

هنگامیکه آنها به پورت سعید در مصر رسیدند ،ملکه ثریا و نورالسراج با یک روبند نیمه ابریشمی و
جرابهای سیاه ظاهر گردیدند که از ایشان عکاسی صورت گرفت و عکسها بزودی در مطبوعات
اروپا چاپ شد که روی ملکه را نشان میداد .این عکس ها درهند به تعداد زیاد کاپی شد و به
افغانستان توزیع گردید که از آ ن به بعد عکس های ملکه را در هند به نحوی غیر واقعی مونتاژ کرده
و به منظور تبلیغات سیاسی علیه شاه و ملکه دربین مردم کشور پراگنده ساختند .یکی از این نوع
عکس های تقلبی که از هند به افغانستان آورده شد و در تمام والیات افغانستان پخش گردید ،متأسفانه
تا امروز بسیاری آنرا عکس واقعی ملکه تصور کرده و آنرا به تکرار به نشر می سپارند.
ملکه وقتی به ایتالیا رسید ،با روی برهنه ولی تن کامال پوشیده و به همین ترتیب در تمام محافل
رسمی به معیت شاه مثل سائر زنان اشتراک کرد و تعداد زیاد عکس های ملکه در طول این سفر در
کشورهای مختلف موجود است که درهیچ عکس رسمی با آنچه درعکس مونتاژ شده به نمایش
گذاشته شده یعنی با سر و گردن و بازوهای برهنه دیده نشده است .وقتی شاه و ملکه به ایران آمدند،
ملکه باردیگرچادر نازک برروی خود انداخت و اما با کاله اروپائی برسر ظاهر شد .ملکه ایران که
تا آنوقت زیرحجاب کامل یعنی سرتا پا پوشیده بود ،در دعوتهای رسمی شرکت نکرد .علمای ایران
نیز از این شیوۀ حضور ملکه ثریا راضی نبودند ،مخصوصا وقتی ملکه و دیگر زنان در مشهد با
چادر معمولی و اما بدون "چادر نماز" (چادر بزرگ مخصوص خانم های ایرانی) به زیارت رفتند.
وقتی شاه وملکه به قندهار رسیدند ،ملکه چادر روپوش نازک بروی خود داشت که رویش معلوم میشد
و هنگام ورود به کابل مردم برای استقبال آنها به دو طرف جاده صف بسته بودند (اول جوالی
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 )1928تا ببینند که ملکه چگونه لباس برتن دارد .ملکه ثریا یک چادرنازک برسر انداخته و گوشه
های آنرا باالی روی خود پائین کرده بود ،مانند همه زنانیکه درشرق میانه چادرک می پوشند .ملکه
ثریا مستقیما به قصرعلیا رفت ،جائیکه علیا حضرت و سائر اراکین دولت به معیت خانمها به شمول
اعضای کوردپلماتیک مقیم کابل جهت مشایعت رسمی شاه و ملکه گرد آمده بودند.

عکس طرف راست :عکس تقلبی مونتاژ شده ملکه ثریا (برای شرح مزید مبنی بر تقلبی بودن عکس و مقایسه دقیق آن با دیگر
عکس ها ،دیده شود مقالۀ از این قلم تحت عنوان" :عکس ها سخن میگویند!" ،افغان جرمن آنالین ،مورخ  6نوامبر )2014
عکس طرف چپ :همراهان ملکه حین سفر رسمی در اروپا ـ می (1928از چپ به راست) :حوریه (بی بی خورد) دختر محمود
طرزی ،ملکه ثریا خانم شاه امان هللا ،ملیحه دختر شاه امان هللا ،راضیه نورالسراج دختر امیر حبیب هللا خان ،اسماء رسمیه خانم
محمود طرزی (مادر ملکه ثریا)

اقدامات شاه و ملکه در مورد زنان پس از برگشت به وطن:
سفرهشت ماهه شاه وملکه به خارج با یک نتیجۀ بسیار مهم و سرنوشت ساز توأم بود ،آنهم مجذوبیت
بسیارجدی شاه به آزادی ها وپیشرفت های صنعتی و جدید آن کشورها که هنگام برگشت به وطن
بدون تأمل و رعایت شرایط عینی وذهنی کشور به ادامه نوآوریها پرداخت .این اقدامات که بیشتر
ماهیت شکلی داشتند ،درحالی به منصۀ اجراء گذاشته شدند که مخالفان شاه به تحریک انگلیس ها
درغیاب او قبال بساط قیام را هموار کرده ومخفیانه دست به تحریک اقوام زده بودند و موجبات یک
اغتشاش دیگر را مساعد ساخته بودند (راجع به جریان مفصل سفرشاه امان هللا مراجعه شود به :کلیکی
فوفلزائی" :سفرهای "...صفحات متعدد؛ همچنان آدامک ،لودویک" :روابط خارجی افغانستان در نیمه اول قرن بیست،
مترجم :پوهاند محمدفاضل صاحبزاده ،چاپ دوم ،پشاور ،1370 ،صفحات  162تا )187

ملکه ثریا بعد از ورود به کابل دریک مقاله که در امان افغان مورخ  5سرطان 25( 1307جوالی
 )1928به چاپ رسید ،چنین نوشت« :قبل از اسالم زنان مطیع و فرمانبردار شوهر ،والدین و پسران
خود بودند،الکن اسالم به آنها حقوق مساوی بامردان داد ».او در مورد چادری گفت« :عنعنه و رسوم
رفته رفته شکل مذهبی به خود گرفت که درهمه ادیان و کشورها دیده میشود ،طوریکه چادری امروز
در وطن ما یک عمل عنعنوی بوده که تدریجا جای خود را در دین و مذهب باز کرد و به آن صبغه
دینی و مذهبی داده اند»؛ ملکه قبل از آن خطاب به دختران مکتب گفت« :وقت پوشیدن چادری سپری
گردیده کوشش کنید آنرا ازبین ببرید و اما مجبوربه اینکارنیستید» و در محفل دیگر با زنان درقصر
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دلکشا به آنها گوشزد کردکه با مردان در کارها سهم مساوی گیرند ودر چهاردیوارخانه به قسم
محبوس نباشند وگفت« :زنان اروپائی درفابریکه ها کار میکنند ،الکن زنان افغان که جسما قویتراند،
در انکشاف کشور سهم نمیگیرند ،زیرا علت آن چادری است که در هیچ جا قابل قبول نیست».
(استیوارت ،ریه تالی" :آتش در افغانستان  1919ـ  ،"1929مترجم :یارمحمد کوهسار کابلی ،چاپ اول  ،پشاور،
 ،1380صفحه )58
(عکس پایان  :برگشت شاه و ملکه به وطن ازطریق هرات و قندهار به کابل که با استقبال پرجوش مردم بدرقه شدند)

لویه جرگه  1307و رویدادهای مربوطه ،بخصوص به ارتباط زنان:
وقتی اعلیحضرت پس ازسفر به دوازده کشور که بیش از هفت ماه بطول انجامید ،از راه قندهار به
کابل مواصلت کرد ،مردم کابل برای سه روز بازگشت او را جشن گرفتند و از او و هیئت معیتی او
به گرمی استقبال کردند .آدامک می نویسد« :بعد ازآن امان هللا برای استراحت چند روز به پغمان
رفت .پادشاه افغانستان نمیتوانست برای مدت طوالنی غیرفعال باشد ،زیرا او امر داده بود تا لویه
جرگه دایر شود ....یک هزار نماینده از سران قبایل ،اشخاص برجستۀ قراء و اعضای علمای دینی
گردهم جمع آمده بودند .آنها مجبور ساخته شدند تا دستارها و لباسهای عنعنوی و محلی خود عوض
کنند و به پوشیدن کرتی و پطلون سیاه و پیراهن سفید و نکتائی سیاه و کالی شپوه نرم و سیاه وادار
شدند .این لباس بطور تحفه ازطرف دولت برای نمایندگان ملت تهیه گردیده و درهمه اوقاتیکه در
پغمان بودند ،آنرا می پوشیدند».
لویه جرگه بتاریخ  6سنبله 1307ش ( 29آگست )1928در پغمان دائر گردید و مدت پنج روز دوام
کرد که بطور کل بحث های آزاد وجدی بین اعضای لویه جرگه و دولت درمسائل مختلف صورت
گرفت .متأسفانه مثل لویه جرگه قبلی دربارۀ رویداد های مکمل این لویه جرگه گزارش مفصل در
دست نیست و شاید به دلیل اینکه این لویه جرگه درحالی برگزار شد که کشور در یک نوع آرامش
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قبل از طوفان قرار داشت و جریان لویه جرگه و سپس تدویر کنفرانس ها در قصر ستور از یکطرف
و نارضایتی نمایندگان و حلقات محافظه کار مذهبی ازطرف دیگر فرصت تدوین و نشر رویداد را
میسر نساخت و اگر اسنادی هم در دست بود ،با وقوع اغتشاش سقوی و سقوط سلطنت امانی ازبین
برده شدند( .عکس پایان :یک تعداد اعضای لویه جرگه  1307پغمان با لباس مخصوص)
قابل ذکر است که قبل از تشکیل
این لویه جرگه جراید نیمه رسمی
پایتخت به تبلیغات آغاز نموده و
به مردم توصیه کردند که بجای
شخصیت های محافظه کار و
متعصب دینی ـ مذهبی ،باید
اشخاص خبره و میانه رو را به
نمایندگی خویش انتخاب دارند
(نوید ،سنزل":واکنش های مذهبی ،"...
صفحه  173به استناد جریده انیس،
مورخ  27جوالی و  5آگست )1928

آدامک می نویسد « :امان هللا جلسه اول را چنان افتتاح کرد که در آن وانمود ساخت که او به حیث
زمامدار افغانستان حرف نمی زند و آنها را به قبول پیشنهادهای خود مجبور نمیسازد .برای آنها گفت
که وظیفۀ شان است تا آزادانه دربارۀ کشور خود تبادل افکار کنند و صحبت نمایند ،مگر اصرار
ورزید که به فیصله ای که توسط اکثریت آراء گرفته میشود ،احترام کرد و به آن پایدار ماند و
مخالفت نمایندگان ملت را به تصامیم اکثریت آراء خیانت به خود ،به خانواده ،به ملت و به پیغمبر
(ص) تلقی کرد .امان هللا قرار گذاشت که هرچه با دین اسالم مغایرت داشته باشد ،نمیتواند مورد بحث
قرار گیرد».
عمده ترین فیصله روز اول اجالس لویه جرگه ،موضوع تشکیل شورای ملی بود .آدامک در زمینه
می نگارد« :در جلسه اول فیصله شد که شورای دولت باید با یک پارلمان یا شورای ملی که توسط
ملت آزادانه انتخاب شود ،تعویض گردد .اشخاص رسمی حکومت نمیتوانند به عضویت شورای ملی
انتخاب شوند .شورای ملی باید با لویه جرگه هم آهنگی داشته باشد».
در جلسه روز دوم مورخ  7سنبله  1307لویه جرگه قیود و شرایطی را وضع کرد که قدرت عفو از
قضات و حکام گرفته شود و این قدرت تنها برای پادشاه تفویض گردد؛ از رشوه ،سوء استفاده و زجر
و دشنام دادن جلوگیری شود؛ یک هیئت تحقیق و تفتیش مستقل تشکیل گردد تا به مظالم و شکایات
والیات رسیدگی کند؛ مدت خدمت عسکری از دوسال به سه سال تمدید یابد و برای همه اجباری باشد،
در آن استثناء نمیگنجد و نه عوضی گرفتن مجاز دانسته میشود؛ تطبیق تعزیر ممنوع شود زیرا ساحه
آن بسیار وسیع است ازپیشانی ترشی تا حکم قتل را در بر میگیرد ،لذا جزا ها باید بصورت قاطع
تعریف و مشخص گردند؛ باالخره به تقاضای اعضای لویه جرگه و تطبیق درست مالیات برمواشی،
الزم دیده شد تا هرسال سرشماری و احصائیه گیری مواشی صورت گیرد( .لویه جرگه بروز جمعه
 8سنبله تعطیل گردید)
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در اجالس روز سوم لویه جرگه (مورخه  9سنبله) دربارۀ الغای القاب رسمی و اجتماعی معمول و
ترویج لباس های ساده بجای لباس های فاخره و پر زرق و برق رسمی تصمیم اتخاذ گردید و نیز
فیصله بعمل آمد :مالء هائیکه به حیث امام ،معلم یا واعظ وظیفه داشتند ،باید بعد از امتحان و اخذ
تصدیق نامه اجازه دارند تا وظایف خود را انجام دهند .عالوتا مالء هائیکه از خارج آمده  ،بخصوص
آنهائیکه از مدرسه دیوبند هند فارغ التحصیل شده بودند ،برای شان اجازه داده نشود که داخل
افغانستان به گردش بپردازند .همچنان فیصله شد محاکم عصری که درحال تأسیس اند ،باید قرار خود
را به اساس سند و شواهد صادر کنند ،نه آنکه توسط اصول قدیمه گواهی و شهادت.
(یک عکس تاریخی :شاه امان هللا و ملکه ثریا در جمع وکالی
لویه جرگه ـ شاه در ردیف وکالء با لباس نظامی نشسته در ردیف
دوم و ملکه در ردیف آخر با کاله و بدون روبند)

در جلسه روز چهارم (مورخه 10سنبله) لویه جرگه به
مباحثه پیرامون قانون مامورین و موضوعات مربوط آن
بخصوص ثبت دارائی مامورین در آغاز و ختم
ماموریت و نیز تعیین معاش مامورین بوسیلۀ شورای
ملی پرداخت .از همه مهمتر تصمیم گرفته شد که
مامورین دولت نمیتوانند بیش ازیک زن داشته باشند.
عالوتا پیشنهاد شد تا حداقل سن ازدواج برای پسران 22
سالگی و برای دختران  18سالگی تعیین گردد ،اما این
نظر بعد ازمباحثات زیاد به اکثریت مطلق آراء رد شد،
زیرا با اصول اسالمی همخوانی نداشت .در اخیر مجلس
چهارم ،امان هللا شاه پیشنهاد کرد که خانم او به حیث
ملکه و پسرش شهزاده رحمت هللا را که در آنوقت شش
ساله بود ،به حیث وارث تاج و تخت و ولیعهد افغانستان
بشناسند .این پیشنهاد اخیر با کف زدنها و هلهله زیاد پذیرفته شد و تثبیت گردید.
یکی از پرجنجال ترین اقدامات عصر امانی موضوع رفع حجاب بود که حتی در سقوط رژیم نقش
بسیار عمده بازی کرد .درنتیجه همین طرز فکر بود که شاه امان هللا در لویه جرگه پغمان( )1307
ازملکه ثریا خواست تا به حیث اولین زن افغان روپوش خود را در حضور نمایندگان مردم بطور
رسمی از چهره بردارد و بدینوسیله به رفع حجاب یعنی انصراف ازپوشانیدن روی و دستها رسمیت
دهد .لویه جرگه نه تنها به رفع حجاب مهر تائید نگذاشت ،بلکه اکثر نمایندگان از این پیش آمد شاه و
ملکه منزجر گردیدند و حتی بعضی ها صدای اعتراض را نیز بلند کردند .رفع حجاب بزعم شاه امان
هللا برداشتن برقع (چادری) بود که برطبق عنعنه زنان مکلف به پوشیدن آن بودند .او ستر شرعی را
که شامل کف دستها و روی زن نیست و بارعایت آن زن میتواند بکار و مشغله متناسب به حال خود
بپردازد ،قبول داشت و حتی به قول وکیلی پوپلزائی شاه درلویه جرگه پغمان گفت" :من مسئله حجاب
را آزاد میگذارم" و عالوه کرد" :تنها چیزیکه رعایت آنرا مینمایم مسئله سترشرعی است ،یعنی
اگردیدم بیشتر از حدودیکه در شرع انور آمده است مثال دستها الی بند و روی الی زنخ ،اگربیش از
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این بی ستر دیدم ،مجازات و از آن جلوگیری خواهم کرد" (وکلیل پوپلزائی" :سفرهای غازی امان هللا
شاه،...صفحه )277

مگر درمورد رفع حجاب زنان ،مخصوصا اینکه شاه از ملکه خواست تا روبند خود را رسما
درحضورنمایندگان از چهره بردارد ،مجلس بسیارهیجانی شد وآتش خشم نمایندگان که قبال ازطریق
پروپاگند دشمنان ونشرعکس های جعلی ملکه حین سفراروپا و عدم رعایت حجاب در"ملک کفر"
برافروخته شده بود ،به شدت شعله ورگردید .حینیکه نمایندگان به محالت خود برگشتند ،جریان را به
اطالع مردم رسانیدند وشایعۀ دشمنان را که گویا "شاه کافرشده است" ،بیش از پیش تقویه کردند.
شاه و ملکه بعد از برگشت ازسفر اروپا ،یکعده خانمها را تشوق کردند تا انجمنی رابرای دفاع از
حقوق زنان تشکیل دهند .این انجمن بنام انجمن حمایت نسوان در ماه جوالی  1928تاسیس شد و در
راس آن یکی از خواهران شاه قرار داشت و تعداد اعضای آن بالغ بر  22زن بودند .انجمن درحقیقت
شکل یک مرجع دفاعی و نیمه قضائی را داشت که شکایات زنان را از شوهر ان شان بررسی
میکرد ،از جمله طور مثال ندادن نفقه کافی برای زن و یا لت وکوب زن از طرف شوهر و یا طالق
بدون موجب وغیره .انجمن یک هیئت رسیدگی به حال زنان را توظیف کرد تا به زنان مستقیما به
تماس شده و مشکالت شانرا دریافته و در صدد رفغ آن براید و حتی از زنان پیر خواسته شد تا بخانه
ها بروند و جویای احوال زنان گردند( .استیوارت ،ریه تالی" :آتش در افغانستان ،"....مترجم  :یارمحمد
کوهسار کابلی ،صفحه )71

همچنان به تعداد 12نفر ازبین اعضای این انجمن حمایت زنان درلویه جرگه  1307پغمان به حیث
وکالی طبقه نسوان تعیین شدند که تقریبا بیشترین آنها منسوب به آنعده خانواده های افغان بودند که در
زمان امیرعبدالرحمن خان درهند برتانوی تبعید شده و در آنجا بدنیا آمده و با تمدن عصری آشنا بودند
و هم زبان خارجی را میدانستند .این اولین باراست که زنان کشور درمجمع بزرگ ملی و تقنینی در
کنار مردان با حقوق مساوی ،البته در صف جداگانه اشتراک کردند .این نمایندگان مشتمل بودند بر:
1ـ شاهراه ملقب به شرینجان خانم حبیب هللا خان طرزی؛  2ـ سامیه همسر محمد کبیرخان سراج؛  3ـ
شهزاده بیگم ملقب به بی بی گل همسر محمد حیدر خان اعتمادی خواهر محمد نادر خان؛  5ـ حضرت
بیگم ملقب به شاه کوکو والده فیض محمد خان زکریا؛  6ـ محبوب ملقب به ماه گل همسر احمد علی
خان سلیمان؛  7ـ حمیرا ملقب به کوکوجان همسر محمد رفیق خان؛  8ـ فخری همسر محمود خان
یاور؛  8ـ شهناز همسر امین هللا خان ؛  9ـ حبیبه ملقب به بوبوگل همسر محمد یونس خان؛  10ـ
همسر عبدهللا خان بلوکمشر؛  11ـ همسر محمد حسین خان تولیمشر؛  12ـ بوبوگل والده سرداربی بی
همسر امین هللا خان( .برای شرح مزید دیده شود :اسکینازی ،می" :زنان افغان ،"...صفحه  11و)12
مسلم است که مخالفت و برخورد عنعنه گراها و عناصر محافظه کار دربرابر تجدد و نوآوریها در
جوامع مختلف همیشه با یکنوع مقاومت برضد تحول همراه بوده که حتی بعضا با قیامهای مسلحانه و
سقوط رژیم ها و حکومت کشورها منتج شده است .در جامعه مردساالرافغانستان که زنان جز ملکیت
شخصی مرد شناخته میشوند و قادر به دفاع از حقوق خود نیستند ،هرنوع تالش برای رهائی آنها از
طرف دولت و اصالحات دستوری از باال بطورعموم با مقاومت های نسبی مواجه گردیده است .این
مقاومت ها درعصر امانی بیشتر از آنکه در سطح ملی و مردمی تبارز کند ،در سطح قشری و توسط
گروپهای عالقمند به قدرت براه انداخته شد که بدون شک درعقب آن دست قوی انگلیس ها بطور
محسوس و اما غیرمرئی فعال بود.
د پاڼو شمیره :له  35تر51
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آخرین جشن استقالل عصر امانی که در سنبله  1307در پغمان برگزار گردید و برای تماشای یک نمایش سپورتی
تعداد کثیر مردم حضور بهم رسانیده و در این عکس تعدادی از خانمهای افغان در ردیف دوم دیده میشوند که فقط با
انداختن یک روبند و کاله به سر دیده میشوند.

در روز اخیر اجالس لویه جرگه (مورخه  11سنبله مطابق دوم سپتمبر) اعلیحضرت از لویه جرگه
تقاضا کرد تا بیرق ملی جدید افغانستان را تصویب نمایند .او گفت که :یکی از الوان رنگ بیرق باید
سیاه باشد تا دورۀ ماتم و بدبختی را که افغانستان کامال آزاد نبود ،بیاد آورد ،همچنان به اساس پیشنهاد
او بیرق کشور حاوی سه رنگ سیاه ،سرخ و سبز باشد که در آن سمبول آفتاب سرکشیده از قله های
پربرف و به دوطرف آن خوشه های از گندم و در وسط آن نام "هللا" به حیث نشان بیرق ثبت شود.
آدامک درا ین بارۀ از شاه مان هللا نقل قول میکند که رنگهای بیرق و نشان آنرا چنین تعبیر کرده
است « :رنگ سیاه را رنگ ماتم و زمانیکه افغانستان تحت حمایت غیر بود ،رنگ سرخ ـ رنگ
قطرات خونی است که برای کسب آزادی ریختانده شده است و از آن نمایندگی میکند که آزادی خون
بهای ما است و رنگ سبز ـ رنگ امیدواری ،نوید ،آزادی و پیشرفت هایی است که در آینده نصیب
مان میشود .کوه ها ممثل افغانستان است وطلوع آفتاب پیشرفت و انکشاف افغانستان را به نمایش
میگذارد ،خوشه گندم عالمۀ است که احمد شاه بابا آنرا در تاجپوشی درسال 1126( 1747ش) بر
سر خود نهاد و گفت که من به تاج دیگر ضرورت ندارم( ».آدامک ،لودویک" :روابط خارجی افغانستان در
نیمۀ اول قرن بیست" ،مترجم :پوهاند محمد فاضل صاحبزاده ،.... ،صفحات  189تا )193

با این ترتیب لویه جرگه بتاریخ  11سنبله  2( 1307سپتمبر  )1928به پایان رسید ،اما اعلیحضرت
فرصت نی افت یا الزم ندید تا راجع به دیگر موضوعات مورد عالقه خود در لویه جرگه ابراز نظر
کند و شاید هم به دلیل اینکه فکر میکرد اعضای لویه جرگه به آن چندان عالقمند نخواهند بود .لذا او
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تصمیم گرفت ادامه موضوعات را دریک فضای دیگر به سمع مردم و به خصوص مامورین عالیرتبه
نظامی و ملکی دولت ،اعضای شورای دولت وتعدادی از روشنفکران و معاریف و بزرگان شهر کابل
با خانم های شان برساند .به همین دلیل اعلیحضرت یک ماه بعد از ختم لویه جرگه بتاریخ  10میزان
( 2اکتوبر) برای چهار روز متواتر الی  13میزان ( 5اکتوبر) جلسات دیگر را با اشتراک درحدود
 600نفر به شمول اعضای کوردپلماتیک و خانم های شان در قصر ستور (وزارت خارجه) دائر
کرد ،اما دو روز قبل از آن یعنی بروز  8میزان یکی از اقدامات بینظیر و تاریخی در کشور
رویدست گرفته شد که مقدمات آن حین اقامت شاه و ملکه در ترکیه تدارک دیده شده بود و آنهم اعزام
یک تعداد دختران جوان افغان جهت تحصیل به ترکیه بود که گزارش آن ذیال تقدیم میشود.
اعزام دختران جهت تحصیل به ترکیه :
برعالوۀ فراهم آوری زمینه های تحصیل برای نوجوانان افغان درداخل کشور ،شاه امان هللا تالش
کرد تا عده ای از پسران و دختران را جهت تحصیل به خارج کشور نیز اعزام دارد .چنانچه در
خزان ( 1921در دو نوبت جداگانه) به تعداد مجموعی  90پسر جوان به اروپا اعزام شدند ( 48نفر
به جرمنی  36 ،نفربه فرانسه و  6نفر به ایتالیا ) و در نظر بود تا در موقع مساعد یک عده دختران
جوان را نیز جهت فراگیری طبابت زنانه به یکی از کشورهای اسالمی اعزام شوند .این پروگرام بعد
از برگشت شاه و ملکه از سفر اروپا عملی شد و بتاریخ  9میزان  29( 1307سپتمبر )1928ضمن
اعزام یک صد پسر جوان جهت تحصیل به ترکیه ،به تعداد  16دختر نیمه جوان افغان که صنف دوم
رشدیه مکتب مستورات رابه پایان رسانیده بودند ،نیز جمع این گروپ به آن کشور فرستاده شدند.

گوشه ای از مراسم خدا حافظی و حرکت صد نفر شاگردان پسر و  16نفر دختران به جانب ترکیه

قابل ذکر است که جهت وداع آنها مراسم خاص پذیرائی درقصر ستور وزارت خارجه برپا شد و
درآن شاه و ملکه هریک رامورد تفقد قرار داده و به ایشان دعای موفقیت نمودند .پسران با لباسهای
سفید و دخترها با لباسهای آبی (باالپوش و کاله و روپوش نوع مصری) با حضور جمعیت زیادی از
رجال دولتی و اعضای فامیل ،سوار موترها شده جانب پشاور حرکت کردند .آنها بوسیلۀ قطار(ریل)
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نخست به بندر کراچی رفتند و از آنجا ذریعه کشتی بطرف استانبول براه افتادند .امور سرپرستی
دختران را در طول سفر محمد اسمعیل خان قونسل بعهده داشت و در بندر استانبول توسط سفیر
افغانی (غالم جیالنی خان چرخی) و خانم شان استقبال شدند.

اسامی یکعده دختران از اینقرار بودند (در عکس سمت راست دیده شود) از چپ به راست:
1ـ صالحه دختر نصرهللا خان نائب السلطنه 2 ،ـ زینب دخترعبدالحمید خان کواسه امیرشیرعلی خان ،
 3ـ خدیجه دخترمیرهاشم خان وزیرمالیه (عمه نویسنده این مقاله) 4 ،ـ روح افزا دخترعزیرهللا خان
قتیل 5 ،ـ زهرا دختر دین محمد خان  6 ،ـ هاجره دخترعبدالعزیز خان وزیرداخله 7 ،ـ زینب
دخترمیرزا فیض محمد خان  8 ،ـ زهرا دخترمحمد بشیرخان 9 ،ـ مریم دخترمالء داؤد خان 10 ،ـ
گوهردخترغالم علی خان  11 ،ـ سردارو دختر 12 ،...ـ زهرا دختر محمد سعید خان  13 ،ـ حلیمه
دخترعبدالعلی خان نواسه امیرمحمد خان یعقوب خان(.اسکینازی ،می" :زنان افغان" ،....صفحه  17و )18

دختران افغان در استانبول شامل مکتب شدند و نخست به فرا گرفتن زبان ترکی پرداختند؛ در عکس با لباس یونیفورم
مکتب دیده میشوند

شاه حین خداحافظی شاگردان بیانیه مختصر ایراد کرد وگفت« :وقتی من به ترکیه رسیدم  ،حکومت
دوست و برادر ما ترکیه این طلبای ما را به خرچ خود حکومت ترکیه قبول فرمود که در مکاتب
مختلف آن مملکت درس بخوانند .البته پسران بعد از طی مراحل رشدی و اعدادی به تحصیل فنون

د پاڼو شمیره :له  38تر51
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حربی مشغول میشوند و هکذا محصالن عزیز ما چند نفرداکترس و قابله و چند نفرشان در
دارالمعلمات ترکیه داخل شده ،برای وطن خود داکترس و قابله ها و معلمات ماهر و فاضل خواهند
شد ».ملکه ثریا به خانم سفیر افغانستان در ترکیه هدایت داد تا از این دختران که سن شان بیش ا ز14
سال نبود ،سرپرستی کرده و از آنها درهمه امور مراقبت جدی بعمل آورد( .وکیلی فوفلزائی:
"سفرهای ،"...صفحه  281و )284

اعزام دختران به ترکیه به سرعت مبدل به حربه تبلیغ قوی مخالفان دولت شد و مثل بمب انفجار کرد.
یکماه از اعزام دختران به ترکیه نگذشته بود که آتش اغتشاش در وطن شعله ور شد و تبلیغات جدی
علیه رژیم اوج گرفت که می گفتند« :پادشاه دختران مسلمان را به کافرها میدهد و پسران را کافر شده
بوطن برمیگرداند».
جلسات در قصر ستور:
پس از ختم لویه جرگه بتاریخ  11سنبله  2( 1307سپتمبر  )1928شاه تصمیم گرفت تابعضی از
اصالحات مورد نظر را که در لویه جرگه فرصت ابالغ نیافته بود ،طی یک تعداد جلسات یومیه
درقصرستور(عمارت وزارت خارجه) با حضورتقریبا  600نفر به شمول اعضای کوردپلماتیک
تعداد کثیراراکین دولت اعم ازملکی ونظامی ،اعضای شورای دولت وتعدادی از روشنفکران و
معاریف و بزرگان شهر کابل با خانم های شان بیان کند .به همین مقصد اعلیحضرت ازتاریخ  10تا
13میزان  2(1307تا  5اکتوبر )1928برای چهار روز متواتر جلسات دیگر را در قصر ستور
دائر کرد.
درجلسه روز اول قصر ستور اعلیحضرت بیشتر به شرحی دربارۀ سفرخود و موفقیت حاصله از آن
پرداخت و نتایج سیاسی سفر خود را چنین بیان کرد« :عقد پیمان دوستی با مصر ،ترکیه ،سویس،
پولند ،جاپان ،فنلند ،التویا ،الیبیریا و همچنان پیمان ترانزیتی به پولن عقد شد .پیمانهای دیگری آماده
امضاء با آستریا ،هالند ،دنمارک ،سویدن ،ناروی ،چین ،یمن ،حجاز و مکسیکو شده است .از امان هللا
در همه جا پذیرائی های شاندار ازطرف خانواده های شاهی برتانیا و نیز کشور های دیگر به شمول
بلشویک های اتحاد شوروی صورت گرفت( ».آدامک" :روابط خارجی  ،"..صفحه )194
در گزارش مربوط به مصارف سفر و خریداری اسلحه ،ماشین آالت و وسائل تخنیکی و فابریکات
اعلیحضرت نیز ارقامی را ارائه کرد و گفت که همه اسناد مربوطه جهت غور و تدقیق حسابی به
وزارت مالیه ارائه گردیده و مصارف سفر (بدون خریداریها) به  19لک و پنجاه و یک هزار افغانی
( 1.9میلیون افغانی) میرسد ،درحالیکه به ارزش مبلغ یک کرور و  28لک و  88هزار افغانی
( 12.9میلیون افغانی) ازطرف مقامات رسمی کشورها به حیث تحفه و هدایا بما داده شده که بعد از
وضع مصارف سفر ،به مبلغ یک کرور و  9لک و  38هزار افغانی (تقریبا  11میلیون افغانی) عاید
حال ما گردیده است( .برای شرح مزید دیده شود :گزارش مختصر این سفر برگرفته از بیانات شفاهی اعلیحضرت
که بعدا به قید تحریر درآمد و به نشر رسید و متن آن با لست مکمل خریداریها درکتاب "سفرهای غازی امان هللا شاه
در دوازده کشورآسیا و اروپا".... ،صفحه 208تا 220نیز درج است .آدامک مبالغ خریداری ها را برحسب محاسبه
آلمانها به مبلغ  14میلیون مارک نقد در ایتالیا و فرانسه و در حدود  6میلیون مارک در جرمنی وانمود میکند ،صفحه
)194

در روز دوم اجالس درقصر ستوراعلیحضرت نخست درمورد تعلیمات عسکری صحبت کرد و اراده
و نیت خود را مبنی برانکشاف مکتب حربیه و توسعه تشکیالت آن بیان نمود و گفت که صاحب
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منصبان عسکری از مرید شدن و دست پیرگرفتن ممنوع میباشند .او درعین زمان در بارۀ انکشاف
معارف در والیات کشور به شکل شعب مکاتب عالی آلمانی و فرانسوی که در کابل قبال تأسیس شده
بودند ،نیز مطالبی اظهاد کرد.
شاه طی این مجلس درباره پوشیدن لباس اروپائی درشهرکابل سخن گفت ،ازتوسعه هنرومکتب
موسیقی یاد کرد ،تشکل حزب جدید بنام "فرقه استقالل وتجدد" را بریاست خود اعالم نمود ،سنین
ازدواج را برای دختران  18ساله وپسر 22ساله تعیین کرد .او همچنان موضوع تغیر روز رخصتی
از جمعه به پنجشنبه ،تعلیم مختلط دختران وپسران زیر سن  11ساله ،الغای تعدد زوجات برای
مامورین دولت ،تاسیس مکتب امورمنزل برای نسوان بنام مکتب "راضیه" را به اطالع حضار
رسانید.
موضوع مهم و جنجال برانگیز را اعلیحضرت در روزسوم اجالس مطرح کرد و آن عبارت بود
ازبحث بر لزوم رفع برقع یا چادری برای زنان و گفت :در ظرف دوماه چادری معموله زنان باید به
شکل دیگر تعویض گردد ،زیرا این چادری مانند "خیمه" بوده و هنگام راه رفتن آنها را با خطر
افتادن و به زمین خوردن مواجه می سازد .بجای آن زنان میتوانند به مثل زنان ترکی روبندی را که
مثل یک دستمال است و قسمت پایانی آن روی را می پوشاند ،استفاده کنند که البته پوشیدن آن
اختیاری خواهد بود .او عالوه کرد که چادری و حتی روبند از وجایب اسالمی نیست و با این تذکر از
ملکه ثریا خواست تا روبند خود را بردارد و خطاب به خانم های حاضر مجلس گفت تا آنها نیز از
ملکه پیروی نمایند ،ولی ملکه با تأنی اینکار را کرد وحضار مجلس به استقبال این امر کف زدند .در
پایان اعلیحضرت باردیگر گفتار خود را متوجه مالءها ساخت و از تعصب و جاهلیت آنها سخن گفت
و عالوه کرد که آنها مسئول جمله عوام فریبی ها و منبع تمام تعصبات بیجا و پخش نادانی در جامعه
میباشند.
قابل ذکر است وقتی ملکه ثریا روبند نازک خود را رسما ازروی برداشت ،به تعقیب او زنان
حاضردرمجلس که همه باشوهران خود آمده بودند ،از این اقدام ملکه پیروی کرده روبند های خود را
از روی کنارزدند .لذا روز12میزان  4( 1307اکتوبر  )1928درحقیقت اولین روز تاریخی برای
آزادی زنان از قید چادری است که البته با تأکید شاه وملکه اینکار اختیاری بود و گفته شده که
موضوع به شخص ارتباط دارد( .استیوارت ،ریه تالی" :آتش در افغانستان ،"...صفحه )68
حضور ملکه ثریا در لویه جرگه  1307پغمان و برداشتن چادر نازک از رویش نیز یک اقدام
برجسته دیگر این زن پیشاهنگ نهضت زنان بود که نمایانگر عقیده راسخ و شهامت او در رفع موانع
از سر راه زنان کشور دران زمان محسوب میشود .زنان افغان از آنروز تا حال را ه طوالنی را طی
کرد ه و در پیچ و تاب نشیب و فراز این راه با دشواریها و مشقات زیاد روبرو شده اند ،اما حوصله و
تحمل را از دست نداده اند و با این مبارزه آرام و دوامدار راه زن پیشآهنگ خود را هنوز هم با تأنی
و بردباری درپیش دارند.
در خطابه روز چهارم که بروز  13میزان ادامه یافت اعلیحضرت اعالم کرد که قبال شیراحمد خان
(رئیس شورای دولت) را به حیث صدراعظم تعیین کرده بود تا کابینه خود را تشکیل و برای شورای
ملی معرفی دارد ،اما چون موصوف موفق نشد تا افغانهای نخبه را شامل کابینۀ خود سازد ،لذا خودم
داوطلب اینکار میشوم و تشکیل کابینه را نموده و آنرا به شورای ملی معرفی میدارم .به نقل از
آدامک ،اعلیحضرت گفتار خود را با چنین جمالت خاتمه داد« :من پادشاه انقالبی هستم و آرزو دارم
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تا انقالب را درهرجهت زندگی کشور خود به وجود آورم و ازجمله مامورین دولت ،کسانیکه
بصورت شعوری جرأت نمیکنند با من همکاری نمایند ،باید از کار شان استعفی دهند .».در این محفل
یکی از کسانیکه استعفی خود را اعالم کرد ،عبدالرحمن خان لودین ـ رئیس عمومی گمرکات بود.
(درباره جریانات قصر ستوردیده شود ـ آدامک" :روابط خارجی افغانستان ...صفحه  193تا )196

بعد از مجالس قصر ستور ملکه از زنان روشنفکر قندهار به ارگ دعوت کرد تا پیام او را مبنی
برنقش فعال زنان به خانم ها در قندهار برسانند ،اما مردم قندهار گفتند هرگاه زنان قندهاری در کابل
چادری را از خود دور کنند و زنان را به تعلیم و مکتب تشویق نمایند ،ما آنها را خواهیم کشت.
اینست یک نمونه کامل مبارزه و کشمکش بین تجدد و عنعنه که کشور ما را درعرصه یک قرن به
خود مصروف ساخته و را ه پیشرفت را برما بسته است.
شاه و ملکه هنگام سفر در مصر با یک خانم شاعره مصری بنام "حنیفه خوری" آشنا شدند که او یک
قصیده بلند و باال در وصف شاه و ملکه افغان سروده بود .ملکه ازاین زن شاعره دعوت کرد تا
درجشن استقالل افغانستان شرکت کند .همان بود که موصوفه به کابل آمد و به حیث اولین مهمان
رسمی خارجی از طبقه اناث درکابل مورد استقبال قرارگرفت .او دریاداشتهای خود می نویسد« :از
طرف وزیر معارف افغانستان برای بازدید مدارس زنان دعوت شدم ،واقعا نهضت بی نظیر را در
امور زنان درافغانستان مشاهده کردم و درجریان سفرخود از مکاتب حبیبیه ،امانیه ،رسامی ،زراعت
و مکتب مستورات دیدن کردم .از نظم تعلیم و اداره عالی مکتب مستورات که تحت اداره ملکه ثریا
بود ،متعجب شدم .ملکه درراه ترقی و پیشرفت مکتب کوشش های زیاد مینماید .ملکه را در اداره
مکتب مادرش که مدیره آنجا بود ،کمک میکرد....نهضت نسوان افغانستان در راه تقدم علمی و
فرهنگی افغانستان نقش مهم بازی میکند و ملکه یک لحظه از غم مکتب و پیشرفت نسوان دور نیست.
ملکه افغانستان از یک روش کامال دیموکراتیک استفاده میکند .دختران ملکه و خواهران شاه با
دختران عادی افغان دریک مکتب تعلیم می آموزند و تمام شاگردان چه از خانواده سلطنتی و چه از
خانواده های عادی افغانستان لباس عادی در مکتب می پوشند که همه یک شکل دارند( ».وکیلی
فوفلزائی" :سفرهای شاه ،"...صفحه  255تا  257؛ همچنان مجددی ،فضل غنی" :افغانستان در عهد اعلیحضرت امان
هللا خان  1919ـ  ، "1929چاپ اول ،هیوارد ـ کالیفورنیا ،1997 ،صفحه 159و )160

شاه امان هللا پس از برگشت ازسفر اروپا عده ای از زنان را در حالیکه اکثر شان با حجاب (چادری)
بودند ،در قصر دلکشا فرا خواند و از تجارب سفرش به آنها قصه کرد گقت« :خوشتختانه که من به
چند کشور اسالمی سفرکردم و به این نتیجه رسیدم که در هیچ یک از ممالک  -نه درترکیه و نه در
ایران زنان مثل افغانستان زنده بگورند .حجاب شما را از ترقی و پیشرفت بازداشته ،از نعمت علم
محروم ساخته و مانع آن گردیده که برخالف خواهران غربی تان بدون کسب و پیشه باقی بمانید .در
واقع این موضوع شما را مجبور می سازد که محتاج شوهران تان باشید .امیدوارم روزی فرا رسد که
شما را از این قید رها ببینم ( »...سید رسول" :نگاهی به عهد سلطنت امانی" ،از انتشارات کمیته فرهنگی اتحاد
اسالمی مجاهدین افغانستان ،چاپ اول ،پشاور 1405 ،قمری ـ 1364ش ،صفحه ) 185

تالش برای تخریب نظام به بهانه اصالحات:
اینکه شاه امان هللا یک زعیم ملیگرا و ترقیخواه در تاریخ کشور بود ،جای شک نیست .اصالحات
عمیقی را که او در مدت کوتاه رویدست گرفت ،تاامروز ادامه دارد و هنوز بسا آرزوهای او
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برآورده نشده است .اصالحات دوره امانی را میتوان بدو بخش کلی تقسیم کرد :یکی اصالحات عمیق
در ساحات مختلف و دیگر اصالحات سطحی و شکلی به منظور نمایش تجدد و ترقی در کشور.
شاه امان هللا بعد ازحصول استقالل کوشید تا برخرابه های نظام کهنه قبایلی شالوده یک دولت عصری
را برمبنای قانون ونظم به وجود آورد و برای تحقق این هدف با عزم راسخ دست به اصالحات و
نوآوریهای عمیق در ساحات مختلف زد ،از جمله مهمترین آن :اصالحات اداری درداخل ارگان
حکومت ،انفاذ قانون اساسی ،احترام به آزادیهای فردی ،وضع قوانین ونظامنامه ها درساحات مختلف
(بیش از  50نظامنامه) ،رجوع به نظرمردم وفراخواندن لویه جرگه به حیث یک مرجع عالی تقنینی،
اص الحات امورمالی ،توجه به امورمعارف وبرای اولین بار افتتاح مکاتب نسوان وتساوی حقوق زن
ومرد ،ازبین بردن امتیازات ومعاشات مستمری بعضی خانواده ها والقاب شان که این ها همه از جمله
نوآوریهای مهم و بسیاربحث انگیز بودند.
مسلم است که بسیاری ازاین نوآوریها به منافع کلی طبقات صاحب امتیاز ازجمله خوانین ،زمین
دارها ،خانواده های اشرافی وبه خصوص یک عده علمای دینی محافظه کار ومتعصب صدمه رسانید.
انگلیسها که مثل پلنگ زخمی از استقالل خواهی شاه امان هللا غازی و اثرات آن در سرزمین هند
درصدد انتقام از او بودند ،نخست بطور غیرمستقیم از طریق راه اندازی قیام خوست و تبدیل کردن
آن به یک جنگ تمام عیار درمقابل دولت ،کوشیدند افغانستان را از مسیر تحول باز دارند .با آنکه این
توطئه با سرنگونی آن قیام خنثی شد ،اما انگلیس ها دست از کار تخریب رژیم امانی برنداشتند و
باردیگر به شکل عامالنه از طریق ایجنت های خود دست بکار شدند تا ذهنیت مردم را علیه اقدامات
و نوآوریهای شاه و جذب یک تعداد شخصیت های سازش کار علیه رژیم تحریک نمایند .ناگفته نباید
گذاشت که نوآوریهای شاه بعد از برگشت از سفر هشت ماهه به وطن و آنچه او حین تدویر مجالس
در قصر ست ور بیان کرد ،بخصوص در رابطه با حقوق زنان در واقع حربه قوی را بدست مخالفان
داد تا جهت سرنگونی سلطنت از آن استفاده نمایند.
اصالحات عمیق که بیشتر شامل تغییر فکری و سطح دانش مردم با توجه به انکشاف تعلیم و تربیه و
بیرون شدن از عنعنه های بی لزوم بود ،ماهیت دراز مدت داشت که متأسفانه شاه میخواست آنرا در
فرصت بسیار کوتاه ازطریق وضع نظامنامه ،هدایات شفاهی و سخنرانیها در عمل پیاده کند .اما
اقدامات عجوالنه ،سطحی و نمایشی از قبیل تغییر در لباس برای زنان و مردان ،تعدیل رخصتی از
روز جمعه به پنجشنبه ،موضوع تعدد زوجات ،تعیین َمهر شرعی برای زنان ،تغییر لباس برای
مردان و غیره از جمله مسائلی بودند که در ارتقای کشور کمتر و حتی هیچ اثر فوری نداشت،
برعکس ضرر آن به حیث وسیله تبلیغ علیه دولت بسیار جدی و مؤثر بود .شاه باید میدانست که با
تقلید و تغییر در ظاهر ،نمیتوان واقعتیهای باطن جامعه را پنهان کرد .شاه به این مقوله که باید« :اول
کله های مردم را تبدیل کرد ،بعد کاله های شانرا» عمیقا توجه نکرد و هردو را دریک وقت چنان
ممزوج نمود که حاصل اقدامات مثبت و بس مهم و عمیق او ،تحت الشعاع ابتکارت شکلی خنثی شد.
جای شک نیست که به اثر تحریک و تبلیغ مخالفان داخلی و باالخص دشمن قسم خورده این شاه
غازی یعنی انگلیس که از همان آغاز سلطنت او دست به توطئه ها و تحریکات یازیده بود ،روحیه
مردم به سمت نارضایتی از اصالحات و تحوالت تقویه گردید و انگیزه های قیام را بار آورد.
باید اذعان داشت که مخالفت و برخورد عنعنه گراها و عناصر محافظه کار در برابر تجدد و نوآوریها
یک موضوع تازه نیست .همیشه همچو مقاومت ها در جوامع مختلف برضد تحول صورت گرفته که
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بعضا با قیامهای مسلحانه و سقوط رژیم ها و حکومت کشورها توام بوده است .این مقاومت ها
درعصر امانی بیشتر از آنکه در سطح ملی و مردمی تبارز کند ،نخست در سطح قشری مذهبی و
توسط گروپهای عالقمند به قدرت براه انداخته شد و اساسا هدف سیاسی یعنی تغییر رژیم را در قبال
داشت که درعقب آن دست قوی انگلیس ها بطور محسوس و اما غیرمستقیم فعال بود.
هرگاه نقش بعض شخصیتهای سرشناش مذهبی و قومی را در تحریک مردم به قیام علیه رژیم امانی
بدقت بررسی کنیم ،واضح میگردد که بیشترین تالش آنها برای اعاده مجدد نفوذ شان در دستگاه دولت
بود .چون شاه امان هللا معتقد بود که عناصر محافظه کار و قدرت طلب قومی به بهانه ضد اسالمی
بودن اصالحات در برابر سلطنت او سنگ اندازی میکنند ،لذا در صدد آن شد تا از نفوذ این عناصر
در امور دولتی بکاهد .الغای وقف ،از بین بردن عنعنه پیری و مریدی دربین منسوبین عسکری ،منع
فعالیت مالء های تحصیل کرده در مدرسه " دیوبند" هند و محدود ساختن صالحیت قضات در جزاهای
تعزیری و غیره جزء همین پالیسی شاه بود.
بعضی ها فکر میکنند که اختالف نظر شاه با قشر محافظه کار مذهبی بعد از سفراروپا تقویه شد ،این
نظر درست نیست ،شاه بعد از قیام خوست به مخالفت عناصر مذکور پی برد و بارها علنا در برابر
آنها موقف گرفت و حتی در جریان لویه جرگه  1303به صراحت از نظریات خود دفاع کرد و اما
زیر فشار علمای محافظه کار مذهبی مؤقتا مجبور به قبول نظر آنها گردید ،طوریکه بعد از لویه
جرگه بازهم تدریجا رو به اصالحات آورد .مخالفت او با محافظه کاران بخصوص در سالهای اخیر
بیشتر شد ،تا حدی که در روز حرکت به سوب اروپا ،خطاب به مردم چنین گفت« :سفرم به خارج
خاص برای منفعت شما است و بس .اگر نیامدم ،بیاد داشته باشید که از وطن تان دفاع کنید و یک
ملت واحد باشید ،زیر سلطه و حکمرانی پادشاه مستبد به سر نبرید ،به هدایات من گوش کنید  ،به
خرافات عقیده نداشته باشید ،زیرا بعضی مالهای بی خرد دین را یک زنجیر برای تان ساخته و
چیزهای غلط برای تان میگویند و شما را فریب میدهند ،مطابق اوامر خداو رسول (ص) رفتار کنید
به چیزهائیکه مالها میگویند ،باور نکنید .در مقابل زنان از مدارا و ترحم کاربگیرید ،شما همه از
یک کشور هستید و با هم برادر میباشید ،زنان مانند شما حق دارند و انسان اند ،بیشتر از یک زن
ن گیرید و اطفال تانرا به مکتب بفرستید و ثروت تانرا در تعلیم و تربیه اوالد تان بمصرف برسانید».
(استیوارت ،ریه تالی" :آتش در افغانستان" ،...صفحه )51

تبلیغات سوء و برافروختن آتش قیام:
رفع حجاب ،تعلیم و تربیه زنان با شعار اینکه زنان نیمی از جامعه اند و باید نقش مساوی در حیات
اجتماعی با مردان داشته باشند و همچنان الغای تعدد زوجات برای مأمورین دولت و غیره که از
سالها بدانسو جز عنعنه مردم بود و بخصوص درعرف «پشتونوالی» در بین اقوام پشتون کشور حتی
باالتر از اصول شرعی پنداشته میشد ،موجبات دیگر نارضایتی های مزید در جامعه عنعنوی و قبایلی
کشور گردید و در انتشار تبلیغات علیه دولت و شاه نقش بسیار مؤثر بازی کرد .با آنکه مردم عادی
از منع بیگاری و آزادی کنیز و غالم استقبال شایان کردند ،اما این استقبال در زیر تبلیغ سوء مخالفان
و زمینه سازی ایجنت های انگلیس به زودی به فراموشی سپرده شد و مردم عوام خاصتا اقوام پشتون
در ساحات جنوبی و مشرقی کشور که همجوار و نزدیک به مرکز تبلیغ یعنی قبایل سرحد ماورای
دیورند بودند ،زیر تأثیر تبلیغات گسترده رهبران مذهبی فعال در آن ساحات قرار گرفتند( .آغاز
شورش شینوار،خوست و بعداغلجائی ها درغزنی)
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دراین ارتباط باید تذکر داد که بزرگان خانواده حضرات مجددی از شاه امان هللا در آغاز سلطنت جدا
حمایت کردند ،حتی شمس المشایخ فضل محمد مجددی  ،ملقب به شاه اغا) که مرد بزرگوار و صاحب
رسوخ و ضد استعمار انگلیس بود ،نه تنها شاه امان هللا را درداعیه استقالل خواهی درنظر و عمل
حمایت جدی کرد ،بلکه حین رسیدن به سلطنت  ،تاج را برسر او گذاشت و شاه را دریکی از
نمازهای جمعه در کابل یگانه حکمروای مسلمان و خلیفه اسالم اعالم کرد.
هنگامیکه شمس المشایخ در سال  1923وفات یافت و برادرش نورالمشایخ فضل عمرمجددی (ملقب
به شیراغا) جانشین اوگردید ،اوضاع تغییر کرد .شاه امان هللا در آن وقت از ادامه جنگ با انگلیس ها
و اعالم متارکه در جهت منافع ملی افغانستان منصرف شد و راه سیاسی را جهت رسیدن به هدف
استقالل پیش گرفت و همچنان از ادامه سیاست پان اسالمیستی خود بازهم به نفع استقرار در افغانستان
طفره رفت و خود را بیشتر متمرکز به اصالحات در داخل ساخت .روی همین دالیل ،میانه
نورالمشایخ با شاه امان هللا برهم خورد و موصوف در 1926وطن را ترک کرد ،عازم بیت هللا
شریف شد و از آنجا به هند اقامت گزید .از آن به بعد فعالیت های نورالمشایخ علیه شاه امان هللا
روزبروز کسب شدت کرد ،مخصوصا که مدتی وی در دیره اسمعیل خان مسکون شد و روابط
نزدیک با اقوام غلجائی و کوچی های مربوط برقرار نمود و از آنجا به نشر تبلیغات علیه شاه می
پرداخت.
استیورات در کتاب "آتش در افغانستان" در این مورد می نویسد« :بتاریخ  18دسمبر()1927
حضرت شیرآغا به دیره اسمعیل خان وارد شد وبا هزارها کوچی دیدن نمود واخبارترجمان سرحد،
موضوع آمدن حضرت را چاپ و نشرکرد وافغانها وهندیها گفتند که آمدن و دیدار وی به اشاره
برتانوی ها صورت گرفته است....وی به علتی درآنجا مسکن گزید که اغلبا پروپاگندها علیه حکومت
افغانستان از آنجا شایع و نشر میشد و میخواست برضد اصالحات امان هللا خان پروپاگند نماید .وی
در دیره اسمعیل خان دو خانه داشت که با کوچی ها و دیگران دیدار میکرد و داشتن دو خانه یک
موضوع تصادفی نبود و توسط ایجنیت سیاسی برتانیه خانه برایش داده شده بود ».استیورات می
افزاید « :با انهم برتانوی ها در مورد روابط شیراغا با بعضی رجال حکومت کابل که در صدد توطئه
علیه حکومت بودند ،شک وتردید داشتند .گفته میشد که عده از مالءها از کابل نزد حضرت می آمدند
و عده دیگر نیز در کابل بودند ،حضرت به اطرافیان خود گفته بود که این گریزی های شاهی،
سلطنت را برای خود میخواهند ...او دراین توطئه علیه حکومت نام از چند نفر برد از جمله :شاه
محمود خان نائب الحکومه مشرقی ،عبدالعزیزخان وزیر حرب و محمد عثمان خان نائب الحکومه
سابق قندهار( ».استیوارت ،ریه تالی" :آتش در افغانستان ،"...صفحه  53و 54؛ همچنان برای شرح مزید دیده
شود :زمانی ،داکترعبدالرحمن" :بازنگری دورۀ امانی و توطئه های انگلیس" ،چاپ اول ،جالل آباد1391 ،؛
صفحات 238تا )243

فعالیت نورالمشایخ در ماورای سرحد تا آنجا پیش رفت که برادرش محمد صادق مجددی (ملقب به گل
آغا) با فضل الرحیم خواهرزاده خود بتاریخ  28سپتمبر  1928کاغذی ترتیب داد و در آن امضای
 400مالء و عالم دین را گرفت و به شاه گسیل کرد .دراین کاغذ آنها اصالحات امانی رامخالف
اصول اسالم دانستند و شاه را متهم به انحراف از اصول دین ساختند که این تحرک با زندانی شدن گل
آغا و خواهر زاده اش و اعدام چند نفر از پیروآن شان ظاهرا پایان یافته تلقی شد و اما خاموشی بود
قبل از طوفان(.برای شرح مزید دیده شود :غبار ،میرغالم محمد" :افغانستان در مسیر تاریخ" ،جلد اول ،چاپ
چهارم ،ایران 1368،صفحه  817ـ )818
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نهضت زنان ـ هیزم خشکیده در آتش خانمانسوز قیام:
مدت چند از تحریکات فوق الذکرنگذشت که آواز قیام از شینوار بلند شد و دامنه آن برق آسا گسترش
پیدا کرد و سمت جنوبی و مشرقی را فرا گرفت .دونفر از رهبرآن قیام شینوار در ماه جدی 1307
(جنوری  )1929یک اعالمیه مشتمل بر 12ماده را از اطراف مردم و علمای آنجا علیه دولت پخش
کردند که در آن اهداف قیام ،دالیل و اقدامات خویش را شرح دادند در ماده دوم اعالمیه چنین آمده
است« :گامهای اولی را که آنها (مقصد از مردم و علمای شینوار) برداشته اند ،تغییر حکمروایان که آنها
معتاد به رشوه خوری و فساد بوده و فرامین مخالفت شرعیت را که جلوگیری از عبادت ،منع گذاشتن
ریش و بروت ،برداشتن چادری وحجاب زنان است وبه شرعیت احترام ندارند ،صادر میکنند»؛ ماده
سوم اعالمیه مشعر است که « :قبایل مشرقی به توافق رسیدند آن اصالحات را که مخالف شریعت
است ،فسخ نموده و امیرامان هللا شکست خورده را به قتل برسانند»؛ و اما ماده ششم بیشتر به
جزئیات دالیل قیام می پردازد وآنرا چنین بیان میکند« :عامل تمام این نا آرامی ها کدام محرک
شخصی در برابر استبداد زمامدارآن نبوده ،بلکه فسخ اصالحات کفرآمیز و تقویت دین است ،زیرا
قوانینی که توسط امیرامان هللا تدوین شده ،درامور مذهب حنفی مداخله نموده و قوانین شریعت مقدس
را از نظر انداخته است».
بعدا نویسندۀ اعالمیه بی قانونی های شاه امان هللا را طور نمونه چنین برمی شمارد:
 -1امیر امان هللا از شریعت صرف نظر نموده و قوانین مختص به خود را تدوین نموده است؛
 -2این قوانین نامناسب بدون دلیل پذیرفته شده است (مقصد شاید توسط لویه جرگه بوده باشد)؛
 -3ازدواج با چهارزن که در قرآن اجازه داده شده  ،بیک زن محدود گردیده است؛
 - 4برای مامورین دولت طالق اجباری زنان معین شده است؛
 - 6قطع موی و از بین بردن چادر زنان و برهنه نگهداشتن بازو و پستانهای آنها؛
 - 7از بین بردن چادری زنان؛
 - 8فرستادن دختران جوان به اروپا؛
 - 9تغییر رخصتی روز جمعه و روز عرفه( ،الغای رخصتی روز عرفات در عید اضحی)؛
 - 10تشویق رشوه وفساد؛
 - 11باز نمودن تیاتر و سینما وسایر محالت برای سرگرمی؛
 - 12روز لویه جرگه امیرامان هللا در حضور همه بزرگان افغانستان کلمات توهین آمیز به حضرت
محمد (ص) ادا نموده که بنابرآن اوکافرشده وسزاوار مرگ است».
این اعالمیه که ظاهرا از طرف سید محمد علم شینواری -خادم اسالم تهیه شده و توسط شخصی بنام
محمد افضل تحریر گردیده ،به نظر بعضی محققین حاصل دست کسانی دیگر خواهد بود که درپشت
پرده فعالیت داشتند( .دیده شود :اولسن ،آستا" :اسالم و سیاست در افغانستان" ،مترجم :خلیل زمر ،دنمارک،
 ،2001صفحه  147تا )150

اندکی بعد از این اعالمیه ،علمای قندهار نیز درخواست خویش را تحت  9فقره در کابل به نشر
سپردند که در آن عزل شاه مطرح نبود ،بلکه آنها از شاه خواهان بعضی تعدیالت شدند از اینقرار:
 –1تمام شایعات مبنی بر بی حرمتی به پیغمبر اسالم باید ازطرف شاه تکذیب گردد؛
 – 2یک شورای دائمی علماء به منظور بررسی تمام قوانین که از طرف شورا تصویب میشود،
ایجاد گردد؛
 -3دخترهائیکه به منظور تحصیل به ترکیه فرستاده شده اند ،باید دوباره خواسته شوند؛
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افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

 -4قدمهای جدی برای جلوگیری از ارتشاء برداشته شود؛
 -5حجاب زنان باقی ماند و موهای شان نباید کوتاه شود؛
 -6هرمالء بدون مشکل حق تدریس داشته باشد(یعنی مکلف به گذشتاندن امتحان نباشد)؛
 -7نظام هشت نفری ملغا و جلب عسکری طورگذشته به اساس قبیلوی صورت گیرد؛
 -8مکاتب دخترانه لغو گردند و
 -9هیچ محدودیت براستقراض پول وضع نگردد.
با مالحظه دو اعالمیه فوق که طور نمونه ذکرشد ،آشکارمیگردد که مسئله رفع حجاب و تعلیم وتربیه
دختران بطور کل حساس ترین موضوع نه تنها برای محافظه کارآن ،بلکه برای عامه مردم نیز در
رابطه با نواوریها و تجدد محسوب میشد .مردم این اقدامات را به مثابه یک تهدید و تحریف اساس
فامیل ،اخالق و آداب و از همه مهمتر عنعنه خود می شمردند .اگرچه انتقادات وارده از نظر خالص
دینی چندان موجه به نظر نمیرسید که آنرا مغایر اصول شرعی دانست .ولی اصالحات مذکور
بصورت جدی با تعامل مذهبی و عنعنات مردم ،مخصوصا به اتکای اصول پشتونوالی و نظام قبایلی
برخورد و اصطکاک میکرد وبه قدرت حاکمه مرد در جامعه مردساالر افغانستان شدیدا صدمه
میرسانید .ازاینجاست که تبلیغات گروپهای محافظه کارمخالف دولت وکسانیکه به تحریک انگلیسها
برای سرنگونی رژیم امانی تالش میکردند ،به سرعت مورد قبول مردم عوام قرار گرفت وموجب
گسترش قیام در کشور گردید.

پایان کار و ختم یک دورۀ پربار تاریخ:
با گسترش روزافزون و همگانی شدن قیام ،ستاره اقبال سلطنت شاه امان هللا روبه افول میرفت ،با
آنکه دیرشده بود ،اما شاه کوشید آخرین تالش را بخرج دهد تامردم ناراض رابه حمایت از خود
برانگیزد .لذا راه مسامحه و برگشت را در پیش گرفت و طی یک فرمان طویل شامل  18ماده  ،به
نکات مورد اعتراض مخالفان تماس گرفت و قسما الغا و قسما تعدیل آنرا اعالم کرد .شاه در مقدمه
فرمان از خسارات مالی و جانی که در اثر قیام قبایل سمت مشرقی (شینوار) به آنجا وارد گردیده بود،
یادآور شد و عالوه کرد که عزم مجازات مخالفان را ندارد و حاضر به عفو آنها میباشد .سپس او به
رفع بعضی شایعات مبنی بربی حرمتی به پیغمبر(ص) پرداخت و آنرا یک افواه نادرست خواند و
برایمان و پابندی خود به اصول اسالم تاکید کرد .در فقرات بعدی به هر یک از موضوعات مورد
اختالف تماس گرفت که ما دراینجا فقط به ذکر مواردی اکتفا میداریم که به امور زنان ارتباط میگیرد
و عینا نقل میشود:
ماده  « - 4دخترهائیکه در خارج برای تعلیم فرستاده شده اند ،به خیال بعضی ها رسیده است که آنها
به ممالک غیر اسالمی فرستاده شده اند .حاشا و کال آنها درممالک غیراسالمی نرفته ،فقط درترکیه
برای تحصیل طبابت مخصوص زنانه اعزام شده اند که در وقت ضرورت ،زنهای مسلمان مجبور به
عالج از طرف طبیب های مرد نباشند .مکتبی که آنها در آن درس میخوانند ،خود من بالذات دیده ام ،
مکتب مذکور درترکیه مخصوص تعلیم زنان است و طالبات مذکور به زیر نگرانی خصوصی عیال
سفیر اف غانی درانقره ...میباشند .چون این مسئله درنظر عموم سؤ تلقی شده است و گمان میکنند که
آنها درممالک اروپا بصورت هائیکه برای خانم های افغانی نامناسب است ،امرارحیات میکنند  ،لذا
محض ممانعت از سؤ تفاهم و نیز تشتت و تفرق ملت ،آنها را پس خواستیم».

د پاڼو شمیره :له  46تر51
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ماده « -7درمسئله ستر درلویه جرگه امسال چنان فیصله شده بود که حکومت اشخاص و طوایفی را
که مثل کوچی ها و غیره عادت به برقع وستر ندارند ،اجباربه پوشیدن برقع نکند ونیز زنان شهری را
مجبور برفع حجاب ننماید .من نیز همین مقررات جرگه راعینا تعمیل و پیروی میکردم .تنها به
موجب فتوای بعضی علما که به آیه کریمه "والیبدین زینتهن اال ما ظهرمنها" جواز داده بودند ،فقط
چند نفردست وروی خود را نمی پوشیدند .چون بعضی مخالفین صاحب غرض این مسئله را بزرگ
نشان دادند که گویا من جبرا روی خانمها را برهنه ساخته ام و همچون تولید سوء تفاهم نموده است و
بد تلقی گردیده ،من تماما ممانعت نمودم که همانقدر دست و روی نیز برهنه ننمایند وموی های خود
را قطع نکنند ونکرده اند».
ماده  « -13نسبت به برقع چین دار نیز که به برقع کندهاری یا شامی تبدیل آن مناسب دیده شده بود،
قید مذکور را لغو نمودم .هر زن میتواند که چادری چین دار نیز بپوشد ،ولی لباس اروپائی نباید
پوشید».
ماده « -15درباب منع ازدواج طلبه ای که دوره تحصیل خود را پوره نکرده باشند ،فکر این بود که
تأ هل مانع تکمیل تحصیالت میشود .حاالنکه این مسئله هم درست فهمیده نشد ،این قید را نیز
برداشتم».
ماده « -16مکتب مستورات به فتوای علماء تاسیس شده بود ،ولی در حال تا مجلس وکالء و مجلس
اعیان مندرجه ماده  2که ترتیب صحیح آنرا میسازند ،مشغول تنظیم آن شوند ،معطل باشد ،همچنان
ریاست حمایت نسوان» .
ماده « – 18درباب لباس چنان فهیمیده شد که این حکم برای هر کس و جبری بوده است ،این حکم
تنها برای شهر کابل بود ،نه افغانستان .چون این مسئله موجب زحمت و آزردگی مردم دیده شد،
منظور نمودم که قید لباس برای عموم رعایا نباشد و به هر طرز و قسمتی که پوشاک جایز شرعی
بپوشند و استعمال کنند ،جایز است».
متعاقب این اعالمیه که حیثیت فرمان را داشت ،اعالمیه علمای دینی و بزرگان اقوام به تأسی از
اطاعت از پادشاه و رفع اختالف بین ملت و دولت نیز به نشر رسید که البته هر دو در نهایت بی
نتیجه ماند .این عقبگرد شاه بجای آنکه بعنوان یک وسیله تفاهم ومصالحه تعبیر شود ،برعکس یک
تالش مذبوحانه جهت نجات تاج وتخت تلقی گردید و مخالفان را در مخالفت شان جسورتر ساخت.
دراینموقع غالم صدیق خان چرخی که قبال جهت مذاکره با مردم شینوار به آنجا رفته بود ،بکابل
برگشت و شرایط شینواریها را برای آتش بس با خود آورد که چنین بود:
 )1طالق ملکه ثریا )2 ،تبعید فامیل طرزی  )3 ،لغو هیئت های نمایندگی خارجی به استثنای
انگلستان  )4 ،لغو تمام قوانین جدید )5 ،تخفیف مالیات و )6شمولیت علماء در امور دولت ( .نوید،
داکترسنزل" :واکنش های مذهبی و تحوالت اجتماعی در افغانستان ،"...مترجم :محمد نعیم مجددی...،صفحه)215

به این اساس همه ورقها به نفع کسانی بازی شد که میخواستند به هر وسیله ممکن شاه امان هللا را از
قدرت خلع کنند .موقف شاه روزبروز ضعیف تر میشد ،تعدادی از اراکین دولت و افسران اردو که تا
آن وقت به شاه وفادار بودند ،نیز یکه یکه با مخالفان نزدیک شدند .بتاریخ  13جنوری یک تعداد
علمای دینی در قلعه حسین کوت اجتماع کردند اخندزاده تگاب حبیب هللا کلکانی را به حیث قوماندان
اعلی و امیرالمؤمنین اعالم کرد و از قوای کوهستانی که بیش از  16هزار نفر بودند ،خواست تا

د پاڼو شمیره :له  47تر51
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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بطرف کابل یورش برند ،در این موقع که اوضاع روبه وخامت میرفت ،شاه به نفع برادر خود از
سلطنت استعفی داد و دلیل آنرا چنین نوشت « :خیر مملکت مقتضی همین است که باید دست خود را
کار بکشم  ،زیرا تمام خونریزی و انقالباتیکه در مملکت است ،به سبب برخالفی بامن میباشد» (انیس،
محی الدین " :بحران و نجات" ،چاپ دوم ،پشاور ،1378 ،صفحه )84

شاه پس از استعفی مجبور به ترک پایتخت گردید و بتاریخ  24جدی  12( 1307جنوری ) 1929
توسط موتر به قندهار رفت (البته فامیل شاه سه هفته قبل بدآنجا رفته بودند) و برادرش سردار عنایت هللا
خان معین السطنه به پادشاهی رسید که سلطنت او چند روزی بیش دوام نکرد و موصوف نیز با فامیل
خود توسط طیاره انگلیسی کشور را به عزم هند ترک گفت.
شاه امان در قندهار به تدارک قواء پرداخت و تا غرنی پیش آمد ،اما وقتی دید که تالش مزید او برای
اعاده مجدد سلطنت نتیجه جزء خونریزی و کشتار برادر توسط برادر بار نمی آورد ،از ادامه جنگ
منصرف شد و تصمیم گرفت کشور را ترک کند  .اومردم قندهار را جمع کرد و آخرین پیام خود را
به ملت افغانستان چنین ابالغ نمود:
«اکنون ثابت شد که دشمنان اجنبی میخواهند دربین قبایل ما فساد و جنگ اندارند ،تا ما بدست خود
یکدیگر خود را بکشیم و مسبب اصلی این عمل ناجائز من خواهم بود که برای بازستانی تخت و تاج
من ،کشت و خون روی دهد ،پس ای مردم عزیز من! به یقین بدانید که من این مناظر دل شکن جنگ
داخلی وقبیلوی را تحمل کرده نمیتوانم ونمیخواهم شما برای بازگشت تخت و تاج من به چنین کاردست
یازید .پس باید از بین شما بروم تا من موجب چنین کشتار و خونریزی نباشم .شما ملت عزیز زنده و
افغانستان باقی خواهد ماند ،ولی روسیاهی ابدی مسؤلیت این هنگامه ناشایست به نام من ثبت میشود.
درحالیکه من از روز اول شاهی خود تعهد سپرده بودم که برای حفظ استقالل و تمامیت مملکت و
سعادت و وحدت شما مردم افغانستان کار کنم ،چون اکنون می بینم که شما به جنگ داخلی و قبیلوی
گرفتار می شوید ،اینک من میخواهم میدان را به مردم خود افغانستان اعم از موافقان و مخالفان خود
بگذارم .شما باید با همدیگر جور بیائید ،من از مسئولیت جنگ خانگی شما را  ،برای بازستانی تخت
شاهی به ذمت خود گرفته نمیتوانم .یکی آن در دروازه من در پاره چنار رسیده (مقصود نادرخان است)
و دیگر برادر روحانی من در همین جا نشسته و جنگ خانگی را َدر میدهد (منظور حضرت شوربازار
است)  ،ولی من مرد اینکار نیستم و توصیه من به شما اینست که با همدیگر کنار بیائید ،اتفاق کنید،
استقالل خود را نگهدارید و وطن خود را به دشمنان خارجی مسپارید .من فردی از شما هستم ،اگر
شما سعادتمند باشید ،عین سعادت و مسرت من است ،اگر چنین به خاک و خون بغلتید ،موجب بدبختی
ومالل دائمی من خواهد بود».
جنگ تو صلح ،صلح توجنگ است
من به قربانت  ،این چه نیرنگ است
میروم تا تو نشنوی نامم
اگر از نام من  ،ترا ننگ است
شاه وطن دوست و مردم پرور که آرزویش آزادی و ترقی کشور بود ،چاربیت واقف الهوری را با
سوز دل و چشم پراشک خواند و گفت « :فی امان هللا » (اقتباس از حبیبی ،پوهاند عبدالحی" :جنبش
مشروطیت در افغانستان" ،چاپ جدید ،پشاور ، 1377 ،صفحه )239- 238

د پاڼو شمیره :له  48تر51
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دراینجا باید خاطر نشان کرد که توطئه علیه شاه امان هللا غازی از بیرون طوری تنظیم شده بود که با
قیام در سمت مشرقی  ،دولت مجبور شود قوای نظامی را به آنجا متمرکز سازد و بنیه دفاعی درکابل
ضعیف شود ،آن وقت قوای کوهدامنی به سرکردگی حبیب هللا کلکانی که از مدتی در برابر دولت در
فعالیت بود ،به سهولت بتواند برکابل مسلط گردد که همین طور هم شد .ناگفته نباید گذاشت که نقش
حضرات مجددی مقیم کوهدامن ،مخصوصا حضرت بزرگ جان مجددی مشهوربه مال بزرگ و
آخندراده تگاب درتقویه و تشویق حبیب هللا کلکانی بسیار مؤثربود .بااین ترتیب حبیب هللا کلکانی
بتاریخ  15جنوری  1928پادشاهی خود را در کابل اعالم داشت( .برای شرح مزید دیده شود :نوید،
سنزل" :واکنش های مذهبی ،"....صفحه 210ـ )211

(درپایان به تقریب صدمین سالگرد استقالل کشور و به امید تحقق آرزوهای ملی که این پادشاه و
ملکه تاریخ ساز کشوریک قرن قبل در دل داشتند و اما تا امروز بسا از آرمانهای نیک آنها برای
اعتالی کشور جامه عمل نپوشیده است ،دست دعا بلند میدارم که خدای عزوجل ملت افغانستان را
توان دهد تا در جای پای آن قهرمان ملی و شاه بزرگ و خیر اندیش خود قدم بگذارند و با اینکار
روح او را در زیرخاک آرام و خشنود سازند .داکتر سیدعبدهللا کاظم)
(پایان)
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(ضمیمه)
متن مکمل " :نظامنامه نکاح؛ عروسی و ختنه سوری"
چاپ اول ،اول سنبله 1303
چون بسیاری دعاوی و منازعات از باعث کش [باال رفتن] مخارج و معامالت نکاح و عروسی و ظلم و تعدی شوهران
در حق زنان عاجزه در محکمه شرعیه به کثرت وقوع می یافتند ،بنابرانسداد ظلم و رفع منازعه و مناقشه و مساوات
زنها در حقوق که مطابق شرع شریف و موافق مذهب حنیف است ،قواعد ذیل را امر فرمودیم:
قاعده [یا ماده] اول :چون حکم عمومی حضرت الهی جل و جالله بموجب آیۀ کریمه چنان است "فانکحو ما طاب لکم
من النساء مثنی و ثالث و رباع(ط) فان خفتم ان ال تعدلو فواحدة" [ترجمه]" :پس نکاح کنید آنچه پسند باشد شما را از
زنان دو دو ،سه سه ،چ هار چهار ،پس اگر ترسیدید که عدل و مساوات حقوق را نکنید یک زن بگیرید" .لهذا در
اینصورت هر مسلمان که خالف امر خداوندی را بدارد ،باعث خسران دارین او خواهد بود ،بنابرآن بقرار امر
حضرت حق جل علی شانه حکم میفرمائیم که ای رعایای صادقه ام مطابق حکم فوق پابند باشید که اگر شمایان عدالت
میتوانید ،پس دو زن یا سه یا چهار زن را بگیرید ،و اال عدالت نمیتوانید ،پس یک زن برای شما کافی است ،زیرا دو
زن داشتن بدون عدالت گناه زیاد دارد.
ماده  :2کسانیکه دو زن یا سه و یا چهار زن داشته باشند و یا جدید عقد نمایند و مطابق شرع شریف عدل و مساوات
نکنند و به محکمه اطالع برسد ،بعد االاثبات تعزیرا بجزا محکوم میشوند و کسانیکه عالوه از عدم مساوات و عدل که
در باال نشان داده شده به جبر و شدت اینچنین زنهای عارضات را از رفتن محاکم عدلیه مانع میشوند و یا ولی این
زنهای عارضات را به جبر و شدت مانع میشوند ،تعزیرا بجزا محکوم میشوند.
ماده  3ـ نکاح حالت صغارت قبل از بلوغ جائز است .اما ای رعایای صادقۀ شاهانه ام! نکاح صغارت موجب دعوی
ها و منازعات و مناقشات و قتل و نفاق بین شما میشود ،چنانچه به تجربه برای این پدر معنوی شما معلوم گردیده و
نظر به این نکته موقوف شده بود ،مراد من از اتفاق و آرامی و رفاهیت شما رعایای صادقه ام میباشد.
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ماده  4ـ دربین عموم رواج است که اول شرینی خوری کرده و این را نامزادی نام نهاده و بعد از مدتی یک شب را
شب حنا معین کرده و فردای آن نکاح ازدحامی [با تجمع زیاد مردم] نموده معامالت وصلت را انجام میدادند.
دراینصورت یکی برای طرفین دشواری دوم مصارف بی محل [بیجا] سوم منجر به دعوی میشود ،بنابرآن همین
طریقۀ شرینی خوری را که نامزادی میگویند مطلق منع فرمودیم ،یعنی هرکه خیال وصلت داشته باشد ،اول از خودی
های جانبین به رضای زن و مرد دربین خود ها حرف زده و انجام وصلت را کرده ،در بدل همین شرینی خوری چنین
نکاح که بدون بعضی اقربای قریب و چند نفر مثل مالی عاقد نکاح و شهودان دیگر ازدحام و جمعیت و شرینی زیاد
که معمول بو د ،مطلق جاری ندارند .اینکه معاملۀ نکاح بطوریکه هدایت شده به انجام رسید و منکوحه بالغ بود،
سررشتۀ عروسی آنرا کرده و بعد از گرفتن َمهر فورا تسلیم ناکح بدارد و اگر منکوحه صغیره باشد ،مجاز است که
منکوحه بخانۀ ولی و یا وصی که هست باشد و هر وقت که رضای جانبین شود ،سررشته عروسی الزمه را به خوبی
و خوشی انجام نماید تا در وصلت رغبت و از والد برکت بیابند.
ماده  5ـ آنچه [دعاوی] وصلت و نامزادی که در زمان صغارت سابق برین واقع شده باشد ،الی ابتدای سنه  1305در
محکمه های شرعیه قطع و فیصله شود .بعد از انقضای میعاد مذکور اینچنین دعوا ها بصورت داشتن اثبات قطعی
بالذات حضور شاهانه میشوند و یا از حضور برای یک محکمه اختیار شنیدن داده میشود.
ماده  6ـ رسوم "بدی دادن" یا زن را به جبر و اکراه بمیراث گرفتن و عیال شخصی را موروثۀ خود دانستن مطلقا
ممنوع و موقوف است.
ماده  7ـ زن بیوه و م َ
طلَقه را کسی از شوهر کردن به تخویف و تهدید منع نکند.
ماده  8ـ رسوم عیدی و براتی که بخانه عروس برده میشود ،موقوف است.
ماده  9ـ ناکح و منکوحه که صغار باشند ،ولی قریب یعنی پدر و جد صحیح که بدهد ،فسخ قبول نمیکند و اگر دیگر
ولی او داده بود ،درحین بلوغ اختیار فسخ دارد.
 10ـ شرینی عقد نکاح از نیم چارک الی یک چارک نقل یا میوه اضافه نباشد.
ماده  11ـ َمهر جمیع طوایف عموما اضافه از سی روپیه موقوف است .شیربهاء ،ولور و قلین و طویانه قطعا گرفته
نشود.
ماده  12ـ لباس که ناکح جهت منکوحه میدهد ،بقرار ذیل است :اول :اشخاص متمول ـ ابریشمی مکمل  4دست ،پشمی
و نخی مکمل  4دست؛ دوم :اشخاص متوسط ـ ابریشمی مکمل  3دست ،پشمی و نخی مکمل  3دست؛ سوم :اشخاص
کم استعداد :پشمی و نخی  3دست؛ چهارم :لباسی که ناکح برای منکوحه میدهد ،اضافه از اندازۀ فوق نباشد و اگر
کمتر بود ،نظر به ناداری عاقدین مختارند.
ماده  13ـ رخت داماد که ازطرف عروس خیل داده میشد ،قطعا داده نشود.
ماده  14ـ جهیز که از خانۀ پدر یا مادر یا ولی برای عروس داده میشد ،در مجلس بقسم سیالداری و خود نمائی جهت
عروس میدادند ،موقوف فرموده شد .اگر بعد از عروسی چیزی برای دختر خود میدادند ،مخیرند.
ماده  15ـ اگر بعد از معامله عروسی شوهر و یا دامادخیل یا پدرخیل عروس برای عروس زیور یا دیگراسباب در
خانۀ خود میدادند ،اختیار دارند ،منع نیست و دادن آن جبری هم نیست.
ماده  16ـ درشب حنا هرگاه ناکحی به رضای خود بقسم ولیمۀ نکاح مجلسی ترتیب میداد ،ممانعت نیست .الکن شرینی
و میوه اضافه از اندازه خوراکه نباشد و مهمانان از آن بخانه های خود نبرند.
ماده  17ـ برای مالی عاقد نکاح اضافه از پنج روپیه الی بیست روپیه داده نشود.
ماده  18ـ بدون رضای ناکح و منکوحه بالغین اگر شخصی کسی را جبرا به شخصی داده بود ،جابر و مالی عقد کننده
تعزیر میشود.
ماده  19ـ جمعیت ختنه سوری مثل میلۀ زنانه و مردانه که خرج زیاد و مصرف رایگان میشد ،منع فرمودیم و میلۀ
مذکوره کرده نشود.
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ماده  20ـ فیصله و تعیین مجازات تعزیری مواد این نظامنامه در نائب الحکومگی ها و حکومتی های اعلی بذریعۀ
قضاة کوتوالی فیصله و اجراء میشود و بدیگر مواضع بمحاکم ابتدائی فیصله میگردد.
ماده  21ـ حکم نظامنامه های نکاح که قبل ازین تاریخ طبع گردیده بود ،بعد از نشر نظامنامۀ هذا منسوخ است.
ماده  22ـ به اجرای این نظامنامه وزیر عدلیه مامور است.
مواد نظامنامه هذا موافق احکام شرع شریف و مطابق مذهب مهذب حنفی و مبنی بروایات قویۀ مفتی بهاست.
امضای علمای منتخبه مجلس لویه جرگه :مولوی محمد ابراهیم خادم العلماء ،مولوی عبدالحی رئیس تمیز ،مولوی
عبدالخالق صدیقی دیوبندی ،مولوی گلدست و مولوی محمد رفیق
ادخال و اجرای احکام این نظامنامه را در نظامات دولت امر و اراده مینمایم (محل مهر امیر امان هللا غازی)
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