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 اسالم و اقتدار سیاسی
 مرجان کمال به زبان فرانسوی: نویسنده

 فریده نوری: مترجم
 

 قسمت شانزدهم
 

 ه و دام آزادمـو ام از دانـصید ت آزادم اده و جامـو ام از بـت تـمس
 دو مقام آزادم هر ورنه من از این مقصود من از کعبه و بـت خانه تویی

 
 

 سیاسی و اجتماعی( modernisation)پالن های نو آوری               

 و آماده نمودن گرامر نِو سیاسی و پیوند نمودن آن با روابط دولت ـ جامعه       

یک دورۀ بسیار به شدت به دو دهۀ اخیر قرن نزدهم میالدی و دو دهۀ اول قرن بیستم میالدی 

و مخصوصاً تقابل بین دربار و  مطابقت می کند، دولت ـ جامعه در روابط آوردن   تغییر شکل

 .شخصیت های مذهبی و قبایل پیچیده و مغلق گردید

 :اساسی تحقق یافت ۀاین تغییرات در سه مرحل



ی دولت و شخصیت های رعزم و ارادۀ امیر عبدالرحمن خان جهت تأیید تحکیم نمودن تفوق و برت

ربار با شخصیت های مذهبی، اعضای بلند پایه و نزدیک د ب آن قرابت و نزدیکییمذهبی، به تعق

 و ،که موقف ضد انگیس بودن مذهبیون را تقویهو باالخره فعالیت اصالح طلبان در داخل دربار 

نیز  را در نزد طبقۀ تعلیم یافتهبرای پخش افکار شان نه تنها شنونده در بین مناطق قبایلی بلکه 

 .تضمین نمودند

طابقت دارد، مرحلۀ قوی ساختن مذهبیوِن مرحلۀ اول که با سلطنت امیر عبدالرحمن خان م

مرحلۀ دومی و سومی تحت سلطنت امیر حبیب هللا خان ضمانت . معترض در اجتماع قبایل بود

 .نمودن از مذهبیون جهت حمایت شان چه از  نقطۀ نظر نظامی و چه از نظر ایدیولوژیکی

برتانیوی انجامید، یک تعداد تغییرات و غییرات سریع که به استقالل افغانستان از هند تاز خالل این 

کشور توسط ( modernisation)از اقداماِت نو گرایی  تبدیالت دیگر نیز رونما گردید که عبارت

ت در ساختار های سیاسی و اتغییر این اقدامات که نشان دهندۀ یک عامل نوِ . دولت می باشد

دست گرفته شده بود، نتیجۀ آن  اجتماعی که توسط دولت در طول دورۀ قرن بیستم میالدی روی

این ارتباطات . خلق شدن یک گرامر نو سیاسی که سبب پیوند ارتباطات بین دولت و قبایل گردید

ارتباطاِت حاکمیت یک مرکز که غنای سمبولیک را در اختیار دارد باالی حومه  عبارت اززیادتر 

 .، می باشدفقیر تر شده است ست و از نظراقتصادیکه از نظر اجتماعی به حاشیه رانده شده ا

 :پالن نوین سازی سیاسی و اجتماعی

 :سر آغاز یا مقدمۀ پالن نو سازی

  :وارد نمودِن دانش نو از غرب

در زمان سلطنت امیر شیرعلی خان برای اولین بار اصالحات اداری و سیاست نو سازی باالی   

-Chams-ul)ادارات، اردو، خلق نمودن مالیه باالی زمین و نشر اولین اخبار به نام شمس النهار 

Nehar )صورت گرفت. 

 :ران اصالحات و مفهوم ملتهواداجوانان ترک  

در وقت سلطنت امیر  به افغانستان که  طرزی با فامیل شانمیالدی، محمود  4091در سال 

با افکاِر نو،  ،ههمرا ویبرگشت  و این برگشت نمودند پناهگزین بودند،در دمشق  عبدالرحمن خان 

 افکار امپراطوری عثمانی که باخصوصاً در زمینۀ نوسازی سیاسی به گونۀ غربی ها و همچنین 

   .لی گرایی بود، پان اسالمیزم و ملبیط حاصال شامل



ـ  4091) هدر سوریه محمود طرزی خود را در حقیقت با افکار و اندیشۀ محمد عبد

( میالدی4481ـ  4091)و هم چنین به همرای پان اسالمیزم انقالبی رشید ریدا ( میالدی4410

 .آشنا ساخته بود

بود که در ( Liberal)یک عالم الهیات و قاضی و از جملۀ اصالح طلبان آزادیخواه  همحمد عبد)  

که باعث اجازۀ نو آوری  اخیر قرن نزدهم میالدی مخصوصاً در مصر یک تجدد در اسالم آورد

 Al)پوهنتون سوریه عمیقاً تحت تأثیر نوشته های االفغانی. در جهان عرب و مسلمان گردید

Afghani) هفته یک  میالدی نشر سراج االخبار دو مراتبه در 4044در سال (. بود هو محمد عبد

یکی از مفاهیم . وسیلۀ رساندن افکار محمود طرزی در نزد شهریان و یک طبقۀ روشنفکران بود

 :دگردیذیل تعریف می  لت بود، که طورم ۀکلمهمانا  ،شرح داده می شد در اخبارکه نو و بنیادی 

داشتن یک  ضرورتِ  ، ما را مجبور بهآوردن اصالحات اجتماعی و اقتصادیتوجیه نمودن برای »

 .«دنمایتهداب نظری و تیوریک می 

 :سلطنت امیر حبیب هللا خان

امیر حبیب هللا  شخص ن سلطنت امیر حبیب هللا خان روابط همرای رهبران قبایل به ابتکارِ در زما

و از  صرف نظر نمود،خان بهبودی یافت، خصوصاً وقتی از سرباز گیری اجباری به امتیاز قبایل 

را خلق نمود که وظیفۀ تصمیم گیری در امور قبایلی را داشت و  طرف دیگر یک شورای دولتی

هم سبب به وجود آوردن یک سیستم که در آن نمایندگان قبایل  اجازۀ حل مسایل امور قبایلی را 

اطفاِل که  دادن تعلیم به تمام مساجد کابل امربه میالدی امیر حبیب هللا خان  4099در سال . داشتند

  مسؤلیت ترتیب نمودن لست فامیل ها را عهده دار بود،که  وکیل گذر . ادد را مکتب نبودندشامل 

 .که بدون کمک دولت فامیل ها نمی توانند به تعلیم اطفال شان رسیدگی نمایند به دولت پیشنهاد نمود

و ادارۀ خلق گردید ان لیسه حبیبیه که اولین مکتب تعلیمات عالی برای پسرمیالدی  4091در سال 

و همچنان یک کالج عسکری . تعلیم و تحصیل اجباری اعالن شد ،آن را هندی ها به عهده داشتند

این تأسیسات اولین تدابیر جهت خلق نمودن . یز به وجود آمدنکه توسط ترک ها اداره می گردید 

 . مذهبی بودند رتشکیالت غی

 .دیگر دروس مذهبی نیز شامل بودنداما در تمام مکاتب دولتی در پهلوی دروس 

 :جانشین امیر حبیب هللا خان

 :کشمکش بین محافظه کاران و نوگرایان



، سردار نصرهللا خان از منافع علما دفاع می نمود زیرا روابط وی با علما اعضای دربار در بین

میزم و ضد خان نظر به داشتن افکار پان اسال بسیار نزدیک بود و از طرف دیگر امیر امان هللا

وظیفه می نمود  ینزد مذهبیون محبوبیت داشت و در زمانی که به حیث والی کابل ایفادر استعمار 

در زمان رحلت امیر حبیب هللا خان یک مبارزۀ خورد برای گرفتن  .به داشتن صداقت مشهور بود

بودند و بعضی اعضای دربار که به نو  و عادات قدرت بین مذهبیون که زیادتر طرفدار رسوم

ت پابند بودند طرفدار نصر اآن هایی که به رسوم و عاد. گرایی و تجدد عالقه داشتند به وجود آمد

امیر حبیب هللا  در زماِن تشییع جنازۀ. هللا خان و نوگرا ها از امان هللا خان طرفداری می کردند

 .مذهبیون در شرق کشور امیر اعالن شدصر هللا خان از طرف خان  در لغمان، ن

این که امیر حبیب هللا خان در لغمان به شهادت رسید مفکوره بر این بود که باید در همان  هنظر ب

 .جا دفن شود

نصرهللا خان در جالل آباد تاج و تخت سلطنت را به دست آورد و مراسم دستار بندی در حضور 

 .ور و پسر حضرت صاحب چهار باغ برگذار شدصاحب اسالم پ نقیب صاحب بغداد، پادچا

میالدی در کابل توسط مال  4040فبروری سال  72در عین زمان امیر امان هللا خان به تاریخ 

حمید هللا از تگاب تاج پوشی گردید، و از طرف دیگر امیر امان هللا از حمایت نوگرایان و قبایل 

 .ردیدقندهاری، شبکۀ بارکزی از طریق مادر شان حمایت گ

میر سید  وتیز و یا رئیس ارکان حرب، سنصرهللا خان علی الرغم مخالفت جنرال نادر خان لوی در

 .پنجاه هزار عسکر جهت حفظ تاج وتختش نمود، کناره گیری کردجان پادشاه برایش وعدۀ 

به با وجود مخالفت جنرال محمد نادر خان پیوند ای که بین نوگرایان و سنت گرایان چند سال قبل 

وقتی امان هللا خان به قدرت رسید . جواب فشار های بیرونی ساخته شده بود، از هم گسیخت

سیاست مطلقاً نوگرایی را به پیش گرفت که این انتخاب وی سبب به وجود آمدن یک کشمکش و 

سیاست،  ،، که در تمام عرصه هایددرابطۀ قوا با سنت گرایان که شامل قبایل و مذهبیون بود، گر

 .ی و ایدیولوژیکی این کشمکش وجود داشتنظام

 :نهضت اصالحات و ملت   

عضویت جنبش جوانان یا مشروطه خواهان که به دور به هللا خان  امان هللا خان با برادرش عنایت

قدرت  اعث افزایشِ امان هللا خان، ب رسیدن به قدرت. محمود طرزی ساخته شده بود در آمدند

و یک شخصیت عمده در دربار محسوب می شد وی به  گردید،محمود طرزی که خسرش نیز بود 

ایدیولوژی این . وزیر خارجه نیز ایفای وظیفه می نمود خان و همچنان به حیث حیث مشاور امیرامان هللا



توسط سراج االخبار که باالی پیشرفت و ترقی ملت و کشورمتمرکز و یک پخش کننده  جنبش

  .ذهنیت مردم محسوب می شدبسیار مهم از نو آوری و روشن ساختن 

مبارزه کند، در حقیقت هدف مقابل استعمار  یک امر حتمی شمرده شد تا بتواند در نو سازی اردو 

از تغییرات عمیِق جامعه و فرهنگ که تنها توسط علم و دانش و شایستگی در زمینه های سیانس و 

از می رسید، و در اخبار شر سراج االخبار به ن ، توسطتخنیک و اقتصاد به دست آورده می شود

ا، ترانسپورت و یکشفیات سیانس و تخنیک ممالک غربی مانند برق، ِتلِگراف، فزیک و کیم

و باالی  طرز دید محمود طرزی باالی مودل یا نمونۀ صنایع اروپا. ه می شدپرداختنیز  هوانوردی

مونه به انکشاف جاپان سرمایه گذاری طبقۀ سرمایه دار اتکاء می کرد، و از طرف دیگر به حیث ن

با نگهداری در جاپان ارزش داده شده و عالوه می نمود، که تمام انکشافات و انقالب های تخنیکی 

ارزش های فرهنگی و محلی شان صورت گرفته است، و عالوه می نمود که نمونه انکشاف 

که علوم اروپایی ها : می داد حچنین توضی اروپایی ها هیچ نوع تقابل با اسالم ندارد، و دلیل آن را 

 .قرون اوسطی مبتنی می باشد ،باالی دانش و آموخته های جهان عرب و اسالم

یاد  بازی می کردند، خانم ها در زمان خالفت عباسی ها  که رولِ  ازبرای ارتقای خانم ها زیادتر 

 .آوری می نمود 

ترتیب تعریف  نیاشده و به باالخره افکار نوگرایی به صورت بسیار قوی باالی مفهوم ملت ساخته 

 :گردید

فلهذا یک وظیفۀ دینی . است ملت گوشت و استخوانش و پادشاه روحش ،اگر وطن جسم است»

ملت و همچنان دولت و پادشاه شان  ،برای تمام مسلمانان و غیر مسمانان است که در خدمت وطن

بدون ماشین می  یک موتربه زیرا یک کشور بدون پادشاه به یک جسم بدون روح و یا : باشند
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