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 ناکام عزیز ما از این دنیا رفت  زیبا رفت تازه ُگلای وای که آن 
 رفت بها پر، مرجان از دست من  بشکستما  از سنگ جدایی ، گهر

 

 
 

 :کارانه تحت سلطنت مصاحبان هنوگرایی محافظ

محمدزایی، شروع یک دورۀ  بعد از گرفتن قدرت توسط جنرال نادر خان و بجا گذاری دودمان نو  

 .نسبتاً ثابت و پایدار بود که چهل سال دوام کرد

، که عبارت بودند از مذهبیون ولعامل معترض به درجه ا ا دوگر ییباز کشمکش بین دربار و دو

اصالحات مخصوصاً در زمینه های اداری و معارف تعقیب گردید . از بین رفت ،و رهبران قبایل



و به این ترتیب به صورت تدریجی یک طبقۀ متوسط اجتماعی شهری به وجود آمد که بنیاد 

مساعد در مقابل  و از طرف دیگر انگلیس ها یک طرز برخورد. اجتماعی دولت را تشکیل داد

ظم در منطقۀ سرحدات را که آن ها می خواستند از یک طرف ناختیار نمودند، زی ناخجنرال نادر

علیۀ پیش روی شوروی  ،د و از جانب دیگر می خواستند که یک هم پیمان و یک متحدوبرقرار ش

بنا بر آن انگلیس .  گرددشوروی ها  ، تا سد راه افکار و ایدیولوژیباشند ها در آسیای میانه داشته

 شاهی افغانستان می پرداختند، زیرا انگلیس ها برای رسیدن ها یک کمک مالی بالعوض به دولت

سلحه و پول از هند و همچنین ممانعت برای اوع مخالفت جهت حمل و نقل هیچ نقدرت  وی به

 .عود و وزیر ننمودندمس بسیج شدن قبایل

 ین کننده در موقع جنگ علیۀ بچۀ سقأ در کوهدامن بازییاین دو قبیله یک رول بسیار مهم و تع

 .نمودند

افتتاحی خود جنرال محمد نادر شاه خاطر نشان نمود که وی  وجود آن در هنگام اولین سخنرانیبا

 .برای به دست آوردن اقتدار از هیچ نوع کمک خارجی ها برخوردار نبوده است

 میالدی 3311زیرا که ایشان در سال  دشاهی اعلیحضرت محمد نادر شاه بسیار کوتاه بود،ادورۀ پ

 .داشت جدیدرسیدند، وی در همین زمان عالقمندی زیاد به اعالن رسمی قانون اساسی  به قتل

 :اعلیحضرت محمد نادرشاه تارتباطات بین قبایل و علما تحت سلطن

سلطنت مصاحبان به سرعت سبب ریفورم و ایجاد تشکیل یک نهاد برای اسالم گردید و حمایت 

 .ن قطع نمودخود را از قبایل سرحدی و جنبش خدایی خدمتگارا

 :می نویسد( Olesen Asta)در این مورد اولسن استه 

میالدی  3333شخصی که قبایل سرحدی را برای به دست آوردن استقالل افغانستان در سال »

به صورت بسیار فعال از  میالدی، 3393بسیج نموده بود و در زمان گرفتن اقتدار در سال 

 و با روی کار آمدن یک دورۀ اغتشاش آشکار و علنی، اکنون که حمایت شان برخوردار شده بود

در  و از آن ها حمایت نکرد، عدم اطاعت ملکی که باعث استقالل نیم قاره یا شبه قاره گردید،

 .«است نشان داده شده با انگلیس ها شاه یک مؤافقهدلیل آن  تاریخ

، بود ستان و شبه قارهارتباطات بین افغان موقع بسیار پیچیده، در تاریخ  یک به صورت عمومی 

دوم قرن نزدهم  ۀمخصوصاً همرای مسلمانان هند که از نیم ،همبستگی چون که رابطۀ پیوند و

 .از هم گسست ،میالدی به وجود آمده بود



 (Usulnâma – ye asâsi) :یا اصول نامه یی اساسی 3313قانون اساسی 

میالدی، قانون  3391یک مجموعۀ اقدامات و تدارکات که از قانون اساسی  تدوین عبارت از

ت به اساس عیتوجه به شر که در آن ،اساسی ترک ها، ایرانی ها و فرانسوی ها اقتباس گردیده بود

در نظر گرفته  تیعتقابل آن با شر وجودمحلی بعضاً با  سنتی رسوم و عادات هم قوانین حنفی و

نس ماده آن به اسالم ریفر 31اده آن م 330از جملۀ . ماده تصویب گردید 330در  که ،شده بود

 .را مشخص ساخت دولت دادن   منبع اساسی مشروعیتاز نو  می نمود که 

شده بود و بخصوص  آن، ملت به حیث منبع مشروعیت حکومت شاهی نامیده 5 ۀبا این همه در ماد

شناخته  ستانافغان لتصفت پادشاه از طرف ممنبع مشروعیت اعلیحضرت نادر شاه، زیرا وی به 

 .شد

 (:Olesen Asta)اولسن استه 

خود را و در عین زمان دانسته پادشاه خود را متعهد به فعال ساختن ادارات دولتی به قرار قوانین »

مادۀ بیست و هفتم بیان می کند . مکلف و مؤظف به حفظ و نگهداری استقالل افغانستان می دانست

 مسیش 3103که مجلس شورای ملی به رهنمایی پادشاه و تأیید یک جرگه که در کابل در سال 

منبع باالی   13در سوگند  که توسط اعضای شورای ملی    بیان گردید، به قرار مادۀ . برقرار شد

 .«مشروعیت دادن توسط ملت پا فشاری گردید

ورای ملی می شاز این بر می آید که مفهوم و اصطالح ملت نشان دهندۀ منبع مشروعیت پادشاه و 

 آناری یک جرگه بوده، و این نشان دهندۀ زمشروط بر برگبا وجود آن تأیید از قانون اساسی . باشد

 وجود، در این صورت پادشاه بااست اقتدار ملی مهماست که رول قبایل برای مشروعیت دادن 

ای دیده می شود که از سه منبع  .که یک پادشاه مشروطه است یک بزرگ قومی نیز می باشدای

مشروعیت برخوردار است، که اولی منبع اسالمی، دومی قبایلی و سومی بر خواسته از یک 

 .که همانا ملت است جدید اصطالح 

خود در ولسی جرگه، پادشاه اعالن نمود که قانون اساسی به اساس،  ۀافتتاحی یۀدر هنگام بیان

بلکه باعث  ،شورای ملی با دین هیچ نوع تضاد نداشتههمچنان می باشد و اساسات دین مبین اسالم 

 .بلند رفتن ماهیت اسالمی بودن اقتدار می گردد

 :اولسن استه به عبارۀ دیگر می نویسد

میالدی، کوشش می  3313یۀ مغلق و پیچیدۀ در مورد قانون اساسی پادشاه محمد نادر شاه با بیان» 

 .«گرایان، مذهبیون و قبایل به صورت همزمان بپردازدتجدد اعتراضات کند که به فرونشانی 



به این . اصطالحات قانون انتخاباتی را مشخص نکرده بودمگر قانون اساسی  ،شورای ملی انتخاب

توسط پادشاه نامیده شدند و ( Madjles – e ‘Ayan) علت اعضای پارلمان مانند مجلس اعیان

 ، بدونمی باشد جدیدپارلمان قادر به گرفتن تصمیم در مورد قوانین  .بودقدرت شان تنها مشورتی 

 .55، به قرار مادۀ نمایدو سیاست کشور ت اسالمی یعسر پیچی از احکام شر آن که

رار و تأکید باالی مفهوم ملت داشته و متضمن مساوات بین افراد و حقوق مدنی صقانون اساسی ا

 و آزادی محاکم شرعی ضمانت بودهالکن سیستم قضایی تحت صالحیت مذهبیون . شان می باشد

 .30قضاوت در جرایم ملکی به تأیید  پادشاه عملی می گردد، مادۀ  گردیده است،

یک وسیلۀ  عمل شان و عمل نموده  ساحۀ وسیعدر یک  ادر شاه علماتحت سلطنت اعلیحضرت ن

 . بودگسترش ساحۀ نفوذ دولت 

ار، و زپادشاه برای دوباره مشروعیت دادن به قبایل لویه جرگه را هر سه سال برگ :در مقابل قبایل

که این اقدامات شامل  .توسط آن به تصامیم مهم مانند خلق نمودن مالیات جدید صحه می گذاشت

و به همین ترتیب سوالی مربوط به زد و  .قوانین نبوده بلکه توسط یک فرمان تصمیم گرفته می شد

لویه جرگه یگانه  ، زیراگردیدمی حل  بند های ملی توسط رهبران قبایلی با دایر نمودن لویه جرگه

 .مرجع ایست که می تواند تغییرات در قانون اساسی بیاورد

برای سربازگیری اجباری منسوخ گردید و به جای آن استخدام و جذب نمودن وه نام نویسی بر عال

جرگه های محلی صورت می گرفت و  با دایر نمودنسربازان به تصمیم رهبران قبایل و 

 قبایل سرحدی مطلقاً از عسکری معاف بودند. قبایل تضمین می گردید رهبرانپرستی آن توسط سر

، بود خان در زمان گرفتن اقتدار وی نیت از آن ها برای حمایت از جنرال نادربدل ممنو در و این

قانون اساسی که می گوید تمام افغان ها در مقابل حق و حقوقشان و  31با وجودی که به قرار ماده 

 .ن شرعی مساوی اندیانوتحت ق در مکلفیت های شان

این  ، کهدانسته معامالت قبایل آزاد به صورت عمومی دولت کامالً خود را از مداخله نمودن در

 .سال دیگر دوام کرد 90مدتی  حالت

می گیرد، اعلیحضرت نادر شاه یک تعداد ریفورم هایی که بچۀ سقأ روی کار  طآنچه به اسالم ارتبا

الکن در مورد  .فسخ نمودآورده بود که مربوط به تعلیم و تربیه دختران و تعدد زوجات بود 

بودن مکان های عامه زنانه و مردانه، و نداشتن حق رأی دهی برای خانم ها، پوشیدن چادری، جدا 

 .با وجود اعالن مساوات بین تمام اتباع در قانون اساسی، تغییری رونما نگردید



رف نمودن الکول و مواد غیر حالل به واسطۀ قوانین ممنوع و برای استعمال صو باالخره م

داد، در کشور تغییر نمود و پادشاه امر طبع اولین قرآن مجید را  بیرق. داده می شد جزاکنندگان آن 

که به صورت سمبولیک در زمان امیر امان هللا  ،به صورت عمومی تدریس در مکاتب غیر مذهبی

 .گردیده بود دوباره آغاز شد خان شروع و بعداً توسط بچۀ سقأ قطع

 دارد ادامه

   

 


