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 قسمت بیست و سوم
 

 و بودـقامت رعنای ت دلم آشفتۀ آن  بود وت من جای دیدۀ من، ۀگوشر گای ج

 جویای تو بودکه چـو صیاد کمین کرده، و   ینۀ این چرخ کبودـتم از کشبر داـکی خ

 
 

 :به ادامۀ گذشته   
ساب به نام احت یک دیپارتمنت. وزیر عدلیه برای تقویۀ قوانین اسالمی در کشور احضار گردید

(Ihtisâb) از طرف دیگر تعدادی . ت مطلقاً حمایت کندیعتأسیس می گردد، تا از عملی نمودن شر

 .در نهاد های دولتی داخل شدند( Pir-s)زیاد پیر ها 



صاحب شوربازار در کابل به حیث وزیر عدلیه، و رت ضحضرت صاحب فضل عمر مجددی، ح

برادر فضل احمد مجددی، محمد . مقرر گردیدند عدلیه وزارت فضل احمد مجددی به صفت معین

عمر مجددی در  ضلفل احمد به جای فضبعداً . به حیث سفیر در مصر تعیین شد( ُگل آغا)صادق 

 .سنا نامیده شد میالدی وزیر عدلیه و چند سال بعد رئیس مجلس 2391سال 

مجددی ها مؤفق گردیدند که به صورت تدریجی چوکی های زیادی را در دولت در اختیار خود 

مانند عبدالباقی مجددی و حضرت صاحب هاشم مجددی به  داشته باشند، شاخۀ مجددی های هرات

 .گردیدند بحیث سناتوران انتصا

 مانند :یگر نیز تحوالت زیاد رونما گردیددر زندگی روحانیون د ،در طول دو دهه دیگر به دوام آن

هده صاحب به حیث رئیس جمعیت علما  خلیفۀهمچنین  پسر حمید هللا از تگاب و میان ُگل از تگاب،

(Djami’yat al – ‘Ulamâ )نامیده شد. 

 2391غالم نبی چکنهور پسر مال چکنهور که وی نیز خلیفۀ هده و عضوء پارلمان بین سال های 

 .تقرر یافت عداً به حیث سناتورب، به حیث نمایندۀ منطقۀ مهمند و دوب یمیالد 2399ـ 

یک خلیفۀ دیگر هده نیز یک عضوء  و( Kadjuri)شمس الحق پیرزاده پسر مال صاحب کجوری 

، چاه صاحب یک خلیفۀ  دیگر هدهالوه سید شمس الدین مجروع پسر پابر ع .ولسی جرگه بود

 .میالدی بود 2399و  2399بین سال های  وزیر عدلیه

 و پسر مولوی عبدالغنی مشهور به مولوی صاحب قلعۀ بلند پروان باالخره داکتر عنایت هللا ابالغ

 .ۀ شرعیات پوهنتون کابل بودند، در کابل قاضی و استاد فاکولتیخلیفه مال حمید هللا تگاب

با این تحول علما و شخصیت های مذهبی درنهاد های حکومتی با حفظ موجودیت تفاوت ها که در 

 .، داخل وظیفه شدندی که کمتر بنیاد گرا بودندپیر ها داخل ساحۀ مذهبی بین مذهبیون بنیاد گرا و

متقی که فامیل مجددی یک نمونۀ آن می در حقیقت مذهبیون بنیاد گرا زیادتر از اجداد پارسا و 

در داخل  نیز ، با وجود ادغام شان در نهاد های دولتی، فعالیت های مشخص مذهبی خود راباشد

 .بودندخانقاه های خود حفظ نموده 

، که فعالیت های مذهبی خود یو یا حمید هللا تگابهده خلیفه صاحب  مانند  بودند ییدیگر خلیفه ها

 .داخل نهاد های دولتی رها نمودندرا به نفع وظایف نو در 

خود  به صفت وزیر در سال  ۀفضل عمر مجددی از وظیف(: Olesen Asta)اولسن استه 

 Chaykh)رهندی طریقت نقشبندیه مانند شیخ احمد سوی مربوط به . میالدی استعفا نمود 2391



Ahmad Sirhindi)  و شاه ولی وهللا(Chah Waliullah) رول شان را در داخل نهاد  بودند و

 :های دولتی چنین تعریف می نمایند

و بحران در ساحه سیاسی، جهت کنترول و اصالح نمودن ُحکام و در صورت واقعات استثنایی 

و طریقۀ ادغام خلیفه  هبه صورت مسلم شیو. مل می کنندعمرتکب اشتباه شوند،  که فرمانروایان 

نزدهم میالدی نشان دهندۀ ختم یک دورۀ مال ها بوده و  ها در نهاد های حکومتی از اخیر قرن

پدیده های بی  و ،علیه استعمار همخصوصاً مبارز ،بود بروز شان را به وجود آورده که شرایط ای 

به سیاست ابزاری که توسط استعمار با روی کار آمدن ملک ها به  ارتباط موازنه شدن قبایل که

 .ه بود، از بین رفتوجود آمد

میالدی یک تعداد مدارس تعلیمات مذهبی تحت کنترول دولت تأسیس شد که به این  2391ال در س

وجود آمدن یک  عث بهبا ،ترتیب تحول و انکشاف شخصیت های مذهبی در داخل ادارات دولتی

 .گردید.......تعداد شخصیت ها به حیث قاضی، مفتی و یا مدرس

 - Dâr al)مدیریت به نام دارالحکام  میالدی یک مکتب تعلیمات اداره و 2311در سال 

Hukkâm)  امیر امان هللا خان یک مکتب قضا به نام مدرسۀ قضاِت  2311خلق گردید، در سال

یک تعداد مدرسه و همچنین . را ساخت( Madrasa – ye – quzât – e Amânia) امانیه

 .یز ساخته شدنهای شخصی 

 :از جملۀ مدرسه های شخصی مهم

در قلعۀ جواد توسط حضرت صاحب شوربازار، که با  (Nur al - Madâres)نورالمدارس 

. که توسط شمس المشایخ به وجود آمده بود ائتالف می کند (Dâr – al - Hadith) دارالحدیث

باالخره مدرسۀ حمیدیه . رت صاحب یک شاخه در شولگره غزنی نیز باز می کندضهمچنان ح

(Madrasa – ye Hamidyya )حب تگاب ساخته شده بودکه توسط مال صا. 

میالدی حکومت تعداد زیاد مدرسه های دولتی در کابل و در  2391الی  2391در سال های 

 :والیات ایجاد نمود

میالدی توسط 2311دارالعلوم عربیه در کابل که قبالً به نام مدرسۀ قضات یاد می شد و در سال 

 .امیر امان هللا خان ساخته شده بود

در کابل، فخرالمدرسه در هرات، مدرسه جام شریف در هرات، مدرسۀ اسدیه در مدرسۀ ابو حنیفه 

مزار شریف، مدرسه تخارستان در تخار، مدرسۀ ابومسلم در فاریاب، مدرسۀ محمدیه در قندهار، 

 .نجم المدارس در جالل آباد، دارالعلوم روحانی در والیت پکتیا و مدرسۀ ظاهرشاهی در میمنه



 نیز علوم یونانی شان مطلقاً مذهبی و دینی بوده و بعضاً تا یک اندازه های شخصی دروس سهرمد

 .، اما علوم غیر مذهبی یا مدرن درس داده نمی شودگردیدتدریس می 

برعکس در مدرسه های دولتی بر عالوۀ دروس مذهبی و دینی درس های غیر مذهبی نیز شامل 

 .آن می باشد

ر استاد خود مانند یک دایره قرار می گیرند، در در مدرسه های مذهبی شخصی شاگردان به دو

استاد شان در اطاق درسی قرار می  یرو به روحالی که در مدارس مذهبی دولتی شاگردان 

 .گیرند

ند دارالعلوم  دیوبی دارالعلوم پیشنهاد همکاری از مدرسه ها ۀدولت در هنگام خلق نمودن مدرس

(Dâr – al – ‘Ulum Deoband ) ،ر علی گ در حالی که امیر امان هللا خان کالجمی نماید

(Aligarh) ند ترجیح داده مدرسۀ دیوبه نسبت مدرن بودنش برا ب. 

زهر مصر تأسیس میالدی فاکولتۀ شرعیات پوهنتون کابل با همکاری پوهنتون األ 2391در سال 

در سیستم قضایی روز به روز بین مذهبیون و غیر مذهبیون زیاد  در سال های بعدی تفرقه. گردید

 .گردید

ت تشکیل می داد و از جرایم جنایی رسیدگی می یعرا شر یساس یکادو نوع محکمه تأسیس شد که 

نمود و دومی زیادتر امور مربوط به امنیت عامه، مامورین، اطفال، و حادثات ترافیکی و امور 

 . ودعهده دار بتجارتی را 

محکمۀ دومی زیاد باالی یک حقوق غیر مذهبی که از ممالک غربی الهام گرفته شده بود عمل می 

 .نمود

میالدی به همکاری فرانسه ساخته شد و در آن زیاد تر حقوق غیر 2391فاکولتۀ حقوق در سال 

به ستند برای آموزش بیشتر و تخصص نشاگردان فاکولتۀ حقوق می توا. مذهبی تدریس می گردید

، در حالی که شاگردان فاکولتۀ ممالک غربی مانند فرانسه، امریکا، آلمان غرب و انگلستان بروند

این دو بخشی بودن سیستم . تنها از بورس های مصر برای آموزش مستفید می گردیدند شرعیات

قضایی حقایق را انعکاس نمی دهد زیرا که در هنگام عملی نمودن، غیر ممکن است که این دو 

این دو نهاد قضایی در داخل یک دستگاه اداری گنجانیده شده اند، مگر . ستم را از هم جدا نمودسی

 .آموزش این دو سیستم متفاوت است

میالدی باعث تظاهرات  2311به این ترتیب عزم و ارادۀ غیر مذهبی ساختن رژیم در سال های 

 .به همراه داشتمیالدی  2313زرگ معترضان و باالخره سقوط امیر را در سال ب



میالدی باز هم رژیم به جدا نمودن دولت از دین و مذهب عزم نمود تا آن  2391در سال های 

بدین ترتیب دو سیستم . دنرا که پرسونل مذهبی استخدام می نمود نیز غیر مذهبی بساز شعباتِ 

در مقابل  ییکبرای استخدام  شان،  قضایی، یکی با آموزش مذهبی و دیگری بدون آموزش مذهبی 

 .دیگر، با هم دیگر در رقابت افتادند

ی سلطنت مصاحبان به رجعت دوبارۀ ارزش های مذهبی و احترام به ارزش های سنتی و اگر بقا

وره نیز داین  در گفته نباید گذاشت کهنااما  دادن امتیازات به رهبران قبایلی مشخص گردید،

 . تضاد در تمام اجتماع گردیدر باعث تقویۀ زیادت شدت گرفت و نوسازی زیر بنا ها اقتصادی 

می خواست  جدیدکه به یک شکل می کند ناکامی ظرفیت دولت ناکامی امیر امان هللا خان داللت به 

 .به خود با بدست گرفتن نو سازی ساختار های ملی مشروعیت بدهد

 (:Olivier Roy)اولفیۀ روه  به قرار

توافق بین دولت و جامعه به یک  اغتشاش خوستاز بعد  و میالدی 2319در آن وقت، بعد از »

 .ی تفاوتی مطلق مبدل و باالخره قطع گردیدب

در ساحۀ بازی  جدیدود آمدن یک فضای جس مستقل سازی دستگاه دولت، سبب به ونتیجۀ پروس

یک  از نس خود رااز ساکنان ای تشکیل شده که ریفر فضای  شهریهای سیاسی می گردد، و 

در همین وقت است که در مقابل . ، می گیرندست نظر به واقعیار تخیلی غرب ای که زیاد ت

 .خود را تبارز می دهد اقتدار مدرن، یک جامعۀ سنتی ۀجامع

مگر دولت آن را تخیلی . در حقیقت جامعۀ سنتی خود را در قطب مخالف دولت قرار می دهد

، ثابت، از قرن ها به این غییرت ی غیر قابلیف جامعۀ سنتی، آن را به یک دنیاپنداشته و برای تعر

 .از خود توانایی برای فکر کردن داشته باشد  "رشت"که بدون، غیر ممکن است منجمد طرف

 ادامه دارد

   

 

 


