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شمار  از نقاط عطف تاريخ كشور افغانستان به) م1929 ـ 1919(اهللا خان  حكومت امان :چكيده

 فرهنگي در اين كشور - زيرا موجب دگرگوني در ساختار سياسي، اقتصادي و اجتماعيرود،  مي

ترين اقدامات بلندمدت وي، به دست آوردن استقالل كامل كشور افغانستان و حفظ  از مهم. گرديد

به دنبال . هاي انگلستان و شوروي بود سرحدات آن، پس از جنگ جهاني دوم، با موافقت دولت

هاي افغانستان بر روي فرهنگ،  ياسي، اقتصادي، فرهنگي و باز شدن دروازهگسترش مناسبات س

ايجاد  اهللا خان پس از استقالل در راستاي حفظ پادشاهي خود، به ها و افكار جديد، امان تمدن، انديشه

زماني وي با حكومت رضاشاه در ايران و  هم. اصالحاتي در ساختار حكومت افغانستان اقدام نمود

ر تركيه، كه دست به اقدامات مشابهي زدند، وي را براي عملي كردن اصالحات مورد آتاتورك د

از نظريات چالمرز  گيري شناسانه و با بهره كردي جامعه اين مقاله با روي. نظرش ترغيب نمود

به نظر . پردازد خان مي اهللا آمدهاي اين اصالحات و تأثير آن بر حكومت امان جانسون، به بررسي پي

آمد معكوس داشت و در  ي افغان آن روز پي  اين اصالحات در ميان اقشار مختلف جامعهرسد مي

ها و هنجارهاي جديد اجتماعي، به سقوط  نهايت، ناكامي اصالحات امان اهللا خان و حاكميت ارزش

  .تر به حكومت انجاميد يابي فردي از پايگاه سياسي، اقتصادي و اجتماعي بسيار پايين وي و دست

 خان، بچه سقا، اصالحات اهللا  افغانستان، امان:كليدي ايه واژه
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Abstract: Amanullah Khan’s government (1919-1929 AD) is considered as one of the 

turning points of history of Afghanistan, because he brought about radical changes in political, 

economical and social-cultural structure in Afghanistan. Amongst his most important long 

lasting efforts was securing Afghanistan’s full independence and protection of its borders after 

the World War II by the support of England and Soviet Union Governments. After developing 

political, economic and cultural relations and opening Afghanistan’s gates to the modern culture, 

civilization and ideas, in order to protect his monarchy, he embarked on reformations in the 

government’s structure. Simultaneity of his government with those of Reza Shah in Iran and 

Ataturk in Turkey, both did similar measures, to protect their kingdoms, encouraged him to put 

into effect the intended reformations in political, social, economic fields. But these reformations 

amongst different strata of Afghan society of the time had reversed effect which ultimately led to 

Amanullah Khan’s fall and seizing power by a person from a very low political, economic and 

social standing. The main question of this research is whether Amanullah Khan’s fall and 

Bacheh-Saqqa’s coming to power was due to failure of Amanullah Khan’s reforms or Bacheh-

Saqqa’s political-military power. The research main hypothesis is that failure of Amanullah 

Khan’s reforms led to his fall and seizing power by Bacheh-Saqqa. To find out this, with a 

sociological approach and by profiting from Chalmers Johnson’s Theories.  

Results of the present research suggest that failure of Amanullah Khan’s reforms and ruling of 

new social values and norms led to Amanullah Khan’s fall and seizing power by Bacheh-Saqqa. 
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  مقدمه

 خاندان در امر سلطنت جاي خود را بهخاندان سدوزايي  حكومت دوست محمدخان، يهاز دور

 يهدور  دولت انگلستان كه از،)م1918ـ  1914(هاي جنگ جهاني اول  طي سالدر. ي داديمحمدزا

 ،افغانستان شاه امير حبيب اهللا خان، به ،حكومت شاه شجاع در افغانستان بيش از پيش نفوذ كرده بود

 اميرقتل . ها استقالل كامل بدهد غان به اف،طرفي در جنگوعده داد كه در مقابل حفظ بي

خان  اهللا امان. خان موكول نمود اهللا حكومت پسرش اماني ه اين وعده را به دورحبيب اهللا خان،

 فرهنگي -  مالياتي، اداري، اجتماعي- هاي اقتصادي  در زمينه،بعد از اعالم استقالل كامل افغانستان

 و زدگي در نهايت به مخالفت اين شتاب. نجام دادا زده اصالحاتي به صورتي كامالً شتاب غيره و

  گوناگون،هايها و قومقبيله ، درباريان، از جمله اعضاي دولت، مختلفقشرهايها و  شورش گروه

 و مأموران دولت انگلستان در كارگزاران حمايت ،در كنار آن. منتهي گرديد ،...ن واروحاني

  رسيدن حكومت بهخان و اهللا امان سقوط  در،هاآن دامن زدن به ها و از اين شورشافغانستان 

 ، اجتماعي و سياسي قابل توجهي نداشت كه پايگاه،»سقا بچه «اهللا حبيب شورشي به ناميرهبر

حكومت دست   به،ي پرتنشيگيري از فضا ي و بهرهي طاليسقا با استفاده از فرصت بچه. ثر افتادؤم

 از مركب يت اماني را لغو كرد و حكومتي حكومت خود اصالحا يافت و در دوران نه ماهه

ي   مسئله،بر اين اساس. خان ايجاد كرد اهللا  عصر امانسياسيكردگان و رجال   زنان، تحصيلراه

  .گيري حكومت بچه سقا شد  باعث شكل است كه عوامليشناساييكليدي پژوهش حاضر 

وط تواريخ مرب جمله از ، از چند دسته منابعگيري  كوشش شده است با بهره،هدر اين مقال

 اسناد  وبريتانيكا ،اايرانيك ، المعارف آريانا�دايرمقاالت موجود در به افغانستان در دوران معاصر، 

 عوامل  به بررسي- ش   ه1307خصوص اسناد مربوط به سال هب - آرشيو وزارت امور خارجه

  .گيري حكومت بچه سقا پرداخته شود سقوط امان اهللا خان و شكل

ي چالمرز جانسون شناسانه  جامعههايه از نظري موضوع،يبراي بررس
1

. استفاده شده است 

ها و ساختارها در تداوم حيات  وي در نگرش سيستميـ  كاركردي خود بر استمرار نقش

هاي اجتماعي در راستاي   تأثير متقابل محيط و ارزشبهتوجه ورزد و ضمن  اجتماعي تأكيد مي

با دخالت  - هاي اجتماعي را نگ عمل كردن محيط و ارزشهآ درك تغيير اجتماعي، غير هم

 مشروعيت و ،ي آن داند كه در نتيجه  عامل اصلي تغيير اجتماعي مي- عناصر داخلي يا خارجي

_________________________________________________ 

بندي  ها را از عوامل سامان ها و نقش ها، هنجارها، جمع ي ساختاري ارزش شناسان مكتب كاركردگرايي كه چهار مقوله از جامعه   1

  . داند اجتماعي مي



 1390 بهار،  8ي  وم، شمارهسسال ، مطالعات تاريخ اسالم  106

ريزد، و اگر نخبگان داخلي و رهبران سياسي جامعه تمايلي براي  اقتدار نظام پيشين فرو مي

 نداشته باشند، تغيير اجتماعي به وقوع ها و محيط اجتماعي هنگي ميان ارزشآ ايجاد هم

.پيوندند مي
1

خان  اهللا  اصالحات اماننقش در اين مقاله كوشش شده است با استفاده از اين نظريه 

 سقوط وي و روي كار آمدن و در نتيجههاي اجتماعي   عدم تعادل ميان محيط و ارزشدر

به استقالل در آن مرحله كه  چگونه ملتي شود مورد بررسي قرار گيرد و روشن ميسقا  بچه

 و چرا اقشار مختلف ،شد بدان معترض بود،كامل سياسي و اصالحات نوين دست يافته 

وفيان،  تا روحانيان، ص، از رجال دولتي و سرداران نظامي گرفته، آن روز افغانستاني جامعه

دند و باعث خان مخالفت كر اهللا  با اصالحات امانغيره،فكران، سران قبايل و عشاير وروشن

ترين پايگاه اجتماعي، سياسي و سقوط وي و به حكومت رسيدن فردي گرديدند كه از كم

  .اصالحات بودمخالف اقتصادي برخوردار و 

 »عياري  از خراسان« از جمله ، چند پژوهش مستقل، مقاله اين موضوعي دربارهگرچه 

  صورت گرفته است،الشكور حكم عبدي نوشته»از عياري تا امارت« خليل اهللا خليلي، ينوشته

 ، آرياناهاي  المعارف�داير ودربازي بزرگ مانند  حتّي در منابع متعلق به تاريخ افغانستان، و

 »افغانستان در مسير تاريخ« مانند (خصوص افغان به ، از نويسندگان مسلمان،بريتانيكا  وايرانيكا

 مانند نويسندگان خارجي، از و فرخ،ي  نوشته» كرسي نشينان كابل« ي محمد غالم غبار،نوشته

اما . ده استآمگيري حكومت بچه سقا  اهللا  و شكل  سقوط  امانيمطالبي درباره )مايكل بري

ي ، با توجه به نظر يهالحات امان اهللا خان كه عوامل ناكامي اصجااز آن ،حاضر ي مقالهدر

  .اي وجود داردتازهنكات بررسي شده است،  خارجي و داخلي  ي از دو جنبه،جانسون

گيري   سقوط وي و شكلدرخان  اهللا  اصالحات اماندر اين مقاله كه به نقشي اصلي  فرضيه

 ها ابتكارشود كه گذاشته ميناظر است در كنار اين فرضيه رقيب به بررسي حكومت بچه سقا 

دن رسيبه حكومت موجب  ، به دست گرفتن قدرت نظامي و سياسيبراي  راو توانايي بچه سقا

  .داند وي مي

  )ييمحمدزا(خان  اهللا ها تا امان  افغانستان از ابداليتحوالت سياسي

 در اختيار دو )م1747(   ق  ه1160حكومت افغانستان به عنوان يك حكومت مستقل از سال 

ا و در رأس هايي خاندان سدوز، ق  ه1251 تا 1160از سال . ها بود  ابدالييخاندان از طايفه

_________________________________________________ 
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 بعد .ي درافغانستان حكومت كردندي خاندان محمد زا، ق به بعد  ه1251و از سال  ،ها ها دراني آن

شاه،شاه محمود و شاه شجاع  و پس از وي فرزندانش زمان،سرش تيمورشاهپ از احمدشاه ابدالي،

 شاه شجاع يه دوست محمدخان در دور،سرانجام؛  دراني به حكومت رسيدنديفهياز طا

نشست تخت سلطنت ر در كابل ب،ها يي با شكست سدوزا وتگرفه امارت كابل را بر عهد
1

 و 

   .انتقال يافت) ييزا بارك( ييزا  محمديشاخه  دراني بهيحكومت از شاخهبدين ترتيب 

خود در آسياي مركزي، نواحي مرو  ي هطلبانها به دنبال سياست توسعه   روس،در اين زمان

 بلوچستان چشم طمع يراي حفظ هند به ناحيهها نيز ب انگليسي؛و كوشك را تصرف نمودند

ها با استفاده  و روس ، پيشاور دست يافتنديانگليس بر ناحيهدولت ها با حمايت  سيك. داشتند

. ي، شاه ايران را براي تصرف هرات تشويق نمودنديي و محمد زاياز اختالف طوايف سدوزا

ها براي به دست آوردن مجدد  ليسي با انگ،يي سدوزاي حاكم معزول طايفه،همكاري شاه شجاع

.  به خروج نيروهاي ايران از هرات منتهي شد،ها  در قبال واگذاري پيشاور به سيكافغانستان

 براي ي مهمي  بهانه،شورش طوايف افغان عليه شاه و محاصره و كشتار نيروهاي انگليسي

. داد به دست دولت انگلستاني كابلمحاصره
2

  

ان خ نشانده، دوست محمد  دستي حكومتايجادبه منظورانگليس دولت ، با قتل شاه شجاع

 آرامش بعد از يك دوره. دي مجدداً به حكومت افغانستان رسان،را كه به هند تبعيد شده بود

 به ) ق  ه1285 ( سرانجام شيرعلي،هاي جانشيني  با مرگ دوست محمدخان در رقابت،كوتاه

 از مرزهاي شمال ،ها با موافقت انگليسي  نيروهاي روسيه،در اين زمان. حكومت رسيد

 به نيروهاي اما چون گارد مرزي افغانستان.  خارج شدند و اطراف رود جيحونافغانستان

ها  ها و انگليسي  دومين جنگ ميان افغان،ندادرا  خبير ي از تنگه عبور ي اجازهانگليسي

كه دولت  آن به شرط،شيرعلي فوت كرد و فرزندش يعقوب ،در اثناي جنگ. شدآغاز

ول خارج بپردازد، به  به ايجاد روابط با د با اجازه و مشورت دولت انگلستانافغانستان

.حكومت رسيد
3

  

ها   به لشكركشي انگليسي، انگليساقدامات دولت سران قبايل و مخالفان ي مبارزهسرانجام، 

ها كه  گليسي مورد نظر انيمهره.  به هند منجر گرديد و تبعيد يعقوببه كابل و قندهار

_________________________________________________ 
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 ،لرحمن يعني عبداي دوست محمدخان  نوه، رؤساي قبايل خاتمه دهدمخالفتتوانست به  مي

ها  ها و انگليسي توافق روس. ها به حكومت رسيد بود كه با پذيرفتن شرط مورد نظر انگليسي

، ايران  با روسيهدولت مذكور به تسلط روسيه در سراسر مرزهاي ،در مورد مرزهاي افغانستان

 قبايل نظارت بر انگليس و نيز-  با هند مرزهاي جنوب غربي افغانستانهمچنين و،و پامير

 كه به انجاميد، )Durand Line( خط ديورند  براساس و انگلستانپشتون مرزي ميان افغانستان

 با ،عبدالرحمن. منجرگرديدهاي مرزي و برخوردهاي نظامي  تقسيم قبايل پشتون و كشاكش

ها ممانعت كرد   از خودمختاري آن،هاي اداري و نظامي به سران قبايل تسياست واگذاري پس

سياست خارجي عبدالرحمن تا .  مطيع نمود،ها  ييها و غلزا  مانند هزاره را، متمرّدو برخي قبايل

 كه در ،اهللا اول  اما حبيب،دامه يافتا )م1901 /ق. ه1319(زمان حكومت فرزندش حبيب اهللا 

،شد ميخوانده دگردا انوشيروان ،عدالت
1

 از جمله بخشش چند ،اصالحاتي عالوه بر انجام

طب را علم  مدارس به سبك غربي و  نمود و را متوقف تجارت برده، مالياتي كشاورزانيساله

.در افغانستان رواج داد
2

  

 ميان ي سدهمچون افغانستان سرزمين،  روس و انگليسهايت با توافق دول،م1907در سال 

 تالش شورشيان رغمبه ،م1914با وقوع جنگ جهاني اول در سال . قرارگرفت اين دو دولت

ها بودند، به خصوص براساس حكم   و نيز دولت آلمان كه در پي كسب ياري افغان،هندي

طرفي  از سوي دولت انگليس متقاعد شد كه بيامير حبيب اهللا، جهاد سلطان عثماني عليه كفار

 اما ؛ داده شود استقالل كامل به دولت افغانستان، پايان جنگ در، تا بدين ترتيب،را حفظ كند

.  به قتل رسيدم1919/ ق  ه1298 در سال وي ،فقت كتبي در اين زمينهقبل از هر گونه موا

. رسيد به حكومت افغانستان،خان اهللا  امان به نام،امير حبيب اهللاسپس پسر سوم 
3

  

  خان اهللا حكومت امان

   اصالحات.الف

  در ايران و كمال آتاتورك با رضاخان پهلويزمان هم )م1929ـ  1919(خان  اهللا حكومت امان

گري  خواهي و انقالبي مانند آزاديهاييشعار به مدد ،هر سه حكومت مذكور. ددر تركيه بو

_________________________________________________ 
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 109  در افغانستان) سقّو(سقّا  يري حكومت بچهگ خان و شكل اهللا ناكامي اصالحات امان

 رضاخان با الغاي قرارداد :شدندبا استعمار انگليس مدعي مبارزه بر سر كار آمدند و به نوعي 

 امان اهللا .خان با اعالم استقالل افغانستان اهللا  و امان،با اعالن جمهوري تركيهم، آتاتورك 1919

،با تغيير عنوان خود از امير به شاه
1

 اعالم استقالل ضمنو  ،افغانستان رسيد به حكومت 

هاي ايجاد عدالت، مساوات،   مردم را به اصالحاتي در زمينه با ايراد نطق پرحرارتي،كشورش،

.وعده داد غيره، و ظلمجلوگيري ازخواري،  هآزادي، منع رشو
2

 چون نياحمايت روحاني 

 استقالل درراستاي كه اواهللا باعث شد  مردم از امان ي هعام صاحب شور بازار و حضرت

 كه معتقد ، ضد انگليسي در ميان مردم افغانستانساساتگسترش اح.  كندسياسي افغانستان اقدام

بايستي در جنگ جهاني اول از سوي  ي افغانستان ميطرفبيبودند استقالل كامل و حفظ 

 ،اما اين جنگ . و انگلستان برپا نمودميان افغانستانرا  سومين جنگ ،شد ها حفظ مي يانگليس

 ارتش نا كارآمد افغانستان و ارتش هندي انگلستان كه از جنگ جهاني اول خسته و بين

 ايجاد كردهايي  كشاكش،وامانده بودند
3

ح ل پيروزي دولت انگستان و انعقاد ص،گ جني نتيجه.

در روابط را ها   آن  آزادي افغانها ضمن انگليسيبود كه ) م 1921 درسال(ولپندي ار

 يبا تصويب عهدنامهدولت انگلستان  ، آنبه دنبال و  ديگر پذيرفتندهايت با دولشانخارجي

فوذ تمايالت كمونيستي از روسيه به داليلي از جمله ترس از ن ،استقالل كامل افغانستان را ،كابل

ي سرحدي   را به عنوان نقطهخط ديورندنيز  حكومت افغانستان .ه رسميت شناخت بغيره، و

 و ، ماوراي اين خط پس گرفتدرخصوصيد نمود و تمامي ادعاي خود را يميان دو كشور تأ

 باز انستان افغ سرحديهايقبيله گيري راجع به تصميم در دست دولت انگلستان،بدين ترتيب

 . منتهي شدهاآن كه سرانجام به شورش ،گذاشته شد
4

  

 به ، جنگ جهاني دوم و اعالم استقالل هنددرخالل كه اين سرحدات قابل ذكر است

 استقالل ، نيز و سپس فرانسه، ايتاليا، تركيه و ايراندولت شوروي. گرديد واگذار دولت پاكستان

  .اين كشور را به رسميت شناختند

، ايجاد مناسبات سياسي، فرهنگي، اقتصادي، تجاري  نتايج عملي استقالل افغانستانيننخستاز 

اين . هاي افغانستان به روي فرهنگ، تمدن، انديشه و افكار جديد بود  دروازهو باز شدن

_________________________________________________ 

1  The �ew Encyclopedia Britannica(1994), Vol.13.P34. 

دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، : ي قاسم ملكي، تهران، ترجمهروحاني، ماركس،مجاهدافغانستان، ، )1380(ماگنوس. چ. ا   2

  .59- 57صص 

3  The �ew Encyclopedia, Britannica (1994), Macropaedia founded, Vol. 1.P310. 

 .19- 18شاد اسالمي،صصتهران، وزارت فرهنگ و ار:  كابل، به كوشش محمد آصف فكرتكرسي نشينان، )1370(سيد مهدي فرخ    4
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. خان ضروري نمود اهللا هاي مختلف را براي حكومت امان  ايجاد اصالحات در زمينه،موضوع

 به عملي نمودن يك ، در طي دو مرحله، با دولت انگلستانح راولپندي صلقاد پس از انع،وي

در .  مالياتي پرداخت و اجتماعي، اقتصادي، اداري- هاي فرهنگي  در زمينهرشته اصالحات

 دولت ، اجتماعي-  وي سعي كرد با ايجاد اصالحات فرهنگي)م1928ـ  1919(ي اول  مرحله

.  اصول جديد  تشكيل دهديپايه براي  كابينه وكند رجي خا قبايلي را از اساس كهنهافغانستان

 در - االخبار  سراجي  مؤلفان روزنامه - خان خان و عبدالرحمن خواهاني مانند عبدالهادي مشروطه

 خواه اعتدالي  مشروطههايي آن حزب ، كه در نتيجهاهللا خان همكاري كردند  با اماناين راستا

  منجر به بيداري افكار عموميوشد ايجاد در افغانستان ) تمايالت چپبا( افراطي گرايمليو 

، تحت تأثير جمال پاشا رهبر حزب  ماده73 تصويب قانون اساسي مركب از پس از. گرديد

، جزاي  مطبوعاتيها نامهنظام ،اتحاد و ترقي و بدري بيگ، با اتخاذ از قوانين دولت عثماني

 مانندهاي آن،و   عموميي، بودجهنامهگذر نفوس، يعمومي، فروش امالك سركاري، تذكره

.شكل گرفت
1

  

ي هشتم قانون   در اين دوره آن بود كه براساس مادهامان اهللا خانترين اقدامات  از مهم

كردند بالتفريق ديني و مذهبي   افغانستان زندگي ميي افرادي كه در مملكت به همه «،اساسي

وق ميان مردم وعده قتساوي ح ،انزدهم آني ش و براساس ماده» شد  گفته ميي افغانستان تبعه

 سعي كرد ،ها طلب زمان پدرش از زندان  مشروطهان محبوس عالوه بر آزاد كردن،وي. داده شد

؛فكران را در امور دولت شركت دهدروشن
2

با لغو .  فضاي باز سياسي ايجاد شد، در نتيجه

در  خان اهللا  حكومت امانياساسقدرت ، انها و روحاني  خانوييي محمدزا  عشيرههايامتياز

مركب از ،» دولتشوراي« ،همچنين.  قرار گرفت قضاييه و مجريه،ي مقننههاختيار سه قو 

يي و  قضاهاي ايجاد شد و قانون، از سوي شاه و اعضاي انتخابي از سوي ملتاعضاي انتصابي

چارچوب مشخصي اجرايي
3

منگل مجبور  بر اثر شورش طوايف امان اهللا خان ،نجام سرا. يافت

. برگرداندبه ايشان قشر اشراف راهاي بخشي از امتيازشد
4

  

 پس از مسافرت هفت ،)م1929ـ  1928(ي اصالحات خود را  خان دومين مرحله اهللا امان

 متوجه ، پس از شورش طوايف منگل،وي. زدگي تمام عملي نمود  با شتاب، به اروپااشماهه
_________________________________________________ 

  .40- 37مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه،صص : ، تهران)م1922- 1900(تاريخ شفاهي افغانستان ، )1380(صفا اخوان    1

  .799- 794، همان، صص )1366(محمد غالم غبار   2

  .177- 176علمي و فرهنگي،صص : تهراني مرتضي اسعدي، ، ترجمهسرزمين و مردم افغانستان، )1368(مري لوئيس كليفورد   3

  .535 - 534، همان، صص )1371(ميرمحمد صديق فرهنگ   4



 111  در افغانستان) سقّو(سقّا  يري حكومت بچهگ خان و شكل اهللا ناكامي اصالحات امان

 ، خود در افغانستانخان به عنوان وكيل نتصاب محمدوليپس از ا ،او. ي واليات شد اهميت اداره

 ،) گرديداهللا امان موجب شگفتي دربار اشكه بي حجابي( ي از جمله ملكه ثرياا به همراه عده

  و)وزير امور خارجه(خان  ، غالم صديق)رئيس شورا(ان  شيراحمدخ ،احمدخان والي علي

 از هند، به كشورهاي مصر، ايتاليا، پس از عبور ،)م1920/ ش1306 در سال (شماري ديگر

هاي  مذاكراتي در باب همكاري  كشورهااينسران  با مسافرت نمود و فرانسه، آلمان و انگلستان

 دادانجام فرهنگي و اقتصادي
1

توانست درمذاكراتش با  ، اسلحهتعدادي  ضمن خريد،وي. 

تقويت ارتش به منظور ادن يك هيئت نظامي تركرا براي فرست او موافقت آتاتورك

. به دست آوردافغانستان
2

  

 تغيير لباس مانند هايي به اقدام، به تقليد از تمدن غرب، پس از بازگشت از اروپا،اهللا امان

 مختلف پسرانه و دخترانه، رفع هايمدرسهسنتي مردم، استفاده از پرچم جديد، احداث 

سيس پارلمان انتخابي، امتحان ، توجه به حقوق زنان، تغيير روز تعطيل هفته، تأ زنان ازحجاب

. دست زدغيره، و كلوپ سياه و سرخ و سبزينامه، تصويب نظامگرفتن از مالها
3

 درپي  وي

اي از سوي ملكه ثريا، با   در مقالهاز آنان  آزادي زنان و ضرورت رفع حجابي مسئلهطرح

 رد كه اگر گوشزد كايشان به ،موران ارشد و معارف شهر در قصر شاهيأدعوت از زنان م

ها را هدف گلوله قرار دهند و امان اهللا دهند، زنان حق دارند آن  نمييشوهران به آنان آزاد

.شخصاً سالح الزم را به ايشان خواهد داد
4

  

  اوسقوط حكومت  :خان اهللا  اصالحات امانآمدپي .ب

، ويت  حكوميه اصالحات در دوريمرحلهخان از عملي كردن دو  اهللا  هدف اماني درباره

دانند كه براي  تان ميسازي افغانس اروپايي  رااو برخي هدف :نظرات گوناگوني ارائه شده است

  معرفي افغانستان، ديگر هدف وي را از اين اصالحاتبعضي.  نبود شدنيمحيط آن زمان هضم

 فغانستاناي نيز هدف اين اصالحات را هدايت ا عده. اند دنيا دانسته  آزاد و مستقل بهيعنوان كشور به

 .اند محسوب نموده پيشرفت  رشدودر راه
5

 افغاني بود روا و شهروند فرمان نخستين،او به قولي

_________________________________________________ 

  .398 - 395مجلس،صص : ، تهران1، ج تاريخ سياسي افغانستان، )1314(مهدي فرخ   1

  .57ماگنوس، همان، ص    2

  .813- 812، صص 1غبار،همان، ج    3

 .333آبادي ،همان، ص دولت   4

   .40- 37اخوان،همان، صص    5
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. قانوني كرد فردي و مردمي سخن گفت و اصل آزادي را در افغانستان  از آزادي آشكاراكه
1

  

زيرا موجب كاهش حمايت عمومي ،خان در نهايت به سقوط او انجاميد اهللا اصالحات امان

.شدوي  از هاقبيلهساي ؤ و ربرخي روحانيوننيز رنجش و 
2

محمدصادق مجددي كه چنان 

اي از   عدههمراه ،اش محمد معصوم مجددي  به اتفاق برادرزاده،برادر فضل عمر ،نقشبندي

و سپس به ندصادر كردرا   فتواي كفر شاه،با امضاي چهارصد تن از علماي ديني ،روحانيون

 محكوم، خاندان مجددي به حبس ابد وشكست خوردند،اما در پايان  پيوستند؛شورشيان منگل 

. تيرباران شدند نيزيو چهار تن از علماي شورش
3

  

 و انمورأ م،ان ايجاد تضاد ميان دهقان،خان اهللا مدهاي اصالحات امانآاز ديگر پي

 اب آن كه بازت، و دور نمودن رهبران نظامي و مذهبي و قبايل پشتون از قدرت بودكارمندان،

.مشاهده كرد ،از طوايف پشتون) آباد در شرق جالل( شينواري هايلهيقب  طغيانتوان دررا مي
4

 

هاي اجتماعي منجر شد   محيط و ارزشيانمآهنگي ناهمخان به  اهللا  اصالحات امان،به عبارتي

   .سقوط اورابه دنبال آورد ،ي عناصر داخلي و خارجي  مداخلهو

اهللا   كه روي كار آمدن حبيب،خان اهللا ترين عوامل سقوط امان مهم باال،با توجه به مطالب 

  :عبارت بودنداز رانيز موجب گرديد،) بچه سقا(سقا 

   خان هللاغرب زدگي و فرنگي مĤبي امان ا   - 

 گراييملي تحكيم قدرت نظامي، تحريك :هاي افغانستان سه موضوع حكومت،م1919از سال 

 و نوسازي جامعه،ين سنت هاي اسالميافغان به عنوان ايدئولوژي جانش
5

 را در رأس اهداف 

 عبدالرحمن يهدوري تبديل شد كه آغازش يگرااما نو سازي جامعه به غرب. خود قرار دادند

وي كه از طريق درباريان و .  خان بوداهللاو اوج آن در عصر امان ) اهللاپدر بزرگ امان (

 صوريهاي  قصد داشت با جذب ارزش، بودي آشنا شدهيكارشناسان انگليسي با تمدن اروپا

. افغانستان را به رستگاري برساند،غرب
6

 تجدد طلباني بود كه قصد گونه وي از آن ، به عبارتي

_________________________________________________ 

  .199جهاد دانشگاهي،ص : ، مشهدگران آزادي هاي سياسي و اجتماعي از ديدگاه انديشه، )1374(عبدالهادي حائري   1

2  The �ew Encyclopedia Britannica,(1994), Vol. 13.P34. 

   .814- 811صص:1فرخ، همان، ج    3

  .59ماگنوس، همان، ص    4

اميري، : ، به كوشش سيد ذوالمجد عالم شاهي، كابل فلك چشم نيك اختري رامدار از) بازي بزرگ(، )1388(مايكل بري    5

 .94، ص 1388

 . 43- 42موقوفات محمود افشار يزدي، صص : ، تهرانتاريخ و زبان در افغانستان، )1362(نجيب مايل هروي    6



 113  در افغانستان) سقّو(سقّا  يري حكومت بچهگ خان و شكل اهللا ناكامي اصالحات امان

.داشت مردم افغانستان را براي رسيدن به تمدن و پيشرفت سرا پا غربي كند
1

 اجراي اصالحات 

 خان بود زيرا حكومت اهللاحش امان  فاهاي آتاتورك و رضا خان از اشتباهيناپسند به شيوه

 ، و از سوي ديگر؛داشتن رضاخان و آتاتورك را ي استحكام حكومت مطلقهسو، ازيك ،وي

هاي   شورشييي الزم را براي سركوبيشد تا او توانا  جنگ افزارهاي مناسب موجب مينبود

؛نداشته باشد) م 1929 تا 1924( شرق افغانستان هايقبيله
2

متوجه اصل بنيادين  وي به عالوه، 

.ي نبودي دگرگوني زير بنااستاي ردرآمادگي جامعه ضرورت 
3

   

 اشتراك زبان را يبرپايه غير مذهبي گراييمليني بر ت سعي كرد ايدئولوژي جديد مباو

 ،ن خشمگيناعالقگي شاه به اسالم، مالها و روحاني  بياثردر .  سازديجانشين ايدئولوژي اسالم

 و آدابخان با ناديده انگاشتن  هللامان ا. نهادند عنوان جهاد عليه شاه اي،ههاي قبايل شورشرب

 از جمله پوشيدن ، نوشتار و عادات از غربو  مردم افغانستان و تقليد در گفتاريرسوم ديرينه

قمري، هجري  زنان، تغيير آرم و پرچم و تقويم يحجاب بيكاله و لباس فرنگي از سوي مردان، 

، نسوانهايخانه كتبمسيس تأشنبه،  ل هفته به پنجانتقال روز تعطي
4

آميز و عشق   شتاب جنون

خواري خواري، عياشي و شراب  در كنار عوامل ديگري همچون رشوه، تحوالت جديدبه

ي زنان، ياغي يحيا ام، بيكاري حكّ هاي گذشته، بيمأموران حكومتي، تبعيض، اخذ ماليات

قلمداد كردن شورشيان نواحي شمالي،
5

هاي داخلي و ايجاد فاصله ميان دولت و وقوع شورش 

 به  اجتماع مختلفيقشرها سقوط دولت خود را تسريع نمود و باعث روي آوردن ،ملت

  . حبيب اهللا بچه سقا شد

هاي مخالفي شكل گرفت كه  واكنش خان و غرب زدگي او اهللا اصالحات امان ،نتيجهدر

   .شود ها پرداخته مي در ادامه به آن

  ورش طوايف منگلش   - 

ي، ي احمدزاهايقبيله به همراه ،خان به اروپا اهللا طوايف منگل چهار سال قبل از مسافرت امان

 رهبري  بهبار ديگر آنان .)م1924(اهللا شوريده بودند   عليه امان،اجي و سليمان خيلج

_________________________________________________ 
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 اعتراض به  در،، و مال رشيد از خاندان مجددي)عبداهللا( و مالياني مانند مالي لنگ ناروحاني

خصوص منگل را عليه ه طوايف جنوبي ب،قانون جديد جزا و تقاضاي اجراي احكام قرآن

اهللا ابتدا قصد كرد با واسطه قرار دادن فضل عمر مجددي، ساير  امان. اهللا تحريك كردند امان

اهللا تقاضا  از امان،محمد نادرخان وزير جنگ .  اما موفق نشد، كندن شورشي را آراماروحاني

 تحت فشار روحانيان ،سرانجام.  را از نواحي جنوبي لغو كندكرد قانون جزا و خدمات نظامي

  تعديليخان در قانون اساسي و مطابقت آن با احكام شرعي اهللا  شورشي، امانهايقبيلهو 

 شورشيان به دست قواي ،مدتي پس از اما.  فقه حنفي در مسائل دولتي تقويت شد وصورت داد

شدنددولتي سركوب 
1

 مجددي، سيد عبداهللا ت اهللاغبو محمد صادق، غالم معصوم مجددي، ص

. به جرم حضور در قيام مالي لنگ اعدام شدند،پغماني و پسرانش
2

  

  )شنوار (نواري شهايقبيلهاغتشاش در ميان    - 

 والي  مانند علي احمدخان، افغاننا برخي از متنفذ،خان اهللا  اصالحات اخير امان از شكستپس

 تصميم گرفتند ،)ش. ه1307(اي در كابل   با تشكيل كميته،ل و سردار محمد عثمان خانكاب

 باعث فروپاشي ،خان اهللا خان از سوي امان  اما اعدام عبدالرحمن؛خان را به قتل برسانند اهللا امان

ي شنوار به رهبري محمد  ي سنگوخيل قبيله  افراد شاخه،در همان سال.  شدي مذكوركميته

گير و  ، مأموران دولتي را دستام به تقاضاهايشاني عدم رسيدگي حكّ واري به بهانهافضل شن

هاي  سالحآباد،   قواي نظامي جالل و ضمن شكست شدندآباد  جاللسپار  ره،خلع سالح كردند

ي غالم صديق  حتّ؛اد را محاصره نمودندبآ  جاللييهم را به دست آوردند و دفتر نظها آننظامي

،به اسارت  بود ها از سوي حكومت مركزي فرستاده شده راي آرام كردن آنخان را كه ب

  نفر200گرفتن  اسارت  به نفر و300 پس از به قتل رساندن ، ايل شينواري،سرانجام. گرفتند

. تقاضاي صلح كردند،ديگر
3

 بايستي اصالحات شروط صلح آنان اين بود كه تمامي ي از جمله

 كه راه ميان پيشاور ،ه جنگ با اين طايف بهنپايان دادنستان براي  دولت افغا. شودهشتكنار گذا

. آنان را پذيرفت مورد نظرتمامي شرايط صلح ،بودند كردهو كابل را قطع 
4
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  اهللا بچه سقا قيام حبيب ياشورش كوهستان   - 

 رش برايدسقايي پشغل دليل كه به -  مشهور به بچه سقا فرزند عبدالرحمنحبيب اهللا

،ا آب رساني به خانه هاي مردمب ، انگليس عليههاغان در جنگ هاي افغاناف مجاهدان
1

 به 

 بخش سفيدان  از ريش، ملك محسن و از گماشتگان كوهستاناز اهالي-  مشهور بودبچه سقا

 در باغ ،)م1919 ـ 1916(اهللا خان   مقارن حكومت حبيباو، .آمدبه شمار مي ،كلگان

 در م1922ـ  1990هاي   مشغول بود و در سالغباني به كاربامحمدحسين مستوفي الممالك

 به خدمت نظام  داوطلبانه،به كمك صاحب منصبان ترك تشكيل شده بود  كه، نمونهيقطعه

درآمد
2

 اما چون ت؛سجشركت ) م1924 ( در سركوبي شورش منگل،  و در ركاب انور بيگ

  آن و يا به علت،ه او اعطا نشدي نظامي ب  رتبه،ي كه دولتيان به او داده بودندا  وعدهبرخالف

 طوايف منگل شركت ي نمي خواست در سركوبد ووماني با كه او مخالف اصالحات

كند،
3

كوهدامن و خوار   از اشخاص سودجو و رشوهزنيها نظام فرار كرد و به رخدمتاز

گير و  توسط مأموران دولتي دست، اما سرانجام به جرم ترك خدمت؛ آن دست زدپيرامون

ـ 1925(خان به فعاليت پرداخت  اهللا  عليه دولت امان، فرار از زندانپس ازي شد و زندان  

 به  پيشاور متواري شد و پس از بازگشتدر ،خان به اروپا  اهللا  در جريان سفر اماناو،).م1928

 سيد ،در اين زمان.  در كوهستان كوهدامن عملياتي عليه قواي دولتي صورت داد،افغانستان

. و حكومت محلي شيرخان با وي همراهي كردند) زنان مشهور وقتاهاز ر(حسيني 

 ، به شرط آن كه آن دو، با بچه سقا و سيد حسن صلح كرد، كابلي رئيس بلديه،خان احمدعلي

 ،كند با پول و سالحي كه از دولت دريافت ميبچه سقا  ،زني بردارند و در عوضدست از راه

.جويددر اردوي دولتي شركت 
4

   

متحد ها   با شنواري، تكابييزاده به رياست آخوند، روحانيان و مردم تكاب،ن زماندر اي

 در سقا اهللا و پادشاهي بچه براي عزل امان ،ن كوهستاناشدند و برخي از روحانيان و متنفذ

 مقرّ( سراي خواجه يبچه سقا با محاصره.  و او را شاه خطاب كردندند مذاكره نموداي جلسه

به سوي  نفري 300 اي دستههمراه ، سپاهيان دولتيهاي مقرّ سالحو غارت ) حكومتي كوهدامن
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. زد و خورد با قواي دولتي كابل مجروح شددر و كابل حركت كرد
1

   

  مخالفت روحانيان و درباريان   - 

 نهادينه كردن به منظور  انطباق قوانين قديم و جديد افغانستانراستايخان در  اهللا اصالحات امان

هاي روحانيان و درباريان  ي دوم اصالحات وي، مخالفت  مرحله.ماند ناكام ،ركزيحكومت م

 ،خان انجاميد زيرا اصالحات او اهللا ن به سقوط دولت اما،شورشي هاي قبيلهو همراهي آنان با 

اي ه  خان،از اين رو.  منجرشده بودروحانيان و دارانبه از دست رفتن منافع اشراف، زمين

متحد ) طلب اي محلي و جاه زاده اشراف( با امين جان ،ييم حيدرخان حسن زابزرگي مانند غال

ي، معصوم خان پاتك يي، سلطان محمدخان خلوزايخان غلزا  محمد صديق،از سوي ديگر. شد

 يهاي درجه  خانعفاشتراك منا. با شورشيان همراه شدند ،نيز)  دوميهاي درجه خان(ي يزا

ندي مجددي و ماليان از ب از مشايخ نقشيخصوص نارضايتي بسياره و ب ،م با روحانيانو دواول 

  مردم را به نافرماني،طابه هاي خود و خهاه موجب شد آنان در مواعظ،اصالحات امان اهللا

. حكومت نامشروع اماني دعوت كنندعليه
2

در ( مجددي  مانند نورالمشايخ،بسياري از آنان 

در رأس (ي يخان احمد زا  همراهي ميرغوث الدين با،) سليمان خيل ورأس مردم كتواز، زرمت

 حمايت از بچه سقا راستاياهللا و در   امانبرضد ) وغيرهها، مردم سهاك، جدران يياحمد زا

.طغيان نمايند
3

  

 غالم صديق ،خان را آماده كردند اهللا هاي سقوط امان از مشهورترين دربارياني كه زمينه

.  از عوامل دولت انگلستان بودند،»زير معارفو« و فيض محمدخان »كفيل وزارت خارجه«

جان خان، محمدصديق خان و روحانياني مانند حضرت صاحب  سردار حيات خان، شيرين

.شدندمحسوب مي نيز حامي بچه سقا ،شور بازار و مريدانش
4

  

   يالملل  سياست بيني  خان در صحنههللاهاي امان اناسنجيده كاري:عوامل خارجي   - 

يالملل  خان آن بود كه خواهان حفظ توازن و تعادل در سياست بيناهللامان اشتباه ديگر 
5

در  و 

  . رابطه با شوروي و انگلستان بود
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ميان انگلستان و افغانستان، حكومت وقت افغانستان با » راولپندي«پيش از انعقاد قرارداد 

لت بلشويكي را  نخستين كشوري بود كه دو،انعقاد قرار داد صلحي با دولت بلشويكي شوروي

.به رسميت شناخت
1

 لنين به امان ي حاكميت شوروي بر سياست افغانستان با نامه، در نتيجه

 افغانستان عليه -  مشترك روسيهيو طرح احتمالي مبارزه) م1919 سال نوامبر 27در( خان اهللا

 با ،) م1921 -  1920(هاي دوستي ميان كابل و مسكو پس از امضاي طرح.  آغاز شد،انگلستان

، به حفظ اين دولت  شوروي،رسميت شناختن استقالل خيوه و بخارا از سويهوجود ب

كه پس از تصرف با توجه به اين.  داشتتمايلحاكميت روسيه بر مسلمانان آسياي ميانه 

  اين رژيمالحمايه  خيوه و بخارا تحتي تزاري،روسيهتوسط رژيم ) م1867 درسال(تركستان 

، حكومت تزاريدر اين نواحي عليه ها، با بلشويكمبارزان بسمه چي  اما ارتباط ،بودند

 باكو استقالل يم در كنگره1920 سال در،ها با بلشويكشانموجب شد به پاس همكاري

.شود  شناختهها به رسميت آن
2

  

 اما دولت شوروي با سياست نزديكي ، داشتتمايل خان به شوروي هللا كه امانبا وجود آن

هاي داخلي و  در بحران جنوب،هاي گرم آبيابي به به منظور دستافغانستانبه سرحدات 

 در هنگام شوروي. كرد هاي خارجي سياست استعماري خود را در افغانستان اجراء ميجنگ

 با تصرف پنجده و استيال بر بخارا و اشغال اراضي مسلمان هاي افغانستان و انگلستان درگيري

 خوارزم، و اوضاع اسف بار  وند بخارا، سمرقند، فرغانه، خيوه مان،نشين آن سوي آمودريا

خواه افغانستان و  موجب بر انگيختن احساسات مسلمانان آزادي، آن مناطقي همهاجران آوار

ي  ه عثماني در دوشنبده فرمانكه قيام انوربيگ چنان. حمايت رهبران مذهبي از آنان گرديد

 موجب پيوستن مولوي عبدالحي به همراه اهالي ،حيه مسلمانان اين نااتفاقبه ،تاجيكستان

 قتل انوربيگ با ، كه سرانجام آن،شد عمومي در سراسر افغانستان ي و در نهايت قيام،پنجشير

. شوروي بودعمال دولتدخالت 
3

   

 انگليس در مسائل سياسي - هاي حكومت هند برخي از مورخان معتقدند كه دخالت

 تحريك خصوصهر چند در . ه استثر بودؤخان م اهللا ان در سقوط دولت ام،افغانستان

 اما رهبران نيست، سند قطعي در دست ،عمال انگليسي از سوي هاي افغاني به شورشقبيله

_________________________________________________ 

1  The �ew Encyclopaedia Britannica (1994),Vol. 13, P 34 . 

 .120- 119بري،همان، صص    2

 .106- 104خليلي،همان،صص    3



 1390 بهار،  8ي  وم، شمارهسسال ، مطالعات تاريخ اسالم  118

 عنصر ، دار سياست هاي شوروي بودكه طرف آنسبب خان را به  هندي، امان اهللا- انگليسي

از . كردند رامش در حكومت او كمك نمي به ايجاد آ،وازاين رو آوردند؛به شمار نميمطلوبي 

 خان آن بود كه افغانستان را يك سويه به عناد با انگلستان مواجه ترين اشتباهات امان اهللامهم

 ، در مقابل انگلستان قرار گرفت،عليه انگليسه خود ول حمايت روسيه كسبكرد و با تصور

. بود هندوستان نگرانگرايملين نااما انگلستان از شورش مسلما
1

  

 كشف حجاب زنان و نيز با استفاده از جمعيت هاي يمأموران انگلستان پس از واقعه

پس از طرح استقالل افغانستان از سوي امان . جان هم انداختند م را بهاقوا ،مذهبي در افغانستان

ها با  ها و قزلباشان براي جهاد، انگليسي ها و آمادگي هزاره اهللا خان و فتواي جهاد عليه انگليسي

 موجب بازگشت اهل اجماع از ،ن و نسبت دادن اين عمل به شيعيانكشتن كودكي از اهل تسنّ

 سه گرفتن پاداش با ،خوشدل خان حاكم قندهار.  آنان به شيعيان قندهار شدندي جهاد و حمله

 صادر(ه مالعبدالواسع كاكريميليون روپيه اي از انگلستان و دادن بخشي از آن به عنوان رشوه ب

. جهاد افغانان عليه انگلستان را خنثي نمود،) شيعيانفرمان قتل عامي كننده
2

   

،ل شنوارييكلنل الرنس با نفوذ در ميان قبا، سويكاز 
3

.  خان را تسريع كرد سقوط امان اهللا

مور سفارت انگلستان أم( مانند همفريز ،ديگر از عوامل انگليسبرخي  كوشش ،از سوي ديگر

 ،هاي علني با شورشيانر تماس د،)در افغانستان
4

  . خان دخيل بود در سقوط امان اهللا

   حكومت بچه سقا آغازوخان  اهللا سقوط امان

ده فرمان (مانند علي احمد خان، برخي از رجال مهم آن زمان ،با گسترش شورش در افغانستان

امل دولت از عو( و برادرانش ، محمد نادر خان)وزير امور خارجه (، غالم صديق خان)قشون

هر چند . ايستادندخان اهللا   در برابر امان،يي احمدزاي مانند ميرغوث الديني و وزرا)انگليس

 مانند رفع حجاب، را، خود كه برخي اصالحاتبا ايراد نطقي اعالم نمودخان اهللا  امان

 اما عدم ،كندمي لغوغيره، ديوبند ويجلوگيري از تعدد زوجات، تحصيل ماليان در مدرسه

 و اش به همراه مقادير زيادي نقدينه  خانوادهواو   باعث فرار، و درباريانيت مردمحما
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 . 97- 96بري،همان، صص    1

 .38- 37صص . هروي،همان   2

  .410 - 409 ، صص 1فرخ، همان، ج    3

  .541- 530فرهنگ، همان، صص    4



 119  در افغانستان) سقّو(سقّا  يري حكومت بچهگ خان و شكل اهللا ناكامي اصالحات امان

.شد به قندهار جواهرات
1

 ،هاي انگليس، فرانسه، آلمان و ايران گريقونسول ،در اين زمان 

  . شرايط انتقال اتباع خود را به كشورهايشان فراهم كردند

. به كابل حمله كرد،ان اهللا كافر امضد بچه سقا با اعالن جهاد بر ،در اين اثنا
2

 با تشكيل 

 و ، خان و بزرگ جان مجددي از يك سو مانند عبداهللا،جلسه اي مركب از مشايخ مجددي

و سردار محمد )  خاندو برادر امان اهللا( خان لدوله حيات اهللا، عزاّخان اهللا ه عنايتنطلمعين الس

و ملك  داراني مانند ملك محمد محسن ياري زميناز سوي ديگر،)نايب الحكومه(عثمان خان 

 فتح كابل و پس از.  خان بر انگيخته شدند امان اهللاعليهعبدالحكيم، مردم به قيام عمومي 

، شمس الدين مجددي با بستن كمر بچه  از سوي مردم  بچه سقا به حكومتانتخاب حبيب اهللا

، بچه »هللام دين رسول ا خادهللامير حبيب ا«سقا و قرائت خطبه هاي نماز جمعه تحت عنوان 

.رسيدسقا به حكومت افغانستان 
3

   

 كه ، احياي لقب قديمي امير. دستار سفيد بر سر بچه سقا بستند،علماء در عوض تاج شاهي

 الغاي اصالحات اماني و برقراري ي نشانه،گزين آن كرده بود  لقب شاه را جاي، خانهللامان ا

ها بودمجدد سنت.
4

 غازي يا حبيب هللا بچه سقا مدعي شد كه حبيب اهللا حبيب ااين، با وجود

. دوم و امير افغانستان استاهللا
5

   

.ا به عنوان شاه جديد اعالم نمودخان ر اهللا  برادرش عنايت،اي طي استعفانامهخان اهللا  امان
6

 

 و طوايف  شيرجان خان اما بيعت كردن، تعيين شداهللا خان به عنوان شاه جديد هرچند عنايت

خان از همان ابتدا متزلزل  اهللا  عنايتي باعث شد حكومت سه روزه، با بچه سقايياحمدزا

خان از حكومت استعفا داد و به ايران رفت و تا  اهللا ، عنايتبا قدرت گرفتن بچه سقا. گردد

. و امان اهللا به ايتاليا تبعيدشد باقي ماندآن جاپايان عمرش در
7

   

ي ل با دخالت عوامل و عناصر داخ،خان اهللا امان  اصالحات، جانسوني با توجه به نظريه

دخالت مانند (و عناصر خارجي) ربارياندو  ، مخالفت روحانيانهاقبيلههاي  مانند شورش(

_________________________________________________ 

گري ايران در دهلي به وزارت امور ، از ژنرال قونسول26، كارتن 8ي دوسيه، )9/10/1307مورخ (آرشيو اسناد وزارت امور خارجه   1

  .1047ي ي  نمرهخارجه ، نامه

   .340 - 339آبادي ،همان صص دولت   2

 .خليلي،همان، صص بيست و سه و بيست و چهار    3

  .323، ص ي ادب فارسي درافغانستاندانشنامه   4

5  The �ew Encyclopedia Britannica(1994), Vol. 13, P 34 . 

6  Ehsan Yarshater(1989), " BACCA- SAQQA", Encyclopedia  Iranica, vol. III, P338. 

7  The �ew Encyclopedia Britannica (1994), vol. 13, P 311. 
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 هاي اجتماعي در جامعه آهنگي ميان محيط و ارزش  به ناهم)عوامل و مأموران دولت انگليس

خصوص عدم ه و بخان اهللا مت امان با فروپاشي مشروعيت و اقتدار حكو،در نتيجه. انجاميد

ها و   ارزش،هنگي الزم ميان محيط آ ايجاد همبه و نخبگان داخلي  رهبران سياسيتمايل

 جاي خود را خان اهللا  اجتماعي صورت گرفت و حكومت امانات تغيير،هنجارهاي اجتماعي

   .به حكومت بچه سقا داد

 اصالحات ، ماه دوام داشت9ا  پس از رسيدن به حكومت كه تنه، بچه سقاحبيب اهللا

شرعي، خدمت نظام اجباري، تقويم شمسي، مكاتب   غيريها  مالياتيرا،در زمينهاماني 

نمود  لغو،انگليس، فرانسوي و جرمني
1

.از ميان بردقولي شمول قانون اساسي را ه و ب
2

 برخي 

.اند  را آغاز ناهنجاري هاي فراوان در تاريخ افغانستان دانستهاو يهدور
3

اي او را جوان  عده

،آزاده
4

 كه در زمان او امنيت برقرار و دولت افغانستان اند،ناميده هللا و برخي خادم دين رسول ا

.از آزادي برخوردار بود
5

 اصيل و مردمي بر ضد حكومت ي جنبش،جنبش سقاهر چند  

ودند، اما  بسياري از پشتون تبارهاي كوهدامن پشتيبان آن ب،مركزي بود كه عالوه بر تاجيكان

توان آن را   نميو لذا ؛ قرار گرفت،ها خصوص مجدديه ب،كاري مالها و مشايخمورد دست

.جوش تلقي نمودخود
6

كه شمس الحق مجددي كه دستار پادشاهي را به سر بچه سقا  چنان

 حكومت بچه سقا دگرگوني عميقي در اين،با وجود.  ماه به او پشت كرد9 پس از ،بست

 رجي افغانستان ايجاد كرد و اساس حكومت را كه بر زد و بندهاي قبايليسياست داخلي و خا

 بار افغانستان صاحب حكومت تاجيكي شد و سياست نخستين فرو ريخت و براي ، بودمبتني

.مستقلي در برابر شوروي و انگلستان در پيش گرفت
7

   

  نتيجه 

در . وأمان دخالت داشتصورت ته خان پاره اي عوامل داخلي و خارجي بدر سقوط امان اهللا

 ت موجب مخالف، خان و تقليد جنون آميز او از غربهللا داخلي، اصالحات امان ايزمينه

_________________________________________________ 

  .43اخوان،همان، ص    1

  .23 - 22،صص ]ا بي ن:[ ، پاكستان، پيشاور، اسناد تاريخي افغانستان)1366( الحاج ننگيان    2

 .36هروي،همان، ص    3

 .141 - 138صص : ، پاكستان دسايس و جنايات روس در افغانستان از امير دوست محمد تا ببرك، )1368(حق شناس . ن. ش   4

 .21- 20، صص ]نا بي:[ ، تهران نخستين تجاوز روس به افغانستان،)1366(خليل اهللا خليلي    5

 . 337، ص غانستاني ادب فارسي در افدانشنامه   6

 . 347آبادي،همان، ص دولت   7



 121  در افغانستان) سقّو(سقّا  يري حكومت بچهگ خان و شكل اهللا ناكامي اصالحات امان

 مأموران دولتي و نخست، يدر درجه.  با اصالحات وي شدي اجتماعيچهار گروه عمده

 مخالف اصالحاتي ،و غالم صديق خان) وزير جنگ( مانند محمد نادر خان ،رهبران نظامي

 ، خاندومين گروه مخالفان اصالحات امان اهللا.  لغو قانون جزا و خدمت نظام بودندمانند

ثير گرفته از جنبش جوانان ترك عثماني بودند كه أفكران و جوانان انقالبي افغاني تروشن

  . دانستند  خان را موجب افزايش فساد اداري مياصالحات امان اهللا

 ، محمد صادق و فضل عمر مجدديويژهه ب،دي مجدي نقشبندين و رهبران صوفيهاروحاني

ن در قانون جزاء ا لغو امتيازات روحانيبه دليل مخصوصاًَ خان سومين گروه مخالفان امان اهللا

وقوع ه قيام شنوار و تكاب ب، در نتيجه؛ خان را صادر كردند بودند كه فتواي كفر امان اهللا

 باعث كوتاه ند كه اصالحات امان اهللا بودهاقبيلهچهارمين گروه مخالف وي سران . پيوست

ي و پيوستن آنان به ي محمد زاي عشيرههاي و لغو امتياز،ها خصوص پشتونهب ،ها آنشدن دست

  . گرديدشورش طوايف منگل، پشتون و كوهستان 

 حكومت يوسيلهه تقويت بچه سقا ب، خانثر در سقوط امان اهللاؤترين عامل خارجي ماما مهم

كه پس از  و گسترش قيام در ميان قبايل شنوار تحت نفوذ الرنس انگليسي بودانگلستان - هند

  . مراجعت وي از پيشاوررخ داد

 خان و  اصالحات امان اهللا-  جانسونيبر اساس نظريه -  مقاله يدر پاسخ به فرضيه

 يهم خوردن تعادل در جامعهمحيط اجتماعي موجب برهاي جديد در حاكميت ارزش

هاي ه مخالفت اعضاي حكومت، درباريان، سرداران، روحانيان و مالها، خانافغانستان شد ك

  . به دنبال آورد خان  با امان اهللاديگران را شورشي و هايقبيلهمحلي، 

 مانند محمد نادر خان، غالم صديق خان، فيض ، عدم تمايل نخبگان سياسي،از سوي ديگر

هنگي ميان آمعه و در نتيجه تداوم ناهم ايجاد تعادل در جاراستاي درو ديگران، محمد خان

 ناكامي اصالحات امان براثر خان شد و  موجب سقوط امان اهللا،ها و محيط اجتماعيارزش

 افغانستان ي در حكومت و جامعه،هاي اجتماعي  خان و عدم تعامل ميان محيط و ارزشهللا

  . وقوع پيوستهبجدي تغيير اجتماعي 
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