
 

 چکیده 

هاایی راران نوزاازن و       هایی شااه  تا      افغانستان درتاریخ پرفراز ونشیب خود، در دوره

اکثریت محققان افغانستانی را وجاود اختا ن ن ار در یرایای تج دیرایای              .  تج د روده ازت

میا دن          ۰۷۸۱،آغاز فراین  نوآورن وتوزعه اجتماايی را در يیااج جامعفافغاناستان در دهاف               

یی از پژوهشگران زمان زلطنت امان اهلل خان را منازبت ترین دوره رران    دانن ؛ همچنان ي همی

یی فراین  تج د خواهی در دورۀ يکمرانی شااه اماان         یگونه.  پژوهش در این زمینه دانسته ان 

تحقیا  يارار تا        .  اهلل خان و توصیف یرایی این رویکرد، در این مقاله رررزی ش ه ازت   

توصیفی ره این زوال اصالی پازاخ دها  کاه فراینا  تجا د               -کن  را ازتفاده از رو  تبیینیمی

خواهی یگونه آياز ش ه، اوج یرفته و یارا ادا اماج تجا د خواهاناف شااه اماان اهلل خاان راا                    

ره پرزش مطرح ش ه ایان ازات کاه در          (  فرریه)شکست رو ره رو ش ه ازت ؟ پازخ اولیه 

 تجدد گرایی در جامعۀ سنتی 

 مطالعۀ موردی دورۀ شاه امان اهلل

 اسداهلل حبیب زاده :گاننویسنده

 و مرتضی منشادی                                                                                                                                                                                                     



 

شرایط زیازی منطقه، امان اهلل را ره ررورج نوزاازن راهنماایی کارد؛ اماا راورهاان دیانی و                   

هاان  زاختارهان زنتی جامعف افغانستان رايث ش  تا اد اماج تج د خواهانف شاه امان اهلل ره تنش  

آزماون ایان فررایه راا رو  جامعاه شنازای              .  اجتمايی دامن زن  و راا شکاست مواجاه شاود         

 .زیستماتیک در دالب الگون دیوی  ایستون انجام ش ه ازت

تجدد گرایی، امان اهلل خان، شرایط سیاسی منطقه،، مدرییته،،         :  گان کلیدیواژه

 . سنت

 طرح مسأل، 
جامعف انسانی همواره  .  ج ال میان زنت و تج د، در رون  تاریخ پر فراز و نشیبی داشته ازت

ایان جا ال رعا اه راه        .  نو را راورهان یذشته و زنتی روده ازت    نگرشهاندر معرض جایگزینی 

توان م يی ش  که ره هر ان ازه زنت در یاک    تنها می.  پیروزن تج د و نویرایی انجامی ه ازت

جامعه از جایگاه راال ررخوردار راش ، نفوذ و رزوخ تج د و نوزازن در آن جامعه امر دیرم ج  

یان ياکم، هر ک ام رر ازاس نیروهاان اجتمايای      رراین مبنا جوامع و نخبه.  و زمانبر خواه  رود

. موجود ره این کار دزت زده ان ؛ اما در همف موارد نتایج یکسان و مشاره ره دزت نیاما ه ازات   

هان مختلف رران توزعه این کشور رون دزت یرفته شا ه    در افغانستان نیز اد اماتی در دوران

تاریخ زه ز ه اخیر در افغاناستان ناشانگر ایان            .  که ره دالیلی دزت آوردن ان   داشته ازت

هایی رران نوزازن و توزعه پ ی  آم ه؛ اما پروزف    وادعیت ازت که هرین  در مقاطعی، فرصت

تج دیرایی در این زرزمین متأثر از رسترهان ذهنی، آمیخته را خصوصیاج فرهنگی، آغشته راا     

هان فکرن و را رنیادهان اجتمايی روده ازت که مجال نویرایی و نوزاازن را در ایان         ییویژه

امان اهلل خان، شاه محمود خاان،  .  کشور را موانع آهنین و فرزایش زهمگینی مواجه زاخته ازت

یی مسیر توزعه را م یریت کرده انا ؛ ولای         داوود خان، یپ یرایان لینینست هر ک ام ره شیوه

هاا راران نویرایای و       هان تاریخی و ادا اماج يکومات     در میان دوران.  هیج یک موف  نبودن 

اهلل توان از ارعاد مختلف، متفاوج از دیگران داناست؛ یاه  اماان            د امان اهلل خان را میکرتوزعه، رون

هاان    ریشتر را رهیافت دموکراتیک فراین  توزعه را در افغاناستان رون دزات یرفات و ررناماه              
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کن  تا ره   ررازاس آنچه یفته ش ، این پژوهش ت   می .تأثیریذارن نیز در این مسیر انجام داد

 :هان زیر پازخ ده پرزش

 یرا امان اهلل خان تج د خواهی را رران افغانستان ررورن تشخیص داد؟

 تج د خواهی امان اهلل خان یه نتایجی داشت؟

 یرا جامعف افغانستان پذیران تج د خواهی شاه امان اهلل خان نش ؟

رزا  راورهاان دیانی و       هاان مطارح شا ه، راه ن ار مای            ره پرزاش (  فرریه)در پازخ اولیه 

زاختارهان زنتی جامعف افغانستان رايث ش  تا اد اماج تج د خواهاناف شااه اماان اهلل خاان راه                 

رزا  ادا اماج شااه      ره ن ر مای   .  ينوان تهاجم فرهنگی و ر یت را دین، را شکست مواجه شود 

 .هان اجتمايی را در افغانستان دامن زدامان اهلل خان را یستر  افکار متح انه تنش

شاه امان اهلل خاان در دوره يکومات خاود ادا اماتی را انجاام داد کاه تحات يناوان                               

او پس از رازیشت از مسافرج ترکیه و ظاهراه راا تأثیار      .  ییردتج دیرایی مورد رررزی درار می

ایان ادا اماج در     .  اد اماج خود را آغااز کارد   (  اتاتر )«  مصطفی کمال»پذیرن از اد اماج 

هاا و آدا  و رزاوم        ش  که متشکل از ادوام و دبایل مختلف راا زراان       جامعف افغانستان انجام می

این شرایط از یک زاو و اخت فااج      .  هان دینی رودمتفاوج و داران زاختار جامعف زنتی را الیه

هان پیچی ه درون دررار، غارور و يا م          ها، همراه را ردارترین شاه امان اهلل خان و اص ح طلب

هان اجتمايی، فرهنگی و دینی جامعه که میاناف  ايتنان شاه ره شرایط افغانستان ره خصوص رافت

ن اشتن ؛ از طارن    (  ش پن اشته می   ها ترویج فرهنگ غر  که ره زيم آن)خوری را اد اماج او 

دیگر رايث ش ن  موج اص ح طلبی که شاه امان اهلل خان در جامعف افغانستان ره راه ان اخته رود    

راه ایان    .  رو ره رعف یذاشت و را ررخورد ج ن رويانیاان و محاف اه کااران رو راه رو شا                  

یی شاه را شکست مواجه یردی ؛ ره يبارج دیگر شاه اماان اهلل     هان توزعهصورج رود که ررنامه

کردن را در جامعف زانتی آن زماان اتخااذ کارد، کاه منجار راه راروز یاک زلاسله                        خان رون

 دارنتوانست کارکرد يفظ و نگه   نهاد دین که می. هان مختلف جامعه ش ناهماهنگی میان رخش

ها را ره يه ه رگیرد، از اد اماج يجوالنه شاه امان اهلل پشتیبانی نکارد؛ در نتیجاه شاکان          ارز 
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اخت فااج راه    .  میان زاختار زیازی و زاختار دینی منجر ره راروز اخت فااج اجتماايی یردیا           

ه ن از انجام این پاژوهش،  .  وجود آم ه فروپاشی زاختار زیازی این کشور را ره دنبال داشت

 ۰1۰1)هان ج ی  در يلوم زیازی از جریان تج د یرایی امان اهلل خاان     در  مبتنی رر دی یاه

راش  و این که در دوره زمام دارن ون یه شرایطی ررف ان اجتمايی، در افغانستان می( می دن

یی رايث ش  که این شاه جاوان دزات     فرهنگی و زیازی افغانستان يکم فرما روده و یه انگیزه

در ایان مجاال     .  هاان يکاومتش شاود     ره یک زلسله اد اماتی رزن  که منجر ره زست ش ن پایه

کاه متاون    هایی از این رون  اص يی، مورد رررزی درار ییرد راا آن        زعی ش ه ازت که یوشه

یی تحریار درآما ه ازات، نوشاتف يارار            متأخرن در زمینف تج د یرایی دوره امان اهلل ره رشته

نمای ، رمن کنار هم درار دادن ازناد و م ار  مرروط ره تجا د خواهای دوره اماان       ت   می

اهلل خان، نوزازن و دیریونی زیازی در افغانستان آن دوره را راه رررزای رگایرد تفااوج ایان           

تحقی  را دیگر متون درار دادن اد اماج امان اهلل خان در رستر زمان و مکان خود و تا   راران     

 . فهم و اد اماج اص ح طلبانه او و مخالفانش ازت

راا پایاان جناگ جهاانی دوم و           .  رون نوزازن زیازی و تج دیرایی مفاهیم نو ره شمار می  

هان ر  ازتعمارن و ازتق ل طلبانه در میان مستعمراج، نوزازن و تج د مورد یستر  جنبش

ه ن این مطالعاج پازخ ره پرزش، دالیل و يلل وجاود       .  توجه دانشمن ان زیازی درار یرفت

البتاه  .  تفاوج شگفت آور میان تع اد ان کی از کشور ها را اکثریات کاشور هاان جهاان ازات          

اف طون و ارزطو از    .  هان زیازی زارقف رسیار طوالنی داردتوجه ره تفاوج میان کشورها و ن ام

نخستین ان یشمن انی رودن  که ره این موروع پرداختن ؛ اما منتسکیو، اولین کاسی راود کاه راه           

من  ره يلل تفاوج میان جوامع غرری و شردی پرداخت؛ پس از او کسانی یون کاارل    شیوه ن ام

تفااوج ایان    .  مارکس و ماکس ورر، موروع نوزازن و تج د را ره شیوه يلمی رررزی کردنا     

ان یشمن ان را متفکرانی که در نیمف درن ریستم می دن و را ينوان مکتب نوزاازن راه مطالعاه و           

هازات؛ راه هار ياال ایان مطالعااج زارآغاز تحقیقااج                 تحقی  پرداختن ، در شیوه نگر  آن   

 .شودیی ش ه ازت که ره وزیلف ان یشمن ان انجام مییسترده
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در ایان   .  زیر تحوالج یذشتف افغانستان، يم تاه ره شیوه تاریخ نگاارن نگاشاته شا ه ازات          

دخل در د ایا روده و راا تمجیا     هان ذنزمینه تاریخ نگاران افغانستان یا متعل  ره یکی از طرن

هاا رار پایاف انتاشاراج        دارانه ودایع را ره رررزی یرفته ان  یاا اط يااج آن       و تقبیح تقریباه جانب

در این میاان طیفای از        .  هان شفاهی و رع اه نامعتبر ازتوار روده ازت  دولتی، شایعاج و نقل دول

یان ره صورج مستقل کارهان شایان توجهی را ره انجام رزاانی ه و راا امانات دارن و           نویسن ه

ها را ثبت تااریخ کارده انا  و را ون کا ام یااریو  مفهومای                   طرفی، صرفاه روی اديفظ ری

این نکتاف هام دارال یااد آورن          .  خاصی، کنش و واکنش را م   تحقی  خویش درار داده ان 

رود؛ ره همین يلت ازتخراج مطالاب  ازت که مفهوم نوزازن یکی از مفاهیم ج ی  ره شمار می

ایان  .  طلبا  مرروط ره پیشینف تج د خواهی در افغانستان از متون تااریخی، کاارن دشاوار را مای         

پژوهش را ازتفاده از یاریو  ن رن زیستمیک دیوی  ازتون ره رررزی نوزاازن و تجا د در         

یاردد کاه راا رو  يلای توصایفی، مطالاب              در این تحقی  زاعی مای   .  آن دوره پرداخته ازت

تاریخی مرروط ره موروع پژوهش یردآورن یردد؛ ولای رار وجاه يلای آن راه دالاب رو                   

 . یردد که رران آزمون فرریه مورد ازتفاده درار خواه  یرفتشنازانه و ارتکارن رر می

جملاه  موروع تج د خواهی از جمله موروياج مهم و درخور توجه رران هر کشورن مان 

را توجه ره تحوالج پیاپی که در این کشور رو نما یردی ه ازات،     .  یرددافغانستان محسو  می

یای راه    ره رغم آن هم ي ه   .  یان و محققان کمتر مجال پرداختن را  ره آن پی ا کرده ان نویسن ه

صورج موردن ره رررزی موروع تج د خواهی و پیشینف آن در افغانستان پرداختاه انا  کاه از          

 :توان ره منارع زیر اشاره کردجمله می

، نویسن ه پروفیسور والدیمیر رویکاو، ازاتاد داناشگاه          «دولت و اپوزیسیون در افغانستان»-

 .می دن(  0۱۰۱)ررناول روزیه 

، مؤلاف زانزل نویا ، مترجام          «هان مذهبی و تحوالج اجتمايی در افغاناستان       واکنش»-

 .هجرن شمسی(  ۰8۷۷)محم  نعیم مج دن، انتشاراج ايرارن 

 .هجرن شمسی( ۰8۷1)، نویسن ه ظاهر طنین، «افغانستان در درن ریستم»-
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( ۰83۸)، ناشر هفتاه ناماف امیا            «هان ماشروطه خواهای    یی نه ت یی رر یگونه مق مه»-

 .هجرن شمسی

 .هجرن شمسی( ۰831) ، نویسن ه میرغ م محم غبار«افغانستان در مسیر تاریخ»-

 .هجرن شمسی( ۰8۸۰)، نویسن ه محم  ص ی  فرهنگ «افغانستان در پنج درن اخیر»-

 .در این ارتباط ره نگار  یرفته ش ه ازت غنیو نیز مقاالج منسجم ویاه 

   پژوهش زران تااریخ افغاناستان     افغانستان در يصرامان اهلل خان، نویسن ه يلی اکبرفیاض،  -

 . هجرن شمسی( ۰8۸۷)

(۰8۷۷  )، نویاسن ه يمازه واي ای         «یی رر زیازت خارجی دورۀ اماان اهلل خاان          مق مه»-

 .هجرن شمسی

 .می دن( 0۱۰۱)، منبع دویچه ویله « ررخوردها را دورۀ امان اهلل خان رع  از زقوط»-

، «زاتیزن در افغاناستان معاصار      یرایای و تجا د    جستارن در را  جریان شنازی تجا د   »-

 .می دن( 0۱۰0) نویسن ه، ايم يلی ررایی نوی 

 (0۱۰۰)، نویاسن ه محما  ناصیر مهارین يانویاه             «درآم ن رر تاریخ تج د در افغانستان»-

 .می دن

 .هجرن شمسی( ۰81 ۱)، نویسن ه از اهلل زائرن، مهرماه «ج ل زنت و م رنیته»-

از .  خواهی شاه امان اهلل خان ارائه خواها  یردیا         در فراین  پژوهشی که در ارتباط را تج د

تفاوج این پژوهش را منارع فوق الذکر در الگاو و       .  ییرن ش ه ازتتمامی منارع ذکرش ه، رهره

 .راش ورو  پژوهش می( رهیافت)یاریو  ن رن 

 اقدامات یوسازای، 

موجاود،  (  زیازی، اجتمايی، فرهنگی، دومای و دیانی    )را در ن ر داشت زاختارهان ارت ایی 

شاه امان اهلل خان اد اماج نوینی در جهت توزعه طلابی در افغاناستان رون دزات یرفات کاه              

 : توان ره موارد زیر اشاره کردمی

امیر امان اهلل در کودتایی آرام زلطنت خویش را در کارل اي م کرد   ۰1۰1در زال  -الف 
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ودتی کاه ملات رازرن مان تااج           . . .  »:  خط مشی خود را شرح داد(  اي میه)و طی ازتشهاریه 

هاان  شاهی را رر زر من نهاده من يه  رستم که رایاستی دولات افغاناستان، ماننا  زاایر دا رج             

ملات افغاناستان در داخال کاشور          .  مستقل جهان در داخل و خارج کشور آزاد و مستقل راشا     

. آزادن کامل داشته و از هریونه تجاوز و ظلم محفوظ و مردم فقط مطیع داانون راشان  و راس          

يکومت ما در افغانستان اص ياتی .  ها ممنوع و ملغی ازتکار اجبارن و ریگارن در تمام رشته

خواه  نمود که ملت و مملکت ما رتوان  در رین ملل متم ن جهانی جان منازب و مقام خود را    

رهبر درار  «  و شاورهم فی االمر»من در اجراآج امور کشور مشورج را ره يکم .  ياصل نمای 

؛ ره این ترتیب، آهنگ نویرایی در یوشه و کنار کشور طنیان ان ازشا ، اماان اهلل         «خواهم داد

کرده و نویرا داشات، تواناست از نزدیاک راا افکاار              خان، که ارتباط تنگاتنگ را دشر تحصیل

و اط ياج الزم را در مورد رون  م رنیزازیون راه دزات      .  تردی خواهانف روشنفکران آشنا شود

: ۰8۷۸غباار؛   )  .او در همان ر و زلطنت خود زیازت م رن زازن کشور را آغااز کارد         .آورد 

 هاان درزمیناه امان اهلل خان رران وصول ره اه افی که اي م کارده راود، ادا اماتی           (.  ۰۰۷1ص 

 :مختلف انجام داد؛ ره ينوان نمونه

در جهت نو زازن يمومی کشور شاه مصمم یشت کاه تاشکی ج ادارن کاشور را          -ب 

اصول مالیاج کشور را تغییر داد، ورعیت مالیه و خزانه مملکات را زار و         .  یکسره اص ح کرد

ینان را  او اص ح دانون مالیاج و تب یل آن از جنس  هم.  زامان داد، از يقوق در راریان کازت

ره نق  و ورع مقرراج ثارت و تاا يا ودن يادالناه و فراییر،یاام مهمای در جلاب رراایت                    

شااه تجا د خاواه راران نوزاازن ادتاصادن             .  یان رر داشت  کشاورزان و دهقانان و تولی  کنن ه

هایی ایجاد شا  و   رران وصول ره ه ن توزعه ادتصادن کار خانه.  کشور هم اد اماتی انجام داد

یه وجود داشت توزعه پی ا کرد؛ ن یر کار خاناف زامنت،یویرد، ماواد ره اشاتی، ازالحه             آن

زازن و صنعت نساجی را توزعه داد و هم زمان را آن زیازتی مبنی رر ترویج مصرن تولیا اج   

 (.41ص: ۰8۷8طنین؛) .داخلی و مح ود نمودن وارداج را ره اجرا یذاشت
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زازن ادتصاد افغانستان، شاه نیز توجه خاص در رهبود رخشی ن اورااع  در جهت م رن -ج 

غبار، نوزازن زیستم ادتصادن کشور را در روزیار اماان اهلل ینیان     .  نا ره زامان کشور رروز داد

، آذوده رزانی اجبارن، اجاره دارن    ش ه مالیاج جنسی، يواله، غله خری ارن:  کن يکایت می

را نقش وازط رین زمین داران مالیه ییرن ه و مالیه دهن ه، مالیااج مواشای شاماره ناش ه، کاار                

م رزف اصاول دفاترن راران تن یام اداراج مالیاه             .  لغو و ممنوع یردی . . .  اجبارن و ریگارن و

رران اخذ مالیاج دوانین و رع ش  کاه رار ازااس آن مالیاف          (  ۰۰13؛ صرغبا۰8۷۸).تأزیس ش 

در مالیاج یمرکی اص ياتی صاورج یرفات از جملاه         .  اراری از جنس ره نق  تب یل یردی 

داوانین مالیااج رار يایا اج، زاکو ، رودجاه و محازاباج                .  زیستم تعرفف یمرکی تعیین ش   

در نتیجه نوزازن   (  همانجا.)دانون تشوی  صنایع ره تصویب رزی .  م ۰10۱در زال .  تصویب ش 

در رخش تجاارج    (  همانجا.)میلیون روپیه رزی  ۰۷۱میلیون روپیه در زال ره  ۷۱يوای  دولت از 

راا کاشورهان انگلیاس،        ۰101تا    ۰10۰هان درارداد تجارن رین زال.  هایی ررداشته ش هم یام

« شرکت زهامی افغاان »ره من ور انسجام تجارج در داخل، .  اتحاد شورون و فرانسه منعق  ش 

هان ملی و مرکزن، شرکت هوایای آریاناا و اداراج دولتای          را زرمایف پنج میلیون افغانی، رانک

شاه اماان   .  شوداص ياج ادارن و ادتصادن، را تغییر در روارط اجتمايی تکمیل می.  تأزیس ش 

 .اهلل خان در این خصوص اد اماتی را آغازکرد

یکی از اد اماج نویرایانف امیر، که رسیار اهمیت دارد، نوزازن ما نی اوزات کاه در             -د 

هان اجتمايی، ماذهبی و زیازای نیاز          یی در يوزه پیون  را آن یک زلسله از اد اماج نویرایانه

هاان زیاادن نماود کاه هماه در            صورج یرفت  ره ویژه در تن یم منازباج يقودی امیر تا   

جهت تقویت جامعف م نی و توزعه دولت مرکزن، ن م، ثباج، امنیات، دانونمنا ن و رردارارن       

توان از ت وین دانون ازازی همراه را دیگر دوانین یا ن ام ناماه     از جمله می.  ي الت اجتمايی رود

اصولنامف ازازی دولت يلیاه افغاناستان یاا        »:  یوی یاد کرد، ايم  جاوی  در این ارتباط می

ش  که در يکم دانون ازازی ازت و ره موجب آن دوه اجرائیه ره می ان آم  و ص راي م ودت 

طنیان  )،  «را وزرایش تعیین ش  و تفکیک دوا ره اصاط ح راه صاورج داانونی راه میا ان آما               
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هان دینی و مذهبی ره رزامیت شاناخته شا        در مادۀ هشتم همین دانون ازازی آزادن(    11؛ص

کافف تبعف افغانستان در امور دینی و مذهبی و ن امااج زیازای و          » :آن یفته ش ه که 1در مادۀ 

، هماان راود کاه داانون                 «.دولتی پا رن  روده و آزادن يقودی شخاصی خاود را مالاک هاستن          

این ادا اماج راه ن اام زیازای کاشور              .یی را که از اج اد شان ره ارث ررده رود لغو کرد   ررده

غباار؛  . )داد کاه خصوصایاج یاک دولات مطلقاه، ملای و ما رن را داشات                   یهره دیگرن می

 (۰01۸-۰01۷ص :۰831

. ر ون دزاتگاه دا ایی ما رن و د رتمنا ، اصا ياج ما نی، موفا  نخواهنا  راود                        -ه  

شود؛ ره همین دلیل شاه اماان اهلل،        ییرد و د رتمن  میاص ياج ره پشتوانف د رج د ایی پا می

و شکنجف متهمین و یناهکااران  «  آزار»در م رن زازن امور دزتگاه د ایی کوشی  و طی آن 

در دانون ازازی امانی  . دطع یردی  و مقرر ش  ي ود مجازاج رای  متنازب را کیفیت جرم راش 

هیا   .  يریت شخصیه از هر یونه تعرض و م اخله ماصون ازات       ». تصریح ش ه ازت ۰۱مادۀ 

در افغانستان اصاول ازاارج      .  شودکس ر ون امر شريی و ن اماج مقننه تودیف و مجازاج نمی

 ( ۰01۷همان؛ ص )« .ره کلی مودون ازت

همف این اد اماج اص ح طلبانه ر ون يمایت و تا   مردمای محکاوم راه شکاست              -ح 

شون ، رران جلب و جذ  پشتیبانی مردم، آشنا کردن آنان را کارهان انجام شا ه و اها ان     می

شاه امان اهلل در این مورد هم اد اماتی انجاام داد؛ راه         .  تج دیرایی، ررورتی انکار ناپذیر ازت

یناان کاه داکاتر جاویا  نقال                ترین رخش تج دیرایی روزیار اماانی را، آن       ينوان نمونه مهم

امان اهلل دزات راه      »:  دادتشکیل می (  زیستم آموز  و پرور  )کن ، توزعه و رش  معارن می

هان مختلف زد؛ از آن جمله در زمیناف معاارن، اول، تعلیام و              اص ياج رسیار ج ن در زمینه

دوم، مکاتب مختلاف تأزایس کارد از آن جملاه           .  ترریت را رایگان، اجبارن و يمومی زاخت

مکاتب امانیه ازت که رع ها آن را ازتق ل یفتن  و دیگرن مکتب امانی ازت که رعا   راه ناام          

« .ها ره وجود آم ها و دومین، ره کمک آلمانینخستین، ره کمک فرانسون.  نجاج معرون ش 

در ما ارس ماورد اشااره روزاناه          .  در مرکز والیاج نیز م ارزی ارت ائیه و اي ادن، ایجااد شا      
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شااه در اداماف زیازات نوزاازن          .  دانش آموز مشغول فراییرن يلوم روز رودنا   ۷8۱۱۱ي ود 

فرهنگی کشور ص ها جوان افغانی را رران فراییرن يلم و دانش ره کشورهان اتحاد شاورون،   

آلمان، فرانسه، ایتالیا و ترکیه ايزام نمود که از جمله تع ادن از دخاتران نایز راه ها ن کاسب           

دانشجون افغاانی راه يا وه ده دختار             0۱4تنها در کشور ترکیه .  معرفت راهی ترکیه یردی ن 

در کنار این اد اماج یاک زاینما در         . هان ن امی و يلوم انسانی رودن مشغول تحصیل در رشته

کارل و یک مرکز تیاتر در پغمان ایجاد یردی  و کتا  خانف ملی کارال نایز در ياصر اماان اهلل           

 (همانجا . )خان ایجاد ش 

از ن ر تحول در روزنامه نگارن، رران اولین راار، راه غایر از پایتخات زاایر والیااج                -ط 

در ننگار هاار     «  اتحااد ماشردی   »:  توان از موارد زیار ناام رارد        کشور داران نشریه ش ن  که می

« اتحااد ازا م   »در دن هار و    «  طلوع افغان »در هراج، «  اتفاق از م»در جنوری، «  الغازن»

آیناف  »،  «اتحااد »،  «امان افغاان  »هان  زایر نشریاج دولتی ره نام.  در مزار شریف منتشر یردی 

 یاان یاپ و ره دزاترس هماه       « ارشاد النسوان»و « يقیقت»، «ار غ»، «زتارۀ افغان»، «يرفان

می دن ره نشریاج غیر دولتی نیز اجازۀ ناشر داده شا  کاه طبا             ۰10۸در زال .  یرفتدرار می

 .شروع ره کار کرد« نوروز»و ماهنامف « نسیم زحر»، «انیس»مجوز دولت، نشریف هفته نامف 

از دیگر اد اماج ارزشمن  امان اهلل خان، ایجاد خطاوط تیلیفاون درکاشور و ارتبااط                -ی 

هان مواص تی و  مراکز والیاج ره کارل و پیون  آن ره شبکف زرازرن مخارراج رود و ررخی راه

جادۀ رین شهرن را تعمیر یاا مرمات کارد و تعا اد زااختمان ج یا  از جملاه داصر معارون                         

 .در پایتخت از یادیارهان اوزت« داراالمان»

اص ياج شاه امان اهلل ره داخل کشور مح ود نش ه راود، او رااور داشات کاه رهباود              -ق 

رنااررین، دولات افغاناستان در ياوزه          .  توان  ره فرآین  نوزازن کماک کنا       روارط خارجی می

هایی ررداشت و روارط افغانستان را راسیارن از کاشورهان جهاان رهباود          روارط خارجی هم یام

در همیان  .  امیر پس از نیل ره ازتق ل محمود طرزن را ره ينوان وزیر خارجه معرفی کرد.  یافت

توزعه . . .  زمان روارط افغانستان را کشورهان مثل ایران، روزیه، جاپان، امریکا، آلمان، ترکیه و   
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درارداد همکارن را دولت نوپان اتحاد شاورون، ایاران و ترکیاه منعقا               ۰10۰یافت و در زال 

همچنان روارط را کشورهان اروپایی رهبود یافت روارط ادتصادن افغانستان را کشورهان . یردی 

هاان فعالیات ادتاصادن را راا          هان مختلف توزعه یافت، تجاار افغاانی زمیناه          خارجی در يوزه

مسافرج آزادانه ره کشورهان همسایه و اروپایی رران اولین راار پاس از دوران ازاتب اد زانتی             

تع ادن از آموزیاران خارجی در رخش آموز  و پرور  ازاتخ ام یردیا  و         .  تجرره کردن 

تاوان یفات    رران اص ح امور ادتصادن و مالیاتی نیز اد اماتی صورج یرفت؛ راه هرياال مای         

رو، راه یاک زلاسله       اص ياج امان اهلل خان تنهاره مسایل داخلی کشور محا ود ناش ؛ از ایان           

امایر اماان اهلل خاان راا وجاود            .  اد اماج اص يی در دزتگاه زیازت خارجی هم دزت یازیا     

یرایی داخلی، در زیازت خاارجی خاود         ای ههان زکوالریستی ا  در يرصف اص ياج و نو

رریتانیا مودعیت ون را راه يناوان         و اديان امارج مسلمانان را نیز داشت و جنگ زوم افغانستان 

دفاع از مسلمانان تحت    .  یک رهبر زیازی در جهان از م ارتقا رخشی  و تا ي ودن تثبیت کرد

هان رین المللای     ییرن زتم در مستعمراج رریتانیا، ره ویژه مسلمانان هن  و آزیان میانه در مورع

اولویت رخشی ن ره رارطاه     .  رودو زیازی، از اصول ثارت زیازت خارجی این دوره ره شمار می 

هان ازتراتیژیک يکومات    و دوزتی را کشورهان از می مانن  ایران و ترکیه نیز جزو زیازت  

یرایای و ياس ماسلمانی صاورج          یردی  که ررمبنان آرماان جهاان    امان اهلل خان محسو  می

مازی افغانستان، امیر تج د خاواه     یپلرا فعال ش ن دزتگاه د(    4ص:  ۰8۷۷واي ی؛ . )پذیرفت می

هاان زیازای، فرهنگای، يلمای، اجتماايی، ادتاصادن و              را در  شرایط نوین دنیا و پیاشرفت      

تکنولويیک جهان، کوشی  اواله دريوزۀ زیازت داخلای راه اجارا و تطبیا  پروزاف نویرایای                  

رپردازد و ثانیاه در يوزۀ روارط رین المللی، ت   کرد و افغانستان را مقی  و مجهاز راه دوايا  و          

. یی جهانی نمود و خواهان اتحاد صلح آمیز را تمام مردم جهان یردی  هان شناخته ش هپرنسیپ

هان دنیا ره خصوص کشورهان منطقه دال     ررپا کردن روارط يسنه را اکثر کشور(  3همان؛ ص )

توان انعقاد ارتباط نزدیک را شورون ودت را از جمله دزات آوردهاان    رراین م يا روده که می

  راه     ۰01۷م ،     ۰1۰1روارط رزمی افغانستان را روزیه از زاال        .امان اهلل خان ره يسا  آورد
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دنبال اي م ازتق ل افغانستان توزط امان اهلل خان آغاز یردی ؛ یاون پیاش از ایان، افغاناستان           

از این تاریخ ره رع  ازت که روارط    (  ۰081ص :    ۰831غبار؛. )تحت دیادج انگلیس درار داشت

شود؛ پس از روارط دو جانبه میان شورون و افغانستان، داناشجو   مستقیم رین دو کشور رردرار می

کاه رعا ها همیان داناشجویان در يیان            (  دانشجویان يم تاه ن امی رودن  )ره مسکو فرزتاده ش  

 (8۸ص : ۰8۷8طنین؛ . )هان مارکسیسم و لنینیسم را ره کشور ره ارمغان آوردن  رریشت، آموزه

 گی تجددگرایی امان اهللچرایی و چگوی،

را یهی ازات    .  ان یشه و يمل خل  السايه نیستن  و ررازاس شرایط اجتمايی متبلور میگردد   

توانا  موراع ایجااری یاا        این رارطه جبریرایانه نیست؛ رلکه ان یشه و يمل نسبت ره شرایط مای    

زمانی که امان اهلل خاان راه دا رج         .  اد اماج امان اهلل خان هم فاد  زارقه نبود.  زلبی داشته راش 

نه ت مشروطیت در ایران و انق   رلشویکی در روزایه        . رزی ، اوراع جهان تغییر کرده رود

پیروزشا ه رودنا  و تغیایراج خاارجی تاأثیراج            (  دو همسایف تأثیریذار ررزرنوشت افغاناستان   )

در تاریخ افغانستان معاصر، زایش و رویش   رراین ازاس .  مشارهی در افغانستان ره جا یذاشته رود

تاوان  مای (  م۰۷۸1  -۰۷3۸)هان تج د را در دورۀ دوم امارج امیر شایريلی خاان      نخستین جلوه

راا آن کاه     .  دی  و این زخنی ازت که اهل پژوهش در افغانستان در ارراز آن وي ج ن ر دارن   

ها و يوامل رویش آن مست ل نیست؛ اما همه یی نقش تج د، انگیزهها در ریان و یگونهدی یاه

ان یشمن ان رراین راوران  که دسمتی از اص ياج در يیاج جامعاف رای تحار ، از پاا افتااده،            

:   0۱۰۰مهارین؛   . )میا دن رونماا یردیا ه ازات         ۰۷۸۱جنگ زده، و ویران افغانستان در دهف    

شنازی تج دیرایی در افغانستان معاصار غالبااه رعا  زیازای داشاته و در دالاب                 جریان(.  ۰0ص

ه ن از ایجاد دولت مشروطه   (.  4ص :  0۱۰0ررایی نوی ؛ . )مشروطه خواهی تبلور یافته ازت

آزادن، ررارارن، يقاوق فاردن، ادتا ار و ن ام             :  ها و اصول رنیادن یاون تأمین ررخی از ارز 

ره .  یو رودن د رج زیازی ازت زیازی در زایف دانون و درار داد اجتمايی، تفکیک دوا و پازخ

یفته غبارتأزیس يکومت مشروطه،کسب ازتق ل زیازی افغانستان و ناشر تما ن و فرهناگ            
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ان یاشمن ان يلاوم زیازای نها ت ماشروطه خواهای در              (  ۰۸ص  :  ۰831غباار؛   . )ج ی  راود  

دانن  و آن را ره ينوان درائن نوینای    هان ملی و متردی در افغانستان میافغانستان را ازاس جنبش

يبیبی، تأثیر ماشروطیت    (.  ۰ص  :  0۱۱1اکرم؛  . )شنازن از تحول ان یشه و تاریخ ره رزمیت می

یایرن جنباش ماشروطیت مؤثار تلقای           جملاه شاکل   ایران را نیز ررتحوالج ي یم افغانستان من   

میا دن    ۰1۰1امان اهلل خان پس از دتل پ ر  در زاال        (  1ص:  0۱۰0ررایی نوی ؛ . )نمای  می

رنارر ررخی ن ریاج دتل امیر يبیب اهلل خان و ره زلطنت رزای ن اماان    .  ررتخت زلطنت تکیه زد

نتیجف زاز  در داخال درراار راود          »:  نویس اهلل، همان طورن که میر محم  ص ی  فرهنگ می

» :  توان یفات  را وصف این يوادث می  «  .مسألف جانشینی او نیز توزط انق   درون دررار رود

را اي م پادشاهی امان اهلل خان ورع زیازی و ادارن مملکت ره طور کیفی تغییر نماود و راران         

راه  .  و لو مح ود در روارط مردم و دولات پ یا ار یردیا        اولین رار در تاریخ افغانستان، آزادن

شاود تاا جهات      هاا در رااال یرفتاه نمای         کردن  دیگر تمام تصمیمیی که مردم ايساس مییونه

. ییرن مملکت شریک راشان  توانن  در تصمیمپیرون مردم ار غ یردد؛ رلکه خود مردم هم می

اولین نتیجاف   .  ییردکشی را می کشور دیگر تحت رهبرن کسی ازت که جلو فساد و ظلم و ي 

يملی ازتق ل این رود که افغانستان توانست راا کاشورهان مختلاف جهاان منازاباج زیازای،             

ها و  ها، فرهنگهان افغانستان را ره رون افکار، ان یشهدروازه.  رازریانی و فرهنگی رردرار نمای 

 (۰ص : ۰8۷۸فیاض؛. )تکنیک ج ی  راز نمای 

، زیااستم شاااهی و متااشکل از شاااه، دررااار،                  (۰1۰1)زاااختار زیازاای ياااکم ررافغانااستان      

شا  و   ادتا ار از رااال راه پاایین ايماال مای             .  یان، روزان دبایل و فرمان هان ارتش رود  هشاهزاد

ینان زاختار اجتمايی افغاناستان تاشکیل یافتاه از           هم.  یو رودن کاریزاران در مقارل شاه پازخ

تاسنن و   )هان شان و دو مذهب يم ه از می     ادوام یونایون را آدا ، فرهنگ، راورها و زنت

يلی رغم تکثر و تنوع دومی و مذهبی، مردم در یوشاه و کناار ایان کاشور                .  روده ازت(  تشیع

ماردم رار راورهاایی کاه رریرفتاه از آدا  و رزاوم و                  .  یی مسالمت آمیزن را هم داشتن   زن ه
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 . دادن راورهان دینی رود، زخت پارن ن نشان می

ن ام آموزشی افغانستان يم تاه متکی ( دورۀ يکمرانی شاه امان اهلل خان)در این مقطع زمانی 

همچناان  .  ش یفتن  انجام میها م  میهان محلی و زنتی توزط رويانیون که ره آن رر آموز 

یی راه ديواهاان ماردم را نایز راه يها ه داشاتن  و ماردم کماتر راه                                 این رويانیون کار رزی ه

رز  اوج تج د طلبی شاه امان اهلل خاان پاس از      ره ن ر می.  کردن هان دولتی مراجعه میدادیاه

که يمزه واي ی در مطلبی کاه  هجرن شمسی رود؛ ینان ۰01۷اي م ازتق ل افغانستان در زال 

ازاتق ل افغاناستان را     :  نویاس  مای (  یی ررزیازت خارجف دورۀامان اهلل خاان مق مه)تحت ينوان 

خورشی ن اي م و در پی آن       ۰01۷امان اهلل، شاه تج د طلب این کشور در ریست و هشتم از  

هان شکاست   هایی که ره یمان رسیارن زمینه   هان اص يی را در کشور آغاز کرد؛ ررنامهررنامه

او در زمان زلطنت پ ر  در میان مشروطیت طلبان نفاوذ     .  و فرار او را از کشور نیز فراهم کرد

و محبوریت زیاادن داشات؛ اماا شایوه يکومات پا ر ماانع فعالیات یاسترده او راران تأمیان                                 

امان اهلل پس از رزی ن ره دا رج خاود را در جایگاهای         .  ش هان زیازی و اجتمايی میآزادن

شااه اماان اهلل ي الات       .  دادهان اص يی  ره او مای  یافت که توانایی کافی را رران اجران ررنامه

اي م کرد کاه راه رااور رارخ تااریخ نگااران رار ازااس آن                     مساواج  اجتمايی را تحت ينوان  

. یان و زرداران را نفوذ امتیازاج زیازی، اجتمايی و ادتصادن خود را از دزات دادنا         شاهزاده

تاریخ نگاران معتق  ان  که تأکی  امان اهلل، در کل، رر پیشرفت زریع کاشور، توزاعه زیازای و       

را توجه ره این زاختارها، اد اماج (  3ص:    ۰8۷۷واي ی؛ . )اجتمايی و يفظ ازتق ل کشور رود

هاا را   شاه امان اهلل خان را واکنش ش ی  رو ره رو ش ؛ یرا که نوزازن و دیریونی، تمام يرصه

 .یرفتدر رر می

از زمانی که شاه امان اهلل خان در افغانستان رون  اص ياج را اي م نمود؛ در وادع یک نوع   

ج ال زنت و م رنیتاه   :  نویس که از اهلل زائرن میزتیز رین زنت و م رنیته شکل یرفت؛ ینان

م رنیته در  .  در افغانستان رر خ ن دیگر جوامع از می از ریشه و زارقف رلن ن ررخوردار نیست
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را         «زانت و م رنیتاه    »خازاتگاه و يوامال موراوع جا ال           .  افغانستان پ ی ه نو ظهاور ازات       

رایستی در اولین رو یا رویی کشور را م اهر مادن م رنیته و يم تاه م رنیتف غر  دنبال کارد    می

توان ره روزیار شاه امان اهلل ارجاع داد؛ ینان که زکف تج د از ر و ورود ره افغانستان، را    که می

 (. 8ص : ۰81۱زائرن؛. )مانع ج ن مواجه ش 

 علل یاکامی تجدد گرایی عصر امایی 

نوزاازن محاف اه    )یاا   (  نوزاازن از رااال    )اد اماتی که دردوران شاه امان اهلل انجاام یرفات        

شاود و وراعیت     این شایوه نوزاازن توزاط يکمراناان اصا ح طلاب اجارا مای                .  رود(  کرانه 

. لرزانا  هاان دا رج يکماران را مای         کن ؛ زیارا، هریوناه اصا يی پایاه       دراماتیک ایجاد می

کن ؛ د روادع مشرويیت زنتی خاود را راه يناوان پادشااه           پادشاهی که تج دیرایی را آغاز می

يکمران اص ح طلب، مخالفت زنت یرایان را ره دلیل اد ماج نویرایانه رار       .  کن ت عیف می

اهلل شااه اماان     .  کننا  طلبان هم او را ره مماشاج را زنت یرایان متهم می  انگیزد و همزمان، اص ح می

هاان دیانی و راروز رارخ تحاوالج            ره خاطر رای  داشت واکنش  .  در ینین شرایطی درار یرفت

هان نارراایتی از يملکارد شااه در          اجتمايی در افغانستان در زمان زلطنت امان اهلل خان زمزمه  

الله که ناظران یاد آور ش ه ان ، لغز  ج ن امان      ینان.  رزی یوشه و کنار کشور ره یو  می

نادی ه یرفتن يامل يشایر ، جواناان افغاان و         :  ره ویژه در مرايل نخستین فعالیت ون هوی ا رود

هاان  و میهن پرزتانه، فعاالن اجتماايی و شخاصیت        هان اص ح طلبانه زیازتم اران داران یرایش

یرفتن  و ره امیر جوان تکیه کرده رودنا ، جهات یایرن      هان متردی الهام میانفرادن که از ای ه

را اديان رازن نمودن نقش رهابر ماستقلی کاه راه             الله  خود امان .  تردی خواهانه را پیش یرفتن 

تنهایی یا رامشارکت ان   ریگانه توانایی رهبرن کشور را که را مسایل زاختی رو راه رو راود،          

شاه ( 4۷ص : 0۱۱1رویکو؛ . )ها همسویی کن کرد که را هی  یکی از این یروهدارد؛ شتا  نمی

هان جامعه آن هم جامعف زنتی راا یارایش شا ی  مذهبای          تج د طلب را نادی ه یرفتن خوازته

می دن کاه فا ان زیازای       ۰10۸هان اخیر زال در ماه.  اد ام ره زفر نمود و يازم اروپا یردی 
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کشور کام ه مک ر و ياکمیت فساد ادارن اکثر ر نف دولت را تسخیر کرده رود، شاه اراده زافر  

ظاهراه این زفر کارن مثبت و تکمیل کنن ه ریفورم و یاستر  دهنا ه     .  ره خارج از کشور کرد

منازباج افغانستان را کشورهان دیگر مخصوصاه اروپا رود؛ اما اورااع کاشور ایان ماسافرج را            

یرفات  کشور رحرانی رود مخصوصاه که زفر ره کشورهان زیادن صورج مای .  کردایجا  نمی

زاال    1رع  از رازیشت شاه از يقب نشینی که   (  3ص :  ۰8۷۸فیاض؛. )یردی و زفر طوالنی می

دبل در لویه جریف پغمان در ررارر م ها و يناصر محاف ه کارکرده راود پاشیمان راود و اکناون            

این راار اصا ياج شااه محاصول طارح و             .  خوازت آن را توزط اد اماج تازه جبران کن   می

یرفت؛ یاه راسا     ان یشف متفکران افغانستان نبود؛ رلکه اص ياج تازه ریشتر از مغز شاه نشأج می

ايزام تع ادن از دختران رران تحصیل .  که روشنفکران را محتوا و طرز اجران آن مخالف رودن 

هان نیمه ررهنف ملکه ثریا که در مسافرج اروپا یرفته ش ه راود در ریان       ره ترکیه و پخش يکس

ناموزی شاه راه ياوام ايا م       دینی و ریدبایل رايث ش  که خوانین و رويانیون ره ينوان زن  ری

آخرین دزتف روشنفکرن کاه  .  در ینین اوراع و ايوال که ت اد يلیه شاه اوج یرفته رود.  کنن 

شاه توزط درراریان متمل  کاه از   .  یگانه طرف اران ررنامف اص ياج رودن  کارینه را تر  یفتن 

ش ؛ در ياالی کاه دوزاتان وادعای او را در ینیان                مردم ج ا ش ه رود ره اص ياج تشوی  می

نقش يلمان دیانی، تاشکی ج دیانی،         (  ۸ص:همانجا. )زاختن شرایطی از نتایج آن رر يذر می  

ها در امار رهابرن ماردم و          هان تصوفی آن هان رويانی و نقش مراکز دینی و طریقهشخصیت

هاان مردمای در     هان يلمان دینی در ررارر اص ياج يکومت امان اهلل منجر ره خیز    واکنش

 ( ۰4ص :  ۰8۷۷نوی ؛ . )زطح جامعه یردی 

جایی که در افغاناستان ،تجا دیرایی يما تاه راه صاورج ریماار، زاطحی، تقلیا ن،                     از آن

( copy paste)ادت اریرایانه و از راال، در تقارل ش ی  را زنت و پاذیر  غار  راه صاورج               

لذا نه تنها نتوانست زنت و ر نف اصلی جامعه را را خود همراه زازد؛ رلکاه    . خودشان را نشان داد

هان تج د  ره ش ج زنت را وادار ره واکنش نمود و موجب رادیکال ش ن آن در دالب جریان
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هان فرزایشی رر ملت تحمیل جنگ: ره هريال رای  یفت( 18ص : ۰830يائرن؛ ). زتیزیردی 

ترین يوامل رون یردان ن مردم این دیار از جریان تج د خواهای اماان    افغانستان یکی از يم ه

زه رار تجاوز انگلیس ره افغانستان رر تنفر مردم از انگلیاس و دزاتاوردهان ما رن       .  اهلل خان رود

راه نوشاتف    .  یی ریشتر متمایل نموده راود     هان زنتی و دبیلهآن افزوده و مردم افغانستان را رر رافت

غبار، يلوم ج ی  غرری که تا آن زمان مق  ّّراج ملل ییتی را ره طور درخشانی تغیایر داده راود          

در مملکت ما راه نیافت و در اثر تعرض انگلیس محیط اجتمايی کشور را تاریکی فارا یرفات      

فرهنگ نیز معتق  ازت که در اثر تعرض انگلیاس راه افغاناستان و نفارج           (.8۰ص:  ۰831غبار؛)

هام  را آن (  ۰14ص  :  ۰11۱فرهنگ؛)ناشی از آن مانع ذهنی رزریی راجع ره تج د ایجاد یردی  

-ترین کشورهان منطقه ره شمار مای      در پایان دهف دوم ز ه ریستم افغانستان یکی از يقب مان ه

، در اواخر ز ه نوزدهم توانست راا خاون و     اللهرا آن که يب الريمان خان، پ رک ن امان .  آم 

هام او   آهن شالوده دولت م رن افغانستان را در یهار یو  مرزهان کنونی آن رگذارد، راا آن    

هان فیودالای و ازاتب ادن انجاام داد، کاه اغلاب راا نادیا ه یرفتان                            این کار را مطلقاه را رو    

. تارین اخ دیااج اناسانی راه هماراه راود            هان تبارن و فرهنگی، را پشت پا زدن راه رایاج   ارز 

از جمله يوامل ناکامی دیگر تج د یرایی دوره امانیه که همه اه ان   (  4۷ص :    0۱۱1رویکو؛ )

 :توان ره موارد زیر اشاره نمود شاه را ره شکست مواجه زاخت می

یای  هان ارزنا ه  در يصر شاه امان اهلل در افغانستان در این مقطع، يلی ردم همه ت      :الف

که صورج یرفت، درخت تج د یرایی ره ثمر ننشست، جنبه شخاصی داشات و تاارع میال و               

از طرفی در داخل کشور تج د یرایان ادلیت انگشت شامار و معا ود در ررارار              .  اراده شاه رود

هان مخالف و محاف ه کار رودنا  و جریاان مخاالف در درون در راار، از ن ار                     اکثریت یروه

خارجی نیز رنا ره مصالح یک دولت خارجی در ادامه زیازت رازن رزرن و يایل رودن کشور   

شا  کاه يوامال داخلای و          رین دو د رج رزرن آن زمان، یعنی روزیه و انگلاستان دنباال مای         

ثباج و متزلازل ماانع از دوام و پایا ارن و راسط و                 خارجی در یک ف ان زیازی و ن امی ری 

 تج د یرایی در جامعف زنتی، مطالعف موردن دورۀ شاه امان اهلل  زال زوم  813



 

هاا  انگلیس».  نویس دازم رشتیا در این راره می   .  ش ن یستر  و نهادینه ش ن م رنیزازیوان می

مسلم .  هی  ودت امان اهلل خان را را افکار  و را يرکاتش در مجاورج هن وزتان دبول ن اشتن   

 ( 43ص: طنین؛ همان. )«یرفتن رود که جلو امان اهلل خان را رایستی می

یی امان اهلل این رود که، امایر، دبال از      هان تج د یرایانهفرجامی زیازتيلت دیگر، ری:  

اد اماج تج د یرایانه ذهنیت جامعه را خو  نتوانسته رود تحلیل کن ؛ همین امر رايث ش  کاه    

زاازن را در کاشورن      او ما رن  .  هان شتا  زده و اد اماج نازنجی ه را دنباال کنا      او زیازت

هر ین  که ررخی از روشانفکران     .  کرد که دبل از ره د رج رزی ن او کام ه زنتی رودآرزو می

و مشروطه خواهان ره دلیل دزترزی ره نشریاج و جرای  تع ادن از کشورهان همسایه و جهان،  

هان خارجی، را ان یشف تج د و م رنیتف غر  آشانایی داشاتن ؛ اماا داشر ي یام             آشنایی را زران

یای  داناستن  و راا راورهاان زانتی و دا یمی زنا ه              هان مردم، از دنیان م رن ییزن نمای  توده

 .لذا اد اماج او ن یر تصویب دوانین جزایی و مالیاتی مورد مخالفت درار یرفت. کردن  می

یی شاه مخالفت وزیع   هان تج د یرایانهاز جمله موانع مشک ج ج ن فرا رون ت   :ج 

. هان نویرایانف شاه رود که آن را ر  از م تلقای نمودنا        هان دینی را زیازتو یسترده جناح

زران دبایال پاس     .  دینی شاه امان اهلل ره شمار آوردن  ها ن ام نامه جزایی و مالیاتی را دلیل ریآن

رويانیون نیز راه رهاناف تاصویب داانون جازان           .  از تصویب ن امنامف مالیاتی يلم طغیان ررداشتن 

نخاستین  .  ینین تحصیل دختران، اد اماج نویرایانف شاه را راه رااد يملاه یرفتنا             يمومی و هم

او در  .  شور  از منطقف منگل در پکتیا ره رهبرن م  يب اهلل معرون ره ما ن لناگ آغااز شا          

داصف  .  پرزای  کاه کا ام را دباول دارنا            دزتی درآن و در دزتی دیگر دانون جزا، از مردم مای    

یک تعا اد م هاا در زامت پکتیاا           »  :کن شور  م ن لنگ را دازم رشتیا ینین يکایت می 

یفتنا   ها در مقارل ن ام نامه و دوانینی که امان اهلل خان طرح کرده رود، مای      این.  تحریک ش ن 

هار ینا  اماان اهلل       .  که امان اهلل خان از درآن دور ش ه و از خود دوانین و ن ام نامه زاخته ازت   

ها از ریرون تحریک شا ه  هایی مسأله را يل کن ؛ اما آنخان کوشش کرد را روانه کردن هیئت
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می دن یویا شورشی در دبیلف منگال    ۰104مصادن را زال  ۰8۱1در زال .  رودن ، دبول نکردن 

طنیان؛  . )«صورج یرفت و تا لهویر زرایت کرد، و ورعیت افغاناستان دیاار ماشک ج شا          

 (43ص : همان

ش ؛ ولی راه داول     هان نو یرایانف شاه امان اهلل خان، ره طور پیوزته مخالفت میرا زیازت:  د 

در آن ودت در مقارل اماان اهلل       »:  یی رودها ناشی از نزاع دبیلهيزیز نعیم تا ي ودن این مخالفت

در واداع   (  31ص:  طنیان؛ هماان   )  «  .کردنا  دشر محاف ه کار مخالف رودن  و او را دباول نمای         

هان ن ام اماانی را راه مخااطره مواجاه          ها آن ینان هم ج ن نبوده، که رتوان  پایهته ی  مولون

 .او از مخالفت يلمان طراز اول کشور ره طور يلنی از کسی نام نبرده ازت. کن 

وفایی یاران  یرایان و نزاغ درون در رار و دوم و ریيامل نهایی زقوط شاه مخالفت زنت:  ه 

ره یفتف غنی ايم  زن رسیارن از یاران در اواخر زلطنتش پشتبانی خود را از شاه دریا        .  او رود

ارتباط رین مردمی کاه     »:  کردن  ره رهانف این که شاه در زیازت تج د یرایانه ا  صادق نیست

از یک طرن امیر خود را جاز يرکات      .  خوازتن  و خود امیر دایم در يال تغییر رودتحول می

از طارن   [  اما]خوازت ره ينوان فرد اول در این يرکت شامل راش ؛    داد و میمشروطه درار می

رناا رار    .  دیگر هنوز امیر ره دوانین معتق  و پا یبن  نبود و دانونی هم نبود که پاد شاه تارع آن راشا   

این، در يالی که مجالس مختلف مشورج وجود داشت در رین همکاران امیر ايتماد کامال راه      

یای  در وادع رحران درون خانواده(  43ص: همانجا. )«پیرون امیر از این تحوالج وجود ن اشت

از »:  یویا    یونه که داکاتر جاویا  مای        آن.  هان دومی ن ام امانی را از پان در آوردو مخالفت

ها و دیگر طرن خانوادۀ نادر خاان، از طارن دیگار يماون             هان در رارنیک طرن مخالفت

خواهی نخواهی هواخواهاان ناصراهلل    .  ها نصراهلل خان نایب السلطنه در زن ان فوج کرده رود این

دیگر خود خانواده هم از امان .  خان هم از امان اهلل رنجی ه خاطر ش ه رودن  و ن ر نیک ن اشتن 

نسبیی که داشتن  آن را لغاو    يقوق ماهیانه که  تنخواهاهلل خان خاطر خو  ن اشتن ، ره دلیل این

 ( 41ص: همانجا طنین)« .کرده رود
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یرایانه ا  را زاريت رخاشی ،        هان تج دامان اهلل خان، پس از رر یشت از زفر اروپا طرح

ودتی امان اهلل خان از زفر اروپا رر یشت، راه اصاط ح         »:  یوی ايم  جاوی  در این ارتباط می

جنونش ره اص ياج و تردیاج ریشتر ش  و دزت ره اد اماج و یا کارهایی زد که راه ماصلحت     

یی نسبت ره ادا اماج تجا د یرایاناف اماان اهلل          هان يمی  و همه جانبه ره هر يال، مخالفت.  نبود

هاا راود؛    هان درون در رار، ادوام و خاارجی وجود داشت که ایر یه مخصوصاه ياصل يسادج

دین و ش  امان اهلل را فرنگی و مسیحی ریش  را تبلیغاج فراوان زعی میولی در لفافف دین ادا می

و رهانف دیگار ایان راود کاه ن اام ج یا               (  4۰ص:همانجا)ایمان و ر يت یذار معرفی کنن  ری

پوشی ن لباس فرنگی مروج را زاخته رود که ازبا  تبلیغاتی ر  خواهان را فراهم زااخت راود؛      

ایر یه امان اهلل را این اد ام نیت نیک داشت؛ اماکسی نبود که این اه ان شااه را راران ماردم          

اشارن غانی ايما  زن در ایان           .  داد رخ داد  یه که نه رای  رخ مای       اتفاق افتاد آن.  تبیین کنن 

 دلیل امیر رران تغییر لباس ره شکل اروپایی ا  این رود کاه لبااس اروپایای          »  :یوی ارتباط می

ره یک یروه یا دوم در افغانستان نبود؛ رنا رر این، امکان ایان کاه تماام ماردم افغاناستان            مح ود

(   40ص:همانجاا )  «.شا  شکل واي  ره خود رگیرن ، زیادتر از طری  لباس اروپاایی تاأمین مای      

ر ین ترتیب نخستین دوره تج دیرایی در کشور را فرار شااه اماان اهلل راه محااق فارو رفات و               

 .نه ت تج د یرایی در افغانستان، دیار ودفف طوالنی م ج ش 

 یتیج،

زیازای شاروع    (  زاختار)اد ماج او از زیستم   .  اد اماج شاه امان اهلل خان نوزازن ازراال رود

تماام ایان ادا اماج ایریاه اصا ح طلباناه تلقای                      .  کردهان دیگر یستر  پی ا   ش  و در زمینه

تواناست تاا    رناررین، اص ياج نمای   .  ها تقویت مودعیت پادشاه رود  شود؛ اما ه ن نهایی آنمی

رنااً   .  پادشاه دراولین مريله ،اص ياج يمی  را مانع نوزازن می رینا     .  يم  جامعه رزوخ کن 

یاه  راا توجاه راه آن      .  زنت هایی را که پایه هان ادت ار ومشرويیت او هستن  ت عیف مای کنا    

توان ترین يواملی که منجر ره شکست تج دیرایی در افغانستان یردی  میتذکر داده ش  يم ه
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زطحی نگرن، تقلی  از غر  ر ون توجه ره مقت یاج جامعاه، نادیا ه      :  ره این نکاج اشاره کرد

زاازد؛ رلکاه    ها و تقارل خشونت آمیز را آن، نه تنها جامعه را را خود  هماراه نمای   یرفتن زنت

شاود کاه پیاما  آن فارو          هان تج د زتیز می  موجب مورع یرفتن ش ی  زنت در دالب جریان

هایی یون هویت، فرهنگ، افتصاد، فساد یسترده در جامعه، ماشرويیت،   رفتن جامعه در رحران

راش  کاه يما ه در دورۀ اماان اهلل           رعف ن امی، آشو  و فشار و ت ادهان دومی و نژادن می   

 .توان ره وروح مشاه ه و يس کردخان ررخی از این فاکتورها را می
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