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 11/2016/ 27            احسان هللا مایار
 

 به افسانه ها باور کرد یا به چشمدید شخص با اعتبار
 خاطرات مرحوم سید شمس الدین مجروح

 دومقسمت 

 در اخیر قسمت اول خواندیم که:

زنان درکار و بار زراعت و دیگر امور خانه با مردان سهم مساوی می گرفتند و در وقت داس درو و جمع 

کردن خرمن اشتراک می کردند. زنان هیزم طرف ضرورت خود را از کوه و جنگل می آوردند و در آبادانی 

جنگ ها و زد و خورد های عشیره و در بین قریه زنان با خانه ها، در گلکاری اشتراک می کردند و حتی در 

مردان خود اشتراک می کردند و زخم و جراحت می برداشتند. زنان از حق میراث محروم بودند و توسط 

پدران و برداران خود به شوهر داده می شدند و از خود اختیار انتخاب شوهر نداشتند اما با این همه در اجتماع 

 ظهار وجود می کردند و در هر نیک و بد سهم می گرفتند.به تمام معنی ا

 و اینک در ادامه  گذشته:

گفتیم اداره  حکومت بسیار قوی نبود و حکومت در امور حیات مردم کمتر دخل می گرفت، برای اینکه از 

از افراد  دخالت حکومت در امور آنها ممانعت شده باشد قاعده یا تعامل در هر منطقه موجود بود که اگر فردی

قبیله به ادارات دولتی در منازعات خود مراجعه کند و عرض و داد نماید از طرف قبیلهء او به او جزای مقرره 

داده می شد که آنرا ناغه می گفتند، اشخاص با داشتن استعداد های خود از قبیل مهارت در جرگه  سخنرانی و 

ش هائیکه طرف تحسین جامعه بود تبارز می کردند و استدالل خوب مردانگی و مهمان نوازی و امثال آن ارز

حیثیت خاصی اختیار می کردند. این جرگه ها و یا شورای های عشیروی عالوه بر امور قصبه و قریه برای 

هم گسستگی و حصول همکاری دیگر عشایر و قبایل دور دست می کوشیدند، و برای حفظ مفاد منطقه وسیع 

مکلف می شناختند. در حوادث بزرگ از قبیل جنگ های داخلی و یا تجاوز  قومی و قبیلوی خودرا مسئول و

اجنبی تدابیر مناسب می گرفتند و مردم خودرا ماهرانه و بدون درد سر به آن خدمات سوق می کردند. این 

 مکلفیت ها گاهی با فیصدی نفوس مرد کار هم بصورت عام و بال استثناء صورت می گرفت.

دان عشیره گاهی تا دم حیات از داشتن کالنتری برخوردار می بودند و گاهی هم تبدیل این ملکان و ریش سفی

 می شدند و کسی دیگری به جای او انتخاب می شد.

من وقتی به مطالعه  امور سیاست، پولیتکل ساینس پرداختم و طرز اداره  روم و یونان باستان و یا عرب های 

آن آسان و ساده بود زیرا من نمونه  آنرا در محیطی که زیسته بودم  قبل از اسالم را می خواندم برای من فهم

دیده بودم و برای من مایه  تعجب نبود و چیزی بسیار فوق العاده معلوم نمی شد. حکومت های عصر یونان 

باستان و دیگر مناطق را این اجتماع عشیروی خوب تمثیل می کرد. آنکه افالطون می گفت، بهترین اجتماع آن 
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ت که صدای نطاق یا منادی مستقیماً به گوش تمام اعضاء آن رسیده بتواند، من در چنین اجتماعی زندگی می اس

کردم و از طبقه بندی افالطون خبر نداشتم، این اجتماعات متفرق و کمونیتی های متعدد از راه اشتراک خون 

دند. مثالً مردم منطقه  ما که شینواری نسب یا از راه ائتالف و هم پیمانی فدراسیون های بزرگی تشکیل می دا

 بودند با صافی ها ائتالف و همبستگی داشتند و در اکثر موارد به اشتراک عمل می پرداختند. 

چرا حکومت ها در این گوشه جهان )افغانستان( و یا دیگر مناطق مماثل آن نتوانسته بود به صورت یک 

را نتوانسته بود اعتماد و اتکای مردم را به خود موسسه اجتماعی طرف ضرورت عامه شناخته شود و چ

 حاصل کند؟

 به عقیدهء من دو عامل مهم در آن دخالت دارد:

 وجود شاهنشاهی های بزرگ در ساحهء عمل و  –اول 

 نه بودن نظریهء دولت در ساحهء علم و ادب. -دو

وع اصلی بر خواهم من با توضیح مختصر ازین دو عامل از موضوع کمی خارج می شوم و بعد به موض

 گشت.

اول: امپراطوری ها و شاهنشاهی های بزرگ که بنأ تشکیل آن به جهانگیری و توسعهء قلمرو و قوت جنگی آن 

بود هیچ صبغهء قومی و یا شهری نداشتند، زیرا ازبین خود مردم و یا خواست مردم به وجود نیآمده بودند. این 

سلطهء خود نگاه می داشتند و اکثراً با گرفتن خراج و مالیات  امپراطوری ها اقوام ومناطق متعددی را زیر

اکتفاء می کردند و برای مردم خدمات اجتماعی که مورد دلچسپی و دلبستگی شان شده بتواند کمتر انجام می 

دادند. این شاهنشاهی ها با شیوهء استبدادی و خود کامه گی مردم را از خود متنفر می ساخت و با کمی ضعف 

ی که در بنیهء شان نمودار می شد به تجزیه و هم پاشیدن و تعدد دولت های خورد و بزرگی تبدیل می و سست

  شدند. این دولت ها هیچ وقت هویت ملی و یا جفرافیائی یا دینی نداشتند و عدم مرکزیت نتیجهء آن بود.

آثار و مباحثی موجود بود دوم: از لحاظ نظر در نوشته جات هر قومی راجع به نظریهء حکومت و طرز اداره 

و آنرا در نصاب تعلیمی خود داخل کرده بودند و هر کسی کمی بهره از تعلیم و تحصیل داشت مثل مباحث 

دیگر علوم از علم سیاست هم آگاهی حاصل می کرد و علماً می فهمیدند که حکومت یک ضرورت اجتماعی 

خیص می کردند. اما در نوشته جات اسالمی ما این است، مفید آنرا از مضر و قانونی آنرا از غیر مشروع تش

مبحث کمتر طرف توجه قرار گرفته است و شاید دلیل آن هم وجود همین حکومت های غیر مطلوب باشد. کلیه 

آثار و افکار افالطون و ارسطو به عربی و فارسی تر جمه شده و از دور عباسیان تا این اواخر خواندن و 

اما کتب جمهوریت افالطون و کتاب سیاست ارسطو و امثال آن تا این اواخر ترجمه آشنائی با آن دوام داشت 

 نشده بود و مردم از آن آگاهی نداشتند.

شما در لتریچر ممالک شرقی راجع به خراج و مالیات، محصول عشر و زکات احکامی یافته می توانید اما 

بابی را در هیچ کتاب نخواهید یافت به استثناء راجع به ارتباط دولت با مردم آداب و قواعد حکومت فصلی و 

 اهل تشیع که در احکام فقیهء آن به موضوع امامت تماس گرفته شده است.

به عقیدهء من این عامل بود که همه مردم به طرف حکومت های خود به حیث حکومت ملی و مربوط به خود 

وض قوه جاذبه )الی المرکز( قوهء دافعه شان و یک موسسهء مفید اجتماعی نمی گریستند و حکومت ها به ع

 )عن المرکز( از خود نشان می دادند. 
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صنعت در آن اجتماع منحصر به این چند پیشه بود آهنگر، دالک، کالل، نجار و یا بافنده این ارباب صنایع 

اشتغال  صنعتگران بسیار ماهری نبودند و صنعت شان یگانه وسیله حیات آنها نبود و به دهقانی و زراعت هم

می کردند، احتیاجات بسیار ابتدائی مردم را رفع می کردند، آنها جز عشیره و قوم نبودند مردمان غریب و 

بیگانه به شمار می آمدند و به نظر تحقیر دیده می شدند. طبیب در هر جا موجود نبود در بعضی شهر های 

 هم می کردند. ...خورد و بزرگ طبیبان یونانی یافت می شد که خود شان دوا فروشی 

جنگ استقالل پایان یافته بود اما عامهء مردم و حتی طلبه هم به آن ارزشی قایل نبودند زیرا عامهء مردم بعد 

از خروج انگلیس در جنگ دوم افغانستان، دیگر فکر نمی کردند که آنها تابع انگلیس هستند و یا زیر سلطه یا 

مملکت خود تغییر بزرگی نمی دیدند و هم بعضی فکر می کردند که حمایت اجنبی قرار دارند، لهذا در حالت 

این جنگ سوم برای استرداد اراضی از دست رفتهء دولت افغانستان رخ  داده بود که آن نتیجهء مطلوب به 

دست نیآمده لذا این جنگ را افتخار بزرگی نی بلکه ناکامی تصور می کردند. من در این مباحثه ها طرف واقع 

و به یاد دارم هر چه می کوشیدم مدعی را قناعت بدهم و به معنی استقالل اورا آشنا سازم موفق نمی  می شدم

شدم و اما امان هللا خان را بحیث یک پادشاه خون گرم جوان وغازی و دشمن انگلیس می شناختند و به او این 

 افتخار را می دادند.

ملکت تطبیق می شد. والیت کنر بحیث حکومت کالن تشکیالت اداری جدید به ظهور آمد و در هر گوشهء م

 نام داشت که به آن دیار آمد. 1شناخته شد و جز والیت ننگرهار بود. نخستین حاکم کالن عبدالرزاق خان

او به خانهء ما در راه سفر به اسمار توقف کرد و نهاری را با ما صرف نمود، لباس کرتی و پتلون به تن و 

ریش خودرا تراشیده و بروت های خودرا به سبک مود آن روز نیمه تراشیده بود، آدم  کاله شپو بر سر داشت و

قوی البنیه و فربهی بود که قیافه و لباس او نا اشنا و غریب جلوه می کرد. مردم ده ما به تعجب به او می 

که در وضع او  نگریستند و مخصوصاً بروت نیمه تراشیده اورا نمی فهمیدند. بعد از رفتن او در تبصره های

می شد مردم می گفتند چون او در غزا )جنگ استقالل( جبن و بزدلی نشان داده بود پادشاه برای توبیخ به 

تراشیدن نیمه بروت اورا مکلف ساخته است، این تغییر از تراش ریش و بروت او بعد ها مرا به این نتیجه 

جیه وتعبیر آن هستند و چون حقیقت را نه می یافتند متوجه ساخت که انسان ها در پی یافتن علت هر پدیده و تو

با تفلسف و تخیل خود برای آن علتی و توجیهی می پرداختند. بیشتر حصه ادب  و نوشته خوان  لیتریچر 

 باستانی بر همین غریزه بنا شده است و افسانه ها و اساطیر آنها این وجیهه را دارد.

 ر من به یاد بروت های عبدالرزاق خان می افتادم.بعد ها در اکثر مباحث میتافزیک و اساطی

 ره افسانه زدند ندیدنـد حقیقـتچـون  جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه

گفتیم اکثریت مردم به زراعت و مال داری مشغول بودند اما باغ داری و کاشتن سبزیجات و ترکاری کمتر 

حاظ ترکاری اکثر آنرا نمی شناختند. ما در باغچه درختان رواج داشت. از لحاظ میوه این محیط فقیر بود و از ل

 میوه محدودی داشتیم و کشت و کار ترکاری هم می شد.

 ... من بار اول بادنجان رومی را دیدم آنرا نشناختم و فکر می کردم کدام میوه است که من ندیده ام.

                                                           

 گماشته شداین عبدالرزاق خان غیر عبدالرزاق خانی است که در وقت نادرشاه به وظیفه  1
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چای با چه سرعت در محیط ما مانند  نوشیدن چای هم کمتر معمول بود و من می دیدم که مروج شدن و نوشیدن

وار بیشتر و زودتر مروج . تنباکو نوشی با قلیان و به صورت نس2بعضی نو آوری های دیگر رواج می یافت

 گشته بود.

 تحول در اجتماع

در چنین اجتماعات کم کم تحول رخ می داد و حرکت به سوی بعد از جنگ استقالل و استقرار حکومت امانی 

یر در اوضاع شروع شد. در تحوالت دورهء امانی چند چیزی بسیار مهمی انجام یافت که باعث انکشاف و تغی

اصالح و انکشاف سریع به شمار می رود، این اصالحات از حصول استقالل کمتر نبود اما متأسفانه تاریخ 

اوضاع مدنی نگاری ما که منحصر به دودمان سلطنتی و حکایت از حکومت هاست کمتر به تاریخ اجتماعی و 

محیط تماس می گیرند. این گونه واقعات را ضمنی و بصورت مختصر گاهی یاد آوری کرده اند اما به تشریح 

و تحلیل آن طوریکه شاید نه پرداخته اند، از غزنویان، غوریان و سلجوقیان و باآلخره سدوزائیان و محمدزائیان 

کایت کرده اند اما به طور عموم از محیط و مؤرخین صحبت کرده اند، از جنگ ها و شکست های آنها ح

پسمنظر دورهء آنها چیزی کمتر گفته اند. در عصر امانیه بعد از حصول استقالل که یقیناً بر حیات سیاسی ما 

 تأثیر بسزائی داشت این چند اصالح به عمل آمد که طور مختصر به آن اشاره می شود:

و آن را )سه کوت( می گفتند یعنی حاصل زمین به سه  مالیات که به صورت جنس از مردم گرفته می شد -1

بخش تقسیم می شد، به این ترتیب که یک بخش از کشت کننده و یک سهم از مالک بود و ثلت دیگر آن به 

دولت تعلق داشت. حاصل زمین هر چه می بود باید بدین منوال خراج می پرداخت و عمالً به دولت عشر 

برای جمع آوری مالیات اجاره داران داوطلبی حاضر می شدند که به آن حاصالت هم نمی رسید زیرا 

دهات و قصبات گشت و گذار می کردند و به جمع آوری مالیه می پرداختند اما یک مقدار آنرا با صاحب 

زمین سازش می کردند و خود شان می گفتند و مقدار دیگری را هم به مامورین و محاسبین دولت می 

هم تحویلداران جنسی حیف و میل می کردند و به خزینهء دولت باقی ماندهء آن می دادند و مقداری را 

رسید اما زراعت پیشگان و مالکان بسیار نا آرام و معذب بودند. عالوه بر مالیات جنسی خدمات اجباری 

ل آبادی هم به آنها متوجه بود که به اندازهء سهم مالکیت خود آنرا انجام دهند، این خدمات اجباری از قبی

عمران و سرک ها و پل ها و عمارات دولتی بر دیگر افراد اجتماع هم تحمیل می شد و عالوه بر آن مقدار 

از حاصالت مردم را با قیمت کمتر از قیمت بازار از مردم برای رفع ضروریات دولت می گرفتند، این 

 عملیه را بیگاری می نامیدند.

عوض آن مالیهء نقدی به اندازهء صالحیت زمین و مقدار زمین  امان هللا مالیات جنسی را ملغی ساخت و

آن تعیین کرد که بمراتب از مالیات جنسی هم کمتر بود و هم در حصول و ادای آن سرگردانی و نا آرامی 

رخ نمی داد. مردم به زمین و مالکیت دلچسپی گرفتند و به آبادانی و انکشاف زمین غیر مزروع پرداختند 

القهء مردم به زمین داری و سرمایه گذاری در آن زیاد شد. قیمت زمین باال رفت و حاصل و دلبستگی و ع

زمین خودرا آزادانه در بازار به فروش عرضه می کردند و منفعت بیشتر به دست می آوردند. کار های 
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 6از5

دولت بصورت اجرت و اجاره صورت می گرفت و آن باعث توزیع ثروت و زیادت پول نقد در اجتماع 

 .شد

برای امور اداری و اجراات حکام و عمال دولت قوانینی نافذ ونظام نامه ها و مقرراتی وضع گشت که تا  -2

حد زیادی از خودسری و تعدای آنها جلوگیری می کرد. صالحیت ها توسط این قوانین محدود و معلوم 

نفوذ دولت و بر قراری گشت و هم واحد های اداری در هر ناحیه تأسیس شد که این تکثیر اداری به اعمال 

 نظم در محیط کمک کرد و هم برای مردم در مراجعات به دوایر دولتی تسهیالتی رخ داد.

مکاتب ابتدائی و سواد آموزی در هر جا وهر منطقه گشوده شد و اطفال و جوانان بیشتری را به خود جلب  -3

 کرد.

باعث انکشاف ذهنی مردم و تشویق اخبار و جراید عالوه بر مراکز در اطراف والیات بوجود آمود که  -4

نویسندگان و ادیبان گشت. شاعران و مقاله نویسان جوان زیاد شدند و در تحریر و افاده انقالبی به وجود 

 آمد.

برای قبیلهء خانوادهء سلطنتی )محمدزائی ها( و بعضی از خوانین، متنفذین، روحانیون نقد و جنس بنام  -5

ه می شد، این مستمری و معاش لغو شد تا کسی مأموریتی نداشت و مستمری ماهوار از خزینهء دولت داد

خدمتی انجام نمی داد مستحق معاش شناخته نمی شد و به این وسیله این سرداران و سرکردگان و اعضای 

جوان فامیل شان به مشاغل دیگر رخ آوردند و دیگر بار دوش مالیه ده نبودند. حتی افراد خانوادهء سلطنتی 

امتیاز محروم گشته بودند به مشاغلی قبیل طب و انجنیری و امثال آن سوق شدند که در حیات که از این 

بعدی جامعهء افغانی اعضای مفید ثابت شدند و درین اصالحات مستمری که به پدر مرحوم ما نیز داده می 

 شد این هم از بین رفت.

و های بزرگی هم شد که منجر به آشوب با تمام فضایل و مزایای دورهء امانی، امان هللا خان مرتکب سه

افغانستان و سرنگونی خود او گشت. او در عصری ساختن مملکت از عجله و ناسنجیدگی کار می گرفت. او 

فریفتهء ظواهر مدنیت غرب بود و بیشتر از تحمل عقاید به نو آوری ها دست زد که مقبولیت و شهرت خودرا 

می گفت و حق هم داشت که او را انقالبی بگویند اما قوتی را که چنین  از دست داد. او خود را پادشاه انقالبی

انقالب اجتماعی به کار دارد با خود نداشت. ماشین عسکری و جنگی او ضعیف و غیر فعال بود و پشتیبانی 

ی یک گروه قوی مردم را که با او همنوائی داشته باشد هم نداشت و در همکاران خود هم مردمان شایسته و الیق

 را هم کمتر داشت که درین راه مؤید و مددگار او باشند.

من این را از فاصلهء زمانی دور و درازی می بینم و به آن چنین قضاوت می کنیم، در خود جریان بغیر از 

جریان و امواج آن چیزی به نظر نمی آید و من از آن جریان حظ می برم و به آن حسن نظر و اعتقاد راسخ 

 داشتم.

از نو آوری های امان هللا خان یکی هم سیستم قرعه کشی گرفتن عساکر بود که سیستم سابقهء عبارت از 

عسکر خوش به رضاء و دایمی از بین رفت و سیستم نو هر افغان جوان را به خدمت عسکری مکلف می 

و راضی نبودند و  ساخت. احصائیهء نفوس ترتیب شد و این عملیه زیر اجرا در آمد. مردم ازاین سیستم خوش

هم اردو با این ترتیب جدید در مراحل اول تضعیف و متزلزل شد. خدمات اجباری عسکری و تعلیمات ابتدائی 

اجباری مردم منزجر شده را بر می انگیخت و در بعضی مناطق تمرد و عکس العمل در مقابل آن دیده می شد. 



  
 

 

 6از6

در آن علمای دین بر الحاد رژیم فتوی دادند و اکثر نو  قیام و بغاوت در والیت پکتیا از همه مهمتر بود زیرا

 آوری های قانونی و تعلیمی را تقبیح کردند.

 ادامه دارد
 
 

  
 

 
 

 


