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 چکیده

یک گفتامن مسلط اجتامعی و  مثابهبه ی عقالنی آنهاآموزهدین اسالم و 

و تجاوز نظامی استعامر  سه جنگ مردم افغانستان را در دوران عقیدتی

 و هادالانگلیس توان و نیرو بخشیده است. با این نگرش نگارنده سعی دارد 

ی گفتامن عقالنیت اسالمی در مبارزه با استعامر انگلیس را با هانشانه

 بر اساسی و همچنین اکتابخانهاستفاده از منابع تاریخی و روش پژوهش 

به تحلیل و خوانش گیرد.  و موف متأثر از میشل فوکو الالکروش گفتامن 

ی هاآموزه٪ جمعیت و نفوس افغانستان، پیرو دین اسالم است و 99حدود 

شده است. بنابراین نی آن در متام زوایای زندگی مردم افغانستان نهادینهعقال 

گفتامن عقالنیت اسالمی در مبارزه با استعامر انگلیس را  اسالم دال مرکزی

های عمیق در بندی آن، ریشهها در مفصلها و نشانهشکل داده و سایر دال

عاملان دین در  ر، نقشهای دینی و عقیدتی مردم دارد. دال أُولی األماندیشه

در مبارزه با استعامر انگلیس و استقالل کشور را بازمنایی  خان اللهامانتعیین 

کند. دال فتوا پیوند عمیقی بین مردم و عاملان دین علیه استعامر را پدید می

بخشیده است و به همین ترتیب دال نفی سبیل با  و استحکامآورده 

ستان در برابر سپاهیان استعامر را ی مختلف، رزمندگان افغانعنرصها

پدیدارمنوده است. عنارص نفی سبیل مانند عنرص فرهنگی، سیاسی و 

استعامر انگلیس وارد کرده و رسانجام  های مهلکی بر پیکریدیپلامسی رضبه

عنوان یک و خود به استعامر را با خروج اجباری از افغانستان به حاشیه رانده

ر نشسته است. حال پرسش اصلی این است گفتامن مسلط اسالمی به مث

نقش عقالنیت اسالمی در مبارزه با استعامر انگلیس چیست؟ هدف از  که

ی عقالنیت اسالمی و تأثیر آن در هانشانهو  هادالاین پژوهش، بازمنایی 

نشان  هاافتهعلیه استعامر انگلیس است. ی توامنندی مردم افغانستان

 ی آنهانشانه و هادالمتکی به اسالم و  هراندازه، مردم افغانستان دهدیم

بوده به هامن میزان توامنندی و پیروزی در عرصه مبارزه با استعامر انگلیس را 

 به دنبال داشته است.

استعامر انگلیس، دال أُولی األمر،  عقالنیت اسالمی، مبارزه، واژگان کلیدی:

 دال فتوا، دال نفی سبیل

 

Abstract 

The religion of Islam and its rational teachings as a 

dominant social and ideological discourse have 

empowered the Afghan people during the three wars and 

military aggression of British colonialism. With this 

attitude, the author tries to show the signs and symbols of 

the discourse of Islamic rationality in the struggle against 

British colonialism by using historical sources and library 

research methods. And also to analyze and read according 

to the method of Laclau and Moff discourse influenced by 

Michel Foucault. About 99% of the population of 

Afghanistan is followers of Islam and its rational teachings 

are embedded in all aspects of the life of the Afghan people; 

Thus, Islam forms the central sign of the discourse of 

Islamic rationality in the struggle against British 

colonialism, and other signs and symbols in its articulation 

have deep roots in the religious and ideological thoughts of 

the people. Dall-Auli al-Amr. It represents the role of 

religious scholars in appointing Amanullah Khan in the 

struggle against British colonialism and the country's 

independence. Dall fatwa It has created and strengthened a 

deep bond between people and religious scholars against 

colonialism In the same way, Dall Nafyee Sabill with 

different elements, Afghan warriors have not appeared 

against the colonial armies. Elements of Dall Nafyee Sabell, 

such as the cultural, political, and diplomatic elements, 

have dealt a fatal blow to the British colonial body, 

eventually marginalizing colonialism by forcing it out of 

Afghanistan and becoming a dominant Islamic discourse. 

Now the main question is what is the role of Islamic 

rationality in the struggle against British colonialism? The 

purpose of writing is to represent the signs and symbols of 

Islamic rationality and its impact on the ability of the 

Afghan people against British colonialism. The findings 

show that the people of Afghanistan have relied on Islam 

and its signs and symbols as much as they have been able 

to achieve victory and victory in the fight against British 

colonialism. 

Keyword :Islamic rationality, struggle, British colonialism, 

Dall-Auli al-Amr,Dall fatwa, Dall Nafyee Sabell. 
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 مقدمه

تجاوز استعامر انگلیس به خاک افغانستان این نگرانی را به 

ی جهان کشورهاهمراه داشت که افغانستان مانند سایر 

 استعامر انگلیس عالوه بر انگیزه قرار گیرد. تحت استعامر

آوردن منابع غنی آن،  به چنگترصف خاک افغانستان و 

غلبه و تفوق بر حریف قدرمتندش یعنی امپراتوری  هدف

، اما ظاهر سیاست انگلیس کردیمروسیه تزاری را نیز دنبال 

ی هادولتحامیت و همکاری دوستانه با اصطالح به

هار دوستی یا به عبارت بهرت، فریبکاری افغانستان بود. اظ

استعامر انگلیس با افغانستان از طریق حکام به منایش 

استعامر  نشاندهدست. شاه شجاع بارزترین شدیمگذاشته 

مستقیم استعامر بود. با توجه با  تیموردحامانگلیس بود که 

نیرو از سوی  نیتریقو این انگیزه و ابزار استعامر انگلیس، 

ان که بتواند استعامر را با شکست مواجه سازد، افغانست

ی عقالنی اسالم بود. هاآموزهی مردمی توأم با هازشیخ

ی هانشانهو  هادالگفتامن عقالنیت اسالمی،  جهتنیبد

وجود داشت و  ی اجتامعی و عقیدتی مردمهاشهیانددر  آن

ی متوالی استعامر انگلیس و در تجاوزهاافغانستان را در برابر 

رصه مبارزه با آن غلبه و تفوق بخشید و رسانجام استعامر را ع

 بیرون راند. کشورشاناز 

 پیشینه پژوهش

زمینه  عقل گرایی البته از نوع عقل عملی آن  آثار و دیدگاه   در

های  محمد عابد الجابری اندیشمند مغربی را می توان نام 

برد. جابری در بحث  عقل سیاسی اسالم،  عقل عربی را 

اسالمی را بر -ی عقل  عربیر یگشکلمطرح منوده و بحث 

ل و محور  عقیده، قبیله و غنیمت به صورت گسرتده تحلی

ی از هامن عقل سیاسی ر یرپذیتأثبررسی کرده است. با 

کارشناسی  نامهانیپانوروزی  نیمحمدحساسالمی، -عربی

عقل سیاسی در جمهوری اسالمی ارشد خود  را با عنوان 

تدوین و عقل سیاسی در  جمهوری اسالمی را بر مثلث   ایران

تفاوت این پژوهش  امت، ملت و  نفت تطبیق داده است.

نوروزی را می توان هم در موضوع بحث یعنی دو  نامهانیاپبا 

کشور ایران و افغانستان و هم در محورها و رویکردهای آن 

دانست. موضوع پایان نامه نوروزی  مسائل سیاسی، 

و اجتامعی و اقتصادی ایران با رویکرد تشیع  امت،  ملت 

است، اما موضوع و رویکرد این پژوهش مسائل  نفت

 ریتأثدتی اسالمی  و سنتی جامعه افغانستان و عقی-فرهنگی

 در منازعات داخلی و خارجی کشور است. آن

 روش پژوهش

روش تحلیل این پژوهش الهام گرفته از محوریت بحث  

 متیو غنعقیده است که جابری در مثلث عقیده،  قبیله 

اسالمی انجام داده  است.  این روش -عقل سیاسی عربی

گرایانه بهره گرفته زمینه و گرایانهروش منتای از گونهتحلیل، به 

عقل »که جابری بخش مهمی  گونههامنیعنی  است.

عقیده شامل آیات و روایات مباحث را به « سیاسی در اسالم

 ین پژوهش البته صورت کلی ااختصاص داده است در 

مانند اولی األمر، فتوا، نفی  اسالمی عقالنیت یهامؤلفه

 ندیدر فرانه جزئیات متون اسالمی   ی آنهاو شاخصهسبیل 

مبارزه افغانستان با استعامر انگلیس مورد بررسی و تحلیل 

 قرار گرفته است.

 مفاهیم

اسالمی از دیگر نکاتی  بحث عقالنیت با پسوند عقالنیت:

که عقالنیت  تعبیری نیترکینزداست که نیاز به توضیح دارد. 

صدرالدین  «القرآنی العقل»را با پسوند اسالم آورده، تعبیری 

 یَمرَاتِبُُه ُهَو الذ یانَّ لِلَْعْقِل َمرَاتَِب وأعل»شیرازی است. 

. قَْد یَو الَْعْقِل االجامل َو الَْعْقِل القرآن یطلَُه الَْعْقِل البس یقال

مبدأ  یهف یالَْعْقِل الذ یهتسم یَوقََع االصطالح ِمْن أَقَْواٍم عل

اصطالح نامه فلسفه ) «اَ یاملعقوالت َعْقالا قرآن یلتفاص

(. هدف از عقالنیت اسالمی، 3/436: 1395 ، اسالمی

در مبارزه با استعامر  های عقالنیت اسالمکارکرد مؤلفه

است؛ بنابراین بایستی رساغ عقل عملی رفت. عقل عملی را 

جوادی آملی ناظر به آیه رشیفه )أتأمرون  ازجملهاندیشمندان 

انتم تتلون الکتاب افال الناس بالرب وتنسون انفسکم و 

و  دیدهیمو فرمان  دیخوانیمتعقلون(، آیا مردم را به نیکی 

گوید کاربرد ـ میدیکنیمنتعقل  ، آیادیکنیمرا فراموش  خود

آملی، جوادی) عقل در این آیه ناظر به عقل عملی است

عملی هامن است که برخی از روایات  عقل (.3/72 :1396

 )ع(عبداللهیابمانند روایتی که از  نیز به آن اشارت دارد،

قُلُْت لَُه َما الَْعْقُل؟ قَاَل : َما ُعِبَد ِبِه الرَّْحَمُن است:  شدهنقل

ی از امام عنی (.45-46 :1387نائینی، واکتسب ِبِه الِْجنَاِن )

فرموده  در پاسخگردیده که عقل چیست؟  سؤال ع()صادق
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آن خداوند متعال پرستش  لهیوسبهعقل آن چیزی است که 

عقل نصیب انسان  لهیوسبهالهی  و رضوانو بهشت  گرددیم

. از آیه رشیفه و روایت، عقل عملی توأم با کاربرد گرددیم

. جابری گرددیمی گوناگون استفاده هادر زمینهعقل 

وسیله هر فرهنگی به معنای اندیشیدن به» گوید:می

ست که محورهای اندیشیدن در بسرت دستگاه مرجعی ا

ها، میراث فرهنگی و محیط اجتامعی و نگاه به اساسی آن

که چنانآینده و حتی نگاه به جهان و هستی و انسان، آن

 «سازد، قرار دادههای آن فرهنگ آن را مشخص میمایهبن

(. از همین بحث ساختار فرهنگی و 27: 1389)جابری، 

افغانستان،  یو فرهنگاجتامعی و رضورت آن در نظام فکری 

ی آن در مبارزه هامؤلفهنقش عقالنیت اسالمی و  الزم است

قرار ی موردبررسبر اساس نظریه گفتامنی  سیاستعامر انگلبا 

هدف از عقالنیت در این نگارش،  درهرصورت. ردیگ

عقالنیت به معنای فرهنگی آن است نه معنای استداللی و 

الالند دانشمند فرانسوی عقالنیت  گونه کهبرهانی آن هامن

عقل بر »فرهنگی و برهانی را از هم تفکیک کرده است 

برساخته و متعارف.  سازنده یا کنشگر یا فاعل است یا عقل

عقل بر سازنده فعالیت ذهنی است که عقل در هر استدالل 

ها پاره از وسیله آندهد تا بهها را انجام مییا پژوهشی آن

لی را استخراج کند که چنین عقلی نزد اصول و قواعد ک

همگان یکسان است، اما عقل برساخته یا متعارف، مجموعه 

ثابت و یکسانی است که از دوره تاریخی تا دوره تاریخی دیگر 

کند؛ بنابراین و گاه از شخص به شخص دیگر، تفاوت پیدا می

شده و عقل برساخته یا متعارف، نظامی از قواعد ساخته

ای از تاریخ است که در آن دوره ارزش و ه در دورهشدپذیرفته

 .(11: 1389جابری، )« اعتبار مطلق برخوردار است

گفتامن از دیگر نکاتی قابل توضیح است.  هینظر گفتامن:

ساختارهای فرهنگی و  در نظریه گفتامن، فوکومیشل 

کند که در میمحصوالتی از قدرت تلقی  مثابهبهاجتامعی را 

ها در حال تولید و بازتولید است. وی برای قالب گفتامن

 فرهنگ هیچ اصل فرا گفتامنی را قائل نیست و معتقد است

ها در شکلی سیال در قالب گفتامن همه عنارص فرهنگ به

پایه پژوهشی است فرهنگ برای فوکو یک حال سیالن است.

دهد، وی که موضوعات را در قالب آن موردبررسی قرار می

و شکل  دنبال مکان ای تعریف قدرت، بهطور که بجهامن

پیرامون فرهنگ نیز وی به یکرسی  اعامل قدرت است.

(. 31: 1390نوروزی، ) کندرمزهای بنیادین فرهنگ اشاره می

عنوان قلمرو عام ازنظر فوکو گفتامن سه معنا دارد: گاهی به

عنوان قابلیت تفرد گروهی از ها، گاهی بهی گفتهبرای همه

یافته که موجب شامری عنوان عملی نظامگاهی به ها وگفته

: 1391حقیقت، ) شودها است، اطالق میمشخص از گفته

(. نکته که نظریه گفتامن را با مباحث تاریخی نزدیک و 528

سیاسی از دیدگاه  نگاری اندیشهمسئله تاریخ سازد،مرتبط می

جز با درک صحیح مفهوم  نگاری فوکوفوکو است. نظریه تاریخ

. حال با توجه به مطالب (436هامن: )گفتامن میرس نیست 

صورت در بحث مفاهیم به که در مقدمه و همچنین نکاتی که

ی هانشانه ها وبندی دالکوتاه اشاره شد، بحث مفصل

گفتامن عقالنیت اسالمی و تحلیل آن در مبارزه با استعامر 

 .گیردانگلیس موردبررسی قرار می

 عقالنیت اسالمی و دال اولی األمر

ازآنجاکه پیرامون معنا و مفهوم اولی األمر، بین مفرسین 

صورت خاص، صورت عام و بین شیعه و اهل سنت بهبه

فر اختالف دیدگاه وجود دارد، الزم است اولی األمر از منظر 

بررسی گردد؛ اما به خاطر پرهیز از اطاله کالم؛ تنها گزیده  نیقی

گردد: گاه سه نفر مفرسین شیعه و سنی مطرح میاز دید 

البیان پیرامون تفسیر آیه رشیفه یا أَیَها عالمه طربسی در مجمع

الَِّذیَن آَمنُوا أَِطیُعوا اللََّه َوأَِطیُعوا الرَُّسوَل َوأُولِی اأْلَْمِر ِمنْکْم 

بیت . ازنظر طربسی، امامان معصوم از اهل(59نساء: )

: 1995طربسی، )اولی األمر معنا شده است  )ص(پیامرب

های اولی األمر زمخرشی عدالت داشنت را از ویژگی (3/114

دانسته و خلفای راشدین را مصداق برای حفظ و احتیاط آن 

. (1/402: 2008زمخرشی، ها قلمداد کرده است )ویژگی

فخررازی، داند )فخررازی عصمت را رشط برای اولی األمر می

، اما در افغانستان اکرث امراء و حکام (4/113-112: 2001

عنوان اولی األمر انتخاب افغانستان با تأیید بعض علام به

گردیدند. بر این اساس نقش أُولی األمر در تاریخ 

بررسی و تحلیل است. یکی استعامرستیزی افغانستان قابل

از محققان غربی پیرامون مدیریت قوانین اسالمی در جامعه 

گونه توصیف ن، قدرت و اختیارات روحانیون را اینافغانستا

نقش اساسی (. Weston, 1962: 75کرده است )

روحانیون در نصب و تأیید شاهان بر امور مملکت و در تعیین 
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به همین (. 6: 1388نوید، است )انکار صلح و جنگ غیرقابل

را در رأس « بچه سقا»الله مشهور به ترتیب روحانیون حبیب

به « شمس الحق مجددی»رداد و با پیشنهاد حکومت قرا

: 1388بینش، امارت برگزیده و امیراملؤمنین خوانده شد. )

الله خان از مقام اولی عزل بعضی شاهان مانند امان( 130

در این زمینه . خانم نوید األمری نیز توسط علام صورت گرفت

باید تذکر داد که مخالفت علامی بزرگ » چنین اشاره دارد:

آغاز یافته بود. به قول  قبالابرعلیه قدرت مستبد شاه  کشور

م مولوی عبدالواسع قندهاری که 1926عبدالحی حبیبی در 

به جناح آزادیخواه علام ارتباط داشت و در ابتدا از حامیان 

در مسجد پل  شیهاخطبهاصالحات امانی بود، دریکی از 

کرد. های شاه اشاره خشتی کابل به عدم موافقتش به پالیسی

قندهاری در طی این خطابه همچنان توضیح داده بود که 

ی قرآنی علامی منور هاهیآدر  مقصد از عبارت أولی األمر

 همو در چگونگی ساقط (.191: 1388، )نوید« باشندیم

از سوی  اللهامان شدن اطاعت، بیعت و مقام أولی األمری

علام نگاشته است: در اوایل ماه سپتامرب فضل الرحیم 

مجددی پرس ارشد شمس املشایخ فتوای را که به امضای 

نفر از علامی کابل و اطراف آن رسیده بود صادر کرد. در  400

ی که مغایر هارفورمالله خان را به خاطر این فرمان، علام امان

های ینوآور با رشیعت بود متهم کردند و ادعا منودند که 

دشاه که یک پا سانینبدالله خان معادل کفر است. امان

بود، دیگر موقعیتی بود که اطاعت از وی  شدهاعالنکافر 

(. به همین شکل پیرامون 196: 1388نوید، ) یدگردیمساقط 

یکی از علامی دیو بند سلطنت  مسئله أولی األمری شاهان

عنوان أُولی األمر و امیر قلمداد کرده محمد ظاهر شاه را به

 : ن(.1382قاسمی، است )

عنوان حاکم الله در آغاز بهکه هرچند امانذکر اینقابلنکته 

سیاسی و مقام أُولی األمر از سوی علام برگزیده شد و تا حد 

استقالل کشور پیش رفت. در حقیقت استقالل کشور بر 

نظیر الله( و حامیت کماساس اراده جدی امیر غازی )امان

الله مان؛ زیرا اافتمردم در دفاع از اسالم و میهن تحقق ی

نخست توسط علام و رهربان دینی در کابل تاج گزاری شد. 

مشهور به شمس « فضل مجددی»علامی امثال حرضت 

صاحب  مألمشهور به « آخوندزاده حمید الله»املشایخ و 

تگاب، مراسم دستار بندی امیر را در مسجد عید گاه کابل 

لی و محبوبیت و مقام أُو  (64-65: 1388نوید، )انجام دادند 

الله مسلامنان خارج از کشور را نیز به خود األمری امان

معطوف ساخت و حتی تصور و برداشت مسلامنان، چنین 

الله یکی از بود که پس از فروپاشی خالفت عثامنی، امان

ای مقام خالفت جهان اسالم خواهد بود نامزدهای برجسته

که أُولی األمری تا وقتی»و این مقام  (30: 1395عابدی، )

غبار، )« علناا از دشمن دین و وطن حامیت نکند پابرجاست

الله از مقام أُولی اما به دلیل فاصله گرفنت امان (،449: 1346

 ختیفرورها و ارکان حکومت او را األمر، شورش مختلف پایه

 (.572، 582، 1/586-2: 1385فرهنگ، )

 عقالنیت اسالمی و دال فتوا

چنین « می والقضایا املعارصهموسوعه الفقه األسال »فتوا در 

 َعنْ  َجَواباا املفتی یخرب هی الفتوی»تعریف شده است: 

ا ُسَؤاالا  یکن لَمْ  انَّ  وَ  األحکام ِمنَ  لحکم أَوْ  ُسؤَالٍ   هی أَوْ .َخاصًّ

 أوالجدیده القدیمه الُْوقَّاعِ  ِمنَ  َواقََعهُ  فی الرشعی الحکم بیان

ی هادالمسئله فتوا از  (.12/280: 2010زحیلی، « )الحادثه

بندی گفتامن عقالنیت در مفصل تواندیمی و اساسمهم 

ای استعامرستیزی اسالمی باشد زیرا کارکرد فتوا در مسئله

های اجتامعی و برجسته و انکارناپذیر است. فتوا در اندیشه

یعنی « احمدشاه ابدالی»ادارات حکومتی افغانستان از زمان 

آغاز افغانستان نوین، پدید آمد و مجموعه قواعدی تحت 

از سوی علام تألیف گردید « احمدشاهیفتاوای »عنوان 

(. فتواهای مشابه نیز خارج از افغانستان و 9 :1388نوید، )

شد و پیروانش را در حوزه عمدتاا از هندوستان نیز صادر می

خواند. فتواهای ها فرامیسیاسی افغانستان علیه انگلیس

 مألکه از سوی روحانیون برجسته و نامی کشور مانند 

، تحول شدیمصادر « آخوند صوات»روف به عبدالغفور مع

کرد و مردم طبق عمیقی بین پیروان و مریدانش ایجاد می

ها علیه استعامر انگلیس به مبارزه فرمان و دستور آن

(. در جریان جنگ دوم 162: 1386افغانی، )پرداختند می

م، روحانیون 1878افغانستان و انگلیس، در دسامرب 

از شیعه و سنی، در خط مقدم نربد،  آزاداندیش و فداکار اعم

خواندند مردم را با صدور فتوای وجوب جهاد، به مبارزه فرامی

 مأل»م، 1909(. به همین ترتیب در 65: 1387صفدری، )

با صدور فتوا مردم را به اتحاد و مبارزه علیه « نجم الدین هده

زمان و مشابهی دیگر ها دعوت کرد و فتوای همانگلیس
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تأثیر عمیق در روحیه « آخوندزاده موسهی»وسیله به

(. در 41: 1388نوید، )استعامرستیزی مردم افغانستان نهاد 

جنگ سوم افغانستان و انگلیس نیز روحانیون مشهور و طراز 

شمس املشایخ فضل محمدخان »اول کشور، امثال 

همزه  مأل»، «حاجی عبدالرزاق خان اندرزی« »مجددی

قاضی عبدالرحمن خان »، «مالمحمد جان خان»، «خان

، «عبدالرشید خان مأل»، «صاحب امتان زای مأل»، «پغامنی

صاحب زاده غالم »و « عبدالحمید صاحب غزنوی مأل»

و غیره بودند که روحیه استعامرستیزی مردم « رسول خان

افغانستان را با صدور فتوای وجوب جهاد، تقویت بخشیدند 

 (.72: 1387صفدری، )و مردم را آماده و بسیج کردند 

 عقالنیت اسالمی و دال نفی سبیل

پیرامون معنا و مفهوم نفی سبیل، عالمه سید محمدحسین 

طباطبایی در تفسیر آیه رشیفه لَْن یْجَعَل اللَُّه لِلْکاِفریَن َعلَی 

که اما این»( توضیح داده است: 141نساء: ) الُْمْؤِمنیَن َسبیالا

نین و مسلط بر آنان خداوند تعالی هرگز کفار را مافوق مؤم

دهد؛ معنایش این است که حکم از امروز به نفع قرار منی

مؤمنین و علیه کافران است و تا ابد نیز چنین خواهد بود و 

شود و این خود اعالمی است به منافقین هرگز برعکس منی

که به هدف شوم خود برسند مأیوس که دیگر برای ابد از این

ها و باألخره فتح و فیروزی همه دوره حکم این آیه درباشند و به

: 1386طباطبائی، )« از آن مؤمنین و علیه کافران خواهد بود

دال نفی سبیل در گفتامن  کهنیانکته قابل توضیح (. 5/189

ی شناوری هادالشامل  افغانستان، عقالنیت اسالمی

عنارص  عنوانبهی، بندمفصلقبل از عمل  هادالاست که آن 

دال نفی  قتیحقوجود داشت و در  عقالنیت نفی سبیل

سبیل در مبارزه افغانستان با استعامر از همین عنارص 

 شکل یافته است.چندگانه 

 عنرص فرهنگی نفی سبیل

گردد. این نکته فرهنگ معنای عام دارد و شامل عقیده نیز می

 اندیشیدن»کند: گونه تعریف میرا محمد عابد الجابری این

وسیله هر فرهنگی به معنای اندیشیدن در بسرت دستگاه به

ها، میراث فرهنگی و مرجعی است که محورهای اساسی آن

محیط اجتامعی و نگاه به آینده و حتی نگاه به جهان و هستی 

های آن فرهنگ را مشخص مایهکه بنچنانو انسان، آن

(. عنرص 27: 1389جابری، )« سازد، قرار داده استمی

بندی گفتامن عقالنیت اسالمی نقش هنگی در مفصلفر 

اساسی در مبارزه با استعامر داشته و این مسئله از سوی 

ها و جامعات ترین نهاد فرهنگی؛ یعنی مساجد، جمعهبزرگ

آغاز شد و تأثیر عمیق در مبارزه مردم افغانستان علیه انگلیس 

ناحیه  در« سید قاسم»نهاد. در غزنی یکی از رهربان محل بنام 

در کابل « میر مسجدی خان»کوهستان و شامل کابل 

نوید، )« حاجی معصوم میر واعظ علم مبارزه را برافراشتند»

1388 :24.) 

امت اسالمی از دیگر عنارص فرهنگی نفی سبیل بوده و سبب 

علیه استعامر شده است. در این زمینه مارتین  تقویت مبارزه

های مت خواندن همه افغاناسالم، با ا»یوانیز اشاره دارد که 

مسلامن تا حدی زیادی مردمانی را که از بسیاری جهات با 

( به 14: 1396یوانیز، )« اند به هم پیوند دادهیکدیگر متفاوت

همین ترتیب غیرت ناموسی بُعدی دیگر عنرص فرهنگی در 

در زمستان  سازد بدین شکل کهافغانستان را منایان می

دم به لحاظ فرهنگی و عقیدتی م، نارضایتی مر 1840-1839

در برابر بیگانگان و نیروهای استعامری انگلیس که در کابل 

 هازشیخحضور داشتند بپا خاستند و عامل اصلی آن 

خصوص های ناشی از موج احساسات عقیدتی بهنارضایتی

غیرت و احساسات برانگیخته شدن غیرت ناموسی مردم بود. 

سپاهیان  از بسیاری عادت به شد که بنا دارحهیجرمردم زمان 

 حضور داشتند، آنان که در کابل انیو نظامافراد  انگلیس،

 داشتند. زنان و ناموس مردم کابل به نسبت باکانهیب رفتاری

و برافراشنت پرچم مبارزه  مردم سبب خشم جدی مسئله این

 عمومی انظار در انگلیس ها گردید. عالوه بر آن نیروهایآن

 اعتنایی بابی محلی مردم با و رفتارشان ندنوشیدمی مرشوب

ترین (. دین و ملت از مهم69: 1396یوانیز، ) بود همراهو تکرب 

عنارص فرهنگی گفتامن عقالنیت اسالمی در مخیله 

اجتامعی افغانستان است؛ از ین جهت نگرش اندیشمندان 

و عاملان دینی افغانستان را یکی از محققان خارجی چنین 

تا نسل اول این قرن، یعنی در اوج نفوذ  مألها»نگاشته است: 

ندای اسالم درخطر »اند که با و قدرتشان همیشه قادر بوده

(. 120تا: گرفترن، بی)« مردم را به جنگیدن برانگیزانند« است

همچنین محقق دیگر معتقد است: مقاومت مردم 

ترین مبارزات جهانی قلمداِد شده و افغانستان یکی از موفق
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عنوان یک چهره شاخص الدین افغانی بهید جاملحتی س

در پسوند « االفغانی»استعامرستیز در جهان اسالم کلمه 

: 1380ماگنوس، )شده است اسم او بدین علت برگزیده

. عنرص فرهنگی عقالنیت اسالمی در چارچوب (99-96

عنوان عامل تأثیر گزار بر سیاست و پدیده مذهب را باید به

( و این مسئله 31: 1380سجادی، )د اجتامع اضافه کر 

گفتامن عقالنیت اسالمی را قوت روحی و نیروی معنوی 

 (.101: 1396مبارز، )بخشیده است 

 عقالنیت اسالمی و عنرص سیاسی نفی سبیل

بندی گفتامن عقالنیت عنرص سیاسی نفی سبیل در مفصل

توجهی در مبارزه با استعامر نقش اسالمی به میزان قابل

بررسی است. هرچند بعض محققان کارکرد آن قابلداشته و 

جویی را از ای برتریغیرمسلامن برداشت منفی مانند مسئله

مردم »هایشان آمده اند و در برخی نگاشتهآن اراده کرده

افغانستان چنین احساس قوی و قاطعانه نسبت به 

ها متام دهند. در نگاه آنفرهنگشان برتری از خود نشان می

ها هستند تر از آنها( مطلقاا پست)غیرمسلامنخارجیان 

(. این برداشت درست هامن خو 63: 1396بارفیلد، )]...[« 

و عادت مبنی بر سلطه گری استعامر انگلیس و تجاوز علیه 

(. عنرص 387: 1384غبار، )کشورهای اسالمی است 

سیاسی نفی سبیل در حقیقت باسیاست ورود استعامر 

مدت معنا و دریک فرایند طوالنیانگلیس به افغانستان 

یابد. بدین شکل که سیاست استعامر نخست از مفهوم می

عنوان فرماندار به« اوکلند»های ویژه آغاز شد طریق جاسوس

کل بریتانیا که قبالا در هندوستان وظیفه داشت؛ مرتب از 

که در هند بریتانیا وظیفه « وید»لندن دستورهایش را به 

تأکید داشت که با دقت رویدادهای  فرستاد وداشت، می

افغانستان را زیر نظر داشته باشد. همچنین شخص کارکشته 

محمدخان فرستاد که اوضاع جاری را را در کابل نزد دوست

(، اما سیاست مردم 55: 1396یوانیز، )زیر نظر داشته باشد 

دیگر عنرص سیاسی مردم در برابر عبارتافغانستان یا به

ترک رابطه والیی بود. این سیاست  استعامر، سیاست

درآیات مختلف قرآن نیز اشاره گردیده و در این زمینه مقاله 

« قرآن و خطوط قرمز روابط با غیرمسلامنان»تحت عنوان 

بحث عدم شده  ااست. در مقاله ی شدهو چاپنگاشته 

برقراری رابطه با شش دسته از غیرمسلامنان؛ یعنی اهل 

مرشکان، منافقان و دشمنان خدا  کتاب، کافران، مغضوبان،

 )کیهان،است  شدهانجامگسرتده  صورتبهوامت اسالمی 

(. شبیه این نگرش را مردم افغانستان در 1395، 21350

خصوص علیه استعامر انگلیس به سیاست ترک رابطه والیی

های اوکلند فرماندار کل نیروهای انگلیس اتخاذ کاریفریب

کاری . در آغاز همین فریب(65: 1396یوانیز، )کردند 

استعامر انگلیس سبب شد که مردم افغانستان بدون 

ترین مقاومت راه ورود را بر روی کمرتین مخالفت و کوچک

ها با اطمینان خاطر همراه با استعامر باز گذاشتند و انگلیس

وارد  1838آوریل  25قراوالن لشکر در شاه شجاع و پیش

اندازه نگلیس به قندهار بهقندهار شدند. ورود نیروهای ا

بخش بود، حتی نویسندگان غربی برای استعامر مرست

ها و مطالبی که در طی نگاریجزئیات ورود آنان را و نامه

ها و ها به بستگانشان از وصف قندهار و لباسنگارینامه

اند های آن یادکرده همه را با جزئیات آن نگاشتهغذاها و میوه

(Norris, 1967: 269.) 

در آغاز ورود سپاهیان استعامر انگلیس هرچند مردم دچار 

از  فریب شدند و استقبال گرمی به عمل آوردند؛ اما پس

اندک زمان آشکار شد، دنباله سپاهیان انگلیس متعاقباا 

وارد افغانستان گردیده و حتی سپاهیان اجنبی  نیروهای دیگر

دیدند، ازاینجا به بعد بود که عنارص  نساطی یک مراسمی 

ترک رابطه والیی در مخیله اجتامعی مردم  سیاسی مبتنی بر

شان برانگیخته شد. بر بیدار گردید و احساسات دینی و ملی

ها این اساس، مردم افغانستان هم نسبت به حضور اجنبی

شدت متنفر بودند وهم از حضور در اجتامعات آنان به

یک از مراسم آنان رشکت و در هیچ کردندشدت پرهیز میبه

و احساس نفرت مردم نسبت به  گیریفاصله کردند. اینمنی

های فراوان، با دادن پول «مکناتن»استعامر گران سبب شد 

سعی کند نظر موافق رهربان درانی را جلب مناید اما 

حضور سپاهیان  حقیقت مطلب این بود که مردم با اصل

 ی بودند و عمیقاا نفرت داشتند.ناراض خارجی در رسزمینشان

ورود که مردم تحت  جز هنگامهمین احساس نفرت و انزجار به

گیر شدند؛ در متام سیاست فریبکارانه استعامر غافل

ویژه در کابل و سایر شهرها گسرتش یافت. نگاه افغانستان به

آمیز مردم نسبت به شاه شجاع و سپاهیان منفی و نفرت

اندازه باالبود که باوجود ورود آنان به کابل بهانگلیس هنگام 
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 ترشیفات با استعامر انگلیس سعی کرد شاه شجاع را کهاین

مندی از وجود کمرتین توجه و عالقهکابل سازند. بااین وارد

از سیاست و روش ترک  سویی مردم مشاهده نگردید، بلکه

 و رابطه والیی کار گرفتند و نشان دادند که حضور بیگانگان

لحظه بهناپذیر است و لحظهدر افغانستان تحمل هایبناج

گردد. درست تر میها برافروختهعلیه اجنبی آتش خشم مردم

 بینیپیش لندن در هاگونه که منتقدان خود انگلیسهامن

 ترک را افغانستان انگلیس نیروهای اگر بودند، کرده

افتاد می خطر به شدتبه شجاع شاه موقعیت کردند،می

کاری درهرصورت باوجود فریب (.67-68: 1396یوانیز، )

استعار انگلیس، عنرص سیاسی نفی سبیل و ترک رابطه والیی 

بندی گفتامن عقالنیت از سوی مردم افغانستان در مفصل

اسالمی با بهرتین روش تا آخرین روزهای حضور سپاهیان 

 انگلیس در افغانستان از سوی مردم تداوم یافت.

 نیت اسالمی و عنرص دیپلامسی نفی سبیلعقال 

به معنای صفحۀ « دیپلام»کلمه دیپلامسی از ریشه یونانی 

شود که لوله شده، مشتق شده است و به سندی گفته می

های شد. واژهتوسط آن عنوان و اختیاراتی به یک فرد اعطا می

دیپلامت و دیپلامتیک نیز از همین ریشه آمده است. ازجمله 

رهربی و عمل مذاکرات سیاسی بین دول » تعاریف آن

« منظور ایجاد مصالحه مورد رضایت طرفین مذاکره استبه

عنرص دیپلامسی نفی  (.86: 1385جاسمی و همکاران، )

بندی گفتامن عقالنیت اسالمی در تاریخ سبیل در مفصل

ترین عنارص قلمداد استعامرستیزی افغانستان از مهم

ینه تاریخی آن به صدر اسالم گردد. ازنظر عقیدتی پیشمی

اسالم برای تعقیب اهداف خود در نخستین »گردد: برمی

های ظهورش، یعنی دعوت برش به تعالیم الهی، از سال

پس از انعقاد )ص( کند. پیامرب اسالمدیپلامسی استفاده می

سوی صلح حدیبیه در سال ششم هجری سفیران خود را به

(. 23: 1383سجادی، )« های مجاور فرستادرؤسایی دولت

در بحث دیپلامسی افغانستان با استعامر، منظور از افراد 

ها کننده، رسداران مقاومت و رسان قبایل است که آنمذاکره

های مردمی پا به عرصه دیپلامسی به منایندگی از خیزش

نهادند، نه حکام، زیرا کارنامه اکرث حکام افغانستان در 

با استعامر، چیزی جز  های سیاسی و دیپلامسیپیامن

ورزی وحیانت در تاریخ سیاسی افغانستان ضعف، طمع

 نبوده است.

ها داده م، پیش نهاد مذاکره از سوی انگلیس1842در نوامرب 

وقفه مردم در های بیشد. این پیش نهاد در تداوم خیزش

اطراف کابل علیه سپاهیان انگلیس صورت گرفت. در 

داده شد که از هر لحاظ حقیقت پیشنهاد مذاکره هنگام 

رشایط برای دشمن سخت گردیده بود. از این جهت 

وزیرمختار انگلیس اولین کسی بود که پیش نهاد « مکناتن»

مذاکره داد، اما رزمندگان و رسداران مقاومت ضمن پذیرش 

صورت کلی خواستار اجرایی شدن این رشوط مذاکره به

تسلیم منودن . 2ها. قید رشط انگلیس. تسلیم بی1شدند: 

. تسلیم منودن شاه شجاع و 3ها به مبارزان. همه سالح

ها این رشوط را نپذیرفتند، اش. انگلیساعضایی خانواده

یف، خواجه)بنابراین اولین گفتگو و مذاکره به هم خورد 

1960 :207.) 

دیپلامسی در مرحله دوم وقتی صورت گرفت که فشارهای 

تر کرده بود و ستعامر سخترزمندگان مردمی رشایط را برای ا

مذاکره در یازدهم دسامرب از رس گرفته شد. این بار مکناتن به 

شده را ارائه کرد که نویس تدوینرسداران مقاومت یک پیش

. سپاهیان انگلیس کشور را ترک 1شامل مواد ذیل بود: 

بایستی گردند؛ رسداران افغانی میمنوده، به هند بازمی

. 2سپاهیان انگلیس را تأمین منایند.  امنیت حرکت کاروان و

سپارند در بدیل پرداخت پول از سوی رسداران تعهد می

ها خواروبار، علوفه، وسایط باربری سپاهیان بر تانیایی، به آن

 ها به هند، برسانند.)چارپایان( در رسارس مسیر بازگشت آن

. هواداران شاه شجاع مورد عفو بخشش قرار گیرند و به او 3

گزینش داده شود که در افغانستان مباند یا با سپاهیان حق 

انگلیسی به هند بازگردد. هرگاه شاه شجاع آرزومند این باشد 

که در میهن مباند؛ برای اعاشه واباته او باید ساالنه مبلغی 

محمد و . دوست4حدود صد هزار روپیه پرداخت گردد. 

برند رس می های که در هند بهاعضای خانواده همراه با افغان

کدام از ها نباید با هیچ. افغان5گردند. به افغانستان بازمی

بدون موافقت دولت انگلیس که متعهد -کشور خارجی 

جانبه را ارائه ها کمک همهگردد در صورت لزوم به افغانمی

. برای تضمین تحقق قرارداد، دو 6به گفتگو بپردازند.  -دهد

 (.207: 1960یف، خواجه)د پرداز طرف به مبادله اسیران می
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رسداران مقاومت این ضعف دشمن را در  کهیهنگام

شان مشاهده ها و مواد پیش نهادینویس انگلیسپیش

کردند، رشایط آن را پذیرفتند، اما اصل قضیه این بود که همه 

ها رصف یک مانور و یک نوع فریب بود؛ زیرا این وعده

هار را ترک نکردند و آباد و قندسپاهیان بریتانیایی جالل

کمرتین اعتنا و پایبندی نسبت به رشایط معاهده نشان 

گونه که رسداران مقاومت از هامن آغاز باور و نداند. هامن

کم آشکار اعتامد به چنین معاهده با انگلیس را نداشتند، کم

محض اند که بهصورت مخفیانه در تالشها بهشد که انگلیس

های کابل، از هند، با پادگان نفسرسیدن سپاهیان تازه

آباد و غزنی متحد و یکدست گردیده نیروهای مقاومت جالل

و مردمی را شکست بدهند و متام کشور را تحت مستعمره 

خود درآورند، ولی رسداران مقاومت بسیار زود به این توطئه 

پی بردند و فوراا خواستار خلع سالح گارنیزیون کابل در این 

کدام توطئه از طرف دشمن صورت نگیرد.  مذاکره شدند؛ تا

مکناتن سعی داشت در این گفتگوها بین رسداران مقاومت 

از درون رخنه ایجاد کند و بتواند نخست از همه محمد اکرب 

خان را بفریبد؛ سپس دیگران را تطمیع سازد، اما محمد اکرب 

خان من حیث یک رهرب خردمند و دلیر از سوی نیروهای 

ا فریب نخورد؛ بلکه تصمیم گرفت مکناتن را از تنهمقاومت نه

پروراند، دستگیر و نیرنگ که در ذهن می طریق همین دسیسه

نامه چنین عنوان در این تفاهم شیهاخواستهمناید. مکناتن 

ها کمک مناید تا سپارد به انگلیسی. او تعهد می1کرد: 

له الشورشیان را از هم بپاشاند و بانفوذترین رهربشان امین

ها تا بهار سال . انگلیسی2خان لو گری را دستگیر مناید. 

ها تعهد . انگلیسی3مانند. آینده در افغانستان می

عنوان پاداش به او سه صد هزار روپیه بدهند. سپارند بهمی

عنوان وزیر شاه شجاع بگامرند؛ یعنی تقریباا هامن . او را به4

محمد اکرب خان های که مکناتن در نظر داشت روی خواسته

دسامرب  23عملی گردد. درهرصورت این مالقات به تاریخ 

م، تعیین شد. محمد اکرب خان با چند نفر و همچنین 1842

کردند، دیدار مکناتن با سه نفر افرسانی که او را همراهی می

کردند. محمد اکرب خان و همراهانش با استفاده از فرصت 

که مقاومت « تریور»یتان آمده حمله کردند. مکناتن و کاپپیش

منودند کشته شدند. محمد اکرب مکناتن را در برابر چشامن 

سپاهیان انگلیس که از فاصله چند ده مرتی شاهد این 

نشست بودند، با تفنگ چه حمله کرد اما از طرف سپاهیان 

انگلیس هیچ حمله روی محمد اکرب و اطرافیانش صورت 

 (.208: 1960یف، خواجه)نگرفت 

عنوان جانشین مکناتن، به« پتینجر»آن شخص دیگر بنام از پس

گزینه دیپلامسی و گفتگو را دوباره از رس گرفت. رسداران 

هایشان را چنین مقاومت در گفتگوهای بعدی نیز خواسته

ها بایستی همه مهامت و . انگلیس1اعالن کردند. 

. 2جز شش عراده توپ را به غنیمت بسپارند. هایشان بهتوپ

. 3های مربوط به خزانه را نیز تسلیم کنند. ل و داراییاموا

هایشان برای تعداد از افرسان انگلیس را همراه با خانواده

میلیون و چهارصد . مبلغ یک4ضامنت به گروگان بسپارند. 

هزار روپیه غرامت جنگی که مکناتن تقبل کرده بود، بایستی 

ین روحیه (. ا127: 1386جانشین وی پرداخت کند )افغانی، 

ها و پیشنهادها رسداران مقاومت در عالی توأمان با خواسته

الدین افغانی برابر استعامر گران را مرحوم سید جامل

قبول این »موردتوجه و ستایش قرار داده چنین نگاشته است 

ها واقعاا دشوار و تحقیرآمیز بود و رشایط برای انگلیس

تعلل و دانستند که دیگر جای ها خوب میانگلیس

صفتانه که تاکنون به آن ی روباههایگر لهیحکاری و فریب

جستند باقی منانده است و این رشایط و رشوط متوسل می

های جنگجویان افغان رسنیزه و زوربا شمشیرهای برهنه 

(. طبق همین معاهده بود 128هامن: )« شوندپشتیبانی می

ها از لیسعنوان مسیر خروج انگکه جاده کابل ـ پیشاور به

افغانستان به هند در نظر گفته شد و همچنین امنیت آنان به 

های مقاومت سپرده شد، اما ضمن حضور عهده گروه

نیروهای محافظ که کاروانیان انگلیس را همراهی و محافظت 

ها رخ داد یعنی هم کردند؛ فاجعه تاریخی برای انگلیسمی

تعدد از سوی های مبراثر رسما و یخبندان وهم براثر حمله

قبایل واقع در مسیر باالی کاروان نظامی و غیرنظامی انگلیس 

نفر بودند همه کشته و نابود شدند فقط  16500که مجموعاا 

های بسیار به توانست با زخم« برایدن»تن به نام دکرت یک

(. با توجه به مطالب 72: 1396یوانیز، )آباد برسد جالل

ت است که عنرص دیپلامسی یادشده تاریخ گویایی این واقعی

نفی سبیل در گفتامن عقالنیت اسالمی و منظومه فکری 

خصوص در کارنامه رسداران جبهه مردم افغانستان به
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مقاومت در مبارزه با استعامر، نشان از مسلط بودن گفتامن 

 عقالنیت اسالمی مردم افغانستان بوده است.

 عقالنیت اسالمی و عنرص رزمندگی نفی سبیل

سیاسی افغانستان گواه بر این واقعیت است که عنرص  تاریخ

نظیر بوده و در رزمندگی نفی استعامر در این کشور کم

ای بندی گفتامن عقالنیت اسالمی از شهرت منطقهمفصل

بلکه جهانی برخوردار است. این نکته با نگاه بیرونی و از 

درک و فهم بوده دیدگاه محققان خارجی نیز تا حدود قابل

العاده ها مبارزان فوقافغانستانی»اند گونه توصیف کردهاین

های ها در مبارزه با ارتشهستند؛ زیرا تجربه طوالنی آن

ها را مبدل به رزمندگان متخصص در کشورهای قدرمتند، آن

لری گود »حوزه عملی مبارزه کرده است. به گفته پروفسور 

، رزمندگان افغانستانی بسیار غیر منعطف و «سن

های سیاسی متفاوت و اند که در دورهکوشختس

ها در اجرا و اند. آنهای چریکی، واقعاا رسآمد بودهجنگ

های جنگی در برابر دشمن بسیار مهارت دارند و تاکتیک

اند تا دشمن خود را حتی در یک جنگ چریکی آماده

عالوه بر  (.52: 1396کالینز، « )زانو درآورنددرازمدت به

های جنگی و رسسختی رزمندگی، مسئله همبستگی در تجربه

برابر استعامر و عملی سازی آن در عرصه عمل و مبارزه، از 

رود. عنرص عنرص مهمی رزمندگی نفی استعامر به شامر می

رزمندگی نفی سبیل سبب شد هر زمان، حکام سیاسی قصد 

با استعامر و  گری پیرامون مسئله افغانستانو انگیزه معامله

طرف بالفاصله مردم پروراندند، از آنبیگانگان را به رس می

صورت یکپارچه و باکامل اتحاد و همبستگی اسالمی به

هامهنگ بپا خاسته استعامر گران را از خاک و میهن اسالمی 

 (.232: 1960یف، خواجهطرد کردند )

 م(، عنرص1841در جنگ اول انگلیس با افغانستان )زمستان 

رزمندگی نفی سبیل، سبب تقویت روحی و روانی روزافزون 

جامعه گردید. مردم با هامن عنرص رزمندگی، ابتدا خانه 

در کابل را محارصه کردند؛ سپس در یک مبارزه « برنس»

شدید او و برادرش را از پا درآورند. در این هنگام هرچند 

های کمکی از سوی شاه شجاع برای نجات برنس نیروی

ها نتوانستند جان او را نجات بخشند ده شد، اما آنفرستا

عنرص رزمندگی نفی سبیل توأم با عنرص  (.71: 1396یوانیز، )

همبستگی اسالمی علیه استعامر، قیام را به اطراف کابل و 

دسته جنبش مردمی دسته مبارزاننواحی دوردست کشاند و 

چند (. در ادامه مبارزه هر 2/34: 1340بپا خاستند )کهزاد، 

نوامرب  25روز « مکناتن»بس دادند و ها پیشنهاد آتشانگلیس

پرس « محمد اکرب»رشوع به مذاکره کرد، اما در همین حال 

محمد خان از ترکستان آمده فرماندهی مبارزان را به دوست

عهده گرفت. آمدن محمد اکرب خان باعث تقویت مضاعف 

یک مذاکره روحیه رزمندگان گردید به گونه که رزمندگان طی 

مکناتن را به قتل رسانیدند و جسد او را در ورودی بازار کابل 

به همین ترتیب (. 72: 1396یوانیز، )به متاشا گذاشته شد 

عنرص رزمندگی نفی سبیل توأم با همبستگی اسالمی بین 

جوامع و ساکنین روستایی و قبائل نواحی مرزی افغانستان 

این همبستگی و تر از جامعه شهری وجود داشت. پررنگ

رزمندگی در بین روستائیان، هم در لشکرکشی اول و دوم 

انگلیس و هم در جنگ سوم در تاریخ سیاسی افغانستان 

در جنگ اول افغانستان با  خصوصبهیادماندنی است. به

به مقاومت  خود« ِسیک»با متحدان  سیانگلاستعامر، 

رسسختانه ساکنین قبائلی مواجه شدند. مسدودسازی 

ترین ها میان کابل و هند از مهمهای مواصالتی انگلیسهرا

فشارهای روحی و روانی از سوی قبائل مرزی باالی 

 (.30تا: تیخانف، بی)استعامرگران بود 

در جنگ دوم انگلیس با افغانستان، عنرص رزمندگی توأم با 

توجه بود. گیر و قابلهمبستگی اسالمی علیه استعامر، چشم

ون چگونگی حمله نظامی دومین لشکرکشی الزم است پیرام

سپاهیان انگلیس و تاکتیک جنگی آنان به خاک افغانستان 

صورت فرشده اشاره گردد: در این لشکرکشی نیروهای به

انگلیس از سه جبهه وارد خاک افغانستان گردیدند. یک 

رس ساموئل »فرماندهی ژنرال نفر به  15000ستون شامل 

وارد شدند. گفتنی است که براون در از گذرگاه خیرب « براون

این حمله، کمربند طرح کرد که بعدها به نام او به اسم بروان 

مشهور شد و امروزه در ارتش بیشرت کشورهای جهان از آن 

شود و نام او به این دلیل پایدار مانده است. استفاده می

دانلد »فرماندهی ژنرال نفر به  12000ستون دوم مرکب از 

از گذرگاه بوالن و کویته وارد خاک افغانستان  «استوارت

گردید و اوایل ژانویه به قندهار رسید. ستون سوم در دره خرم، 

در حال « فردریک رابرتز»فرماندهی ژنرال  تن به 6500شامل 
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گرفنت کتل پروان با مقاومت سختی از سوی سپاهیان افغان 

 (.91-92: 1396یوانیز، )مواجه شد 

شان را به کابل ها نیروهای امدادیازآنکه انگلیسپس

های انگلیس بنام م، یکی از ژنرال1880فرستادند، در بهار 

خواست بجایی از قندهار به کابل رفته می« استوارت»

رابرتس، مسؤولیت منایندگی دولت انگلیس را به عهده 

بگیرد. این ژنرال انگلیسی و کاروان همراهش در مسیر 

شدت تحت تعقیب نیروهای مردمی قرار کابل، به-قندهار

مردم و ساکنین رس راه، به نیروهایش شبیخون »گرفت.: 

کردند های زیادی از مردم هزاره او را تعقیب میزدند. گروهمی

ها هر دهکده های دور او را زیر نظر داشتند. هزارهو از فاصله

کردند و گذشت، غارت میرا که استوارت ازآنجا می

سوزاندند. استوارت موردحمله یک لشکر بزرگ از اعضای یم

در این (. 96 :1396یوانیز، )« های مختلف قرار گرفتقبیله

عنوان یک مسلامن حادثه تنها کر نیل شیرمحمد هزاره به

های شیعی با نیروهای اندک که در اختیار داشت، دسته

زمان ر وتاز بازداشت و همهشتگانه مهاجم انگلیس را از تاخت

(، 17: 1362قندهاری، )افغانستان را از شکست نجات داد 

اما پیروزی نهایی مردم افغانستان در جنگ دوم استعامر 

انگلیس با افغانستان، در جنگ میوند واقع در غرب کشور و 

نزدیک به قندهار تحقق یافت. پیروزی جنگ میوند نقطه 

ربد گردد. نعطفی در تاریخ سیاسی افغانستان قلمداد می

ها آغاز گردیده بود، مردم میوند که از سوی انگلیس

افغانستان از رسارس کشور با اتحاد و همبستگی کامل تحت 

فرماندهی رهربان جوان مانند، محمد جان خان وردک و غالم 

رسدار ایوب خان، رضبه  مخصوصاا حیدر خان چرخی و 

ر مهلک بر نیروهای استعامر وارد کردند و نیروهای استعامر د

 جنگ میوند نابود شدند.

در مبارزه سوم افغانستان علیه استعامر انگلیس، استقالل 

دیگر چندین دهه جنگ و عبارتافغانستان به دست آمد؛ به

تجاوز نظامی انگلیس و تقابل مردم افغانستان علیه استعامر، 

سبب استقالل کشور و عامل نهادینه شدن اتحاد و 

گردید. جنگ سوم همبستگی اسالمی مردم و دولت 

الله خان، توسط افغانستان و انگلیس پس از مرگ امیر حبیب

الله باانگیزه استقالل آغاز شد الله فرزند سوم حبیبامان

(Poullada, 1973: 47 جنگ استقالل .)م نیروهای 1919

شدت آماج توپ و تانک انگلیس در آغاز افغانستان را به

آباد و کابل را ر جاللقراردادند و با بالگردهای نظامی شه

اما  (،45: 1396کالینز، سختی مورد هجوم قراردادند )به

عنرص رزمندگی افغانستان توأم باایامن و اتحاد بین سپاهیان 

حکومت و قبائل جنوبی سبب شد که عرصه و رشایط در 

تر ها تنگروز برای انگلیسهای جنوبی کشور روزبهبخش

ها همه به پا خاستند ها و مسعودیگردد. قبائل مانند وزیری

کرکشی ارتش های بزرگ وزیرستان را از هامن آغاز لشو بخش

سازی منودند. افغانستان از سپاهیان بریتانیایی پاک

جنگ استقالل را یکی از محققان ( 51تا: تیخانف، بی)

اردوی ضعیف ازنظر تکنیکی »کند: گونه تحلیل میخارجی این

و غیر مجهز افغانستان بر ضد قطعات استعامر بریتانیای که 

ت، مراتب تفوق داشازلحاظ کمیت و تسلیحات به

شود. قطعات افغانی، رسسختانه وارد نربد و پیکار دلیرانه می

های م گشوده به پیروزی1919ماه می  26قلعه تل را به تاریخ 

یابد. شکست متجاوزین انگلیس در مشخص دست می

رستارسی ضد بریتانیای قبایل در  تظاهراتماورای کسپین، 

در شامل غرب خطوط رسحدی هندو باالخره ناآرامی وسیع 

آمیز را در هندوستان، انگلیس را مجبور کرد تا راه مساملت

برابر افغانان در پیش بگیرد. در تاریخ هشتم آگوست سال 

مزبور در راولپندی قرارداد صلح که در آن استقالل کامل 

« شده بود به امضا رسیدسیاسی افغانستان پذیرفته

 (.9تا: کارگون، بی)

 گیرینتیجه

با استعامر انگلیس و شکست متوالی مبارزه افغانستان 

دشمن نشان از قهرمانی و شجاعت مردم افغانستان در سایه 

ایامن و عقالنیت اسالمی است. گفتامن عقالنیت اسالمی 

 اجتامعی افغانستان-سیاسی های گوناگونینهدر زم

تحلیل در عرصه مبارزه با استعامر انگلیس قابل خصوصبه

گفتامن عقالنیت اسالمی در  یدبنتصور دیگر، یانببهاست. 

ها نیز ینهزمعرصه مبارزه با استعامر منود یافته و در سایر 

ی گفتامن عقالنیت هانشانه وها دال یل است.تحلقابل

واقعیت تاریخی را منایان ساخته که  وضوح ایناسالمی به

جنگی  استعامر انگلیس هرچند از قدرت و امکانات گسرتده

ود، اما رسانجام در برابر مخیله اجتامعی برخوردار ب و نظامی

های های عقالنی متأثر از عقاید و آموزهمردم و اندیشه
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یگر، دعبارتبهرا پذیرفته است.  شکستاسالمی آنان 

استعامر انگلیس عاجزتر از آن بود که کشور و مردم افغانستان 

را مستعمره خویش قرار دهد. این نکته را باید اذعان داشت 

ی گفتامن عقالنیت اسالمی تا هانشانهها و که دال

ای برای منافع شخصی حکام که ابزار یا وسیلهمادامی

افغانستان و سایر عنارص متعصب و جمود اندیش قرار 

خوبی توانسته مردم افغانستان را حول محور نگرفته است، به

یا دال مرکزی در  محور مثابهبهخود جذب و جمع مناید و 

العاده فوق صورتبهتقویت بخشیدن رزمندگان اسالمی 

ای از عمل مناید، اما تاریخ سیاسی افغانستان شاهد عده

های فکری و خائن بوده که همواره از ظرفیت و حکامعنارص 

در گفتامن  هانشانهها و عنوان دالبه عقیدتی افغانستان

. این نکته اندبردهن ی کال هاسوءاستفادهعقالنیت اسالمی 

 هرچند کشور افغانستان که قرارداد موردتوجهرا بایستی 

واقع نشده و بنا بر عقیده بعضی از  هایسانگلمستعمره 

ی را که پدیده استعامر در هانشانه محققین خارجی، برخی

دیگر کشورهای اسالمی به همراه داشته در افغانستان طنین 

همیشه  که مردم افغانستان شتند و با این استداللدا اندک

قرار داشتند، اما به  در حال مبارزه و دفاع در برابر استعامر

، گفتند ما حارضیم شکستشاندلیل توجیه استعامر از 

 استقالل افغانستان را بپذیریم و جنگ بایستی از دو طرف

متوقف گردد و اال به گفته بعضی محققان، افغانستان 

 مستعمره به شامر نرفته است. وقت به عنوان  یک کشور هیچ

، گفتامن عقالنیت اسالمی در تاریخ مبارزه با درهرحال

عنوان دال مرکزی، عامل اصلی جذب و استعامر انگلیس به

و نیروهای دفاعی و مقاومت حول  شدهشمردهگرایش مردمی 

استعامر انگلیس  ،گردآمدهی عقالنی آن هادالمحور اسالم و 

. بنابراین گفتامن انددادهار را شکست و در حاشیه قر 

ی أولی األمر، فتوا و نفی سبیل و هادالعقالنیت اسالمی و 

عنوان گفتامن مسلط اسالمی عمل به ی اسالمی آنعنرصها

در جنگ اول  کرده است. گفتامن عقالنیت اسالمی

افغانستان با انگلیس سبب خروج اجباری نیروهای 

م نیز رزمندگان دلیر استعامری از افغانستان شد. در جنگ دو 

ین تلفات را در جنگ میوند بر استعامر بارترمرگافغانستان 

 به دستاستقالل کشور را  وارد کردند و در جنگ سوم

 آوردند.
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