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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 02/12/2019         حامد نوید 

 

 رسالٔه در دفاع از حقوق فرهنگی افغانستان
 تحقیق و نگارش حامد نوید

 
 کمتر مطرح بحث قرار میگیرد، اما از آنجای هرچند در مطالعات تاریخ هنر  مسایل مربوط به تاریخ سیاسی

همچنان  نزدهم و آغاز قرن بیستم؛ و سدهٔ  که در اثر طرز دیده های سیاسی زادهٔ  استعمار قدرت های اروپایی در
اغراق آمیز برخی از نویسندگان ممالک همجوار در بزرگسازی تاریخ تمدن کشورشان  تبلیغات عمومیت گرایانه و

 و اندک شمری تاریخ فرهنگ و تمدن افغانستان این بحث ارائه میگردد.
 

 :سخنی چند در رفع ابهامات تاریخی
به اساس  مطالعات باستانشناسی و گواهی اسناد تاریخی تمدن  

از آغاز ادوار اسالمی تا عصر  افغانستان از زمانه های پیشین، و
که باید بدان  است، اما نظر به عواملی حاضر بسیار غنی و بارور
صورت عمومی ه باستانی افغانستان ب و اشاره کرد فرهنگ غنامند 

کتابهای که بطور مجزا درین  ه و بجز ازدرسطح جهانی اغماض گردید
 نامی از تمدن معیاری تاریخ هنر جهانکتابهای  رابطه نوشته شده در

 شاید برخی از خاورشناسان غربی بخاطر .افغانستان دیده نمیشود هنر و
عدم معلومات چنین برداشتی از تاریخ ثقافت  و تمدن افغانستان داشته 

نظرداشت ملحوظات سیاسی عمومیت گرایی  و یا اینکه با در باشند،
ولی بهر حال باید این   نادرستی را بخورد دیگران داده اند. های

در پرتو مطالعات  تحلیل  گردد تا این ابهام موضوع  با دقت ارزیابی و
ها  طوریکه میدانیم برتانویروشن شود.  اکادمیک تاریخی مبرهن و

نیمهٔ  عهد پادشاهی شاه زمان در بعد از مستقر شدن در نیم قارهٔ هند  در
اول قرن نزدهم، بخاطر حفظ منافع خویش در هند متوجه افغانستان 

اریکه  نصب او بر هنگام پادشاهی شاه شجاع و شدند. متعاقب آن در
یات آن خارج از حوصلهٔ این بحث ئکه شرح جز1۸۳۸سال  قدرت در

ه چنانچ شد اندلچسپ افغانست متوجه آبدات تاریخی بسیار نایاب و است
 .استهایش ذکر کرده  داشت یاد الکساندر برنس در

 ( نخستین کسی1۸۴2تا 1۸۳9در جریان جنگ اول افغان انگلیس )
آبدات تاریخی افغانستان  به جمع آوری معلومات در مورد آثار و که 

 سیاح انگلیس بود.   Charles Mason پرداخت چارلس میسن 
 در بلوجستان، هایش  سفر میسن یادداشتهای مفصلی را در رابطه به

میالدی  1۸۴2سال  افغانستان و پنجاب به رشتهٔ تحریر درآورد که در
 ۸00میسن در حدود از قرار معلوم   چاپ رسید.ه لندن ب درسه جلد در

سال قدامت  2000حد اقل سکه طال ، نقره و مسی ای باختری  را که 
سپس  داد و کمپنی شرق الهند انگلستان قرار اختیار تاریخی داشت  در

که    Horace Hayman Wilson همراه با هورس هیمن ویلسن
سکه های  در مورد را زبان سانسیکریت داشت کتابی تخصص در

 نگاران برتانیا که رق شناسان و تاریخبه رشتهٔ تحریر درآورد. لیکن ش   Ariana Antiqua باستانی آریانا بنام

 

 

از کتاب یشاهان باختر یسکه ها  
سنیوچارلس م  لسنیهورس و   
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ن دادن تلفات سنگی انگلیس و جنگ اول افغان و در قرن نزدهم در هند مستقر بودند پس از شکست قوای شان در
اسالم  روی این اصل پدیده های هنری پیش از کوشیدند و تاریخی  افغانستان هویت سیاسی و برای تضعیف

محصول چندین قرن را که  هنری ادوار اسالمی بودایی هند محسوب کردند و آثارافغانستان را بخشی از مدنیت 
نخاسته  بر هند از بابر  ظهرالدین  حالیکه در .قلمداد نمودند مغلی هند هنربنام  کابل تا دهلی به چشم میخورد از

 سمرقند از شیبانی درخونین با محمد خان  مصاف های چنانچه در تزک بابری میخوانیم بعد از ، بلکه  بود 
 درا در نخستین پایتخت خو 1۵12حوالی سال  در فرغانه به بدخشان آمد و
شکست ابراهیم  و اول پانی پتجنگ  پیروزی در کابل تأسیس نمود. بعد از

بابر از افغانستان به هند رفت و حکومت تیموری هند  1۵2۴سال  لودی در
 ، شعرا و ادبای زیادی ازهنرمندان اساس نهاد.  درین عصر  آگره را در

  دهلی گرد آمدند. بابر در دربار در و رفتند سرزمین هنده ب و ماوراءالنهر خراسان 
قرن هژدهم امپراتوری درانی جاگزین امپراتوری مغلی هند شد، اما  در

 رتانیا در بررسی های خویش تحوالت فرهنگی اینبنویسندگان قرن نزدهم 
نزد بسی  که تا هنوز این طرز دید در گرفتند عام  نادیدهصورت ه ب دوره را

لیکه روابط فرهنگی میان افغانستان و اح در نویسندگان غربی  وجود دارد.
هند نه تنها هنوز مانند گذشته ها موجود بود، بلکه روابط گسترده تر اقتصادی 

وجود  دو سرزمین در عهد احمدشاه درانی و اخفالفش و فرهنگی میان این
داشت.  در سده های هژدهم و نزدهم با تأسیس حکومت هند برتانوی دولت 

نویسندگان  را به ارث برد و برتانیا ساحهٔ اقتدار امپراتوری مغلی هند
 سیاست های توسعه کشور بنا بر آن برتانیایی برای پیشبرد  اهداف سیاسی

در یا سیاست پیشروی  Forward Policy فارورد پالیسی جویانهٔ 
 نگاه تاریخ لیکن از وان نمودند.امغولی هند کوشش فردولت  بزرگسازی

آنها  اشغالگرانی بیش نبودند که بر نگاران هندی مغولها مانند انگلیسها جز
بخصوص در عهد اورنگ زیب با تعدی حکومت میکردند. درین مورد 

نگاران هندی نگاشته شده که مهمترین  تحقیقی زیادی از طرف تاریخ رساالت
برعالوه عده ای از  1اثر شاشی ترور است.    آن  "یک عصر تاریکی"

نگاران آسیای مرکزی و همچنان افغان با اصطالح دولت مغلی هند  تاریخ
نیستند. زیرا ظهیرالدین بابر  موافق ،شهرت آن افزودند بر   Mogul Empireنگاران برتانیایی بنام که تاریخ

آنرو دولت تیموری یا کورگانی هند را دقیق تر  رسید. از از اوالدهٔ تیمور کورگانی بود و نسبش به چنگیز نمی
چنانچه شواهد تاریخی حاکیست سیاست دولت برتانیا در قرن نزدهم  مبنی برین بود تا قلمرو هند  میشمارند.

وان و بامیان توسعه دهند و امپراتوری درانی را که بزرگترین رقیب خود در برتانوی را تا نواحی کاپیسا پر
هند جلوگیری نمایند. نقشه ایکه در سال  منطقه میدانستند تضعیف نمایند تا از خطر حمالت احتمالی افغانها بر

  به اساس پالیسی پیشروی برتانیا ترتیب شده گواه این حقیقت است. 1۸1۵
شرق میانه، بخصوص  در ز قرن نزدهم دولت برتانیا حضور سیاسی و نظامی فرانسه را از جانب دیگر، در آغا

 ت، ومیدانس ،در ناحیهٔ خلیج فارس خطر بزرگی برای دفاع از هند که منبع مهم اقتصادی انگلستان شمرده میشد
که مرادش رسیدن به آبهای گرم بود سخت هراس داشت.  همچنان از نفوذ سیاسی و اقتصادی روسیهٔ تزاری

جهت است که تا  از همین آغاز قرن نزدهم با دولت قاجاری فارس روابط تنگاتنگی داشتند و فرانسوی ها در
 Sir ایران امروز بچشم میخورد. درین هنگام سرجان ملکم زیاد فرانسوی در فارسی معمول در لماتکنون ک

John Malcolm  تا با دولت قاجاری فارس طرح دوستی   مؤظف گردیده بود ات ورزیدهٔ انگلستاندیپلوم
نماید که با شکست ناپلیون بناپارت در جنگ واترلو  کشور بیرون  صحنۀ سیاسی آن افگند و بتدریج فرانسه را از

سلطهٔ نظامی  ولی با آنهم از .سیستان مالک الرقاب شد ناحیهٔ خلیج فارس و دولت برتانیا در 1۸1۵سال  در
در  شکست های پی درپی فتح علی شاه قاجار شمال جغرافیایی کنونی ایران بخصوص پس از روسیهٔ تزاری در

و حاکم شدن  1۸1۳عقد معاهدهٔ گلستان سال  . این تشویش دولت برتانیا بعد از تبرابر روسیهٔ تزاری اندیشه داش
اراضی زیادی از ساحات  شمال آذربایجان و یا )قبه( در  اشیروان، گنجه ، باکو ، دربند ، قوب روسیهٔ تزاری بر

 رسیدن به آبهای گرم بیشتر ساخت. پیشروی روسیهٔ تزاری را بسوی خلیج فارس  و ایران آنوقت خطر شمالی 

                                                           
1 An Era of Darkness: The British Empire in India by Shashi Tharoor 

 

 

یوهند برتان ینقشٔه سرحدات شمال   

چاپ لندن ۱۸۱۵سال     
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خوشنودی دولت  ظاهر در سیاسی دولت برتانیه و همین آوان بود که سرجان مالکم برای پیشبرد اهداف در  
آورد که  یعنی قرن نزدهم را  به رشتهٔ تحریر در تاریخ فارس از دوره های باستان تا عصر حاضرکتاب  قاجار

میان سالهای  سپس در به نشر رسید. 1۸1۵سال  در East India Company شرقی  به مصرف کمپنی هند
مانچای یجه  پیمان ترکد ولت روسیهٔ به فتوحات بیشتر نظامی علیه دولت قاجار نایل آمد که در نت  1۸2۸تا  1۸1۴
روسها در شمال  .پیکر ایران آنوقت مجزا گردید ایروان ، نخجوان وبخشهای عمدهٔ آذربایجان از 1۸2۸سال 

بحیرهٔ عمان  پیشروی آنها بسوی تنگهٔ هرمز و فارس نفوذ بیشتر سیاسی، نظامی و اقتصادی حاصل کردند و
  .د دولت فارس بحیث یک دولت حایل تقویه میگردیدبرای سیاسیون لندن به کابوسی مبدل گردید. پس بای

 

 
 میالدی، لندن 1۸1۵نقشهٔ پیشنهادی سر جان مالکم و تصویر او ؛ سال 

 
قت و آن کتاب سرجان مالکم نقشهٔ تخیلی سرحد شرقی امپراتوری تخیلی فارس در امتداد رود سند که در در 

زیرا طوریکه  است.  قابل تعمق  موضوع  محسوب میشد  مستملکات هند برتانوی سرحد طبیعی میان افغانستان و
 ستان و حتی خراسان دیده نمیشود، اندر نقشهٔ سرجان ملکم هویداست نامی از افغ

 Greatیا    بازی بزرگ عصردر اوج رقابت  های سیاسی برتانیا و روسیهٔ تزاری در سدهٔ نزدهم، یعنی )
Games چنانچه از اسناد تاریخی مربوط به این دوره پیداست ایجاد یک ساحهٔ  ( هدف اصلی دولت برتانیا

باید توسط  رژیم  لیکه این دولت حا وسیع دفاعی بنام امپراتوری فارس در برابر پیشروی روسیهٔ تزاری بود
 افغانستان نیز میبایست دولت ضعیف و دست در 2دست نشانده و ضعیفی مانند سلسلهٔ قاجار اداره میگردید ؛

 رویکار آید تا منافع سیاسی و اقتصادی انگلستان درین حکومت هند برتانوی  پرستی رنشاندهٔ دیگری تحت س
نگاران برتانیایی قرن نزدهم  موجودیت تاریخی افغانستان  شود. ازینرو عده زیادی از تاریخ بخش قارهٔ آسیا تأمین

فویان فارس و دولت مغلی هند را مدار اعتبار قرار تنها قلمرو دورهٔ اقتدار ص را بطور کل نادیده میگرفتند و
مقطع زمانی یک واقعیت عینی بود و نقشهٔ ساحهٔ اقتدار امپراتوری حالیکه  موجودیت افغانستان درین  . درمیدادند

     ۳آرشیف دولت هند برتانوی وجود داشت. درانی در
 
 

                                                           
2Travels into Bokhara, Alexander Burns,  London 1۸۳1  
۳ Mountstuart Elphinstone Account of the Kingdom of Cabul and its Dependencies in Persia and India (1۸15) 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 5تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 

 1۷۶2نقشهٔ افغانستان در 
 

عنوان  زیر 1۸0۸سال  منیستوارت الفنستن نخستین دیپلومات انگلیس به دربار کابل دربرعالوه ، یادداشتهای 
را که عدهٔ  نقشهٔ سرجان مالکم سرزمین تاتارها( فرضی بودن  هند ، فارس و مستملکات آن در )دولت کابل و

سرپرسی ، مالکممباهات میکنند، ثابت میسازد. متعاقب سرجان  ند وهست باورمند بدان  زیادی از ایرانیان 
کرمان بود  برتانیا در ولقونس ایران امروزی و  که سرافسر پولیس در جنوب  Sir Percy Sykesسایکس 

کتاب Edward Brown سپس ادوارد برون  جلد نوشت و را در دو  History of Persiaکتاب تاریخ فارس
را به رشتهٔ تحریر درآورد که تمام افتخارات  A Literary History of Persia   فارس تاریخ ادبیات سرزمین

 بخارا، سمرقند، خجند،  و ماورا ء النهر شامل ادبی و سخنوران یک ساحهٔ بزرگ یعنی ، آذربایجان ، خراسان 
تان قسمتهای از قرغزس فرغانه و ترمذ قدیم ، یعنی تمام ساحهٔ ازبکستان امروزی ، بخش  بزرگی از تاجکستان و

دو دسته به پارسیان تقدیم کرد. ولی با  نظر داشت دلیل موجه ، مستند و قانع کننده ای  دون درو قزاقستان را ب
 عدهٔ از.  حالتی نبود که چنین خیال بزرگی را جامه عمل بپوشا ند همه تالشهای برتانیا دولت ضعیف قاجار در

سال از فروپاشی آن 1۳00فارس را که درآن مقطع زمانی  ایجاد امپراتوری  از بین رفتهٔ  سیاسیون انگلیس نیز
ترجیح دادند تا  خود درحال ضعف اقتصادی و اداری قرار داشت نا ممکن میپنداشتند از اینرو میگذشت و

 بحیرهٔ عمان مستقر شوند و منافع اقتصادی و استراتیژیک خود درعوض در ساحل خلیج فارس ، تنگهٔ هرمز و
 را حمایه کنند. 

انگلیس، بخصوص  دوم افغان و در طی جنگ اول و  مبارزات استقالل طلبی ملت افغانستان سوی دیگراز 
  Cavagnariکشته شدن کیوناری  و 1۸۷۸سال  در جنگ میوند در پس از شکست قوای منظم برتانیه 

قاطعیت از برای سیاسیون انگلیسی ثابت ساخت که افغانها با  1۸۷9نمایندهٔ برتانیا در شورش کابل سال 
 همینه از دست رفتهٔ عهد ساسانی و ب نوامیس ملی خود دفاع میکنند، و احیای امپراتوری  تمامیت ارضی و

برای دولت  شدید افغانها  با چنین مقاومت(Forward Policy)   تطبیق پالیسی پیشروی بسوی شمال  گونه 
ین نظر منحیث یک وسیلهٔ  تبلیغ سیاسی باقی بار و پر از تلفات  سنگین خواهد بود. ازینرو ا انگلیس خسارت

نویسندگان ناسیونالیست ایرانی  هیچگاه جامهٔ عمل نپوشید، ولی برای یکعده از خاورشناسان غربی و ماند و
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     شان را بفروش برسانند.  مورد قلم فرسائی کنند و کتابهای زمینه آنرا مساعد ساخت تا در

نگاران امریکایی که مطالعات  یکتعداد زیادی از تاریخ متأسفانه تعداد زیادی از نویسندگان معاصر اروپایی و
بدون آنکه زحمت تحقیق بیشتر را برخود هموار سازند باالی  شرقی ندارند، عمیقی از فرهنگ کشورهای 

نظریات عمومیت گرایانه ای ابراز میدارند  آغاز قرن بیستم اکتفا میکنند و نظریات خاورشناسان سدهٔ نزدهم و
 نگریست. که این نوشته ها از نگاه اکادمیک محتاج به باز

دوست محمد خان ایالت سیستان و بلوچستان به منطقهٔ متنازع فیه میان افغانستان  عهد پادشاهی امیر بهر حال در
میالدی  1۷2۵سال  سقوط دولت صفوی در دولت قاجاری فارس مبدل گشته بود. این ساحهٔ تاریخی پس از و

 قلمرو هوتکیان محسوب میشد و ساحۀ وسیع جغرافیایی کنونی ایران، بخشی ازو فتح  بدست محمود هوتکی 
هند مانند حوزهٔ سند و پنجاب شامل امپراتوری درانی بود؛ اما امپراتوری  سیستان تا سواحل بحر بلوچستان و
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

میگرفت در نیمهٔ قرن نزدهم در نتیجهٔ کشمکش های داخلی و  درانی که از دهلی تا نواحی تهران را در بر
ان قاجار مناطق غربی افغانستان تا قندهار با استفاده ازین فرصت شاه حمالت انگلیسها رو به تضعیف می نهاد. 

داشتند بلکه  باالی سبزوار و سیستان ادعای تاریخی رفتهٔ صفویان می پنداشتند و نه تنهارا جزئی از قلمرو از دست 

 هرات را نیز از آن خود میشمردند.

را برای  بانی نظامی خود، ازینرو پشتی هرات درین وقت برای روسیهٔ تزاری به مثابهٔ کلید فتح هند تلقی میشد
ست سیستان د کندهار بر بلوچستان و طریق هرات و حمله بر هرات برای ناصرالدین شاه قاجار تأکید کرد تا از

پشتیبانی افغانستان به تحریک  مخالفت های داخلی  با استفاده از 1۸۵۶سال  بود که ناصرالدین شاه قاجار دریابد همان 

                                                                                                                                                                          یتزار  روسیهٔ 
 درین عصر جدی مردم هرات این تالش ها به مؤفقیت نینجامید. با مقاومت ولی .هرات را گرفت تصمیم حمله بر

سواحل غربی بحر هند گسترش داده و در حال توسعهٔ سرحدات هند  دولت برتانیا قدرت نظامی خود را در
ها به سرکردگی جنرال گولد  کمسیونی از طرف انگلیس 1۸۷2برتانوی در بلوچستان و نیمروز بود. در سال 

ه خصوص مسألهٔ دریای پرآب هیرمند سمت برای رفع منازعات سرحدی میان افغانستان و دولت قاجاری فارس ب
سیستان تاریخی به افغانستان تعلق یافت و سیستان  در نتیجه .ن گردیدیتعی که شاهرگ حیاتی سیستان شمرده میشد

، ناصرالدین شاه 1۸۵۷سال  منعقدهٔ  آن به اساس عهد نامهٔ پاریس زیرا قبل از جنوبی تا بندر چاه بهار به فارس، 
تمامیت  1۸۶۳سال  بنا برآن دولت قاجار در تعهد کرده بود تا از ادعای خود بر هرات صرف نظر نماید و 

 ایران این باور را اشاعه  ازینرو عدۀ زیادی از ناسیونالیست های معاصر .برسمیت شناخت ارضی افغانستان را
از پیکر ایران بزرگ مجزا گشته است. این سخن مقرون به  پاریس که گویا افغانستان به اساس پیمان میکنند

کشور بود نه ایجاد  معاهدهٔ پاریس در مورد رفع اختالفات سرحدی میان دو  حقیقت نیست زیرا نخست اینکه 
 مقطع زمان موجود بود ، دولت و حکومتی اینکه افغانستان درین مهمتر  کشوری بنام افغانستان یا "ایران" ، و

 شکست مجهز بزرگترین قدرت استعماری جهان یعنی برتانیا را با و و ملت آن قوای نظامی مقتدر تقلی داشتمس
در قرن نزدهم ایران بزرگی موجودیت  ینجاست که ا اصل مطلب در های پی درپی مواجه ساخته بود. لیکن 

هی حقایق تاریخی دولت قاجاری درین برههٔ زمانی به گوا .خارجی نداشت تا افغانستان از پیکر آن جدا گردد
 اکثر اهالی فارس قاجار . دم به ضعف آن می افزود دست به گریبان بود که هر مشکالت فراوانی  با خود فارس

 سر از ماوراءالنهر به  فارس آمدند و که ایل قاجار از طایفهٔ ترکان اُغوز بودند   ها  را اجنبی میپنداشتند زیرا
جغرافیای ایران  شالودهٔ حکومتی را در 1۷9۶حوالی سال  شان آقامحمد خان با برانداختن سلسلهٔ زندیه در دستهٔ 

به  آذربایجانای  های عمده یافت بخش در دوران زمامداری سلسلهٔ قاجار چنانچه  در باال ذکر .امروزی بنا نهاد
حق کشتی رانی اهالی شمال در بحیرٔه  و گرفت نامهٔ گلستان و معاهدهٔ ترکمانچای به روسیه تعلق  اساس عهد

با محدودیتهای جدی مواجه گشت. از جانبی در دوران سلطنت قاجار  دریای مازندران وکسپین )دریای خذر(  
طی سالهای  ها نفوذ نظامی دولت برتانیا در جنوب ایران بیشتر شد. در نتیجهٔ جنگ بوشهر و خوشاب، در

به بهانهٔ ختم محاصرهٔ هرات نفوذ سیاسی و نظامی خود  خاک ایران حمله برد و رسپاه برتانیا ب 1۸۵۷تا 1۸۵۶
 دولت فارس با مشکالت ست کها بدیهیخلیج فارس با تصرف جزیرهٔ خارک و بندر بوشهر قایم نمود.  را در

حتا   ی،کشورتنها  افغانستان، بلکه هیچ  نه عدیدهٔ داخلی، خشک سالی و اقتصاد ضعیفش، توان آنرا نداشت که
کشور درین مقطع  حقیقت اوضاع داخلی این در را شامل قلمرو خویش بگرداند. دست رفتهٔ خود اراضی از

آغاز انقالب مشروطیت و قتل ناصرالدین شاه قاجار بدست  جنگ تنباکو، زمانی آنقدر بحرانی بود که منجر به
درین دوره نه تنها ایران آنوقت، بلکه  ی گردید.بنام میرزا رضای کرمان سید جمال الدین افغانیکی از پیروان 

نظامی دو ابر قدرت  ممالک شرق میانه در اثر رقابتهای سیاسی و افغانستان ، تمام کشورهای آسیای مرکزی و
 .روسیهٔ تزاری با مشکالت زیادی مواجه بودند استعماری برتانیا و
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