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 سید جمال الدین افغانی در باره تاریخ افغانستان  دانش
 

با شخصیت   و معرفت  مه  برای آشنایی  افغانی،عالا الدین  جمال  کلمات عالمه محمود  سید  باید   این  که واقعاً  طرزی، 
که نوشت کفایت میکند  خواند،  االت و   هٔ » عالمعالمه اش  استعداد،  بود. هر کس به قدر  یک معدن عرفان  مشارالیه 

 » به استخراج فضایل کامیاب می آمد...  از ان معدن  حواس دماغیه خود،   ۳۵۸مقاالت محمود طرزی ص ادوات 

خود، شهره آفاق بود؛ و ساده نیست که درباره او ده ها کتب و صد ها مضامین به چاپ رسیده  سید افغانی، در عصر
ولی   قابل تأمل بوده است.  اندازه  به همان  افغانستان،  جامعه  شناخت  در باره تاریخ و  مختلف،  شاید به علل  او،  فهم 

باره تاریخ  .  است در  او  در باره اشتباهات  جامعه  ما  از سببیو  اشتباهات    افغانستان  همین  که  به کتب  او  مینویسیم 
بزر نموده    گمورخین  سرایت  اشتباهاتافغانستان  همان  بعضی از  تکرار میشوند.  او    و  بالنقل  امروز نقل  از تا به 

ین خان و فرستادن کنیز میرویس، به عوض دختر خود،  گرگاری دختر میرویس خان هوتک برای پسر  گجمله خواست

است،گرگبه دربار خان  ندارد  ین  واقعیت  تاجر انکه  مورخ و  سازی  به افسانه  و تنها متکی  جوناس هانوی گ؛  لیسی 
و دعوت نمودن  ری هم افسانه  گمیباشد. یکی دی شراب  خان  ین خان از طرف میرویس گرگخواستن  به یک باغ است. 

مورخ ان کتاب  از  که  مسایلیست  کشتن.  را  همه  نشه  حالت  در  و  و همراهانش  به او  هانوی لیسی  گخوردن  جوناس 
نمودن کتاب خود نگرفته شده که خود هیچ  گ تتمت    اشته اند.گونه استناد ندارد و صرف برای مفصل نمودن و دلچسپ 

 ۷۸-۷۷البیان فی تاریخ االفغان ص ص  

از واقعیت امر و مستند بودن   این افسانه ها تا امروز، در کتب تواریخ و مضامین تاریخی، تکرار میشوند و هیچ کسی 
اکثریت عمر خودنپرسیده اند.  آن   به علل مختلف،  که  افغانی،  الدین  را در ممالک عربی، اروپا و ترکیه   سید جمال 

و ن فعالیت  برگصرف نموده و همیشه مشغول  و  اشتن مضامین  بخشیدندر راه    ضد استعمار  اسالمی  دوح   تحقق  ت 
تاریخی متون  کتب تاریخ و بالخصوص مقایسه نمودن  شاید به مطالعه    در باره افغانستان چندان   صرف نموده است، 

اقوام و جامعه افغانها به رشته تحریر کشیده   یفرصت نیاورده باشند؛ و کتابی که در باره تاریخ و معرفی نمودن  بدست 

ولی نباید بدون قید احتیاط به  اند    استناد ورزید.  متن آنبایست غنیمت شمرد؛ 
و دیگ و ملیسن  افسانه ها به سرجان ملکم  ما در باره این  میورزند ولی  گان انگر نویسنده گرچه مورخین  استناد  لیسی 

ن این افسانه  جوناس هانوی میباشدگاری همان مورخ انگسرچشمه  هم، بدولیسی  مأخذ،  ، که سید افغانی  ن ذکر نمودن 
نموده اند استفاده  آن  مأخذگ.  از  اولین  بعدی  ،رچه  و واقعات  قندهار  در  میرویس خان  باره قیام  و تاجر در  مورخ   ،

هایگان جوناس هانوی، یادداشت  میباشد  لیسی  بنام کروزینسکی  پولیندی  تقریباً  مسیحی  که مدت  ایران  سال در    ۱۸، 

شاه محمودهوتک بود و در روز های  بود و شاهد سفر میرویس خان به اصفهان، محاصره آنشهر و سقوط آن بدست 
نمود. به ترکیه و اروپا سفر  از ایران  شاه اشرف هوتک  سلطنت  دیگم  اول  چون  نداشت،  گر هانوی،  همین  ر مأخذ 

، مفصلتر ساخته  داده،  را توسعه  های کروزینسکی  اضافه ها نموده واز خویادداشت    ،خودبیجای  با اضافه های    ،د 
ساخته است.    تاریخ این دوره را مغشوش 

نا واقعات  شنیدن  از  صفوی، بعد  دربار شاه حسین  راه گبقول هانوی،  شهر،  به آن  قندهار، بعوض لشکرکشیدن  وار 

و قاصدی بنام محمد پسندد  را می  رایاگمذاکرات  خان  اورا محمدج ،  نی  ما اسم  ساخته  که مورخین  و محمدجامی  انی 
و   اند، تهدید نماید و اورا از لشکر  را هم تطمیع و هم  میکند که میرویس خان  این قاصد کوشش  به قندهار میفرستد. 

  ، که تقریباً همه مورخینر میرویس در مقابل او یک نطق غرای احساساتی را ایراد مینمایدگقوت ایران برحذر دارد م
نقل ما خالصه آنرا  جن  افغانی  و به تقویه قوای  میسازد  قاصد را زندانی  این  میرویس خان  میپردازد.  گنموده اند.  ی 

از مدتی،   والیت هراتمعاون  ایران، بعد  را،  ،حاکم  به قول هانوی رفیق سفر حجاز میرویس خان  که    بنام محمدخان 

میرویس خان اورا هم زندانی میکند.  HanwayPP 51-52 بود، به قندهار میفرستد؛ ولی 
ولی همین   نداریم  در دست  اطالعی  است  داشته  های کروزینسکی دسترسی  افغانی به یادداشت  الدین  اینکه سید جمال 

کتاب ما هم از همین  آورده و مورخین  خود  هانوی را در کتاب تتمت البیان  از خود ساخته    و  معلومات  از معلومات 
نموده اند.    جوناس هانوی، که در کتاب سید تکرار شده، قاصد دوم  عبدالحی  مرحوم  استفاده  در بار ایران  حبیبی این 

بلوچ   نه تنهااخته و او را  نش را محمدخان  مینماید. در حالیکه  صفوی، حاکم والیت هرات ذکر  ، از دربار شاه حسین 

قندهار   وقت  هیچ  به  آن  در  اقل  حد  یا  وقت  هیچ  بلوچ  بنام محمدخان  نشده؛  فرستاده  والیتقاصدی  کدام  هرات    در 
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والیت هرات،    از طرف ایران  حاکمی حاکم  نداشته است.  نادری« در آن زمان،  وجود  به شاهدی» تاریخ جهانکشای 
و او هرات بر او شوریدند  خان بود؛ که قزلباشیه  بعد از اندک م  عباسقلی  و هرات  به را به فرار مجبور ساختند  دتی 

و پسرش اسدهللا خان افت تاریخ جهانکشای نادری ص دست عبدهللا خان ابدالی  مهدی خان.     ۸اد... 

افغانی جمال الدین  بعضی قصه هاسید  تاریخ خود عالوه نموده گرا از قرار شنید  ، عالوه برین،  آورده و در متن  ی 
مثالً  در باره اخرین روزهای شاه زمان مینویسد که او بحالت نابینایی بمزار فیض آثار در بلخ که بروضه سیدنا  است. 

مع و ازانجا ب  تروف اس علی  حجاز سفر کرد. در ان مقام دنیای ه و ازانجا به بخارا و ازانجا به ایران و بعد به بغداد 
و داوودگفانی را پدرود   امیر بخارا، و فتح علیشاه ایران  میرحیدر  شاه را    فت.  مقدم  و گشاه والی بغداد  داشتند  رامی 

تتمت ال  ۱۱۶بیان ص شاه صبیه خودرا به ازدواج امیربخارا درین سفر داد. 

که شاه زمان هیچ وقت   آنست  قدر مسلم  ولی  نمی فهمم  این قصه را سید از کجا شنیده و در تاریخ خود اورده؛ خودم 
بینا و نه باچشم نا بینا  و نه در هیچ کتابی دیده شده که شاه زمان صبیه  به انجام رسانده است.  این سفر را، نه با چشم 

آورده ب را به نکاح شاه بخارا  و اشد.  خود  در باالحصار کابل میزیست.  شاه شجاع  دوم  وقت پادشاهی  شاه زمان در 
خان فرزند نواب زمانخان، با فوج ان شجاع الدوله  همانجا   .لیس به هند سفر نمودگبعد از کشته شدن شاه شجاع، بدست 

قرار دارد. الف ثانی در سرهند   وفات یافت و قبر او در جنب مزار مجدد 

اف چون شاه شجاع خبریافت  سید جمال الدین   ... « شاه زمان، در همان صفحه مینویسند  به مسله  غانی قبل از پرداختن 
نموده اذیتشگدور شدن از الهور را اراده کرده رنجیت سین بجواهر او طمع  میداد تا به وی دهد. شاه شجاع آن را   ه 

وی   نزد  بطور امانت  ولی  داخ گنمیداد  دریای نور هم  جمله  دراین  که  بود)  ذاشت  که گل  جوهریست  این  میکنم  مان 
ان حکومت  نزد  خفیه  شبانه  برتانیه است(  امپراطور  تاج  زینت  سینگلیس  گامروز  رنجیت  متأسف  گریخت؛  شته  گه 

ش  چون  کرد؛  خواهش  اورا  ان  اهمراجعت  نمود.  مسترد  را واپس  جواهرش  خدا  گنپسندید  را از  روز ها  ها این  لیس 

شاه بسی در قدردانی  لهذا  همان صفحهمیخواست   ار کوشید...« 
ه او را در خانه خود نظر بند نمود و به جبر و اذیت، حتی  گدر حالیکه پس از رفتن شاه شجاع به الهور، رنجیت سین

از شاه شجاع  شکنجه داده، الماس کوه نور را، که سید آنرا دریای نور مینامدپسر اورا   رفت. شاه گ، با همه جواهرات 
سینگهور  شجاع، به هزار حیله از ال ولی رنجیت  را مسترد ننمود و همین  گریخت.  شاه شجاع  جواهرات  ه هیچوقت 

استمعار باالخره بدست  انگجواهرات  از طرف رنجیت سینگران  نمودن جواهرات  مسترد  ه به شاه شجاع گلیس افتاد. 

باشد زیرا بنده در هیچ متن تاریخی دی  ر نخوانده ام.گشاید اختراع ذهن سید 
میشود ولیس و افغانگاول ان  گنسید در زمینه ج  را مرتکب  مینویسد که وقتی شاه شجاع   ، یک اشتباه باور نکردنی 

ردیده بعد از مقاتله سختی سردار کهندل خان و برادرانش  گهندی از راه پنجاب و هند وارد قندهار عسکر  با سی هزار 

برادر زاده خود کمک خواست.  قندهار را ترک داده بطرف هرات هزیمت نموده و در آنجا از نزد شاهزا ده کامران 
ها و تکالیف زیاد وارد بلوچستان   زحمت  پس از برداشت  از کمک و یاری او انکار نمود.  و از انجا گکامران  ردید 

همان کتاب ص گبه هندوستان    ۱۲۰ریخت. 
برادر  افغانی    سید را  سدوزایی  بارکزایی میداندزاده  ، کامران  خان  بر  کهندل  دال  که  منتهی درجه،  ،  به  معلومات، 

ترکیب قبایل، از واقعاتناقص او را هم ذکر مینماید که شاه شجاع به کمک    سید این.  ستو متون تاریخ افغانستان، ا ، 

می در این صورت معلوم  خان جنگردد که انگسی هزار عسکر هندی بر شهر قندهار حمله نمود.   گ لیس ها با کهندل 
بود که که چطور ممکن  خان به خاک انداشتند.   ریزند؟گلیس ها بگندل 

سرچش  میماشتباه سید از کجا  سال  گه  وقتی شاه شجاع   گدر جن  ۱۸۳۴یرد؟ در  محمدخان،  شاه شجاع و امیردوست 
خود منصرف   از عزم  ولی  برود.  هرات  در  کامران  شهزاده  خود  نزد برادرزاده  که  دارد  تصمیم  میخورد؛  شکست 

مح به خان قالت مردیده  گ خان پناهنده میشود.  بعد عح راب  خان اورا پناه داده و شاه شجاع چندی  ازم هندوستان  راب 

شاه شجاع را، که در سالگمی شکست  سید    ۱۸۳۹رفته بود، به سال  گصورت   ، در بیرون شهر قندهار  ۱۸۳۴ردد. 
 انتقال میدهد و کهندل خان را به همان راهی که شاه شجاع رفته بود میبرد.

سید در صفحه   که  اینست  ازا  ۱۲۸دلچسپ  زمانیکه شاه شجاع بعد  مینویسد»  کتاب خود  آوازه ها به حدود  همین  ین 
و تمایل اهالی را بسوی شاه شجاع دید با پنجصد سوار رهسپار  هٔ قندهار رسید سردار کندل خان چون قو مقابله نداشت 

اورا   مقدم  شاه ایران  شد.  بابک در والیت فارس را باداره وی گطهران  ازو نموده شهر  پذیرایی خوبی  داشته  رامی 

 سپرد.«
خو البیان  کتاب تتمت  اشتباه  سید  متوجه  که هیچ  تحریر کشیده  بسیار زیاد به رشته  به عجله  را شاید  قبل   ۸د  صفحه 

دو دفعه از شهرقندهار راه   خان، به عوض یک دفعه،  ریز را در پیش گخود نشده و یا شاید فکر نموده باشد که کهندل 
با عساکر    ۱۲۰چون در صفحه    رفته.گ خان بعد از مقابله سختی  که کهندل  خورده و راه مینویسد  شاه شجاع شکست 

پیش   را در  به هندوستان  رفتگهرات  راه بلوچستان  از  بعداً  خان    ۱۲۸ولی در صفحه    ریخت؛گ.  که کندل  مینویسد 

شد. و تمایل اهالی را بسوی شاه شجاع دید با پنجصد سوار راهی طهران   چون قوه مقابله نداشت 
صفحه    در  و    ۱۱۵سید  که...  مینویسد  خود  عوض کتاب  را  خان  محمداعظم  سردار  خود  پسر  خان  فتح  وزیر 

مقرر نمود و رنجیت سین والی کشمیر   رفته به الهور برد...گه شاه شجاع را با خود  گعطامحمدخان 
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کشمیر مقرر نمود و ضمناً سردار   خان، را والی  خان، نه سردار محمداعظم  در حالیکه وزیر فتح خان، سردار عظیم 
خان پسر او ن برادر وزیر محمداعظم  خان، والی کشمیر،  بود و سردار محمدعظیم  ه بلکه پسر امیر دوست محمدخان 
 فتح خان بود نه پسر او.

خو مانند محمدامین  های ما  و نویسنده  مورخین  که  است  تعجب  و گجای  و میرغالم محمدغبار  قاضی عبیدهللا  یانی، 
با در نظر  گدی پایندهگران،  از خاندان  سید  اطالعات  در  رفتن کمی  پنجسال  سید مدت  کرده اند که  خان، باز هم ادعا 

مشاور یا محرر، زند کدام  محمدخان، طبعاً بحیث  محمدخان،  گدربار امیر دوست  پسر دوست  ی نموده و ضمناً استاد 
خان   های محمداعظم  قوماندان  افغانان وزیر و مشیر و یا قوماندان  الدین  و یا سید جمال  خان، بوده است.  محمداعظم 

وظیفه   .بود پسر امیر ایفای  استاد  بحیث  و بعداً  محمدخان  امیر دوست  بحیث مشاور  که یک شخصی  دارد  آیا امکان 

چنین اشتباه بزر  ی را مرتکب شود؟گنموده و در اخیر، در باره این خاندان، این 
استفاده شایا افغانی  بایست مورخین ما در حالیکه، در بحث قیام میرویس خان، از کتاب سید جمال الدین  نی نموده اند 

شا ذهن  که باعث مغشوشیت  تاریخ میگاین اشتباهات اورا،  قسم اصالحات به   ردد، اصالح مینمودند.گردان  چون این 
هیچ  و نبوغ سید  نقصی نمیرساندگشخصیت  برونه  و بالمقابل  الزم موضوعات    ؛  روشنی  تاریخ معاصر کشور  مهم 

میشد.  انداخته 

قوای انگاول افغان و ان گجن  سید افغانی در حالیکه در باره لیس در مقابل مقاومت افغانها و پادشاهی  گلیس و شکست 
ب امیر دوست محمدخان،   برقی  گر از مرگث میکند مح دوباره امیر دوست محمدخان  اطالع   هگرنجیت سینسرسخت 

اطالع داریم؛  ندارد.   رنجیت سینقسمیکه  روزیکه ان۱۸۳۹جون سال    ۲۷،  ه  گمهاراجه  ها ازگ،  قندهار بطرف   لیس 
جنحرکت  کابل   بعد از ختم  وفات یافت. دوست محمدخان،  تاریخی ان  گمیکرد،  لیس در کابل، بسال گاول و شکست 

لی سید مینویسد  وذشته بود. گارسال  هه چ گرنجیت سن گشت و برتخت امارت نشست. آنوقت از مرگبه کابل بر  ۱۸۴۳

سی رنجیت  امیر دوست محمدخان  سال سلطنت  از چند  مابین طرفین  گنکه پس  اورده و در  پشاور هجوم  بر قشون  ه 
همان کتاب ص گجن  ۱۴۵های طوالنی رخ دادند. 

می  زکتاب تتمت البیان مملو ا و معلوم  اغالط است  نداردد که سید با گهیمن قسم  بلدیت  نه شتتاریخ افغانستان چندان   .
ند بلدیت  افغان  ن  اشتتنها با تاریخ قوم  بلد  چندان  هم  قوم  این  و کلتور  با جامعه  در یک جایی  بوده استبلکه  مثالً   .

نصارا   و  یهودیها  مذبوحه  باوجودیکه  افغان  که» علماء  میدانند.  رامینویسند  حرام  را  شیعه  مردمان  ذبیحه  میخورند 

اهل کگ ذبیحه  اما خوردن  مرتد حالل نیست  و ذبیحه  مرتد شده اند  شیعه  میکنند مردمان  جواز دارد«  مان  تاب شرعاً 
 ۱۷۱همان کتاب ص 

سید را تایید کند. با وجود آنکه شیعه  گ مان نه کنم هیچ فرد شیعه افغانستان و متعصب ترین سنی این کشور این ادعای 

 می نشینند و با هم میخورند.ی میکنند، با هم  گزندبا هم  از قرن ها و سنی شاید اختالفات جدی مذهبی داشته باشند ولی 
سین،  سید را  گرنجیت  ص  بُه  میخواند  پرست  عقیده   ۱۱۹ت  واحد  به ذات  ها  سیکه  نیست.  وجه صحیح  به هیچ  که 

افتددارند.   سیکهرونانکوگ  صدها شعراز    کوتاه،شعر  دو  دراینجا الزم می  مذهب  وحدانیت    ، موسس  شاهد  را، که 
سیکه میباشد  بیاوریم. ، بطور نمونهپرستی او و مذهب 

را نمی ب  .ینی که در قلب تو میباشدتو آن خدا 

 .ردانیگبا خود می  ردن خودگو تو یک بُت را در  
بی عقیده هستی که در  میچرخیگسر  ،ردابگتو آدم   .ردان 

 مراهی با ترس و واهمه میمیر ی.گو تو در همین  
مرد. به همراه تو خواهد  میخوانی   آن بُتی را که تو خدایش 

 ناهکار حق ناشناس!گاو  

نخواهد رساند.این کشتی    تورا به ساحل 
 رو مالقات نمودم که مرا بسوی خدا رهنمایی کرد.وگاز نانک بشنو، با یک  

در آب، در زمین، تحت زمین    ی میکند.گو عرش باال زندآن خداییکه 
K.S Duggal. Sikh Gurus P 253. 

 در کاینات تنها یک خدا وجود دارد.

است. او حق   اسم 
 او خالق است.

ر نفرت دارد.او نه کسی   ا میترساند و نه از کسی 
است. که دایم   او ذاتیست 

و مردن است.  او ماورای زاییدن 

است.  او واجب الوجود 
 Ibid P 255ورو میتوانی خود را به او برسانی.گتنها به برکت  

و مینویسدوگرا پیروان   هار هندوگدریک جای دی  سید هندوها مرده های خود را   «رو نانک، مرشد سیکه ها میخواند 
و خاکستر آنها را ن بابانانک، که ما سابقاً    گنگاه کرده به دریای  گمیسوزانند  بمذهب  اکثرشان  ذکر کردیم  میفرستند. 

همان کتاب ص «مطیع میباشند  .۱۷۹ 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

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

بغاوت نموده و یک مذهب علیح گدر حالیکه   هندو و بُت پرستی آن  را به ورو ناناک یا بابا نانک در مقابل مذهب  ده 
آن عقیده نداشت. به هیچ اصول مذهبی  و هندوها نه تنها پیرو بابانانک نبوده اند بلکه با او   میان آورده بود که تقریباً 

او مخالفت آنها هنوز هم دوام دارد.    و با مذهب  میورزید و این دشمنی  شدید   و دشمنی 

افغان نژاداً ایرانی میباشندارد» گسید در باره منشاء و مبداء قوم افغان و زبان پښتو مین   نظریه من چنان است که ملت 
رفته شده و با پارسی موجوده هم مشابهت دارد« همان کتاب گپارسی است    اویستا که زبان قدیم وو زبان ایشان از ژند

 ۷۱ص 
در باره آنهاگایرانی بودن قوم افغان و منشاء   که محقققین  ونه توافقی  گهیچ   رفتن زبان پښتو از پارسی قدیم مسایلیست 

محترم شمرده شود. و باید تنها بحیث نظر سید     ندارند. 

هیچ اشتباهی رخ در زمینه ویا گسید هیچ اشاره ای ننموده اند.  تاریخی  ، متأسفانه، به این خبط های افغانستان  مورخین
ناقص  اشاره به فهم  در حالیکه  است.  نقصی   سیدنداده  او چندان  و شخصیت  به علمیت  از تاریخ و جامعه افغانستان 

 .بنویسیمچیزی  نمیرساند؛ و ضمناً ما هم مجبور نمیشدیم که بعد از سالهای سال در باره اشتباهات تاریخی او  
باره تا در  افغانی  الدین  جمال  سید  سلطان  معلومات  حمالت  که در  ناقص است  به اندازه ای  منطقه  و  ریخ افغانستان 

غزنوی تاریخ فارس  ،بر هند  ،محمود  متن  و به استناد  آوری میکند  توپ یاد  که   از استعمال  مینویسد  مالکم  سرجان 

در سال   غزنوی  قمری)    ۴۰۰سلطان محمود  حال   ۱۰۰۹هجری  داد  هندوها را شکست  توپ ها  به وسیله  میالدي( 
ص   اطالعآنکه عیسوی ها در آن زمان از توپ   ۷۹هم نداشتند. عروة الوثقی 

اختراع شد و توپ در قرن چهارده میالدی، برای اولین   ، از طرف چینایی ها،حاالنکه باروت در قرن سیزده میالدی
و به کار افتید؛  مغول  مملوک مصر، بر ضد لشکر هالکو  قرون پانزده و شان  بار، از طرف شاهان  زده، بحیث  در 

جن مهم  از آن کارگاسلحه  و فتوحات،  مالکم،    رفته شد.گی  در زمان سلطان  در کتاب » تاریخ فارس«  ضمناً سرجان 

به توپ و استعمال آن اشاره یی ننموده است و نمیتوانست را بنماید.   اشاره  محمود،  معلوم نیست که سید این معلومات 
 از کجا آورده اند.
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