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 تعصب هم سرحدی دارد
 

ده، ترجمه یک آدم تحصیلکر« ینامه میرویس کندهار یا شهزاده پارسیگزند»چندي پیش کتابی به چشمم خورد به نام 
از افغانستان باشد. این ترجمه را، چون را لعل زاد معرفی مینمایند، و خدا نکند که  به زعم خود ډاکټر، که اسم خود

ه تا ب دمان ي و خیالی میگمملو از اغالط و خیالبافی های بیجا بود، چندان اهمیت ندادم؛ زیرا به یک داستان ساخت
غالم یا برده میرویس( معرفی یک کتاب و یا حتی یک داستان تاریخی. مترجم، نویسنده کتاب را افسرسویدني )

 بخصوص ندارد.مینماید، که اسم 
آدم حیران میماند که یک کسی، به حیث یک داکتر، چنین یک کتابی را که نویسنده آن معلوم نیست و یا جرأت معرفی 

 را ضایع میسازد را ندارد، چطور برای ترجمه انتخاب میکند. آنرا ترجمه مینماید. وقت خود و قاریین خود کردن خود
میفهمید صاحب ما اینقدر ن مراه نموده باشد. افسر سویدنی یعنی چه؟ این داکترگرا  و یا هم شاید بسیاری از قاریین خود

ها اغالط  که این خواب پریشان صاحب منصب سویدنی با هیچ اثری در باره میرویس خان نمیخواند؛ و پر از صد
جمه ست ترر داکترصاحب ما مقدمه این خواب های پریشان را که منسوب به یک افسر سویدنی اگتاریخی میباشد. ا

 مینمود خواننده ایکه با تاریخ افغانستان حد اقل آشنایي میداشت متوجه میشد که این یک درامه خیالی بیش نیست. 
را افشاء نمی نماید. نویسنده،  نویسنده این خواب های پریشان، یک صاحب منصب خیالی سویدنی است که اسم خود

ب، همراه لشکر سویدن حرکت میکند. چون از اول با دیدن سویدن با پولیند، به حیث یک داوو طل گدر حین جن
مناطق مشرق زمین عالقه فراوان داشت، از خاک پولیند، با دیپلومات یا نماینده سویدن راهی قسطنطنیه میشود. نسبت 
به عالقه مفرط و مطالعاتی که در وقت تحصیل خود در باره ممالک شرق و حوادث تاریخی این سرزمین ها نموده 

 یرد و راهی مناطق مورد عالقه خاص خود میشود. گد از نماینده سویدن رخصت میبو
مدت ده ماه منتظر یک کاروان میماند. وقتی با کاروان، به طرف ایران، حرکت میکند، از قضاء، دچار دزدان تاتار 

د. سلطان تاتار ها افسر میشود. دزدان مال کاروان را غارت نموده و افسر سویدنی مارا به سلطان خود پیشکش مینمای
تقدیم میکند. چون سلطان  که درین وقت پادشاه کندهار است، مارا به قسم هدیه روانه کندهار نموده و به میرویس خان،

ان عالقه خاص دارند. افسر ما مینویسد که میرویس با او به حیث یک غالم نه بلکه به میفهمید که میرویس با اروپای
ک اختیار نمود. افسرما، که معلوم میشود در استحکام قلعه دارای مهارت خاص میباشد، در حیث یک مرد آزاد سلو

ردد. افسرما، که شاید از دیدن گت میرویس میموجب رضای استحکامات قلعه کندهار سعی به خرچ میدهد و طبعاً 
فراهم میشود که میرویس  ردد و این زمینه هم وقتیگمناطق شرقی خسته شده باشد، میخواهد به وطن ماءلوف خود بر

رجستان !!! از لشکر میرویس جدا میشود و به کمک روس ها گعازم فتح نمودن ایران میشود!!! افسرما در سرحد 
ردد. افسرما البته این را نه مینویسد یا الزم به تذکار نمی داند که ا ین سفرهای خطیر چقدر طول گعازم وطن خود می

ل در کندهار ماند و یا میرویس از کدام راه به قلمرو ایران حمله نمود که افسرما در کشید و یا مدت چند ماه و یاسا
 رجستان از لشکر میرویس جداشده و خود را به خانواده خود، در سویدن، رساند. گسرحد 

 رفته اند. بهگرانبهای تاریخی از هوشیاری کار گداکترصاحب لعل زاد ما در صرف نظر نمودن از مقدمه این اثر 
ر این مقدمه را ترجمه مینمود شاید کمتر کسی یافت میشد که به خود زحمت خواندن این ترجمه خنده گراستی هم ا

رچه فکر نمیکنم که هنوز هم کسانی غیر از اشخاصیکه چشم شان را، مانند داکترما، تعصب بیجا گآور را بدهد. ا
نموده باشد. یقین دارم که ترجمه این اثر بیهوده باعث  کور کرده باشد این اثر کامالً بیهوده حتی مسخره را مطالعه

 ردیده باشد. گاتالف وقت بی ارزش داکترما 
چون این کتاب بیهوده نه ارزش مطالعه نمودن و نه ارزش تبصره نمودن را دارد. دریکی دوکلمه به خالصه آن اکتفا 

است که با طرفداران خود از ماوراءالنهر به باقر تاتار  ق اظهارات افسرسویدنی ، میرویس فرزند محمدبمیورزم. ط
ت زیب، که از داستانهای شجاعگرفته و صاحب اقتدار مطلق میشود. امپراطور مغول اورنگبلخ لشکر میکشد. بلخ را 

باقر به هند سفر  باقر اطالع حاصل مینماید، از او دعوت بعمل میاورد که به هند سفر نمایند. محمد و فتوحات محمد
ویس، که یک جوان ذهین و پرتالش است، در خاک و شهرهای هند سفرها مینماید و حتی در جنوب هند میکند و میر

زیب، گباقر تاتار، به پیشنهاد اورن پدر خود محمد از بنادر و کشتی ها دیدن بعمل میاورد. در هند تحصیل میکند و با
 را فتح نماید حاکم خودمختار آن قلمرو باشد. ر کندهار گباقر میخواهد که ا که فتح کندهار را پیش میکشند و از محمد
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باقر کندهار را فتح مینماید!!! چندی بعد پدر و مادر میرویس وفات نموده و میرویس حاکم باالستقالل آن شهر  محمد
 ردد. چندی بعد، که میرویس شهرت منطقوی را کسب مینماید، افسرسویدنی ما هم به کندهار میرسد.گمی

را اعدام مینمودند و هم یک رافضی بود؛ میرویس  ان یک آدم مستبد بود حتی وزیران الیق خود.... چون پادشاه ایر
ردد. بعد از سرکوب نمودن چند گرفت. میروس با لشکر خود عازم اصفهان میگتصمیم به براندازی این پادشاه 

رستند مشعر بر اینکه شاه ایران مقاومت باالخره به شهر محمدیه ؟؟ میرسد. ازین شهر به تمام مردم ایران مکاتیب میف
ز ر شاه ایران اگیک آدم مستبد و بدتر ازین یک رافضی است که دین خود را ترک نموده و به دین علي درآمده اند. ا

رفتن تخت و تاج شاهی ایران گردد و به دین اصلی خود که دین محمدی است روی آورد میرویس قصد گدین خود بر
ان، مردم به قدم بوس میرویس حاضر شدند و میرویس، با استفاده از نارضایتی ایرانیان از را ندارد.... از اکناف ایر

حمله نمودند و شاه ایران را متواری ساخت. بسیاری از شهرهای ایران تسلیم  ۱۷۲۲شاه خود، بر اصفهان در مارچ 
 هم نشد.  گشدند و در اکثر آنها میرویس حتی مجبور به جن

ند که به ویگمعلوم نمودن این حقیقت ممکن نیست که شاه ایران به کجا رفت. بعضی می»سدافسر سویدنی ما مینوی
فته شد که در سرحد ترکیه چشمان شاه و فرزندان او را کور نمودند. این گبغداد رفت و درآنجا فوت شد. یک وقت 

د. این را هم میشنویم که شاه ایران فته میشود که شاه ایران خودرا  درنزدیکی اصفهان در یک قلعه پنهان نموده انگهم 
ردن نهاده و وعده نموده اند گرا به استراخان رسانده و از تزار روسیه طالب کمک شده اند و به امر امپراطور  خود

که در بدل بدست آوردن تخت و تاج خود جهیل دریا؟ را که دارای ارزشهای بسیار زیاد مالی است به تزار تسلیم 
 ن جهیل در حیطه نفوذ شاه ایران نیست بلکه در ساحه نفوذ تاتار هاست. نماید. درحالیکه ای

افسر سویدنی ما مینویسد که تا به حال دقیقاً معلوم نه شده که شاه ایران باالخره در کجاست. به وجود اینکه میرویس 
 .ردیده اند......گر هیچ یکي به احوال واقعی شاه ایران واقف نگجواسیس بسیار زیاد دارد م

وقتی نویسنده یک کتاب معلوم نباشد باید هم که مملو از چنین الطایالت باشد. ولی من در حیرتم که داکتر ما جناب 
یزه وقت ناچیز و بی ارزش خودرا صرف ترجمه چنین چرندیات نموده اند. به راستی که گلعل زاد به اساس کدام ان

 د. جهالت مطلق هم، به اندازه تعصب، آدم را کور نمی ساز
یعني بعد از وفات شاه محمودهوتک، در لندن، به چاپ رسیده است؛  ۱۷۲۴فته نماند که این کتاب به سال گنوت: نا 

 آن بحیث مأخذ استفاده ننموده .  ولی چون هیچ ارزش تحقیقاتی نداشت لذا هیچ محقق از
 نام اصلي کتاب:

 
The Persian Cromwell: Being an account of the life and surprising achievements 
and successes of Miri-Ways, Great Duke of Candahar, Written by a Swedish 
Officer… 
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