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  ٢٠١٧/ ٢٨/١                       کانديد اکادميسين سيستانی                                             

  

   تاريخ فرھنگ نقد وتحليل چند نکته از

  )افغانستان در پنج قرن اخير(

  )وآخر پنجمبخش (

  

  آيا فرھنگ نسبت به پشتونھا تعصب داشت؟

  

 : ھوتکیشاه محمود  رموردفرھنگ وشيوۀ استفاده او از منابع د

ترديدی نيست که ھيچ تأليفی بی نقص نيست ولو مؤلف آن دارای تبحر علمی وشھرت جھانی 
بخصوص اگر اين کمی وکاستی ھا .  وعادی در تمام جوامع انسانی استیباشد،واين يک روند معمول
ھای باستان شناسی در  هيافتباز تاريخی و  عدم دسترسی به اسناد ومدارک عمدی نباشد، و دليل آن 

ھنگام نگارش اثر باشد، قابل تشويش نيست ، ولی اگر مؤرخ با وجود دسترسی به مدارک تاريخی 
ًکه احيانا ( فرقه ای وی يا شخصی يا قوم  سودمند وآموزنده در بارۀ حادثه ااز ضبط و بيان نکات

ر NبMی کلمات وجمMت خود داری کرده باشد، و يا ضمن شرح مسايل تاريخی، د) دهنمی آمخوشش 
 جامعه  متصور باشد، قابل  وساختارخود نکاتی را گنجانيده باشد که در آينده از آن خطری به بافت

Nيق تقبيح است، زيرا در واقع درحق نسل ھای آينده و درحق تاريخ کشور گناھی  گذشت نی بلکه

             .ھم وزن  خيانت انجام داده است

 استفاده از منابع موجود در دسترس فرھنگ را به ارتباط شاه در سطور ذيل نمونه يی ازشيوه
 ی از، فاتح اصفھان نقل ميکنم تا ديده شود که آيا در حذف يا اضافه کردن جمMتیمحمود ھوتک

سخنان يک شاھد عينی از وضعيت شاه محمود وعساکر افغانی اصفھان، پای تعصبی درميان بوده 
  است يا خير؟

کروسينسکى [ )حیي مترجم کتاب خاطرات  سياح مس(هحمدخيرخواخيرممحقق بنابر گزارش 
J. T. Krusinske[، در ايام محاصره  سال را در اصفھان گذشتانده بود،و٢٠کشيش لھستانی، مدت 

محمود، چندين بار شاه بوده و پس از فتح آن بوسيله شھر اصفھان شاھد اوضاع دلخراش مردم 
وضعيت مردم اصفھان و تصويرى ازا . ميسرگرديده است برايشھوتکیمحمود شاه فرصت ديدار با 

   :درھنگام محاصره اينطوربدست ميدھد

شد و آنقدر  بعد از سه ماه در شھر اصفھان گوشت خر و شتر فروخته مى «
بناى . کردند، بعد آنھم پيدا نشد به پنجاه تومان داد و ستد مى) خر(نکشيد که حمارى

ھارماه مردم بناى خوردن گوشت انسان در عرض چ. خوردن سگ و گربه نھادند
مرده تازه را ديدم که رانھايش را بريده . نھادند، پنج قصاب به اين امر مشغول بودند

ھاى خود  چون اھالى شھر اصفھان را عادت نبود که آذوقه ساليانه در خانه. خوردند مى
ودند و ابدأ فکر نم جمع نمايند و ھمه از بازار ملزومات خود را يوم به يوم خريدارى مى
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آخر کار بجاى رسيد که پوست درختان را به وزن . آوردند محاصره به خاطر نمى
کوفتند و پوست کفش کھنه را جمع کرده  فروختند و در ھاون کرده مى دارچينى مى

. دادند ھا و گذرھا افتاده جان مى خوردند و مردمان در کوچه جوشاندند و آب آن را مى مى
تافت، لعل و جواھر و زيور  نان بى صاحب که آفتاب بر سرشان نمىدختران باکره و ز

دادند و کسى پرواى دفن مردگان را نداشت  زدند و جان مى خود را بر سر نھاده فرياد مى
   ١»...و شھر از Nشه ايسشان پرشد

ھمواره دمار از روزگار مردم فقير يا انتقام جويانه ھاى غارتگرانه  در ھر حال لشکرکشى
اصفھان در اواخر ماه اکتوبر آخرين . اند توان کشيده و توانگران کمتراز گرسنگى رنج ديده وکم
  .کشيد ھاى خود را مى نفس

سربازانى که درپايان ايام  « بگفته شاھدان عينى که لکھارت چشمديد آنھا را ضبط کرده 
اشتند بجاى استقرار تر زيبندگى د به حفاظت حصارھا گماشته شده بودند، بيش)  اکتوبر٢٣(محاصره 

  . ٢».در اين مواضع در بيمارستان به سر برند

سرانجام پس ازشش ماه محاصره پايتخت براثر قحطى و گرسنگى ومرگ و مير از بيمارھاى 
شخصأ به اردوى دشمن رفته و  عفونى، شاه سلطانحسين مجبور شد از تخت سلطنت فرود آيد وخود

پادشاه قوى شوکت ايران   «.بگذاردافغان درت محمود سرنوشت حيات و سلطنت خود را در پاى ق
 اکتوبر بدون ھيچگونه جMل و جبروت و شکوه سلطنتى از قصر خود ٢٣ / آذر١٢ ]روز[ساعت

او ھمچون فردى بينوا و پريشان لباس بتن داشت و از آنجا که آشفتگى خاطر از سر و . سوار شد
 .٣ ».گيرد  تشيع رسمى آن اعلحضرت انجام مىنمود که مراسم باريد، چنين مى روى مMزمانش مى

آباد حرکت کرد و به اصفھان   اکتوبر موکب شاه محمود با شکوه و جMل خاص از فرح٢٦در 
سربازان افغانى پس ازآنکه مراسم ورود رسمى به قصر سلطنتى پايان يافت با صداى بس . وارد شد

دروازه قصر به تاNر بار يافت و براورنگ پس از عبور از  کشيدند و محمود» اکبر«a فرياد  بلند
بزرگان و وزيران مسئول شاه سلطان حسين مخلوع سوگند وفادارى و احترام . سلطنت جلوس نمود

  .و بدينگونه دوره فرمانروائى افغانھا در ايران آغاز شد. به شاه محمود بجا آوردند

از شخص  در آغ،) م١٧٢٥- ١٧٢٢سلطنت از(شاه محمود :ميگويد کروسنيسکی 
با نشاط و معتدل بود و يکى از کارھاى نخستين او در مسند پادشاھى ايران، عمل 

ھاى اول سلطنت   در ماه. انسانى وى در حمل آذوقه براى مردم قطحى زده اصفھان بود
شاه محمود . کرد  اعجاب ايرانيان شده بود، فرمانروائى مىۀخود با ميانه روى که ماي
ه و وطن خود خيانت ورزيده بودند و عمل جاسوسى به نفع آنانى را که نسبت به شا
. ن دادا يا اعدام نمود يا زندانى ساخت و درس درستى به خائن،افغانھا انجام داده بودند

توان چشم  اند، نمى از کسانى که به شاه و دولت خود خيانت ورزيده گفت او علنأ مى

                                            
١
  ٤٢ ش، ص١٣٦٣ تاريخ سياح مسيحی،تحشيه وتعليق خيرمحمدخيرخواه،کابل -  

٢
  ١٩٥، ١٨٧، ص ١٣٦٤ ، ترجمه عماد،تھران انقراض سلسله صفويه لکھارت،-  

 ٣٩٢ - ٣٩١، صص ١ فرھنگ، افغانستان در پنج قرنه اخير، ج- ٣
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 راه خيانت پيش خواھندورد وى نيز نيکى داشت و در صورت اقتضاى فرصت در م
   ٤.گرفت

 ش راروزانه ابرنامه ھای  ومحمود شاه ی سيماتصويری از کروسينسکى
   :دھد بدست مىاينگونه 

او مردى بود ميانه قد، چھارشانه، داراى چھره عريض و بينى پست، چشمان تيز،  «
او ھر روز صبح با زورمندترين . ، گردن کوتاه و ريش سرخ کوسه ونافذنگاه تند

ھاى که باNخص بر جسم وى  گرفت و بقيه روز را به ورزش افسران اردويش کشتى مى
روزانه پنج گوسفند با پاى بسته نزد وى حاضر . پرداخت بخشيد مى سختى و قوت مى

ھاى کوتاه  او در پرتاب کردن نيزه. کرد کردند تا او آنھا را با شمشير خود دو نيم مى مى
او در موقع سوار . کرد گرفت خطا نمى را که نشانه مىبسيار ماھر بود و ھرگز ھدفى 

شدن بر اسب، آنچنان جست و چاNک بود که بدون رکاب، با دست چپ از يال اسب 
او . در خانه زين سوار بود. گذاشت گرفت و ھمينکه دست راست را بر پشت اسب مى مى

ھا، شخصأ از  شب. آرميد خوابيد و ھنگام لشکرکشى ھرگز بر بستر نمى بسيار کم مى
در عذا خوردن ميانه رو بود . پرداخت گرفت و در اصفھان به گشت مى پاسبانان خبر مى

نوشيد و بجز با زوجه خود، دختر  يافت قناعت داشت، شراب نمى و به ھر چه دست مى
شاه محمود بر . شاه سلطان حسين که از او يک پسر داشت با ھيچ زنى ھمبستر نشد

ه تن آسا و عياش و مھربان بود، فعال و پرطاقت بود و در ک]صفوی[خMف شاه حسين 
پذيرفت و حکم  توانست و التماس را نمى قصاص و تعزير احدى پيشش شفاعت کرده نمى

ھا، پيش روى سپاه  در جنگ. شرعى را نافذ ميکرد و درحق دشمن خود بسيار قھار بود
  ٥».ميگرفت خود قرار

جنگ و قتال عادت   «:گويد مىنسکى کروسيدر مورد روحيه جنگجويان افغانى 
تواند از دشمن رو گرداند ھرکه بر گردد بى امان  درجنگ و کارزار کسى نمى. افغانھاست

. کردم آباد تماشاى جنگ مى درمحاصره اصفھان من نزديک پل عباس. به قتلش بپردازند
محافظان يکى از افاغنه را ديدم که دست راستش را افکنده بودند، به عقب صف آمده و 

دست افتاده خود را . خواستند او را بکشند به گمان اينکه از جنگ گريخته است، مى
اى نابکار اگر دست راست تو درکارزار : بنمود، باز راضى از برگشتن او نشدند وگفتند

افتاده، بايد با دست چپ جنگ کنى و اگر دست چپ ھم افتاد با دھن جنگ کن و آب دھن 
اگرشمشير، کمان، تفنگ و ...  رسىگتا از خداى خود به مزد بزرانداز   بر روى دشمن

از بسکه در . آيند اسپ به زير نمى غيره اسحله افغانان بزمين افتد براى گرفتن آن از
ھر شھر و . دارند باشند از روى اسب خم شده از زمين برمى سوارى چابک مى  اسب

ند که طبقى از جواھر و زر بر ديد گرفتند اگر از اھالـى آن شھر مى بلدى را که مى
يى به او  گذاردند که ذره  که آنجا بودند نمى رود، از لشکر و توابع يکنفر سرنھاده مى
کنند و  و اسير را بعد از مدتى آزاد مى. به بيع و شراى اسير رغبت ندارند .اذيت رسانند

                                            
،چاپ به کوشش سيدجواد طباطبائى، سقوط اصفھان به روايت کروسنيسکى، ٦٣سياح مسيحى ص ، تاريخ ٢٢١ لکھارت، ھمان اثر، -  ٤

  ٦٣ صتھران

 ٦٣ص ش، ١٣٦٣تحشيه و تعليق فقير محمدخيرخواه ، کابل ،تاريخ سياح مسيحى  -  ٥
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. ند نگريستندبسيار کسان را که در جنگ گرفتار کردند، بخود اوNد کردند و بچشم فرز
عادت به الوان . گذرانند در امور توکل دارند، تن پرور نيستند، به گندم برشته اوقات مى

 کمرمى پيچند و در وقت حاجت روده گوسفند را پر آب کرده بر. اند اطعمه نکرده
ھا را بر روى زمين  نان و ساير خورش. دارند در طعام تکليف نمى. نمايند ال مىمعاست

ھاى  از اعلـى و ادنا شال و کرباس. خورند ورند و به غير از آب چيزى نمىخ گذاشته مى
لباس . دارند رنگارنگ دارند که خود را از آفتاب و اسحله خود را از باران نگاه مى

خرامند و بسيار  ھا مى ھاى ايشان بى نقاب در کوچه  مى پوشندو زن]دراز[گشاد وبلند
ھاى خود از بلور  روند، در گوش  آفتاب بى حجاب مىمقبول در ميان آنھاھست که چون

   ٦ ».و مدنگ گوشوار کنند

   جنگجو  شود که افغانھا مردمانى ساده و کم توقع اما سخت  معلوم مىگزارش کروسينسکیاز 

  .رزميدند  و دلير و با انضباط بودند و براى پيروزى خود تا سرحد مرگ مى

کى از عواملى که در پيروزى افغانھا سھم عمده ي «:که  آمده استدرگزارش کروسينسکى 
 از چنين اقتدارى برخوردار  در ھيچ جاى ديگرى سرداران شايد. داشت ، انضباط سپاھيان بود

  .٧ ».نيستند و از آنان فرمان برده نمى شود

خوانديم، نشان  )کروسنسکی(تا اينجا مطالبی که از چشم ديد يک شاھد عينی وغيرافغانی 
به ورزش واسپ سواری وکشتی گيری وشمشيربازی  مردی با برنامه بوده،اه محمود ميدھد که ش

از پرخوری وتن پروری وعياشی پرھيز ميکرده و در نيمه ھای شب از . عMقمندی داشته است
 بوده یبا انضباطبدينسان شخص وضعيت پھره داران ومصروفيت نظاميان خود را با خبرميساخته و 

 نبوده خشن بسيارنيزبا مردمی که تا ديروز درمقابل شان می جنگيد،د و برخورسياست در .است
  . است افغاناينھا ھمه جنبه مثبت اين جوان نيرومند وفاتح دلير.است

ازصفات نيک شاه محمود  وسپاه افغانی بخش ھای مھمی فرھنگ بنابرھر دليلی که بوده اما 
ت اضافی از با جمM،ول کروسينسکیاز قو عبارت ذيل را ا . استرا درگزارش خود حذف نموده

  : خط کشيده امبرنگ سرخ نشانی و زيرآنھاآن جمMت را من کهعMوه نموده طرف خود 

او مردى بود ميانه قد، چھارشانه، داراى چھره عريض و بينى پست، چشمان  «
تا وقتی که بمرض عصبی يا  [، گردن کوتاه و ريش سرخ کوسه، ونافذتيز، نگاه تند
 ھر روز صبح با افسران اردويش  ].M نشده بود شخصی با نشاط ومعتدل بوددماغی مبت

شراب نمی نوشيد وبزنھا . ًکشتی ميگرفت وشبھا شخصا از پاسابانان خبرگيری ميکرد
در آغاز امر با ايرانيان رفتار خوب داشت  ودر پھلوی . بجز زن خودش عMقه داشت

در نتيجه درچند . ل کار را باو بياموزاندھرافغان يک ايرانی را مقرر کرده بود تا اصو
اما بعد  [ماه اول حکومت او ادارۀ کشور نسبت به دورۀ اخير صفوی بھتر بود، 

ال او بکلی دگرگون گرديد وبطوريکه ديديم با قساوت جنون آميز نه تنھا ازمريضی احو
گ او اتباع ايرانی بلکه دوستان افغانی را ھم بطوری رنجه خاطر ساخت که ھمه بمر

راضی بودند، وشايد خودش ھم دراين آرزوی ديگران عقب نبود، چنانچه روايت کنند که 

                                            
 ٤٦ص  ،،چاپ تھرانسيدجواد طباطبائىھان بروايت کروسينسکى، ف، سقوط اص١٣-١٢اريخ سياح مسيحى، کابل، ص خيرخواه ،ت -  ٦
 ٤٦تھران، ص چاپ ن بروايت کروسينسکى ، سقوط اصفھا-  ٧
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 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

شبھا ناله ميکشيد وگوشت بدنش را بدندان ميکند، چله نشينی ھم او راچنان ضعيف 
  ٨ »] .ساخته بود که بکالبد متحرکی شباھت داشت

در قMب ھريک را  و،زير آنھا خط کشيده امبرنگ سرخ نشانی  و را  آنھا سطوريکه من 
 فرھنگ  ديده نميشود، بلکه از خوداز قلم فرھنگ کروسينسکى در ترجمه دری خاطرات ،گرفته ام

ذکر از لف که چرا  مؤ دانسته نميشود  در ختم گفتار کشيش نشان نداده واست، زيرا که ماخذ را
در مورد، روحيه درحاليکه نکات مھمى . استصفات خوب شاه محمود وسپاھيانش خود داری کرده 

گى و کم توقعى افراد سپاه، خوراک، پوشاک، نھا و دسپلين و نظم عسکرى و سادجنگاورى افغا
ھوتک و اخMق و  زيورات زنان افغان و صورت و سيرت آنان وکرکتر و روش حکومت شاه محمود

  نسبت به  آنان با اسراء و مردم ايران و ديدگاه آنان  انسانیسجاياى شاه اشرف ھوتک و برخورد

  . ثبت شده است اثرھاى اجتماعى و علل موفقيت آنان بر نظام حکومتى صفوى در اين  طبقات و گروه

ًاز قلم انداختن اين نکات از سوی مرحوم فرھنگ ، نشان ميدھد که عمدا نخواسته نکاتی را از 

ادارۀ  رول وصMبت  شاه محمود در کنت انضباط وھيبت و قول يک شاھد عينی بياورد که دNلت بر
ورنه نقل صفات نيکو از روحيۀ جنگی ودسپلين پذيری سربازان افغانی . سربازانش  ميکرده است

 می افزود وحسن نظر واعتماد پشتونھا را نسبت نوشته ھای مؤلف بيشتر می شبراھميت کتاب
 .ساخت

س نسان نکات بسيار مفيد و آموزنده ای در خاطرات کروسينسکی بچشم ميخورد که دريبد
افغانستان در (فرھنگ، ولی متاسفانه که درکتاب ھای خوبی برای نسل ھای جوان ما شده ميتوانند

   غيرافغان يک شاھد عينی حذف جمMت سودمند از قول .حذف شده اند  مھم، آن نکات)پنج قرن اخير
اده از از قول ديگران نه تنھا با معيارھای استفصفات واضافه کردن جمMت عکس آن وغير مسلمان 

  .دکنميان نماي نيزرا نويسنده وسوء نيت  تعصب بلکه  منابع و مآخذ سازگار نيست،

  :نتيجه

،از روی  افغانستان در پنج قرن اخير از آنچه تا کنون گفته آمديم، بدين نتيجه ميرسيم که مولف
  : ه استدکر مخابره ام عمده را به ساکنان غير پشتون سه پيتعصب نسبت به پشتونھا،

م اول، اميرعبدالرحمن خان اقوام پشتون را از جنوب به شمال کشور انتقال داد و زمين ھا پيا
وملکيت ھای اقوام ازبک وتاجيک ساکن در سرحدات با روسيه را از آنھا گرفت و به پشتونھا 

  . بخشيد

  از سوی ١٩٠١ومش اينست که، نام افغانستان يک نام جديد است که برای بار اول درپيام د
ليسھا در قرارداد اتحاد با ايران برضد افغانستان ديده ميشود و قبل از آن کشورما بنام انگ
 شما اسم و ١٩وبه ھمين دليل درمتون تاريخی قبل از قرن . ناميده ميشد" آريانا"و " خراسان"

  .رسمی از افغانستان ديده نميتوانيد

بيق احکام فقه حنفی را تعرض ومش اينست که، مردم ھزاره پيروان فقه جعفری اند وتطپيام س
بر عقايد وفقه جعفری ميدانند و برای تطبيق فقه جعفری درمناطق ھزاره نشين، دست به شورش 

  .زدند و سرکوبی آنھا از جانب دولت برای تطبيق فقه حنفی بود

ًونتايج اين ھرسه پيام به حال جامعه عقب مانده و اکثرا بيسواد وتاحدی از ھم گسسته ما 

رناک و زيانبار است و تاثيرات سوء آن را پشتونھای شمال ھندوکش در استانه سقوط خيلی خط

                                            
 ٩٤، ص ١ مشھد ايران، ج١٣٧١قرن اخير،چاپ فرھنگ، افغانستان در پنج  -  ٨
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 حاکميت ربانی واقتدار دوباره ايتMف شمال پس از سقوط طالبان ، آغازدولت داکتر نجيب a ،و
   .بصورت فاجعه باری تجربه کردند

به آدرس  يافت که خوشايندی رانادرفصل ھای مختلف کتاب فرھنگ ميتوان پيامھای ھمچنان 
با پوست وگوشت خود لمس ، راآن  مخربات، تاثيرمردم مااست که شده فرستاده افغانستان اقوام 

که پيوسته به نشر وتکثير اين  بخاطر تاثيرات سوء ھمين پيامھا است دشمنان افغانستان. کرده اند
ل کشور تقسيم وتوزيع  مردم صفحات شماميان کتاب پرداخته اند وممکن است آنرا بطور مجانی در

 ،مند استنه کسی به تاريخ چندان عMق دارند وکتاب خواندن به کنند، درغير آن نه مردم ما عادت 
 به نشرًقبM ودانشمندان افغان ورنه کتب تاريخی بھتر وباNتر از تاريخ فرھنگ از سوی نويسندگان 

مرحوم تاريخ قديم افغانستان از ملهازج.ندروی چاپ دوم را نديده ابسياری از آنھا رسيده است که 
عزيزالدين پوپلزائی،تاريخ ھای مرحوم کتابھای احمدعلی کھزاد، کتابھای تاريخی عMمه حبيبی، 

 اما اين کتاب بيشتر از تمام آثار ادبی اتب وغيره را ميتوان نام برد،ک غبار و عMمه فيض محمد
استخوان پيام جز علت آن .شده استدرکشورتکثير  وتاريخی وسياسی وھنری در صد سال اخير

شکنی ميان اقوام ، چه چيزديگری بوده ميتواند که دراين کتاب ھست ودر کتب مرحوم غبار 
   پايان                 فيض محمد کاتب نيست؟مرحوم  کھزاد ومرحوم حبيبی ومرحوم و

٢٠١٧/ ٢٧/١  

 


