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 15/05/2017                 ن خوستیایق جفرستنده :  ال
 

 نانستافغان انی و نخبگافغالدین ال اسید جم
 ، فرهنگ، خلیلی  و حبیبی(اویدر،  جا، غب)طرزی

 ضل(ا: ف. ف به قلم)

 قسمت سوم

 

 میر محمد صدیق فرهنگ :  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

ست ان دیگر کشور ان و مؤرخاگاز نخبهجری خورشیدی( یکی  1369-1294ن میر محمد صدیق فرهنگ )ادرواش

» ان ، تحت عنوالدینل اجع به سید جمار 1خیر" ان در پنج قرن انستافغانگیزش "ال بر اثر مشهور و جنجاکه در 

 ست.ابحث کرده « الدینل ای سید جمامعم

 :هدمی دب ازتاست، چنین باشته ال نگاجع به سید جمانچه رآدر مورد  امرحوم فرهنگ شک پژوهشی خویش ر

ۀ نه جنباسفاند که متاقض نوشته اگون و متنالب گونای مختلف، مطادر کشوره مؤرخینجع به مولد سید، ار» .... 

 رد.اعلمی غلبه دوش و پژوهش ا، بر روحیۀ کآنسی در ات سیاحظلیستی و مالاسیونان

ن تولد شده، بعد معلوم نیست به چه علت و انستافغادر درۀ  کنر  1838ل الی ساست که سید در حوا آنلب ان غاگم

ی ان ، برامیر دوست محمد خان اخلی پسرای داه ین که در موقع جنگا افرت نمود، تارج مسام به خام هنگادر کد

  2« ن برگشت. انستافغاچندی به 
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 4از 2

ند و در معرفی امی خو« ارش وکیل حکومت هندگز» آنرارد که اد اتکارشی اش بر گزامرحوم فرهنگ در نبشته 

  3« ، متعلق به محفظ ملی اوراق هندوستان1868روزنامۀ کابل، سال »ارد: خذ خویش چنین می نگاوی در م

نبولی به استاضر سید  ال حادر ح»کند: ارش چنین نقل قول می گز آنز ا، الدینل اسید جممرحوم فرهنگ در مورد 

 صاشخا اکند و بسمی میر خلوت ا اب اعتهاو سا رد.اند او رار، منزلت است که هیچیک در دربامیر عزیز اقدری نزد 

 « شد.اروس ب ۀیندانم ایدو باکنند که می ن اگم

بط بین ارو» دهد که:می ع طالاوکیل مذکور  1868فبروری  20لی ا 11دث اوی حوارش حادر گز آنز اندکی بعد ا

  4« ست. انموده  اضاتق اران به سوی بخانستافغاز ا او رامیر خروج اخورده و انبولی برهم ستامیر و سید ا

شکست خورده  انعظم خامیر محمد انی که ارشنویس حکومت هند در زمارش گزابرگز اتکا ازهم بامرحوم فرهنگ ب

 ن می کند: ان چنین بیادور  آندر ا ت سید رالاحاست، ن به سلطنت رسیده امیر شیرعلی خاو 

، انسلم خار محمد اف( و سرد –ست ان اعلی خامیر شیرمنظور امیر )ب به امه خطاسید رومی در گذشته دو ن»

صی این شخص منظور خاین نتیجه رسید که امه به ان ۀلعاز مطامیر بعد ال نمود. ارساش ات شخصی اوی نظریاح

ه از را او راج اخرامر ا؛ ادهو دان سفر خرج به ازده توماین دوابر  است. بناک ادر کشور خطرن واندن ارد و ماد

  5«در کرد.ان صایرات به ار و هراقنده

مده آبل ا، به کانعظم خارت محمد اما ۀدر دور ا  لباین نتیجه می رسد که سید غابه  الارش باز گزامرحوم فرهنگ 

 در نمود.اص ارابه بخ او راج اخرامر ان گردیده، اگماو بدو گرم گرفته بود، به زودی بر ا اب ا  میر بدواست و ا
 

 مرحوم فرهنگ همچنان نتیجه می گیرد که :

ی و رجان یک نفر خاشت و به عنوارومی شهرت د انبولی یاستابل، به سید امت خود در کاقام ایالدین در ال اسید جم

 ن.انستافغامیر ا هن یک نفر تبعا؛ نه به عنوشدمی خته ارجی شنام کشور خاکد ۀینداحتی نم

 رد:انگمی یش مرحوم فرهنگ اه شتاین بردادر مورد 

قعیت مجمل و پر او اما؛ تأریخیقعیت ان یک وابه عنو آنراید ا، بامعتر در موضوعت جامدن معلومآبه دست  ات» 

  6« ر قبول کرد.اسرا
 

 مرحوم فرهنگ، چنین است:اما تبصرۀ مختصر من بر این  نبشتۀ 

که حتی انگلیس سوس ارش یک نفر جابه گز ای خویش راه شتاو برد ایست همه حرف هامرحوم فرهنگ نب -1

ی اره اشا،  آنت ایر مشخصاپ و ساپ و محل چال چارشی که به ساهم گزآن د؛ ادمی مش هم معلوم نیست، پیوند ان

اپ رسیده ، به چآن مرحومن اکه در دوراد دیگری سناو  انبشته ه اب اد راسناین ایست ا. مرحوم فرهنگ باستنشده 

 آنرا ناه تهرانشگاکه د«  نیافغالدین مشهور به ال اره سید جماپ نشده در بارک چاد و مداسنا»اب کت ا، به ویژه ببود

 فت.ایمی یج دیگری دست اید به نتاکرد؛ شمی یسه است، مقانده اپ رساهجری خورشیدی، به چ 1342ل ادر س
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 4از 3

ن اتنسافغاز ا او رامیر خروج است که ا، نبشته ابلوکیل حکومت هند در ک اسوس یاج آنز ا مرحوم فرهنگ به نقل -2

 ست.انموده  اضاتق ارابه سوی بخ

رش وکیل حکومت هند معرفی اگز ۀ، ترجما مرحوم فرهنگچه رآن. من استصلی چیز دیگری ا، متن آنکهل اح 

نو  ایی بامریکاثر پژوهشگر ا« نیافغالدین ال اسی سید جمافی سیابیوگر»ب از کتا آنرا انگلیسیصل متن است، اکرده 

Nikki.R.Keddie  ست :اچنین  آننقل می کنم و 

 The Constantinople Syud affects to be annoyed with the Ameer, and to desire to leave shortly for 
Bokhara.Probably he has some mission. 7 

 

رد ارزو دآست و ازرده آمیر از انمود کرد که انبولی( واستاهل( قسطنطنیه )اسید )»  :استچنین  الارت باعب ۀترجم

 رد.اموریتی دأم ماوی کد ال  احتماترک گوید.  ارابه زودی به قصد بخ ان( رانستافغا)

 ان راتنسافغا اکند تمی ن اضالدین تقال از سید جمان اعظم خامیر محمد امرحوم فرهنگ،  ۀف گفتبرخال اینجادر  ء  ابن

 Probably»رت  ابرود و عب ارارد به زودی به بخاست که قصد دالدین ال این سید جماترک گوید؛ بلکه  ارابه قصد بخ

he has some mission. »میرا، نه استلدین ال ا، تصمیم  سید جمازد که تصمیمسابت می به حیث یک قرینه، ث 

 انمودورجی ام  کشور خامزدور کد ا، سید رارش قبلی خویشنگلیسی در گزاسوس اید هم جان و شاعظم خامحمد 

اس تم اه روس اب ارود تمی  ارا؛ به بخاست اه سوس روساو جابگوید که اهد خو ، مىارشین گزال ارسا ا، ببود

 !!بگیرد

درج  آن راصل دستنوشت ا، الهین رساخیر اشته و در بخش ان سید نگای که عنوامه ان در ناعظم خامیر محمد ا

ید آمی  بر آن ۀلعاز مطاکند و می ب اخط« امجداسید سند »ۀ نان مؤدباعنو اب اشود که سید ر ، دیده مىاهم کردخو

 ست.اگرفته ا ور راسفر پش ۀزاجامیر از اکه سید 
 

میر شیر علی از طرف ان، ایرات به ار و هراه قندهاز راج سید اخرامر ا، اب مرحوم فرهنگدیگر در کت ۀلأمس -3

 ا، زیراندور آنکم در است حاسی ۀرد و نه هم به شیواری دازگای زندگی سید ستأریخی ادهارخدا باست که نه ن اخ

به  اد تکر اضاتقان علی خامیر شیرز ال اسید جمانند که دمی ، اندنی که در مورد زندگی سید تحقیق کرده اپژوهشگر

ز ا، نه برود« هند»اه ز راد که ازه داجاو ای ان به شرطی براشیرعلی خ میرازه دهد که به سفر حج برود و اجاوی، 

ان یران در اخاعظم محمد امیر ند رقیبش یعنی ادمی که اری مدازمایست ست و باین شرط منطقی هم او « نایرا»ه ار

 اهم یکج اباین دو،  ا، همچو تصمیمی بگیرد و بکوشد تاستن اعظم خامیر محمد او سید هم دوست برد می به سر 

 کند؟!می ج اخران ایرابه  او را دهد ومی ن سفرخرج اتوم 12و ان چگونه به اعلی خامیر شیر ء  انشوند؛ بن

ن از نویسندگادی ار زیاشم ار« نایرا»ه از را، نه «هند»اه ز راسفر حج  ۀزاجان مبنی بر اشیرعلی خ میراشرط 

ر لدین یعنی دال ات سید جمان حیارشید و همرزم سید که در زماگرد شیخ محمد عبده ش ۀبه نبشت اماند که نقل کرده 

 ورزیم :می  اكتفا، استدرج کرده  آنرا« لدهریینالرد علی ا»ۀ و در مقدماشته نگ آن رام 1886ال س
 

 نگارد: شیخ محمد عبده چنین می 
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 4از 4

د یمر ببالال آنذن له علی شرط اذن للحج، فاستان، فافغالاد رق بالایف ا  له آنلدین خیرال السید جمای أر او لهذ»...

 8 ...« م(1869)1285سنة لهند ارتحل علی طریق افان لم یمت بعد، عظم و کابمحمد  ایلتقی فیه ن کیالایرا

ه حج ب است تازه خواجان اعلی خامیر شیرز ا ء  ابنا ترک گوید، ن رانستافغا اتدید  بهترالدین ل ارو سید جم ز همینا

افته ت نیان که هنوز وفاعظم خامیر محمد ا اب اجآندر  انرود تان یراه از راد که ازه داجابه شرطی  او رامیر ابرود؛ 

 م سفر نمود.1869ا ببر اهجری قمری بر1285ال ز طریق هند در ساو انکند، ات ق؛ مالبود

لدین ال ابه ویژه در مورد  سید جمای  مسأله یست در هراو با ۀین فرمودامرحوم فرهنگ،  ۀترتیب در نبشت به هر

ت تحقیق علمی بدون عصبی ۀشیو اید تافرممی یی که توصیه اجآن؛ اشدلعین هر محقق و پژوهشگر بانی نصب افغا

 ۀرمودزهم به  فافت و بایق دست یان بر حقاتومی ین شیوه ادن اد رالعین قرانصب  اب ا  قعال گردد و واقومی و ملی دنب

  9«خت.اعصر روشن س آنن انستافغادر  او راقعی انفش و»ان تومی مرحوم فرهنگ 
 

 پایان بخش سوم

 ادامه دارد

 قسمت های قبلی این مطلب را می توانید به کمک لینک های ذیل مطالعه فرمائید:

 قسمت اول

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Khosti_L/l_khosti_s_jamaludin_afgh_w_nokhbagan_afghanist
an_01.pdf 

 
 دومقسمت 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Khosti_L/l_khosti_s_jamaludin_afgh_w_nokhbagan_afghanist
an_02.pdf 
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