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 جمیل حنیفینویسنده: پروفیسور دکتور 

 سور دکتور لعل زادیبرگردان: پروف

 ٢٠٢٠جنوری اول لندن، 

 

 ١مردم شناسی مردم شناس پیش از ستوارت الفنستون:تمون
 

 پیشگفتار مترجم
 

دکتور جمیل حنیفی یکی از دانشمندان برجستھ و مشھور افغان/پشتون است کھ پژوھش ھای طوالنی 

دکتورای خود را در مردم  و زاده سرخاب لوگر است تان دارد. اوشناسی و تاریخ افغانسدر مورد مردم 

گرفتھ است. حنیفی در فارسی و پشتو  ١٩۶٩در امریکا شناسی از دانشگاه ایلینای جنوبی کاربوندال 

 کار نموده است. ١٩٨٢تا  ١٩۶٩مھارت کامل دارد و در شعبھ مردم شناسی دانشگاه ایلینای شمالی از 

پژوھش ھای حنیفی قسما توسط اکادمی علوم ایاالت متحده، انجمن خیریھ ملی برای انسانیت و انستیتوت 

پشتیبانی شده است. او ھمچنان قاموس  ٢٠٠۶تا  ١٩٨٢امریکایی برای مطالعات افغانستان در سال ھای 

 ست.و تعداد زیاد مقاالت در مجالت و دانشنامھ ھا ١٩٧۶تاریخ و فرھنگی افغانستان، 
 

مقاالت و نوشتھ ھای پژوھشی حنیفی عالقمندان و خوانندگان زیادی در افغانستان دارد. قبال برگردان 

ویھ جرگھ در ویرایش گذشتھ: ایجاد سلطھ استعماری از طریق ل«دو مقالھ پرمحتوای او زیر عنوان 

یکا در ، پیشآھنگ امپراتوری امریا متفکر بزرگ جھان اشرف غنی احمدزی«و » 2افغانستان

 را پیشکش دوستان نموده بودم.  »3افغانستان
 

م کھ شامل نمایتقدیم می  »٢٠٢٠ نو ھدیھ سال«بھ عنوان پژوھش جدید او را این برگردان اینک 

آنھاست  »/پارسیپارسیواندولت «ماھیت و » ابدالی ھای غیرپشتون«در مورد  دریافت ھای تازه ای

آنچھ کھ الفنستون آنھا  ...شده استنامیده  »/پشتونیافغان دولت«بنام  کھ در نشرات خارجی و داخلی

اکثریت مطلق باشندگان (نامیده است  پارسیزبان و یعنی مردمانی کھ دارای فرھنگ  »پارسیوان« را

در برابر  ،)وغیره ، صافی ھاھا، بیات ھا ، ایماقھا ، ھزارهھا تاجیکیعنی امروزی افغانستان 

 ھنگ و زبان پشتو اند...دارای فرکھ یعنی مردمانی  »پشتون«

 

+  +  + 
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 چکیده
 

 در پشاور وانپارسی» سلطنت کابل«مونتستوارت الفنستون و ھمرھان پژوھشگر او از  ١٨٠٩در سال 

با شاه شجاع حاکم آن سلطنت امضا نموده و معلوماتی برای حکومت زدید کردند تا یک پیمان دفاعی با

الفنستون در جریان چھار ماه اقامت در پشاور و سپس دو جمع آوری نمایند.  استعماری ھند برتانوی

خود و  پارسیوان علومات جامع و گسترده از معلومات دھندگانمپژوھش در پونھ ھند توانست  سال

 دانشنامھی معلومات او در افغانستان جمع آوری کند. برخ از منابع تاریخی در باره مردمانھمچنان 

کتاب مقدس قوم  کھ نقش هده شدگنجانی) ١٨۴٢، ١٨٣٩، ١٨١٩( ١٨١۵در  »کابل گزارش سلطنت«

ن مھارت الفنستون در زباامریکایی در باره افغانستان را فراھم کرد. -نویسندگان اروپاییبرای ی نگار

ھا، روش کار جمعی در پژوھش ھای قوم نگاری و  لندیروشنگری سکات پارسی، سھم او در اندیشھ

ھ او بو استحقاق نشان دھنده شایستگی  »گزارش سلطنت کابل«در او م نگاری یکپارچگی متن ھای قو

، رشتھ مردم شناسی در اروپا. تقریبا یک سده پیش از تولد –یک مردم شناس پیشآھنگ است  عنوان

 ،گذشتھندگان سیاسی در باره افغانستان در جریان دو سده امریکایی و نویس –تمام دانشمندان اروپایی 

 مختلف میراث اند. این مقالھ عرصھ ھایپذیرفتھ تاثیر و ده الفنستون بھره بر از گزارش سلطنت کابل

 او را مورد مطالعھ قرار می دھد. قوم شناسی گزارش سلطنت کابل

    

 ویژگی ملیمظاھر/، قوم نگاری، قوم شناسی، /مشترکافغانستان، پژوھش جمعی واژه ھای کلیدی:

 

 (مولف) پیشگفتار
 

ھ بھ حیث یک منطقھ در گفتمان علمی، سیاسی و عامیان» افغانستان«ی بنام سرزمینسده ھا  در درازنای

 - (دارای زبان و فرھنگ پارسی پارسیوانو مغول  امپراتوری ھای پارس ای در بین حاشیھحایل و 

Persianate ( ین امپراتوری ھا کاھش یافت و باعث نیمھ اول سده ھجدھم قدرت اوجود داشت. در

آنھا نام . بزرگ ترین گردیددر دامنھ ھای سلسلھ کوھھای ھندوکش  ظھور چندین ملوک الطوایفی

افغانستان جنوبی قلمرو ھای شامل  و ندوکش تسلط داشتدر جنوب ھکھ  است» امپراتوری درانی«

و  فرو پاشیددر دھھ اول سده نزدھم نیز . امپراتوری درانی بودرقی دریای سند تا سواحل شامروزی 

ملتان) زیر  (قلمروی در محدوده مثلث کابل، پشاور وآن بخش شرقی د. بھ چندین بخش تجزیھ ش

میان علمای در  کھ )٧٣ – ١٧۴٧سلطنت: نوه احمد خان ابدالی (یک ، قرار گرفت حاکمیت شاه شجاع

شناختھ می نیز امپراتوری درانی » پدر«یا » بنیانگذار« ،»احمد شاه درانی«بھ نام افغانستان  غرب و
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زمینھ  نزدھمشود. زوال امپراتوری درانی و گسترش استعمار برتانیھ در جنوب آسیا در اوایل سده 

ستان افغانکھ حاال بنام  ای فراھم ساخت نقشھظھور و انکشاف  ای را برایتاریخی و سیاسی  ھای

 .شاختھ می شودمعاصر 
 

حملھ ھای  حدس و گمانمنجر بھ  ١٨٠١ – ١٧٩٨در صر و سوریھ در م فرانسھپیشروی نظامی 

ده ای نامیده می شد (محدو» سلطنت کابل«بنام در آن وقت ناپلیون بوناپارت از طریق پارس و آنچھ 

ھندوکش در شمال)  در شرق، سیستان و ھرات در غرب و سلسلھ کوھھای تخمینی در میان دریای سند

تماس ھای سیاسی فرانسھ با پارس ھراسی برتانیھ، -در اثر فرانسھد. این حدس و گمان ھا ھند گردی بھ

حکومت د. این نگرانی گردیھ استعماری برتانیھ تقویھ مت دوامدار حاکمان پنجاب در برابر سلطو مقاو

تدابیر بخش ھای سیاسی و ارضی خود در جنوب آسیا  تا برای نگھداری ا مجبور ساخترھند برتانوی 

بھ پارس،  /ھیئت سیاسی ایبھ این مقصد فرماندار کل ھند ماموریتاتخاذ کند. احتیاطی و پیشگیرانھ 

 رھبری بھ سلطنت کابل بھ »)سفارت(«ماموریت سیاسی . فرستاد» سلطنت کابل«پنجاب و 

. سفارت متشکل صورت گرفتحکومت استعماری ھند  عالی رتبھ جوانتون، یک مونتستورات الفنس

ار او (فریزر و منشی و دو ھمک ھ شمول ریچارد ستراشی بھ عنوانمتخصص برتانوی ب ١۴از 

نگھبان  ۴٠٠نقشھ بردار و بھ عنوان و تیکل مکارتنی  ستوانجراح، بھ عنوان تر الکساندر)، مک وای

وارد  ١٨٠٩فبروری  ٢٣این ھیئت در د. کارمند نظامی برتانیھ رھبری می ش ٨کھ توسط  ھندی بود

با حاکم  مورد معاھده دوستیمذاکره در  د. ھدف این ھیئتپایتخت زمستانی سلطنت کابل گردی شاور،پ

شاید برای حکومت «کھ بود  در باره سلطنتی» عمومیعلومات م«درانی سلطنت کابل و جمع آوری 

 باشد.» سودمند برتانیھ
 

 شجاعکھ شاه  کردیک پیمان با شاه شجاع امضا  و مذاکره در پشاور ماه اقامت ۴الفنستون در جریان  

از طریق سلطنت کابل  از ھجوم نظامی فرانسھنگھبانی مستعمرات ھند برتانوی  بھ کمک دررا مکلف 

اما این پیمان ھرگز جامھ عمل نپوشید؛ چون ناپلیون بیشتر . ساختھزار پوند  ٣٠ در بدل دریافت یارانھ

 بنیاد تاریخی را برای ساختھیئت برتانوی یک آنھم بازدید  از سوریھ بسوی شرق پیشروی نکرد. با

 اوایل برتانیھ از .دخود ایجاد کر مخفی-مستعمره توسط برتانیھ بھ عنوانسیاسی و قلمروی افغانستان 

نموده و نقش اساسی  نده افغانستان را کمکشکن وانبیستم دستگاه دولتی پارسی سده نزدھم تا میانھ سده

خروج برتانیھ از آسیای جنوبی بھ دنبال است. افغانستان داشتھ در انتخاب/انتساب امیران و شاھان آن 

د. افغانستان پس از اشغال شوابستھ انھ ایاالت متحده و شوروی ز جنگ جھانی دوم بھ کمک/یارپس ا

ھ و کامال وابست تبدیل شدایاالت متحده  مخفی-مستعمره بھ عنوان ٢٠٠١بر ی توسط امریکا در اکتونظام

 است. » پایدار آزادیعملیات «در زیر چتر  بھ پشتیبانی اقتصادی و سیاسی امریکا
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او  گردید.توسط برادر بزرگ خود از پشاور اخراج  ١٨٠٩ن در جون پیما شاه شجاع کمی پس از عقد

، جاییکھ او و خانواده اش با تسلیمی الماس کوه نور بھ گردیددر پنجاب آواره پس از فرار از پشاور 

ر از الھور د. شاه شجاع پس از فرانفترزندانی و مورد بدرفتاری قرار گ رنجیت سنگھھ، حاکم پنجاب

توسط تا اینکھ ماند،  باقی جیره خوار برتانیھ ١٨٣٩ا ت د، جاییکھه حکومت برتانیھ در لودیانھ گردیپناھند

) و ۴٢ – ١٨٣٩انگلیس، -(در جریان جنگ اول افغان ل داده شدبرتانیھ بھ کابل انتقا ھای نظامینیرو

در بین برتانیھ، رنجیت سنگھھ و کھ  ١٨٣٨جون  ٢۶{در معاھده  دستان نصب گردیشاه افغان بھ عنوان

. . مترجم}4استکابل و کندھار دو والیت  ،، منظور از افغانستان بصورت واضحدامضا ش شاه شجاع

احتماال نقش مھمی در  ١٨٠٩در پشاور در در بین شاه شجاع و الفنستون  برخورد صادقانھ سیاسی

با آنکھ الفنستون از نگاه شخصی  ل داشت؛اکم پیشین سلطنت کابباور و اعتماد حکومت برتانیھ بھ ح

  .شاه افغانستان بود بھ عنوان ) و نصب شاه شجاعانگلیس –اول افغان (مخالف جنگ 
 

در  گزارش ھای زیاد سیاسی و معلومات گسترده ،ھیئت الفنستون افزود بر امضای پیمان با شاه شجاع

ھا در  کرد. این گزارشو جمع آوری  است و مردم شناسی افغانستان تھیھباره اکولوژی، جغرافیھ، سی

. استثبت  »شرقی و ھندشعبھ  اسناد الفنستونات و نقشھ ھا در مجموعھ جلد یادداشت ھا، مکاتب ٨٨«

گزارش سلطنت کابل و توابع آن در «زیر عنوان الفنستون  ١٨١۵این معلومات در دانشنامھ برخی از 

نوشتھ ھای او از ھمان آغاز الفنستون و سایر » گ س ک«نشر شد. (گ س ک) » پارس، تاتار و ھند

در باره نگاران) و نویسندگان سیاسی  منبع برای دانشمندان (بھ ویژه قومرین تتاثیرگذار بھ عنوان

-بھ عنوان کتاب مقدس قوم نگاری برای نویسندگان اروپایی» گ س ک «. ان خدمت نمودافغانست

  -» گ س ک«در رابطھ بھ نفوذ قدرتمند  . نشرات آخردر باره افغانستان تبدیل گردید امریکایی

امریکایی و نویسندگان سیاسی در باره افغانستان این -و سایر دانشمندان اروپایی - »معرفت الفنستونی«

در تولید مورد استفاده ھای پژوھش ھا و شیوه  نند. اما بھ نظر من، روشدانش را قویا تایید می ک

 ژه منابع معلوماتی او) و بازجویی آگاھانھ از متن ھای قوم(بھ وی» گ س ک«نگاری  محتوای قوم

 .انجام نشده است ھنوزاو ای سیاسی روایت ھی و نگار
 

مردم شناس پیشآھنگ اروپایی مدت ھا پیش از آن می شناسد کھ یک  الفنستون را بھ عنوان ،این مقالھ

نگاری  مه شیوه پژوھش و انتخاب مطالب و محتوای قودر بار مردم شناسی زاده شود و بحث ھای رشتھ

از کھ الفنستون  ات دھندگانیمعلومو طبقاتی  قومیموقعیت را فراھم سازد. او  »گ س ک«دانشنامھ 

، بھ ویژه پشتون ھا را در سلطنت کابل گرفتھ مختلف قومیم نگاری در باره گروھھای آنھا معلومات قو

 اشاره ھای زیادی در باره فرھنگ و صفات حاوی »گ س ک«د. حث قرار می گیراست، مورد ب
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 ی چوکات بندی شده، درم نگاراست. این صفات کھ بھ شکل مرد(پشتون ھا)  »افغان ھا«شخصیتی 

ی م نگارافغان (پشتون) ھا پیکربندی شده است. محتوای قو» ارزشی سمتگیری ھای«یا » ویژگی ملی«

 ینام خودجاگزین بھ عنوان » افغان) «exonymبا کاربرد غالب نام بیرونی ( »گ س ک«

)autonym( »توسط با پشتون » افغان« بدون تشریح . اعتراف یا تلفیقدگردی مشخص» پشتون

قومیت پشتون، سیاست ھای مورد را در ادبی و سیاسی علمی، در گفتمان دار الفنستون پیچیدگی پای

. دایجاد کرآن  وانپارسی قومی و دستگاه دولت-فغانستان چنددینامیک سیاسی او ھویتی و تاریخ عمومی 

 ستیس، باعث توسط الفنستون» پشتون« ینام خودبا » افغان«پارسی استفاده متقابل از نام بیرونی 

. گردیدحاکمان درانی (و بارکزی) سلطنت کابل  پنھانفریبنده/تقادی در باره ھویت فرھنگی درگیری ان

میدن پیروان نابرای خود و » دُر دُران«ان ابدالی (با لقب دادن توسط احمد خ» درانی«اختراع ھویت 
صوفی چشتی  غیرپشتون و» ابدالی«ھویت  ک مانور سیاسی برای پوشانیدنی »)درانی«خود بھ نام 

فرھنگی و سیاسی  ھ آرایشنشانوضوح ب» رانر دُ دُ « سیپارزبانی . سازه خود او و پیروانش بود

 حاکمان سلطنت کابل الفنستون است. واندستگاه پارسی
 

ای از شیوه ھا و مجموعھ بھ معرفت شناسی  ،افغان ھا» ملی ویژگی« پیکربندیاین مقالھ در زمینھ 

پشتون ھا نامیده » پشتونوالی یا قانون عرفی«آنھا را  می پردازد کھ الفنستونای ارزش ھای فرھنگی 

کھ الفنستون فرھنگی است. از وقتی -این مودل اجتماعیذکر است. این نخستین و کھن ترین ثبت و 

رایگان و معیاری  ویژگی اصلیبھ » قانون عرفی«رفی کرد، این مع »گ س ک«را در پشتونوالی 

 تبدیلعلمی، ادبی و سیاسی  امریکایی-(پشتو، پارسی، اردو) و اروپاییگفتمان محلی ھویت پشتون در 

(بشمول ھا ان وبرجستھ پارسیقابل توجھی در مورد حضور معلومات  حاوی »گ س ک«. گردید

پارسی، بشمول زبان پارسی و ویژگی ھای فرھنگ مادی در ساختار و عملکرد گ قزلباش) و فرھن

ای فرھنگ اتباع آن است. ساختار و فرھنگ غالب پارسی ھی عرصھ دستگاه حاکم سلطنت کابل و برخ

داشتھ است. اما  انستان در جریان دو سده گذشتھ ادامھآن در افغ ل ھای جانشینیتشکسلطنت کابل در 

 کردندگونھ ارایھ  نسده پیش، باز ھم افغانستان را ھما امریکایی مانند الفنستون دو-دانشمندان اروپایی

توسط پشتون و شده ساختھ آنھا غالب با فرھنگ پشتون و عناصر اجتماعی دستگاھی است کھ کھ گویا 

بویژه آن عرصھ ھای کھ در  ،»ک گ س«م نگاری و تاریخی . محتوای قواستبھ کار انداختھ شده ھا 

امریکایی و -دانشمندان اروپاییدر خدمت  الگوھاند، بھ عنوان قرار می گیربحث مورد این فصل 

بویژه جوامع پشتونی در ھر دو جانب  ،فرھنگ افغانستانو مردم  د کھ باادامھ می یابننویسندگان سیاسی 

م نگاری ھای قو رستی، اعتبار و صداقت ارایھساختاری در مورد دتعامل سروکار دارند.  ،خط دیورند

گ «م نگاری ست. ھدف من براندازی محتوای قوھدف اولیھ این مقالھ نی ،»گ س ک«در » افغان ھا«
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آن چیزی است کھ الفنستون در پیشگاه از م نگاری تخاب ھای قونیست، بلکھ برخورد انتقادی ان »س ک

 قرار داده است. »گ س ک«شنوندگان خود در 

 

 میراث مردم شناسی الفنستون 
 

بھ خدمات ملکی برتانیھ در  ١٧٩۶ر او د) در سکاتلند زاده و بزرگ شد. ١٨۵٩ – ١٧٧٩الفنستون (

سلطنت «و سیاست ھای  ھا فرھنگ ھا، تاریخ و با بودی لند. الفنستون یک روشنفکر سکاتھند پیوست

 ی ازافغانستان شناختھ می شود. او محصولی کھ امروز بنام ، گھواره تاریخداشت آشنایی» کابل

سی و ل انسانی و رد قاطع نیرو ھای سیااساسی خود را بر جامعیت عق تاکید ؛بود لندروشنگری سکات

عقل را در ھمراھی  لند. روشنگری سکاترا ضعیف می دانست، جذب کرده بود ل و عملاجتماعی کھ عق

جامعھ و فرد می دید. مارتا  فرھنگی بھ نفع-عینیروی محرکھ تحوالت اجتما با خوشبینی بھ عنوان

در  ) یک بحث آموزنده در باره نقش روشنگری سکاتلند١٩٩۴الس پیترز () و دوگ١٩٩٣مکالرن (

جان بھ گونھ مثال ( مقام سکاتلنددورنمای روشنفکری و سیاسی الفنستون و سایر روشنفکران عالی 

احساس حکومت استعماری برتانیھ در ھند بودند. ملکم و توماس مونرو) فراھم می کند کھ در خدمت 

نگار و سیاستمدار فراھم کرده  نداز روشنفکری الفنستون را بھ عنوان یک قومچشم ا روشنگری سکاتلند

درانی سلطنت  وانبویژه درک او از فرھنگ، جامعھ و ساختار و عملکرد دستگاه حاکم پارسی –بود 

 کابل.
 

حدود یک سده  ،دنقرار دار آن بنیاد ی کھ بری مشترکو گزارش ھا پژوھش ھا الفنستون، »گ س ک«

د کورت توسط الفر بھ تنگھ ھای توریس ٩٩ – ١٨٩٨مردم شناسی کمبریج پیشگام ھیئت سفر پیش از 

حکومت  پژوھشی بھ رھبری ھادون با حمایت مالی ھیئت است. »م شناسان برتانیھمردرئیس «ھادون، 

 تھداب بنیادین روش شناختی و نظری مردم شناسی برتانیھ شناختھ انبھ عنوو  برتانیھ صورت گرفت

د. ھیئت یک سده پیش الفنستون بھ تثبیت و نھادینھ گردی دھھ اول سده بیستم علمی کھ در یک رشتھ د،ش

دھھ  مردم شناسی در» دانش«برای  د کھ ھیئت ھادونچیزی را انجام دا اساسا آن ،١٨٠٩ سلطنت کابل

حکومت استعماری برتانیھ تولید  استفادهبرای  دو ھیئت دانشی را آخر سده نزدھم بدست آورد. ھر

 ھر دو ھیئت ارایھ می شود.از د. در اینجا یک مقایسھ کوتاه کردن
 

با » لحظھ مھم«بھ عنوان توریس  یمردم شناسی کمبریج بھ جزایر تنگھ ھا ٩٩ – ١٨٩٨ھیئت سفر 

گردید. عالم نگاری بصورت خاص ا مرشتھ مردم شناسی بصورت عام و قو برای »پیامد ھای انقالبی«

و مطالعات ساحوی مشترک کھن اروپایی برای  »نیھ را دگرگون ساختمردم شناسی برتا«ھیئت این 
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وی غیراروپایی را در وری معلومات در باره فرھنگ مادی و غیرمادی یک جامعھ دور و منزع آجم

گرفت کھ تخصص آنھا  انجامبھ رھبری ھادون ھفت مرد  توسطپژوھشی ای پروژه این . نظر گرفت

 م شناسی بود. ھیئت پژوھشی مشترک:عکاسی، زیست شناسی و قوشناسی،  ی، زبانشامل روان شناس

علمی  امل گزارش شش جلدی... نشرات زیادمقدار ھنگفت معلومات را جمع آوری کرد کھ ش

عکاسی، نقشھ ھای  برداریفلم باستانی، چند صد عکس، اولینھزار اثر  ٢یانھ... حدود و عام

مقدار ھنگفت مواد آرشیفی  صدا بود. مقاالت ھادون ھمچنان شامل ثبتمتعدد، طرح ھا و 

 .ساحوی، مجلھ ھا و مکاتبات استشمول یاد داشت ھای ھ نشرناشده ب
 

ن و معلومات جمع آوری ی و فرھنگی مردم شناسی از اعزام ھیئت ھادوھر کتاب درسی عموم تقریبا

 .یاد می کنددر نسب شناسی رشتھ مردم شناسی  نبنیادی بھ عنوان پیوند شده
 

» معلومات عمومی« رد وماه در پشاور سپری ک ۴بھ سلطنت کابل حدود  ١٨٠٩ھیئت سیاسی برتانوی 

کھ بنام را جمع آوری کرد (بھ استثنای تصاویر، فلم ھا و ثبت ھا) در باره فرھنگ ھا و مردم ھای 

ھیئت، زمان سپری شده در پشاور و سفر و توابع آن شناختھ می شد. آمادگی ھا برای » سلطنت کابل«

پروژه کھ  نیکلی زما بسترزمان پژوھش و نوشتن پس از ترک پشاور حدود دو سال را در بر گرفت. 

 توسط الفنستون خالصھ شده است: ،را تولید کرد »گ س ک«

این تا  گذشتشاه کابل مصروف بودم و سال دیگری دربار بھ من حدود یکسال برای سفر 

کھ برای  مدر جستجوی مسایلی مربوط بھ سلطنت کابل بود الت بھ پایان رسید. تمام این مدترس

ومات اعضای ھیئت در بدست آوری معل خش اول وقتحکومت برتانیھ مفید پنداشتھ می شد. ب

ک شاخھ ق در میان اعضا ترتیب و یرنامھ دقیباقیمانده، یک ب عمومی سپری شد؛ اما در بخش

 .خود را ادا کند ه شد تا ھر کس سھمخاص تحقیق برای ھر فرد سپرد
 

در بین اعضای آن بود. پروژه پژوھشی الفنستون در سلطنت کابل مانند ھیئت ھادون شامل کارجمعی 

 :قرار زیر بود تقسیم کار در پروژه مشترک

 اختصاص یافت... و کپتان راپر ھمکار او تعیین شد کھ بھ خاطر جغرافیھ بھ ستوان مکارتنی

و  . اقلیم، خاک، محصولبود معروفدریا ھای گنگ سرچشمھ ھای در مورد  گزارش خود

سپرده شد. تاریخ بھ  ریچارد ستراشی داده شد و تجارت و درآمد بھایرواین  بھ ستوانمالداری 

 ردم برای من.م رابرت الکساندر داده شد و حکومت و رفتار
 

 د:را این گونھ توضیح می دھھمکاران خود  سھمالفنستون 
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بانی سایر اعضای ھیئت، مھر ن بود. در اثروظایف متوضیح  تا حدودیمن آنچھ تا حال گفتم 

و  ؛ یعنی ھم از طریق پرسش ھای مستقیماستفاده کنم بھ من اجازه داده شد تا از گزارش آنھا

 .مسود برد می اکمبود ھای معلوماتھم از طریق تکمیل 
 

ز و کلوز را تایید می نیایرواین، مکارتنی، ایرسکین، جینکاشتراک ستراشی، الفنستون بھ طور خاصی 

بود آقای دوری... پسر یک انگلیسی «در پونھ  »گ س ک«نوشتن  یکی از ھمکاران الفنستون درکند. 

دوری در باره سفر  فر کرده بود. روایت اصلی، کسی کھ وسیعا در افغانستان سکھ مادر ھندی داشت

یک بستر  –م نگاری مشترک بود. ھمکاری پیشآھنگ قو درج است. الفنستون »گ س ک«ھای او در 

اقشھ و انعطاف پذیری در پژوھش تایید شده است) برای من (اما ندرتا بصورت واضحاجتماعی یکپارچھ 

قرار گرفتھ در گفتمان مردم شناسی  روشنمورد توجھ انتقادی و صرف در این اواخر  –م نگاری قو

 است.
 

تمرکز است، م(پشتون ھا) » افغان ھا«کھ باالی نیا با وجودالفنستون  »گ س ک«روایات قوم نگاری 

ومی در سلطنت کابل و توابع آن و مقایسھ تخمینی سایر گروھھای قاز  حات فشردهفراھم کننده توضی

بویژه ارتفاعات سکاتلند خود او است. برای او شکل  ،جوامع اروپایی ن گروھھا بااز ایی در بین برخ

ت قدر«است: » سکاتلند باستان«شبیھ سلطنت حکومت سلطنت کابل ھای قبیلوی، ایدیولوژی و عملکرد 

دو دولت ھر ه در و مناسبات در میان اشراف و شا» وابستھ بھ درباراکثرا  بی اندازه و گروه اشرافی

 ھر دو را موازیاندازد تا می تواند باالی خصوصیت حکومت درانی روشنی «مشابھ است کھ چنان 

 .»دارد نگھ
 

 اقامتبھ ھنگام اجتماعی وجود نداشت، الفنستون -پژوھش علمیروش  اوایل سده نزدھم ھیچدر  چھ اگر

قوم نگاری پرداخت.  ، بھ پژوھشدر میان جوامع افغان/پشتون در شمال ھند در پشاور و پس از ترک آن

دسترسی داشت. نیز ی و پونھ ئافغان در بمب معلومات دھندگانبھ  »گ س ک«بھ ھنگام نوشتن او 

ی توان مبا راحتی بھ پارسی صحبت کند و بخواند کھ زبان دربار سلطنت کابل بود.  ن قادر بودالفنستو

گفتگو نموده و می توانست تاریخ ھای بھ پارسی در پشاور خود  فرض کرد کھ او با معلومات دھندگان

» اکبری و تاریخ فرشتھ بابرنامھ، تاریخ شیرشاھی، تاریخ مرصع، آیین«بھ شمول را پارسی منطقھ 

 مطالعھ کند. بھ گفتھ خود او:

بومیان متعدد آن  ،ما فرصت کافی برای کاوش در قلمرو افغان ھا داشتیم و پس از برگشت

کردند و ھم کسانی را کھ می توانستیم در دھلی می ا ھمراھی مناطق را بررسی کردیم کھ ما ر

ناطق بزرگ برای بومیان مگاه مالقات وار (وھرد اطراف آن ببینیم. ما ھمچنان بھ نمایشگاه و

گزارش خود را تکمیل  روھیلکند رفتیم. ما بھ این ترتیب افغانی شمال غرب ھند) و کالونی
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بھ دکن رفتھ و سھم خود در  دیم؛ در آن وقت منتسلیم حکومت کر ١٨١٠نموده و در پایان 

 دم.تقال ھیئت کابل را بھ پایان رسانان
 

خود  »گ س ک«خود بھ حکومت استعماری ھند برتانوی بھ نوشتن  الفنستون پس از تسلیم گزارش

 انجام داد: آغاز کرد. او این کار را

در این مناطق احساس می  کھ عطش برای ارتقای دانش حتیپیشنھاد سر جیمز مکینتاش  بھ

شد. او قویا توصیھ کرد کھ معلومات جغرافیایی جمع آوری شده توسط ھیئت بھ نحوی با مردم 

بھ ھنگام مسافرت بھ انگلند جھت چاپ آنچھ کھ  مھربانی او در پیشنھاد در میان گذارده شود؛ و

مان، حوادث ر عین زد ع ساخت.ورفممرا  ی سازم، بزرگ ترین تشویش و مشکلم من آماده

ی و پونھ کمترین آشنایی ئورد کھ من در بمبمناطقی آ افغان ھا را ازاز ی زیاد تصادفی شمار

آن خود را بھ کمک آنھا تجدید نموده و حاال نتیجھ ھای  بر این بنیاد من پژوھش؛ داشتمآنھا  با

 پیشگاه مردم تقدیم می کنم. را بھ
 

(اما محدود)  او را قادر ،الفنستون در زبان پارسی مھارتو  مھم است کھ لیاقتیادآوری این نکتھ 

(پشتون ھا) را از طریق فلتر ھای زبانی و » افغان ھا« ساخت تا معلومات قوم نگاری در مورد

 بدست آورد.متن ھای پارسی استفاده از فرھنگی غیرپشتون ھای پارسی زبان و 
 

 زبود. ھاپکین» گزارش سلطنت کابل«بنام او  ١٨١۵پیشگاه مردم تقدیم کرد، دانشنامھ  آنچھ الفنستون بھ

است. ویرایش  از دانشنامھ فرانسوی الگوبرداری شده انھبصورت آگاھ »گ س ک«کند کھ پیشنھاد می 

و  ١٨٣٩و در دو جلد در شده بصورت اساسی تجدید نظر  ١٨١٩بھ نشر رسید. چاپ  ١٨١٩در  آن

سفر ھای  ١٨٣٠شامل گزارش ھای سال ھای  »گ س ک« ١٨٣٩چاپ گردید. چاپ  ١٨۴٢سپس در 

سفر  افغانستان و آسیای میانھ توسط الکساندر برنس، ارتور کونولی، موھن الل و جورج میسن است.

. چاپ او الھام گرفتھ بود »گ س ک«این نویسندگان بھ شکلی از اشکال از الفنستون و  ھا و گزارش

چاپ وسیعا  ١٩۶٧د جاناتا در توسط الفر» کتاب شناسییادداشت ھای «کجا با ی »گ س ک« ١٨١۵

 ١٩٧٢شد. گزارش اولف کارو دوباره چاپ  »پیشگفتار«با  ١٩٧٢در  ١٨٣٩ش گردید. چاپ و پخ

 ١٩٨١و در کابل توسط اکادمی علوم در  پشتو برگردانده شدتوسط محمد حسن کاکر بھ  »گ س ک«

ھد توسط محمد آصف فکرت بھ پارسی برگردان و در مش »گ س ک« ١٩۶٧د. چاپ نشر گردی ٨٢ –

نقشھ ھا و  شمول مکاتبات، یادداشت ھا،ھ اسناد نشر ناشده ب یزیاد چاپ شد. شمار ١٩٩٧ایران در 

ھای کتابخانھ ھند و اسناد  ی ھمکاران او در رابطھ بھ سلطنت کابل در آرشیفخاطرات الفنستون و برخ

 پارلمانی برتانیھ وجود دارد.
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سنگ «ه بیستم آسیای جنوبی ی مردم شناسان اواخر سدالفنستون از ھمان آغاز مطابق برخ »گ س ک«

شد. » نیکپارچھ ترین گزارش افغانستا ) تامین کننده کوتاه ترین و... (ومحک مطالعات سرحدی

ارزیابی الفنستون از پتان ھا بصورت شگفت انگیزی بود. » ھا م نگار پختوننخستین قو«الفنستون 

و آن را با یک تصویر تخمینی و پیچیده خود گنجانیده  ست. او عناصر زیادی را در پیکرهمتوازن ا

نخستین کتاب زنده در باره « را بھ عنوان »گ س ک«است. اکبر احمد  ذھنیت پتان بھ پایان رسانیده

یکی از مردم «بلی، الفنستون ». درست ترین و دلچسب ترین است ھم یکی از پتان ھا می داند کھ ھنوز

ھا پیش از آنکھ مردم  حدود یک سده. در حقیقت، الفنستون مدت -» شناسان پیش از زمان خود بود

یق تر، الفنستون یک شود، یک مردم شناس بود. بصورت دق شناسی بھ عنوان یک رشتھ علمی درک

توضیح و تشریح ر مردم شناسی متمرکز بشاخھ مقایسوی و تشریحی یک  ،بودی پیشاھنگ در قوم نگار

. دورنمای مقایسوی منطقوی و جھانی) ر سطح محلی،مشابھت ھا و تفاوت ھا در میان فرھنگ ھا (د

د سلطنت کابل با ارتفاعات سکاتلنزیاد مقایسھ  مقایسھ افغانستان با ھنگری والفنستون با تالش او جھت 

توسط پژوھش ھای ی مورد اعتبار ضرورت دارد کھ م نگاری بھ تشریح قوود. قوم شناسیھ می شارا

مز جی ١٨۴٨م شناس در مقالھ ھن ترین تشخیص الفنستون بھ حیث قوک شود. تولید ساحوی نظام مند

برنھارد  ١٨٣٣ ھای نوشتھبھ . پریچارد اری لندن وجود داردم نگکولیز پریچارد، رئیس انجمن قو

الفنستون را  ،تالش دارد تحقیقات ھموطن درخشان ما«شناس روسی اشاره می کند کھ دورن زبان 

م شناسی افغانستان الفنستون کھ توسط قو». قبیلھ قدرتمند افغان یوسفزیپیروی کند... کاوشی در تاریخ 

دم گردید، حدود یک سده پیش از دانش مرتمویل و تولید و برای استفاده آن حکومت استعماری برتانیھ 

 ت.یی تولید و در خدمت آنھا قرار گرفامریکا-ی است کھ توسط استعمار انگلوشناس
 

در افغانستان، اولین » کار ساحوی«با تجارب و مردم شناس امریکایی ، یک انمن، بھرام توکلی بھ نظر

ی مولف را م نگارو سمت گیری قو »گ س ک«د مردم شناسی و یگانھ بحث فشرده در باره موا

والیت صوبھ سرحد در باره افغانستان یا  بھ مشکل می توان کتابی«ان، توکلی . بھ گفتھدپیشکش نمو

تحسین فوق العاده بھ خاطر شخصیت و نوشتھ ھای او  یافت کھ از تحقیقات الفنستون وشمالغرب 

 می کند تا شیوه تحقیق الفنستون و سمتگیریرا ذکر  »گ س ک« ان چندین فقرهتوکلی». نکند یادآوری

ا نشان دھد. اما و انتخاب مظاھر سازمان اجتماعی ر یباره اکولوژی، مالدارنظری و نظریات او در 

از قوم نگاران مردم شناس این مقالھ است، اکثریت حدود شش درجن  بھ علت کاوش ھای کھ خارج

ک اشاره ان نوشتھ اند)، ھیچ یامریکایی افغانستان پسا جنگ جھانی دوم (بشمول آنچھ توکلی -اروپایی

امریکایی افغانستان، -م نگاران اروپایینداشتھ اند. قو »گ س ک«م نگاری بھ محتوای قو ییگذرا

م نگاری خود نگاری الفنستون در نوشتھ ھای قو مکھ استفاده وسیعی از متن ھای قو پاکستان و ایران
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ریدریکسن، چارلز نموده اند، بشمول اکبر احمد، جان اندرسن، کالوس فردیناند، ھنری فیلد، برت ف

درمورد م نگاری الفنستون متن ھا قولندھولم، استا اولیسن، گورم پیدرسن، شورمن و ویلی ستویل. 

م شناسی و ھ ویژه عصر شوروی) در متن ھای قوبطور وسیعی توسط علمای روسی (بافغانستان 

م نگاری محتوای قوتانی استفاده وسیعی از تاریخی در باره منطقھ استفاده شده است. دو مورخ پاکس

 ده اند.شتھ ھای پشتوی خود کردر نو »گ س ک«
 

ر، در فارسی یا پشتو بشمول اشخاص مشھوری چون بینوا، غبا ١٩٧٨ھیچ نویسنده کابلی پیش از 

ند. این یا بحث نکرده ا یادآوری، اشاره »گ س ک«حبیبی، خادم، کھزاد و رشتیا در باره محتوای 

بھ شاه در  تحفھ ھای او شاه شجاع با الفنستون و ١٨٠٩پیمان  گسترده در مورد نویسندگان بصورت

ات رسمی یا محتوای آن در نشر »گ س ک«بھ  وده اند. بھ عین ترتیب، ھیچ اشاره ایپشاور مشغول ب

نشده است. دالیل  ، بشمول کتاب ھای درسی مورد استفاده در مدارس کشورحکومت افغانستان

(بھ دنبال این  در نشرات کابل در مقالھ دوم »گ س ک« ی و علمی برای نبودایدیولوژیکی، سیاس

نمونھ  ،توسط ایاالت متحده ٢٠٠١اشغال افغانستان در زمان از قالھ) مورد بحث قرار می گیرد. م

آی اس ای  (از طریق یو درسی نشر شده توسط حکومت امریکادر کتاب ھای  »گ س ک«اجتناب از 

 .بدیامی فغانستان در دانشگاه نبراسکا) برای مدارس افغانستان ادامھ دی و مرکز مطالعات ا
 

ت، سھم بصورت گسترده ذکر شده اس »گ س ک«ی حالیکھ بریده ھای از توضیحات قوم نگار در

تون ھا بر بنیاد تحقیقات قوم نگاری او در گفتمان مردم پشقوم شناسی  پیشاھنگی الفنستون در مورد

ی وقتی کھ نوشتھ ندرت مورد نقد قرار گرفتھ است. حتھ بو روش و نظر او امریکایی -اروپایی یشناس

کاربرد آن محلی بوده  متن ھای استعماری غربی و پسا استعماری ذکر می شود،در ی او ھای قوم نگار

 و چوکات ھا . روشاطراف خط دیورند محدود شده است و تا اندازه زیادی در قوم نگاری جوامع

 بھ ندرت مورد ارزیابیناشده الفنستون نشرشده و نشرنوشتھ ھای نظری و محتوای عمومی قوم نگاری 

این ساحات داخل شده کھ با ی ن ھای استعماری و پسااستعماری قوم نگارمتقرار گرفتھ و در انتقادی 

ن ا افغانستاویژه آنھای کھ بھ (ب . افزود برآن، در بحث ھای خاص قوم نگاریسروکار دارندفرھنگی 

از صالحیت  بھره برداریبرای  ادین ونم ،فقط گذرا »گ س ک«و پاکستان سروکار دارند)، اشاره بھ 

 .علمی و شھرت تاریخی آن است
 

تاب خود در الفنستون را در پیشگفتار ک »گ س ک«ن نخستین مردم شناسی است کھ وکارلتون کو

متن مقدماتی در یا دیگر تا امروز ھیچ خواننده شرق میانھ ذکر می کند.  در باره قوم شناسی ١٩۵١

ن و. کوالفنستون اشاره ننموده است »گ س ک«ھ و آسیای میانھ/جنوبی بھ باره مردم شناسی شرق میان

در باره و و نوشتھ ھای باستان شناسی و قوم شناسی الوییس دوپری در تحقیقات  بخش و الھام رھنما
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. استن وکو ١٩۵١ نشان دھنده نفوذ کتابدوپری  ١٩٧٣انستان است. مطالعھ محتاطانھ افغ افغانستان

ن در مورد ون مقایسھ کنید. نوشتھ ھای کووکو» سرزمین اھانت«دوپری را با » نگر درونجامعھ «

 )١٩۵١ن (وکو در مجموع، مفاھیم موزاییک«انستان است: درک دوپری از افغبخش شرق میانھ الھام 

یاد احتمال ز». ارایھ نشده استمردم و الگو ھا در افغانستان  تنوعھرگز راحت تر و گرافیک تر از 

ر نوشتھ ھا در باره بیشت: «بخش اعالمیھ دوپری شده باشدالھام  کوون از الفنستون دارد کھ خوانش

دوپری ». است» گزارش سلطنت کابل«در الفنستون  یپاورقی ھا ستانافغانھای و فرھنگ  انمردم

) است. ١٨١۵الفنستون (کتاب  ه مردم و فرھنگ افغان پاورقینوشتھ ھا در بار ربیشت«قبال نوشتھ بود: 

ھای کسانی را نوشتھ اند کھ از  یا نقلکرده اند و  نقلنویسندگان در باره افغانستان یا الفنستون را 

دوپری مشابھت بسیار قوی با » افغانستان«عجیب نیست کھ ساختار عمومی ». کرده اند لفنستون نقلا

امریکایی -ر علمای اروپاییجیبی مانند بیشتالفنستون دارد. اما دوپری بطور ع »گ س ک«ات شکلی

م سطحی از نوشتھ ھای قوو برد نمونوی امریکایی) افغانستان فقط کار-(بویژه مردم شناسان انگلو

رای دکتونگاری الفنستون در باره مردمان و فرھنگ ھای افغانستان، بویژه پشتون ھا داشتھ است. رسالھ 

با کتگوری ھای ویژه آن بخش ھای کھ در رابطھ ھ ب –جان اندرسن (و چند مقالھ مشتق)  ١٩٧٩

 –گوفمن مواجھ است -الھام ، توسط اندرسن بھ تحلیل نمادینپشتون سروکار داردزبانی  فرھنگی و

 الفنستون دارد. »گ س ک«م نگاری مشابھت بسیار قوی بھ محتوای قو
 

کھ فلتر ھای فرھنگی و زبانی الزم است  »گ س ک«م نگاری روایات قواز بھ خاطر بررسی درست 

را دریافت در باره موضوع خود ن از طریق آنھا معلومات قوم نگاری را تشخیص دھیم کھ الفنستوای 

. این منابع در می نامد» افغان ھا« بصورت منظم آنھا را بھ عنواناست، بویژه پشتون ھا کھ  کرده

افراد  –یاد می شوند » کلیدی معلومات دھندگان«یا » معلومات دھندگان«سی بنام گفتمان مردم شنا

) (قوم نگار» ناظر شرکت کننده«ش محلی (بومی) کھ معلومات را فراھم می کنند و گاھی پروسھ آموز

 تجارتی/آشنای مردم شناسیم نگاری خود واسطھ می شوند. الفنستون از مفاھیم را با موضوع قو

استفاده نکرده و بصورت » ناظر شرکت کننده«یا » کلیدی معلومات دھندگان«، »معلومات دھندگان«

 جوامع فرھنگیو کھ منبع عمده معلومات او و واسطھ در میان او  افرادی را مشخص نساختھ واضح

ری بع معلومات قوم نگابومی کھ بھ احتمال زیاد من. اما ھویت افرادی باشد »گ س ک«در متن ھای 

گزارش الفنستون بھ ھنگام ورود بھ سلطنت برای خوانندگان  – او »کلیدی انمعلومات دھندگ« -است 

 و پس از آن معلوم است. افرادی کھ بھ عنوان ١٨٠٩پشاور در در  ھچھار ماھ اقامتکابل، در جریان 

 یشگفتار ھمھ جانبھ، در پبا الفنستون تعامل داشتھ اند ان و کسانیکھ غالبامعلومات دھندگمھماندار و 

و تنظیم  »گ س ک«شده از افتباس در متن ھای من معرفی شده اند.  »گ س ک«) ای صفحھ ١١١(
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را آنھا در این مقالھ، تداوم و مشابھت با نسخھ ھای جاری ھا ب ھا و لق آوایی بعضی نام ھا، برچسب

 .ارایھ کرده ام
	

. میل در جنوب پشاور قرار دارد ٣۵٠کھ حدود  دلتان وارد قلمرو سلطنت کابل شالفنستون از طریق م

کارمند موظف برای مشایعت و ... یک رسمی خود مھماندار«او بھ ھنگام توقف در ملتان نخستین 

سرفراز خان  ... نام این شخصفرستاده بود د کھ شاه برای آنھاالقات کری را مانچنین مھمان پذیرایی

مدت درازی در ملتان ، اما اجداد او ھ شاھی سدوزی بودو از قبیلخانواده افغان «او از یک ». بود

 مالقات کنندگان دیگر عبارتند از:». خود را از دست داده بود یر ویژگی ھای قومساکن بودند، او بیشت
 

کھ معاون  ا مال جعفر سیستانی مالقات داشتماقامت در ملتان ببھ ھنگام  ...من (الفنستون)

 . چندین مالقات دیگرھم و بود شاه نگار ھرکاره باشی یا واقعھ 
 

، با فتح خان جنوری بھ دیره اسماعیل خان رسیدیم. پیش از اینکھ وارد دیره شویم ١١ما در 

... این والیت را اداره می کردنایب الحکومھ شاه محمد خان فرمان بلوچ مالقات کردیم کھ بھ 

 شراب کابلی. شمول شش بوتلھ فرستاد، ب فتح خان برای ما ھدایا
 

سیستانی تا رسیدن شخصی صاحب مقامی موظف شده بود کھ ھیئت را ھمراھی کند. مال جعفر 

ود را خ بھ دربار آمد تا روزگار د، اما بعدسیستان، منطقھ بومی خود بومدیر مدرسھ در او 

بھ کوھستان  پس از گردش روزگارشاه  فرصتی کھدر و بھتر سازد... او در تجارت موفق بوده 

مقداری از جواھرات شاه را خریده بود و بھ این ترتیب ھم ثروتی اندوختھ و ھم  گریختھ بود،

سبک و  اینکھاز جملھ افراد خاص است، با وجود  . او حاالرضایت شاه را جلب کرده بود

 حساس، ھوشیار و ظریف،، پیر مرد با وقار. او را نگھ داشتھ است یمعمولیک تاجر ھای رفتار

فبروری از دیره اسماعیل  ٧. ما تحت رھنمایی او بتاریخ اما تا حدی تندخو و بی حوصلھ بود

 خان حرکت کردیم.
 

یک دستھ «الفنستون دو تعامل دیگر با مال جعفر را ذکر می کند. ھیئت در پایان سفر بسوی پشاور 

اری سوکھ آنھا صد دریافتیم ی زود و بھ جاده در حرکت اندامتداد کھ در دیدیم ن را ان یا درانیاوپارسی

مھ و چکھای رنگی،  لباس بھ شیوه پارسیان،سربازان  نامھ آورده اند. کل برای ما اند کھ از طرف شاه

 ».ند... آنھا شمشیر ھای پارسی داشتداشتند ھای پوستیکالھ
 

 فبروری کشف می کند کھ: ٢۵الفنستون پس از ورود بھ پشاور در 

درانی کھ نخست  انبزرگی از اکرم خان یک دارد، یکی بھ سرداریر دربار وجود دو دستھ د

از کھ  واناز وزرای پارسی دیگری بھ سرداری میرابوالحسن، متشکل و وزیر واقعی است
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 اکرم خانبرابر در داشت کھ از آن  نفوذ پنھانیشاه بر و بود وابستھ بھ او  کامالو خاصان شاه 

را فراھم  یمھماندار مسافرت ھیئت خبر یافتھ و زمینھدوم زود تر از  دستھکار می گرفت. 

ھا ان واست. پارسی مورد اعتماد در مذاکرات کرده بود؛ اما ھنوز معلوم نبود کھ کدام دستھ

د نمی خواھاعتماد ندارد و درانی بزرگان اکرم خان و  مرا متقاعد سازند کھ شاه بھ شیدند تاوک

 ند.نمعاملھ ک ورد اعتماد اوبا ما از طریق افراد شاه و نمایندگان م
 

الفنستون در پشاور بوده است. الفنستون بھ ھنگام  »کلیدی معلومات دھنده«میرابوالحسن قرار معلوم 

 اقامت در پشاور:

ھا پیش  مدت وان کھ خانواده اشیک مھماندار خوب بنام میر ابوالحسن خان را دید، یک پارسی

ات ) بھ مقامیخیاط یا چنانکھ می گفتند از(رتبھ یک سرباز معمولی او از  کابل ساکن بود.در 

مردی خوش سیما با گونھ ای سرخ و جثھ . او دار باشی و حاکم پشاور رسیده بود صندوق بلند

کوچک بود. رفتاری محجوبانھ و صدای نارسا داشت کھ نخست برای ما خوشایند نبود. با این 

ھمھ سپس دریافتیم کھ او از مشاھیر مردم خویش و از کسانی است کھ بسادگی در بین 

 .پارسیوانان نمی توان یافت
 

می در پشاور خود با میر ابوالحسن در جریان اقامت دیگر رسمی و تفریحی  تعامل الفنستون از چندین

دو نفر از مھم ترین «شده اند.  معلومات دھنده دیگر نیز توسط الفنستون شناسایی. دو شخص گوید

دارای  وانمالقات کنندگان ما میرزا گرامی خان و مال بھره مند بودند. اولی پسر یک نجیب زاده پارسی

میرزا گرامی خان ». کردرعایت و جدیت زیاد  داب و رسوم ما را با دقتآمقام عالی در ھند بود و 

از دربار سلطنت کابل بود. وقتی الفنستون بصورت رسمی » دولت کابلیا وزیر خارجھ منشی باشی «

حاکم کل ھند توسط منشی باشی نامھ پارسی «در کنار او ایستاده بود.  بازدید کرد، میرزا گرامی خان

ی با عادت ھای مرد ھره مندمال ب«». برای شاه خوانده شد ظرافت و تمایز برجستھ باز گردیده و با

این ». بود، اما واقعا یک مرد نابغھ بوده و عطش سیری ناپذیر برای دانش داشت کوشا بازنشستھ و

ان دستگاه حاکمدر زا گرامی خان و مال بھره مند) (میر ابوالحسن ، میر وانپارسی نخبگان بلند پایھ

 »گ س ک«تولید و  گاری الفنستوندر پروژه قوم نمعلومات دھندگان کلیدی سلطنت کابل  پارسیوان

در او  د کھ شاید منبع معلوماتیادآوری می کن مچنان از کریم ھزاره در خدمت خود. الفنستون ھبودند

 باشد. ره ھا، ایماق ھا و اوزبیک ھامورد ھزا
 

گفتگو  نبھ پشتو صحبت کند. او باید با زبان پارسی با الفنستوشاه سلطنت کابل نمی توانست  ،شاه شجاع

 ،تعامل کردندبھ زبان پارسی با الفنستون  ، شاه آنھا و دربار اوان کلیدیکرده باشد. این معلومات دھندگ

 ، تصادمروبروبا یکدیگر  کھ فرھنگ ھای متفاوت جایی اجتماعی یا ھای مکان« – »منطقھ تماس«در 
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زبان و فرھنگ بھ وسیلھ . این عدم تقارن »بعیتالبا در روابط نامتقارن سلطھ و تشوند، غو درگیر می 

 ریمام معلومات قوم نگات د. تقریبابھ نمایش گذاشتھ شپارسی در برخورد میان الفنستون و سلطنت کابل 

فی توصیخاص زبانی و  . نمونھ ھایه استھای فرھنگی و زبانی پارسی بودالفنستون از طریق فلتر

. شاید صدای وجود دارد »گ س ک«قوم نگاری ھای چنین تقارن قدرت در سراسر متن گسترده ای 

ابوالحسن پسر یک میر الفنستون (بھ ویژه  وانپارسیمعلومات دھندگان از طریق  »وزیراعظم«آوایی 

 زاده) دریافت شده باشد.  اشراف وانپارسی
 

ترجمانان، رھنما  –بودند » دراگومان/اژدھا«کابل معادل نستون در سلطنت ان کلیدی الفمعلومات دھندگ

ھای اروپایی در شرق  ھا و میانجی ھا و برگردان کنندگان اولیھ برای ھیئت ھا، گردشگران و سفارت

امریکایی -سنت اروپاییدر افغانستان تحول نموده است. » ترجمان«در زمان حاضر بھ  میانھ. دراگومان

از طریق فلتر ھای فرھنگی و سیاسی نخبگان بومی رسما » افغان ھا« معلومات در بارهآوری  جمع

سلطنت افغانستان، جمھوری  –در جانشینان سلطنت کابل  ستگاه دولتی تا امروزوصل شده بھ د

متاخر قوم نگاران . ادامھ دارد افغانستان، جمھوری دموکراتیک افغانستان و جمھوری اسالمی افغانستان

، »انھمتای« عنوانبھ خود را ترجمان ھای کابلی  انستانامریکایی در افغ-ییاروپا مدرن و پسامدرن

علی احمد کھزاد  ١٩٣٠سال ھای  د. در جریاننمعرفی می کردیا خدمھ ھا  ، آشپزھا»دستیاران«

و  »انجمن ادبی«ن ھا در کابل بودند. آنھا در ایجاد ترین ترجما قزلباش) و سید قاسم رشتیا برجستھ(

. کھزاد و رشتیا بزرگ ترین حجم نوشتھ ھای زبان پارسی در باره نقش اساسی داشتند» انجمن تاریخ«

ھای پس از جنگ جھانی دوم یک مرکز حکومتی ترجمانان  تاریخ افغانستان را تولید کردند. در سال

انستان وجود خدمات امنیتی حکومت افغفاکولتھ ادبیات دانشگاه کابل، وزارت خارجھ و  کابل زیر نظر

ایل سال ھای ھا در او ترجماندراگومان/ س جمھور فعلی عضو ھمین مرکز. اشرف غنی رئیداشت

ی و پروژه ھای نوشتاری در افغانستان در بود. بازجویی آگاھانھ فرھنگی پژوھش قوم نگار ١٩٧٠

ان/ترجمان یا نقش برجستھ دراگومغلبھ  مویید –رشتھ قوم شناسی  دوران ایجاد –جریان سده گذشتھ 

ی تان است. پروژه تحقیقاتی قوم نگارامریکایی در باره افغانس-ھای کابلی در تولید دانش اروپایی

 در افغانستان است. سنت دراگومان/ترجمان پیشگامالفنستون در سلطنت کابل 
 

رد) سده بیستم، انکشاف ھا در میان ملل سھم گیرنده در دو جنگ جھانی (و جنگ س تنش ھا و درگیری

از  »فرھنگ ملی«. مطالعات را برانگیختم شناسی امریکایی در مرد» مکتب فرھنگ و شخصیت«

در یک ملت افراد موجود کھ بر این فرض بنا شده  . این الگوی اصول گرااین تمرکز جدید ظھور کرد

احساسی و  ھای اجتماعی، خود ادراکیرفتار، آگاھی ھمبستگیفرھنگی، ارزش ھای مشترک دارای 

اند. حکومت  ن با مطالعات ویژگی ملی مواجھ، ایاالت متحده، روسیھ و جاپااروپاتمام ملل  قریبااند. ت
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پژوھش در «شمول دانشگاه کولمبیا ھ ویژگی ملی در چندین دانشگاه امریکایی ب ایاالت متحده مطالعات

کایی امری برای پژوھش و نوشتھ ھای مردم شناسانتری چ را تمویل کرد تا» ھنگ ھای معاصرفر

ت بیندیکت، جیوفری گوریر، جیوفری گوریر و جان ریکمن، مارگریت مید و مارگریت مید مانند رو

سروکار در مورد ویژگی ملی دشمن ھای کنونی یا بالقوه ایاالت متحده فراھم شد کھ  و رودا میتراکس

 پس از جنگ جھانی اول نیز اجرا شده است. توسط قوم شناسانمطالعات چنین  داشتند.
 

والیت پیشین  (یکدر سلطنت کابل  لعھ ویژگی ملی مردمان موجودمطا ون حدود یکنیم سده پیشالفنست

تعماری د در میان قدرت ھای اسبستر تنش ھای رو بھ رش دررا و مغول)  امپراتوری ھای پارس

مھ نی حلی حاشیویموجودیت استعمار برتانیھ در ھند و بعضی رژیم ھای م برتانیھ و فرانسھ و ھم در

، نویسندگان سیاسی و مشھور در باره غربی مستقل تولید کرد. شھرت الفنستون در میان دانشمندان

و اجتماعی شخصیت تجسم ھای او در باره مظاھر فرھنگی ھ ویژه پشتون ھا) عمدتا از افغانستان (ب

جتماعی و ا بیلویقفرھنگ قبیلوی آنھا مشتق شده است. این ھمان مظاھر شخصیتی و  پشتون ھا و بستر

، بھ وفور مشاھده شده است. طوریکھ در باال در باره افغانستان، بویژه پشتون ھا در نوشتھ ھااست کھ 

رد حکومت برتانیھ کارب«برای  نوشتھ است تا» افغان ھا«ژگی ملی ، آنچھ الفنستون در باره ویذکر شد

ژگی ملی آلمانی، اعمار وی«در مورد قوم شناسان امریکایی مشابھ آن چیزی است کھ  ،»مفید باشد

. محتوای اجرا کردندبرای استفاده دستگاه جنگی امریکا تمویل و  و روسی ، پولندیجاپانی، رومانیایی

و اجتماعی ویژگی تا اندازه زیادی متشکل از تشریح عناصر متعدد فرھنگی  »گ س ک«ی قوم نگار

 ست.»افغان ھا«ملی 
 

نخوانده است. در سراسر » افغان«از نگاه تاریخی خود را ھیچ گروه قومی در آسیای میانھ و جنوبی 

ھا کاربرد  بھ حیث یک نام بیرونی برای پشتون» افغان«مروزی) ملت ھای ا-منطقھ (بشمول دولت

پشتون و جمع آن «ساختھ شده،  »گ س ک«آنھا در  ی مردمانی کھ ویژگی ملیداشتھ است. نام خود

تاریخ ھای زبان پارسی) و  کلیدیمعلومات دھندگان ھای در فلتراما الفنستون اینھا را ( است.» پشتانھ

می بھ تمام کسانی اطالق می شود کھ (حال  ده است. منشای نام افغانمعرفی کر» افغان« با نام بیرونی

ان ھا این برای خود افغ . نامعلوم است؛ اما احتماال مدرن استکامال خواھم در باره آنھا توضیح دھم)

شناختھ می شوند. افغان ھا » پتان«ھند بنام  پشتون ھا درشده است.  پارسی معرفیاز طریق زبان 

ھیچ نام عمومی برای کشور خود ندارند، اما بعضا نام پارسی افغانستان را بھ کار می برند. دکتور «

 حامل این احساس ذکر کرده است؛ ان) لیدن نام پشتونخواه (محل یا سرزمین پشتون ھا ) را بھ عنوان(ج

 .»اما من ھرگز کاربرد آن را نشنیده ام
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خود در متن  ود آگاھی دارد. الفنستون در پیشگفتارمعلومات خالفنستون در باره صحت و محدودیت 

 می کند:  این ھشدار را پییشنھاد» افغان ھا«و اجتماعی ویژگی ھای فرھنگی رابطھ بھ 

در تنوع حتی و  ھطقمن رگمنطقھ افغان ھا بھ علت تنوع بزتوصیف تالش من در مورد 

شود و در می ن آن پیدا کمترین تنوع در باشندگان. است مواجھبا مشکل ھمجوار  ھایمسیر

مختلف وجود دارد، برایم ت، رفتار ھا، لباس و عادات قبایل میان تضاد ھای کھ در حکوم

ویژگی ملی تمام عام بصورت بزرگی را انتخاب کنم کھ یا ویژگی ھای تا مظاھر  دشوار است

 .را نشان دھدافغان ھا 
 

یک  ز عدسیھر یک چشم انداز گسترده و مجرد مقایسوی ارا د» افغان ھا«بعد، یک جملھ الفنستون اما 

 می کند: مرد انگلیسی معرفی

آزادی کھ شکل دھنده تمایز بزرگ (افغان ھا) در میان ملل شرق است، برای یک فرد انگلیسی 

سایگان مردانھ کھ آنھا را باالتر از ھم و قدرت خودسرانھ است؛ فضایل لوطی از ھرج و مرجمخ

مکن م آنھا قرار دارد. بنابراینکھ تقریبا در سطح نواقص مخالف است تخمینی می دھد،  قرار

در نظر گرفت کھ از  عرصھ ھای را برای یک گردشگرو ویژگی آنھا  است در تقدیر وضع

 .ھند سفر می کند و یا ازبھ آنجا انگلند 
 

از انگلند بھ منطقھ افغان ھا انتقال  قلمرو ھای ترکیھ، پارس یا تاتار اگر یک نفر بدون عبور از

نھاد اھماھنگی و بی ثباتی نز کند. ا را مشاھده پولیس و منظم دادگاه نداده شود، او شاید... نبود

 یم یملتو تصور این امر برایش دشوار خواھد بود کھ چگونھ  متعجب خواھد شد ھای مدنی

در مجبور اند دلش بھ حال مردمان خواھد سوخت کھ کند؛ و  زندگی چنین بی نظمی تواند در

فریب،  درگوار آنجا نا شرایط بھ علت نشا بگذرانند و مغز/ذھن چنین محیطی روزگار شان را

مھمان  اال،امی واز روحیھ نظنتواند شاید او با آنھم  .و پرورش یابدو انتقام تربیھ تشدد، غارت 

حالتی کھ نھ بھ آرامش یک شھروند سر بھ ، تحسین نکندھای خشن و ساده آنھا نوازی و رفتار

کھ نخست ناستوده  بھ زودی در میان خصایلیاو  راه ھمانند است و نھ بھ خشونت یک روستایی؛

 .انگاشتھ بود، رگھ ھای از خصایل حمیده و آثاری از خوبی ھا را در خواھد یافت
 

خواھد مطلوب تر  د، آنھا را با نگاهوارد آنجا می شواز ھند کھ یک گردشگر انگلیسی برای اما 

 صنعت، مھمانکار و ، اروپاییو قیافھ ھای  سیمای خوب، و فعالدید... او بدن ھای قوی 

؛ و ، تحسین خواھد کردھمھ آنان مشھود استکھ در را ت الذ بی اعتنایی بھ داری، ھشیاری و

 .را بیش از ھمھ، استقالل و انرژی ویژه آنھا
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ت سلطن» ویژگی ملی«معلومات خام فرھنگی الفنستون برای اعمار د کھ براین بنیاد می توان فرض کر

(یا ھای انگلیسی دانش لترو ف امپراتوری انگلیسھای غیررقیق کابل بطور ھمزمان از طریق فلتر

در موجودیت فرھنگ  است. این حساسیت دوگانھ/ترکیبی قوم نگاریده دریافت شفرھنگ ھندی تجربھ) 

اما نخستین اندازه گیری کنم،  ییاروپا ھا را با مقیاس ھایآنتا تالش کردم  من«ه است: شد مالیمپارسی 

». ا را تخمین کنم، مقایسھ با ھمسایگان ھندی و پارسی آنھا بودگی آنھویژکھ  و طبیعی ترین پروسھ

 از طریق یک فلتر مثلث فرھنگ الفنستون »گ س ک«ت کھ محتوای قوم نگاری این بدین معنی اس

فرھنگ پارسی و زبان  ،اما در واقعیت، وتر این مثلث است.بدست آمده ی انگلیسی، ھندی و پارسی ھا

 بھ گونھ صریح موجود است. اثر »گ س ک«ی ر روایات قوم نگارن اثر در سراسپارسی است. ای

در باره پشتون ھا از طریق فلتر ھای فرھنگی تولید شده ی قوم نگاردانش استعماری درازمدت ھژمونی 

ریکایی در دستگاه حاکم افغانستان ام-موجودیت دوامدار پارسی و اروپاییو  »گ س ک«در پارسی 

نامیده » یستیامپریال زبالھ ھای«بنام آن را چیزی است کھ لورا ستولر  ارایھ مناسب آن مخفی-مستعمره

 ایجاد درازمدت علمی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اثرات غلبھ امپریالیستی. –است 
 

پشتون  در مورد افغانستان پارسیوانامریکایی -ییاروپا ھدر گفتمان علمی، سیاسی و عامیان الفنستون

افغان و اعمار جامعھ و فرھنگ پشتون  معمول او در مورد پشتون با است. تلفیق داشتھاساسی ھا نقش 

اثرات  –ی فرھنگ پشتون پارسی ساز –از طریق عدسیھ ھای شفاھی و نوشتاری فرھنگی و زبانی 

الفنستون اساسا  »گ س ک«اشتھ است. امریکایی افغانستان د-ییباالی دانشمندان اروپادر  یارماندگ

ھای فرھنگی پارسی است. ارزش علمی  و افغانستان از طریق واسطھتون ھا ی پشوم شناسمتشکل از ق

مشروعیت آن  یکجا با شھرت تاریخی و سیاسی نویسنده »گ س ک« قابل توجھ و پخش گسترده

الفنستون  را فراھم کرده و می کند. درک» پشتون«و » افغان«علمی و سیاسی برای تلفیق صالحیت 

جز از پشتو صحبت نمی ھ افغان ھا چیز دیگری ب«کھ  ھ وضوح ارایھ شدهاز این تلفیق در بیانیھ او ب

کلیدی الفنستون معلومات دھندگان بر بنیاد این نتیجھ گیری، با اطمینان می توان فرض کرد کھ ». کنند

کردند؛ آنھا نمی توانستند پشتون بودند، زیرا آنھا چیز دیگری بھ غیر از پارسی صحبت نمی  انانوپارسی

ز ا پذیرایی بسیار عالیزیرا آنھا نمی توانستند پشتو صحبت کنند. این  ،الفنستون)» افغان(«ھا باشند 

قومیت پشتون در نوشتھ ھای مشھور  بر» افغان«زبان پارسی و تحمیل فرھنگ پشتون از طریق 

 و زیرعنوانھنری جورج راورتی گلشن روه استعماری سده نزدھم در باره افغان ھا و پشتون ھا بشمول 

تعویض افغان با پشتون و  و یا افغانی دوام داشتھ است. سنتی منتخبات، نثر و شعر در زبان پشتھا

پشتو یا  منتخباتپارسی در  ی و زبانیفرھنگرھای فلتارایھ فرھنگ پشتون (شفاھی یا ادبی) از طریق 

پختو، پشتو یا گرامر زبان افغان ھا و  یا پختو، پشتوفرھنگ برنھارد دورن و ) ١٨۴٧زبان افغانی (
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طریق  پارسی (ازھژمونی است. یک نمونھ اواخر سده نزدھم  موجودنیز زبان افغان ھا راورتی 

منتخبات گردآوری و ویرایش ارایھ شده است:  ده ھفدھماشعار افغان سافغانستان) فرھنگ پشتو در 

جمعبندی اشعار پشتوی سده نزدھم خوشحال خان  وسط بیدولف. این کتابت اشعار خوشحال خان ختک

 ختک است کھ پدر اشعار پشتو نامیده می شود. 
 

ویژگی ملی افغان  در سراسر روایات الفنستون در مورد روشن بصورتپارسی و زبانی  یفرھنگتاثیر 

کھ ھیچ چیزی بھ غیر از پشتو صحبت نمی کنند، مگر اینکھ آنھا ھزاره، اوزبیک  ھا وجود دارد، کسانی

 یات (و آنچھ وسیعا ذکر شده) قرار زیر است:ااین روای یا بلوچ باشند! ھستھ 

فجور بھ فسق و یا کمتر  نمی شناسم کھ دارای رذایل کمی باشند را در آسیامن ھیچ مردمی 

 دممرو  شھرنشینان بھ فسق و فجور میل دارنددر غرب بسیار قابل توجھ است: ؛ اما آلوده باشند

و ایمان  ود افغان ھا از فساد، زوال صمیمیتاند. خ و صفا شمالشرق بھ مراتب دور از پاکی

در و رفتار آنھا  . احساسمشابھ بھ پارسیان می شودشکایت داشتھ و می گویند کھ قوم آنھا 

. داشتیم در برابر فرانسویانکھ ما سال ھا پیش رابر پارسیان شباھت بھ وضعی دارد ب

با و جود نمی شود، پارسیان آداب و رسوم و حس قوی برتری مانع تقلید از ناسازگاری ملی 

از امتیازاتی کھ پارس در حال حاضر خود را محروم می سازند. آنھا  ،رجزخوانی بر ضد آنھا

با توجھ بھ قدرت نسبی شورا ھا بر آنان دارند، بھ خوبی آگاھند. از افزایش قدرت پارس بیم 

افغان  یویژگی ھاخصایل یا ی جمع بندناک اند، اما اعتماد بھ نفس این بیم را کاھش می دھد. 

است؛  برتری جوییو  تاراجگری نتقام، حسادت، زیاده خواھی،رذایل آنھا ا ھا در چند واژه:

خویشاوندان، مھمان نوازی،  ی، وفاداری بھ دوستان، مھربانی باآنھا عاشق آزاد از جانب دیگر

 آنھا در مقایسھ با ھمسایگان خویشصرفھ جو، زحمتکش و محتاط اند؛  ی،کوش سختشجاعت، 

 دارند. کاریو فریببازی دسیسھ  تمایل بھ نادرستی،کمتر 
 

 مظاھر فرھنگی افغان ھا در سلطنت کابل از شرق بھ غرب فرق می کند: و عملکردبا آنھم شکل 

کھ در  کھ در غرب زندگی می کنند، تمدن خود را از پارسیان اشتقاق کرده اند و آنھایی کسانی

 تماس دارند؛ ند کھ با آنھاا ھبی مشاانمردمبھ  یک در لباس و آداب و ھر یانشرق اند از ھند

 از بزرگھم اند و  از ھر دو امپراتوری دور کھجنوب ای  گان بخش ھای میانھدر حالیکھ باشند

باشندگان وسعت نظر بھ اند.  ظاھرا عادات اصلی ملت خود را حفظ کردهدارند، فاصلھ  راھھا

و زبان پارسی  آداب و سلوک نھا در زمان ھای مختلف، لباس،دو قبیلھ آ غربی و سلطھقبایل 

 رواج دارد. باید گفت انھندیعادات و رسوم کھ ھای  و حتی در جا لبھ داردغھ نحو بارزی ب

در نتیجھ،  وھمان حالت نخستین خویش مانده ھ باز پارسیان و ھندیان وام گرفتھ شده،  آنچھکھ 
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شاه  گارروز انلباس و عنعنات ھندی :با آنچھ در آن دو کشور رواج دارد، بکلی متفاوت است

 درشاه.نا جھان و ھم از آنھای روزگار
 

نفوذ پول در کسانی کھ آنھا را می شناسد، می گویند کھ . ستافغان ھانیروی راننده  پولعشق « ظاھرا

 عشق استقالل... بھ». «انکار نمی شودنیز توسط خود آنھا امر و این است  و مرزتمام ملت بی حد 

حکومتداری خوب در  تحسیننھا دیده می شود. عالی ترین نظریات و انتقاالت آ مختلف در بیشتراشکال 

تشویشی در باره  ھیچ کسی ھیچ«و اینکھ » خورد محصول مزرعھ خود را می ھر کس«این است کھ 

 (خود می کارند، خود می خورند و کسی بھ کسی غرض ندارد). الفنستون: »»ھمسایھ خود ندارد

مصئون را کھ آرام و زندگی یک منافع خیل  قبیلھ میاندانا و سالخورده از  مردباری نزد یک 

میسر است، یاد کردم و آن را با نظام آشفتھ ای پر از مخاطرات  مندفرمان یک شاه قدرتزیر 

مقایسھ کردم. پیرمرد بھ گرمی جوابم داد و بر ضد قدرت مطلقھ با صدای بلند گفت: با بی 

 ھ داشتناتفاقی راضی ھستیم، با خطرات راضی ھستیم، با خونریزی راضی ھستیم؛ اما ھرگز ب

 ».خواھیم بودیک آقا راضی ن
 

ای در مورد تشریح کوتاه و فشرده  (پشتون ھا)،» افغان ھا«زود براین ویژگی ھای عمومی افالفنستون 

 وانپارسی، قدرت مند ترین گروه قزلباش ھا یتوضع او .ددارسایر گروھھای قومی در سلطنت کابل 

 :را چنین بیان می کند در سلطنت

مردمان با نشاط، ھموطنان خود در پارس اند؛ آنھا  یدارای ویژگی ھاانستان قزلباش ھای افغ

ھوشیار، ظریف و مھذب، اما مزور، زیرک و بی رحم، آزمند، اما ولخرج و متنعم و مشتاق 

ھ خودنمایی؛ ھم متواضع و ھم جسور؛ ھم بینوا و ھم مغرور؛ گاه دلیر و گاه بزدل؛ اما ھمیش

نما و لیبرال؛ در آشنایی رسمی (بھ شرط سازگاری با روشنفکرشیفتھ تجمل؛ متعصب اما 

 فربیندگی شان) شایستھ، اما برای معاشرت نزدیک خطرناک.
 

 می کند:خود را چنین نرم جمع بندی الفنستون در یک پاورقی بھ این فقره، 

دارند، سکونت در ھند و پارسیوانان خوبی کھ کابل  این مطلب را بر اساس مشاھده قزلباشانمن 

این خصایل عموما ویژه شھریان است. مردمان اطراف چندان بد نیستند و مردمان . نوشتھ ام

 .قبایل، ایالت و مالداران مانند افغانان اند
 

 است: یک چشم انداز مقایسوی چنیندر  »افغان ھا«الفنستون در باره ویژگی  دیدگاه سرانجام،

است، چون می توان بھ قول شان اعتماد کرد. ھر چند در  سازگارانھتمام ارتباطات با افغان ھا 

اروپاییان نیستند و گاھی برای حفظ منافع خویش آدم را با سخن و وعده می راستگویی مانند 
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اما بی عالقگی بھ حقیقت و نادرستی شان بھ حدی نیست کھ در ھندیان و پارسیان یک فریبند، 

مشاھده صحیح یک چیز را ندارد و دومی توانایی اروپایی را متحیر می سازد. اولی استعداد 

توصیف واقعیت آن را؛ اما اگر عاملی برای گول زدن و منحرف ساختن ذھن طرف نباشد، 

 می توان بر درستی و وفاداری افغانان تکیھ کرد.
 

ھ بھ عنوان یک مولف» پشتونوالی«بھ » افغان ھا«ریح مظاھر فرھنگی و اجتماعی الفنستون در بستر تش

قانون عمومی «اسالم  ،. مطابق الفنستوناشاره می کند (پشتون)» افغان«جامعھ و فرھنگ  رجستھب

 است؛ اما:» سلطنت کابل

یا کاربرد لی ارف پشتونوقانون خاص امور جزایی و اداری داخلی آنھا (افغان/پشتون ھا) عُ 

حکومت  بر اصولی است کھ پیش از تاسیس لی ظاھرا مبتنیااست. قانون عرفی پشتونوافغان ھ

 مدنی/شھری غلبھ داشتھ است.
 

شیوه، ، سبک، عادت، روش می کنم کھ منظور الفنستونمن فرض » افغان ھا دکاربر«استفاده از با 

ی در متن ھای نوشتاری قوم نگار واژه. من ھیچ منبعی برای این افغان (پشتون) ھاست سیستم و رسم

توان فرض کرد کھ این  با اطمینان می نیافتم. بنابراین ١٨١۵پیش از ریخی یا ادبی اروپایی یا محلی، تا

مظاھر خاص  بصورت واضحفرھنگی است. الفنستون -اجتماعیاین واژه قوم نگاری ثبت کھن ترین 

ریح یا تشخیص نمی کند. ھیچ اشاره یا ذکری فرھنگی، ساختاری، رفتاری یا تاریخی پشتونوالی را تش

(تاریخ احمد شاھی) د شاه درانی احمدربار  در تاریخ» پشتونوالی«یا » پشتون«، »پشتو« در مورد

 وانپارسیمعلومات دھندگان . دیده نمی شود »گ س ک«در نیز از این تاریخ . ھیچ ذکری  وجود ندارد

برتانیھ در پشاور  ھیئتبا  جیح دادند کھ آن راالفنستون یا در باره این تاریخ چیزی نمی دانستند و یا تر

 بھ اشتراک نگذارند.
 

تشریحات قوم نگاری از عد آتی رفتاری و فرھنگی درک الفنستون از پشتونوالی را سھ بُ من  بنابراین

مدرن  چھ کھ در گزارش ھایآن –دلیل و استنتاج تشخیص کردم. اول، عمل متقابل متوازن او از طریق 

 علمی و عامیانھ پشتون ھا بنام بدل (انتقام) شناختھ می شود: درنو پسام

بھ  آسیب ھای خود را بگیرد،و انتقام این عقیده کھ ھر کس حق و وظیفھ دارد کھ عدالت نموده 

حتی در مھار احساسات معقول،  عھ؛ و حق جامشده استھیچ صورت در میان افغان ھا محو ن

گونھ ناقصی درک می شود؛ ھ ھنوز ھم ب ھای خود دستتباھات و مجازات جرایم با جبران اش

ریشھ در عادات موضوع در اندیشھ مردم وجود دارد... اما این  و یا اگر درک شود، بھ ندرت

خصی توسط مالھا وعظ می کھ در ھمھ جا بر ضد انتقام ش ملت افغان دارد... و با وجودی

پیشگاه در (حتی قابل افتخار است  ھم قانونمند بوده وشود و توسط حکومت ممنوع است، ھنوز
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شخص آسیب دیده چنین در نظر گرفتھ می شود کھ . اند)بھ دنبال روش جبران کسانی کھ 

در باالی متجاوز است: چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان و  مستحق تالفی/قصاص

 غیره.
 

 دوم، مھمان نوازی:

این فضیلت یک افتخار ملی  آنھاست. انجامغان ھا مھمان نوازی یکی از بارزترین ویژگی اف

یچ چیزی ھ(است کھ او ھیچ پشتونوالی  آن ھمان نوازد غیرمطوریکھ سرزنش یک فر ،است

 .ندارد از رسوم افغان ھا)
 

الفنستون ھیچ واژه معادل پشتو یا فارسی برای مھمان نوازی ارایھ نمی کند. در نوشتھ ھای بعدی 

پشتونوالی با واژه  اره پشتون ھا این عملکرد بھ عنوان یک مولفھر باستعماری و پسا استعماری د

 پشتوی میلمستیا ارایھ شده است.
 

 سوم، ننواتی:

اگر یکی از شخصی خواھشی داشتھ باشد، بھ خانھ یا خیمھ او می رود و تا بھ خواھش او پاسخ 

نی (دخیل شدن) او خود داری می کند. رد تقاضای ننوا از نشستن بر فرش یا طعاممثبت ندھد، 

صدمھ بر شان و مقام صاحب خانھ است. این رسم چنان قوی است کھ فردی کھ بیم دارد بزودی 

گرفتار دشمن شود، بھ خانھ شخص دیگری دخیل می گردد و از او پناه می جوید و او ھم 

ناگزیر می پذیرد. صاحب خانھ تنھا ھنگامی از پذیرش مھمان دخیل خود داری می کند کھ یا 

 ھر مداخلھ ای ناتوان باشد و یا وجود شرایطی، مداخلھ او را ناموجھ سازد.از 
 

، عذرخواھی /الزام برای پذیرشیک مکلفیت ر باره پشتون ھا ننواتی را بھ عنواننویسندگان بعدی د

 کھ در جستجوی آنند. دو سمتگیری ترجمھ و برگردان نموده اند کسانی یا حمایت ندگی، سرپناهپناھ

کاکا کھ  یا دشمنی در میان پسران »والیتربور«و » د پشتانھ یا عزت نام افغانننگ « - دیگر فرھنگی

 رفی پشتونقوانین عُ از در اندیشھ مودل الفنستون تشخیص کرده نیز  »تربور«آنھا را بنام  »گ س ک«

 .جا دارد
 

یک قاعده در نوشتھ ھای بیشتر استعماری  مفھوم پشتونوالی الفنستون بھ عنوان ،در جریان دو سده گذشتھ

شده است. نوشتھ ھای علمی پسا جنگ جھانی دوم (بویژه قوم ذکر و پسا استعماری در باره پشتون ھا 

مولفھ یک  بھ عنوانو بحث در مورد آن پشتونوالی  بھ نتون ھا شامل اشاره روشنگاران) در باره پش

در پشتونوالی را  ی و مشارکتبرخی نویسندگان پیرواست. جامعھ و فرھنگ پشتون معیاری و اصلی 

نوشتھ ھای قوم نگاری و سیاسی در باره پشتون  محور سیاسی و ساختار مناسبات قدرت می دانند. در
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 )ز(. این سھ استشده تبط رمافتخار پشتونوالی با مثلث پارسی زن و زر و زمین مولفھ ای عزت/ھا 

پسا استعماری بشمول اکبر احمد،  ای قوم نگاری مردم شناسانند. نوشتھ ھدر واژگان پشتو جای ندار

در مورد برای بحث را قابل توجھی  داوید ھارت و چارلز لیندھولم فضای، جان اندرسن، اندری سینگر

وقف کرده اند. مجمع پشتونوالی آن  نمادینھای  متفاوت روی ساختار، اجرا و جنبھ تاکید پشتونوالی و

ی ھا بازی کرده است. با آنھم یک بررسو استثنا سازی آن در حیرت انگیزی با پشتون ھا نقش مھمی

استعماری و پسا استعماری جوامع قبیلوی در افریقای شمالی، آسیای مرکزی ھای ی وم نگارمعلوماتی ق

و جنوب غربی معلومات مھمی در باره موجودیت ارزش ھای فرھنگی و تشکیالت ساختاری فوق 

  نوالی فراھم کرده است.العاده مشابھ بھ پشتو
 

 »گ س ک«پسا استعماری پشتون ھا است کھ از  یگانھ قوم نگار ریدریک بارتبھ برداشت من ف

 د نکرده است. بارت ھمچنان ھیچ اشاره ای بھالفنستون در نوشتھ ھای خود در باره پشتون ھا یا

فرھنگی و اجتماعی کھ بتواند در مظاھر ی از ی او برای برختوصیفبرچسب پشتونوالی ندارد. 

اصلی . برای بارت ھستھ است» سمتگیری ھای ارزشی«قرار داده شود، پشتونوالی  مجموعھزیر

-و اصالت مردانھ، خود استقالل«در رابطھ بھ » ی ارزشیسمتگیری ھا«فرھنگ پشتون متشکل از 

وم افتخار (عزت) خالصھ مفھاست کھ می تواند در زیر (نشانگان)  یبیانی و پرخاشگری در سندروم

یی و تعالی ھر فرد پشتون را کارآ«می توان اند کھ با آنھا  شود. از نگاه بارت این ارزش ھا ابزاری

» سمتگیری ھای ارزشی«کارآیی فردی با  ھای نھادی کھ در آن قوامسترب». مورد قضاوت قرار داد

سمتگیری ». و سازمان افتخاری زندگی محلی میلمستیا، جرگھ و پرده«ز عبارتند اارزیابی می شود 

محور و روان -سازی عامل چوکات نظری مناسب برای مودل یکقرار معلوم بارت ھای ارزشی 

جھان بینی ھا، فرضیھ ھا، و  –» سمتگیری ھای ارزشی«است. مفھوم ی پشتون ھای سوات شناس

اوال توسط کالید کلوخون  –ھای فردی را رھنمایی و تشکیل می دھد معیارھای فرھنگی کھ رفتار

دھھ پسا  ) در زمینھ افزایش شھرت مردم شناسی روان شناسی در١٩۵٣ن (و) و فلورنس کلوخ١٩۵١(

در سوات برای  ١٩۵۴وری معلومات در صروف جمع آوقتیکھ بارت م گردید،جنگ جھانی دوم بیان 

. مشھور شد» ی سواتسیاسی در میان پتان ھا رھبر«بنام  ١٩۵٩ی خود بود کھ در رسالھ دکتورا

دارد کھ در مردم شناسی نزدیکی با مطالعات ویژگی ملی  مفکوره سمتگیری ھای ارزشی رابطھ

محوری و مدرسھ شخصیت -نگ شخصھر دو مودل با فرھ نیمھ سده بیستم مشھور شد. امریکایی در

متغییر ی و کھ فریدریک بارت منبع اصلعجیب اینند. م شناسی امریکایی رابطھ نزدیک داردر مرد

در شیوه  در رھنمایی نظری ھای ارزشی را تایید نمی کند کھی مودل سمتگیری ھای روان شناس
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برای تشریح رھبری سیاسی، اجنسی ھا و پروسھ ھا در میان پشتون  محور خود-شخص» معاملھ گر«

 ھای سوات استفاده کرده است.
 

، معرفی کردهخود  »گ س ک«والی را در کھ الفنستون پشتون طوریکھ در باال گفتھ شد، از آن وقتی

و گفتگو ھا در باره ھویت، سیاست، قومیت، فرھنگ و جامعھ  این مفھوم بھ یک ویژگی ثابت مباحث

در موقعیت ھای متنوع زمانی و مکانی قوم شده است. با وجود قرار داشتن پشتونوالی تبدیل پشتون 

 معیاری پشتونوالی ، مولفھ ھایی و سطوح تاکیدشدورنما ھای متعدد نظری و رو و کاربرد آن با نگاری

اجباری)، ننگ (عزت) و  متوازن)، ننواتی (تامین پناه میلمستیا (مھمانداری)، بدل (عمل متقابل

ساختار، محتوای فرھنگی و معنای نمادین  تربوروالی (دشمنی پسران کاکا) باقی مانده است. با آنھم

 مانده است. کاوشپشتونوالی بدون 
 

ی برای پشتونوالی را داده است. احتمال دارد الفنستون کھن ترین منبع قوم نگار طوریکھ قبال گفتھ شد،

د. توصیف شکل و مظاھر ندر پشاور و پونھ بوده باش وانپارسیمعلومات دھندگان کھ منبع این معلومات 

ر شاھی بھ عنوان الفنستون در دربا وانپارسی ونوالی احتماال توسط معلومات دھندگانفرھنگی پشت

پشتونوالی شامل دو واژه ھ سلطنت کابل فراھم شده است. ویژگی برجستھ غیرپارسیان پشتوزبان حاشی

ھای ساختاری فرھنگی معیاراست برای کسانی کھ  ضمیریه پشتون (پختون) است: پشتون و والی. واژ

دادن عضویت در یک شجره . پشتو لرل (پشتو داشتن): توانایی قرار گرفتن و نشان ١: را دارندزیر 

ان عنو. پشتو ویل (صحبت بھ پشتو): مھارت در صحبت کردن با پشتو بھ ٢پشتونی (سھ تا پنج نسل)؛ 

نوالی . پشتو کول (پشتو کردن): ھویت پشتون نیاز بھ سھمگیری و اجرای پشتو٣(مادری)؛  زبان اول

با افغان بھ حیث یک تمرین عام دوام واژه پشتو نامعلوم است. تلفیق آن  دارد. معنا و منشای تاریخی

کادمی پشتو افغانستان چاپ شد، فارسی کھ توسط ا-داشتھ است. در اولین فرھنگ تمویل حکومتی پشتو

ر تعریف شده بود. د بھ عنوان زبان افغانی» پشتو« افغان بودن و – »افغانیت« پشتونوالی بھ عنوان

 و وفاداری تعریف شده بود. ت، ھمتانیت (با) غیرافغ، پشتونوالی بھ حیث این فرھنگ
 

والیت، رئیس دادگاه، ستقل و بھ معنای شھزاده، حاکم در پشتو و پارسی بھ حیث یک واژه م» والی«

در » واال. «است دارنده یک مقام قدرتمند اجتماعی مانند والی (حاکم) سوات و والی (حاکم) بدخشان

در بھ عنوان پسوند واالشان) است. وال، واال و والی پارسی بھ معنای عالی، بلند پایھ (واالحضرت، 

فزیکی یا  ان برچسب ھا برای دارندگان و جایدر ساختم و اردو غالبا استفاده شده وپشتو، پارسی 

رین اولیھ برای تم ھا بھ عنوانآنکاربرد  نشان دھندهتخمینی زیر ارضی بھ کار می رود. نمونھ ھای 

یفانھ فرھنگی و پییچیدگی ھای اجتماعی پشتونوالی است. در پشتو از تفاوت ھای ظر کاوش ھای منظم

فروشنده النگو، بنگریوالی لیکوال بھ معنای نویسنده، لیکوالی بھ معنای نویسندگی؛ بنگریوال بھ معنای 
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بھ معنای فروشندگی النگو؛ بنده وال بھ معنای ساکن مناطق روستایی، بنده والی بھ معنای زندگی دھاتی؛ 

بھ معنای دوست و اندیوالی بھ معنای دوستی؛ غتوال و لویوال بھ معنای بزرگی، برتری؛غروال  اندیوال

) بھ معنای افسر درجھ نظامی کابل در ؛ دگروال (یک واژه جدیده کوھستانبھ معنای کوھی یا باشند

ندگان باش ساحھ؛ کوتوال بھ معنای مدیر یک قلعھ نظامی، کوتوالی بھ معنای یک تعمیر حکومتی است.

ناحیھ ارغندی (در غرب کابل) بنام ارغندیوال نامیده می شوند. ساکنین چارده (یک محلھ در غرب 

قوال در کابل) بنام چاردیوال نامیده می شوند. در پارسی چوریواال بھ معنای فروشنده چوری است. 

راینده است. بھ معنای صوفی چشتی س قوالی در اردوبھ معنای قصھ گو است.  پارسی کابلی و اردو

حالیکھ کلیوالی برچسب رادیو کابل برای آھنگ ھای محلی  در ،دھاتی است ایبھ معن کلیوال در پشتو

 یمردم«ھزاره وال بھ معنای  ھای ھزاره در پاکستان خود رابود. پشتون  ١٩۵٠و  ١٩۴٠ھای  در سال

 می نامند.» از ھزاره
 

بھ معنای فروشنده لبلبو و کچالو است. نویسنده مشھور ھند  لبلبوواال و کچالوواال ،در پارسی کابلی

مھاجرت فروشنده  واال (میوه فروش از کابل) در موردرابیندرا تاگور یک قصھ کوتاه زیر عنوان کابلی 

ھفتھ نامھ ھند  ١٩۴٩نومبر  ۶و  ١٩۴٩جوالی  ١٧شماره ھای انگور کابلی در بنگال نوشتھ است. 

برای زنان داشت کھ » بازیبایی جذ«کریم روی برای  ،»برف افغان« ده اعالناتی برایدربرگیرن

 ساختھ شده بود.» رایشواال برای عطریات و لوازم آ پتان«توسط 
 

بھ ک ساختار فرھنگی و زبانی ی بھ عنوان الگو ھای ترکیبیدر زمینھ واژه ھای فوق و پشتونوالی 

انتقام مھمان نوازی، رایی زبان پشتو، ذھنیت و کا معنای موقعیت اجتماعی نسب پدری است کھ بھ

. با آنھم زمینھ ھای آنند، نیاز دارد یجستجوکن برای کسانی کھ در شخصی و تدارک پناھندگی و مس

؛ ھیچ اشاره یا استنباطی غیرارضی است مکان ورھنگی عملی کنندگان این وظیفھ بدون اجتماعی و ف

بطھ بھ جامعھ پشتون در را »گ س ک«نمونھ در  در پشتون والی داده نشده است. فقط یک برای مکان

رده است...). پشتون ھا در متن ھای قوم نگاری الفنستون مکان نقل شده است (دکتور لیدن ذکر کبا 

 اجتماعی قبیلوی در مکان ھای مبھم وبھ عنوان واحد ھای ی ندارند؛ آنھا بصورت جمعی محدوده مکان

یک  . پشتون ھا بھ نحوی بھ عنواناو قرار دارند وانپارسیمعلومات دھندگان در تصور  جوامع دور

 او اند. وانپارسیمعلومات دھندگان در نگاه الفنستون و » جامعھ تصوری«یک  ،واحد اجتماعی جمعی
 

از طریق  »گ س ک«در  برای ھویت پشتون ھابا مکان از نگاه مفھومی » افغان«برچسب پارسی 

(سرزمین  »افغانستان«یا والیت ربط یافتھ است. بنابراین، ما بھ معنای جای » ستان«پسوند  افزودن

 افغان ھا) را داریم. 
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پارسی در شرق میانھ، آسیای » ستان«عمده و جوامع سیاسی با  امقواسایر  نمونھ ھای مکان سازی

ستان، عربستان، اوزبیکستان، ترکستان، شمول ترکمنستان، مغولستان، قرغزھ میانھ و جنوبی ب

، کردستان، ارمنستان، بلوچستان، داغستان، وزیرستان، یاغستان، قزاقستان، نورستان، ھندوستان

ما می توانیم پاکستان را بھ این فھرست بیفزاییم، اما آن یک درج مناسب  لورستان و تاجیکستان است.

دارای وزن قومی یا اجتماعی نیست. پس از تولد » پاک«پیشوند » پاکستان«نیست، زیرا در واژه 

مکان  ملی سازی و موقعیت پشتون ھا دریک لحظھ کوتاه سیاسی در کابل برای  ١٩۴٧اکستان در پ

سیاسی کابلی پشتون  خیالی ظھور کرد. اما آن تصور» پشتونستان«قابل تشخیص (در باالی نقشھ) با 

محدود شد. پشتون ھا در غرب و  ھای شرق و جنوب خط تحمیلی استعماری دیورند ھا توسط مکان

پارسی » ستان«شمال این خط در افغانستان باقی ماندند. کتگوری ھای مادی فرھنگی نیز می تواند با 

کھ می تواند مظاھر جغرافیایی و  ، طوریویژه شود: باغستان، قبرستان، گلستان یا خرماستان

 اکولوژیکی باشد: سیستان، کوھستان.
 

 یفرھنگ ھا و جوامع پیشگام الفنستون یک قوم شناس پیشاھنگ و قوم نگار د،ھ شطوریکھ قبال گفت

ضی . من بھ گونھ کوتاه بعپیموده اندسلسلھ کوھھای ھندوکش را  یخط دیورند و دامنھ ھاکھ است 

ان ھا و موجودیت غالب معلومات ی او بشمول اعمار ویژگی ملی افغعرصھ ھای مھم متن ھای قوم نگار

بھ غیر از اشاره بھ  و شایستگی زبان فارسی در تولید این متن ھا را بحث کردم. وانپارسی دھندگان

الفنستون ارایھ کننده یک محیط پارسی  »گ س ک«پشتو، پشتون ھا و پشتونوالی محتوای قوم شناسی 

 حاوی »گ س ک«است. تقریبا، ھر برگ قوم نگاری ھ وانفرھنگی پارسی-یا قویا محیط اجتماعی

 ی و غیرمادی پارسی است. محدودیت مکانی پوشش کاملاشاره بھ موجودیت غالب مظاھر فرھنگ ماد

پارسی در  و روشن اثر قویرا اجازه نمی دھد.  »گ س ک« وانمحتوای پارسی و قوم نگاری پارسی

ت . در آنجا حتی یک مقام قدروجود داردسلطنت  در دستگاه تسلطنت کابل در موقعیت ھای متعدد قدر

قرار دیوان ساالری حکومتی  یشاه شجاع در باالدارای نام/واژه پشتو باشد. در دستگاه وجود ندارد کھ 

در ھر عرصھ حکومت  نھ تنھا ولتی صفویان است. این اثر پارسیخام مودل اداره د نقلکھ یک دارد 

نیز پدر او ، بلکھ ھمچنان در ساختار و عملکرد دستگاه اداری پدربزرگ و شجاع وجود داشتشاه 

رسمی احمد شاه درانی و تیمورشاه نشان دھنده آن است. در » فرمان ھای«وجود داشت. نمونھ ھای 

 در دستگاه اداری دربار سلطنت کابل ارایھ می شود: پارسیاینجا یک فھرست تخمینی شعبات 

؛ مھماندار؛ مھمانداری؛ صندوقدارباشی؛ کیشیک خانھ؛ منشی باشی؛ پیشخدمت؛ میرزا؛ ناظر

وزیراعظم؛ نسقچی باشی؛ ضبط بیگی؛ عرض بیگی؛ ایشیک آغاباشی؛ میرآخور؛ چاوش 
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شاه معاون ھرکاره باشی  »گ س ک«ھای دیگر  جا درباشی؛ جارچی باشی؛ ھرکاره باشی؛ 

 است.» واقعھ نگار«بنام 
 

مینورسکی بھ اثر ویلیام فلور،  فوی)(ص پارساین برچسب ھا در شعبات حکومت برای متن ھای اصلی 

 د.و راجر سفوری مراجعھ شو
 

یت با این موقع انویژه قزلباشھ بو  انانو. پارسیسی و چند واژه ترکی ساختھ شده اندتمام این القاب با پار

 ھای قدرت در اداره سلطنت کابل رابطھ نزدیک دارند:

مردان صاحب تقریبا تمام اند و  و دیگر وزرای پایین تر قزلباش اکثریت منشی ھا، محاسب ھا

د. اکثریت پیشخدمت ھای شاه و سایر خدمھ ھای نمقام یک میرزا، ناظر و شاید یک دیوان دار

   نزدیک نیز قزلباش ھا اند.
   

وجود داشتند. الفنستون در بحث نیز بصورت غالب در سطوح عالی قدرت در افغانستان  قزلباش ھا

زن  ٣٠٠دربار کابل اشاره می کند. تمام  حکومت درانی در افغانستان، بھ اشراف زادگان قزلباش

برادر  ٣۶نداشت. شاه شجاع (و » افغان«تیمورشاه (پدر شاه شجاع) قزلباش بودند؛ او حتی یک زن 

 او) فرزندان مادر ھای قزلباش بودند.
 

شھ راغلھ، ھر کلھ راشھ... : «صرف یک مورد کوتاه متن پشتو دارد »گ س ک«متن قوم نگاری  کل

گ «در واژه پشتو  ٣۶٧نستون فھرست باشید. الفبھ خیر خوش آمدی، ھر وقت بیایید و  -» شھ پھ خیر

مقایسھ با سایر زبان ھای آسیای میانھ جمع آوری شده  شر کرده است. این واژه ھا براینرا  »س ک

وجود ندارد. الفنستون  »گ س ک«است. اما ھیچ کاربرد یا اشاره بھ این واژه ھا در متن قوم نگاری 

یک اصطالح عام پارسی را ذکر می کند کھ پشتو  قومی زبان پشتو /خاستگاهر بحث روی منشاید

ر است. این جملھ توسط یکتعداد مورخین پارسی در مورد شجره پشتون ھا بھ پیامب» زبان دوزخ«

 او باید منبع این معلومات باشند. وانپارسی نسبت داده شده است. معلومات دھندگان
 

 را از ھمین معلومات دھندگان» م روز ھا در افغانستانتقسی«معلومات در باره چگونگی شاید الفنستون 

، آفتاب برآمد، چاشت، نیمروز؛ اول پیشین؛ آخر پیشین؛ عصر شنیده باشد. واژه پارسی سحر وانپارسی

مد، چاشت، پس از چاشت، پس از آخر چسب ھای پشتو برای صبح، آفتاب برآبر گر؛ شام؛ خفتن.یا دی

سحر، لمر ختیز، غرمھ، ماپشین، مازدیگر،  داده نشده است) »گ س ک«(کھ در  چاشت و آفتاب نشست

 خر پیشین و خفتن ندارد.ت. پشتو برچسب ھای برای نیمروز، آماشام اس
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 غلبھ فرھنگ پارسی در زندگی اجتماعی حاکمان سلطنت کابل با توضیح الفنستون در باره مالقات او

ارایھ می  وان، میرابوالحسن خان پارسیکلیدی در پشاور او و معلومات دھندگان با باشندگان میزبان

 شود:

پرده ھای تاالر با زری یا پارچھ ھای ابریشم دوزی شده بود و شاه نشین ھای اطراف را با 

تصاویر پارسیان و پارچھ ھای زربفت و خامک دوزی آراستھ بودند. در این میان چیزی کھ 

ود پارچھ ای نقره کاری بود کھ برآن شیر و خورشید (نشان شاھنشاھی برای من حیرت آور ب

 پارس) با تار زر بافتھ شده بود.
 

برای شستن دست ھا آفتابھ لگن آوردند. سفره بزرگی از چیت گلدار کھ ابیات فارسی «بھ ھنگام چاشت 

در این دیدار  ..».در شکر نعمت خداوند و مطالب مناسب دیگر برآن نقش بستھ بود، گسترده شد.

ن بنابرای». ی دیدار کرد کھ بھترین خدمھ ھا خوانده شدندتعداد زیاد پارسیوانان«ستھ او با الفنستون و د

پارسیوان مظاھر دیگری از ی ند. برخبل از باال تا پایین پارسیوانان بودنت کادربار سلطدستگاه حاکم 

یا بیشتر کار پارسیان و عبارت است از ھمھ ، تصاویر خانھ ھای ثروتمندان: «سلطنت کابل» اشراف«

ھ تصاویر شاھان و جنگاوران پارس/ایران باستان، زنان و مردان جوان در حالت باده نوشی و صحن

 .»اند انپارسیھای ) دارای لباس (اشراف. بانوان »ھای از داستان ھای منظوم پارسی
 

خود چند صفحھ را بھ ادبیات پشتو اختصاص داده است. او بھ اشعار دو  »گ س ک«الفنستون در 

کامال و  ست کھ اشعار او متشکل از قصیدهمشھور ترین شاعر رحمان بابا«شاعر پشتو اشاره می کند: 

ندیدم، وقتی در این اشعار  شایستگیامتیاز و من ھیچ «الفنستون می گوید کھ ». مشابھ پارسی است

مان است و تولیدات او خوشحال خان ختک بھ باور من بھ مراتب برتر از رح». «دنبرایم توضیح داد

خوشحال  یترجمھ انگلیسی نمونھ ھای اشعار پشتو ».عالی خود او و ملت او می باشد دارای ویژگی

یر پارسی ز» غزل«داده شده است. الفنستون نمی گوید کھ خوشحال خان نیز چندین  »گ س ک«در 

این جھان بھ شیوه بحراالبرار امیر خسرو دھلوی سروده  در باره فانی بودن »قصیده«نام روھی و یک 

با تبصره او . سراییده شده اند» سبک ھندی«کھ در است؛ این اشعار پارسی در میان بھترین ھای است 

 روی حاشیھ بودن ادبیات پشتو در سلطنت کابل الفنستون می نویسد:

ملت آن معیاری برای ارایھ  ھیچ ، زیرامی توان باور داشتکتاب ھای نوشتھ شده در پشتو نبھ 

با آن ینس تقریبا تمام کتاب ھای سا د وادامھ دار ھنوز ھم بھ حیث زبان تصنیفپارسی ندارند؛ 

 یھ در افغانستان نوشتھ شده اند، ما باید برخآنھای را شمار کنیم ک نوشتھ شده است... اگر ما کل

ل کنیم کھ مربوط بھ قبای یخود را محدود بھ آنھاینیم؛ اما اگر پارسی را شامل ک مولفین بزرگ

کھ تمام مولفین پارسی کامال معلوم است می شود. محدود چند نفر  افغان است، این فھرست بھ
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ق مردم در مقایسھ با پارسیان پایین یآموزش و تحقدر افغانستان خوانده می شوند، اما  ییآشنا با

 تر است.
 

یا عقب مانده  انکشاف نیافتھ /ایرانبھ عنوان یک پارس افغانستان را ،»گ س ک«روایات قوم نگاری 

 کھ الفنستون از آنھا معلومات در باره پشتون ھا را گرفتھ است: وانتصویر می کند. نخبگان پارسی
 

یک مسلک  اینجا بخوانند؛ خواندن دربھ آنھا دارند کھ  یخواندن یا شنیدن کتاب ھا زیادی برایبع امن

ان عالی خوانندگان بنام شھنامھ خوان سی دارای طبقاتشھنامھ بزرگ ترین اشعار حماسی فردو ؛است

 .است با تاکید و ادای مناسبآن یا قرایت اشعار خوب  دارد کھ وظیفھ آنھا خواندن
 

م احمد شاه را نا«احمد شاه درانی، تیمورشاه و شاه زمان مطابق الفنستون بھ پارسی شعر سروده اند. 

شرح مفصل و  قصایدی دارد کھ خانھ علوم او مجموعھ ،از یاد بردنباید  شاعران پشتوندر شمار 

دست نویس این اشعار  در دربار سلطنت کابل بود. یک نقلخانھ علوم  .»مبسوطی برآن نگاشتھ است

اشعار پشتو نشر کرد. مونھ ن پیدا شد. راورتی این اشعار را بھ عنوان ١٨۵٣ھنری راورتی در توسط 

ھیچ اشاره ای بھ افغان، پشتون، ابخانھ برتانیھ وجود دارد. این سند با دست نویس راورتی در کت یک نقل

ھ سند شامل چند صفحاین  وجود ندارد. این اشعاردرانی، قندھار، افغانستان، پشتونوالی یا پشتونخواه در 

اشعار شامل یک نعت در عربی  فحھ آخری اینعربی است. ص اشعار پارسی و نیایش مذھبی بھ زبان

ست. متن این سند حاوی امضا شده ا» دستخط بنده، علی محمد، چھاریار«پارسی  است و با نوشتھ

است. این ) d( ) و کامrآواھای قفا رفتن زبان (کننده برای واول ھای پشتو و عالیم برای  عالیم تفکیک

کرد.  وفات ١٧٧٢است. احمد شاه درانی در  ده نشدهدی ١٨٣٠مظاھر در نوشتھ ھای پشتوی پیش از 

درانی در کابل و پشاور  بھ احمد شاه جنگ جھانی دوم این قصیده ھای منسوبدر جریان سال ھای پسا 

 اشعار پارسی چاپ شد. ھ شمول حذفھای ملی گرایی و اصالحات گسترده ب با الیھ
 

مت در خد پیشگامشناس لندی و یک مردم سکاتروشفنکر الفنستون بیش از دو سده پیش یک جوان 

معادل  –سلطنت کابل  ھشگران درورھبری یک گروه کوچک پژ حکومت استعماری ھند برتانوی کھ

ھای فرھنگی و اجتماعی از مرز ھای فعلی ایران در غرب تا دریای سند در شرق و از  قلمرو تقریبی

» معلومات عمومی«تا را بھ عھده گرفت  –بحر ھند در جنوب تا دامنھ ھای کوھھای ھندوکش در شمال 

تولید کردند منتج آنھا ی از معلوماتی کھ فراھم کنند. برخبرای استفاده حکومت استعماری ھند برتانوی 

م ی از محتوای قومن در این مقالھ برخد. توسط الفنستون گردی» زارش سلطنت کابلگ«بھ دانشنامھ 

ز سال پیش ا ١٠٠شناسی بیش از  یک پیشاھنگ مردمالفنستون  م.را بررسی کرد ١٩٧٢نگاری چاپ 

یشنھاد می کنم کھ الفنستون شایستھ مقام یک قوم شناس پمن بطور خاص، شناسی بود. تولد رشتھ مردم 
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است. انجام داده کھ مقایسھ فرھنگ ھا در متن ھای تاریخی و قوم نگاری را است شناس یک مردم  و

از آن معلومات قوم نگاری در باره سلطنت کابل را گرفتھ است  عمده ترین منابع اجتماعی کھ الفنستون

ھای فرھنگی و زبانی پارسی را تشریح دادم کھ ل تشخیص است. من فلترقاب »گ س ک«در متن ھای 

 خود اخذ کرده است. »گ س ک«از طریق آن الفنستون معلومات خود را برای 
 

 »گ س ک«در » افغان ھا«ی صفات شخصاز الگو ھای فرھنگی و شکل ارایھ ھای قوم نگاری 

سال  ١٠٠شناسی امریکایی بیش از ویژگی ملی است کھ در مردم الفنستون نشان دھنده نزدیک مودل 

قرار گرفتھ، قابل بحث مورد  »گ س ک«در کھ . ھر گروه قومی در سلطنت کابل رسیدبعد بھ ظھور 

جمع آوری و فرھنگی ملی آن گروه فرھنگی کھ می تواند در  صفاتبا و فشرده  تشخیص است، اما

یا پشتون ھا » افغان ھا«ویژگی ملی الفنستون از  برجستھ ترین و مشکلزا ترین مولفھشود.  درج

دروازه را برای تحلیل فرھنگی و  ،واژهتقادی در محتوای زبانی این پشتونوالی است. یک نگاه ان

. مھمان نوازی، انتقام، پناھندگی می اندازدی متنوع آن روشنمعنا ھای ای باز می کند کھ باالی اجتماعی 

میانھ در گفتمان علمی، سیاسی و عاجای برجستھ ای را  ،پشتون» وانین عرفیق«و عزت چھارقلوی این 

امریکایی مثلث پارسی زن، زر و -ی متن ھای جدید اروپایی. برخدر باره پشتون ھا اشغال کرده است

. یک نگاه مقایسوی بھ قوم شناسی ھای جوامع قبیلوی ده اندگونھ شناسی پشتونوالی افزو زمین را بھ

ازی، انتقام، پناه دادن و آسیای میانھ، شرق میانھ و شمال افریقا این تاکید را رد می کند کھ مھمان نو

 .ستافغان ھاای ه عزت ویژ
 

افغانستان و معلومات در  ی گسترده در باره جوامع فرھنگیالفنستون تشریحات قوم نگار »گ س ک«

را فراھم می این اداره اب پارسی برای مقام ھای متعدد شمول القھ سلطنت کابل ب اداره پارسیوان باره

م. ه اسلطنت را تھیھ کردفھرست این برچسب ھا برای موقعیت ھای قدرت در دستگاه حاکم کند. من 

اختار ستون ذکر شده است. سار توسط الفندر دستگاه حاکم سلطنت بصورت آشک وانپارسی انغلبھ قزلباش

ق و تلفیغانستان ادامھ دارد. غیرپشتون ھا تا کنون در دستگاه حاکم اف ان و سایرو غلبھ قزلباش پارسی
 را پیچیده بصورت عمیقی واقعیت غلبھ پارسی در افغانستان پارسیوانبا پشتون » نافغا« اختالط
ون پشت ی کابل بھ عنوانحاکمان غیرپشتون درانی و بارکز پنھانفریبنده/تصور  و باعث تسھیل ساخت
برای است  نامھ ایدعوت . این مقالھ اساساو فھم آن را بھ ویژه برای خارجیان دشوار کرد – گردید

 بھ حیث» سلطنت کابلگزارش «در  الفنستون از افغانستانسیستماتیک ھای قوم نگاری  خوانش دقیق

م سلطنت کابل و در دستگاه حاک و فرھنگ پشتونبرای تایید عدم وجود پشتون ھا  یک گام بنیادی

قوم نگاری ھای مدرن  ریاضتبا درنظرداشت  .جمھوری ھا در جریان دونیم سدهو  سلطنت ھای بعدی

فحوای انتقادی این مقالھ بھ مشکل می باره افغانستان و با وجود  امریکایی در-درن اروپاییو پسا م
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تن ھای قوم نگاری را انکار کرد، بویژه یکپارچگی عمومی م »گ س ک«توان ارزش دانشنامھ ای 

 درن وگزارش سلطنت کابل در نوشتھ ھای م محتوای قوم شناسیشناسی و بویژه آن را. ارزش مردم 

ی درن علمی، سیاسی و عامیانھ در باره مردمان و فرھنگ ھای افغانستان و دستگاه حاکم کشور بپسا م

 ھمتا باقی میماند.
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