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 فرانسوی سياحان های نوشته و ادبيات در باميان

تسانگ است. هوانگ آ مده زايران و مسافران های گزارش در دور های زمان از ابميان انم 
1

 حال، اين است. اب کرده اشاره آ ن به ميالدی هفمت قرن در چيین، هجانگرد ،

 کرد. صرب ميالدی نوزدمه قرن اواخر ات ابيد فرانسوی، ی نويس نده يک قمل به روشن گزارش خنس تني ايفنت برای

فريه پل ژان رساند چاپ به را خود ی سفرانمه که کیس اولني 
2

 بوده، مشغول تدريس به هتران در آ موزگار عنوان به و آ فريقاصاحب منصب سواره نظام  که : او است بوده 

 می پيشدر  را پنجاب راه و درآ ورده عرب يک شاميل و شلک به را خود او منظور، درآ يد. بدين پنجاب ی هماراجه خدمت به افغانس تان از گذر اب گريد می تصممي 1845 سال در

به ابميان، که به آ جنا نرفته بود، اشاره  تقميا چاپ شده است. او مس   ویفرانس زابن انگليیس و چهار سال بعد به زابن ابتدا به 6581 سال در رسد. کتابش منی اجنام به سفرش اما گريد

 به هپناور دژ را قلمرو اين توان می: » کند می تأ کيد ابميان ی منطقه جغرافيایي انزوای به مثال طور بهوی  است. منطقه ی درابره لکی بس يار ایتمعلوم به حمدود او گزارش کند؛ ییي من

 عبور کش يده فلک به رس و خست هایي کوه از ابيد می آ ن به ورود برای مي،برو که طرفش هر از است؛ شده افکنده آ س يایي بزرگ ی قاره فالت بلندای بر و ميانهدر  که آ ورد حساب

 بدل یي ويرانه به را آ ابد شهری ش به يک در که آ یب، های جراين مسري در» تغيريات از و دارد اشاره مه جغرافيایي نزي و س يایس ی قفه و یب های دگرگوین به فريه پل ژان«. کنمي...

 «.بربمي پیی شهرس تان ی حمدوده ورای در آ ن وجود به آ نکه یب آ ورد، برمی رس آ ن از مانده جا به مصاحل اب اویل از دورتر مکی ديگر شهری که حایل در کنند، می

گوبينو دو آ رتور ايبمي؛ می ختيیل ادیب اثر يک در را ابميان از اندقيق اگرچه خاص گزارش خنس تني شگفیت، اندیک اب 
3

 داس تان» عیني اثرش، مشهورترين 1876 سال در 

آ س يایي های
4

قندهار عاشقان: » است افغانس تان ی درابره مس تقميا   آ نداس تان  دو داس تان، شش رساند. از می چاپ به را« 
5

 حدس را داس تان وقوع ی منطقه ات اکفيست آ ن عنوان که «

جادوگر شهري» و بزنمي،
6

 و گريد می فرا را فاریس زابن 1830 سال در ش ناخت. او می خویب به را منطقه اما ،بود دهنيام افغانس تان به هرگز رسد. گوبينو می اجنام به ابميان در که «

توکويل حاميت اب 1849 سال نويسد. در می سعدی و جامی رومی، ادلين جالل موالان ی درابره هایي کتاب
7

 اول دبري عنوان به 1858 ات 1854 سال از شده، س ياست وارد 

 منايد.  می وظيفه اجنام خمتار وزير عنوان به ابر اين 1864 و 1861 لهایسا بني و کرده اکر ايران در

 می تغيري دس تخوش مرموز درويشی اب ديدارش دنبال به و انگهان )ايران( به دامغان در اش خوش بخیت اب توآ م زندگی که کند می روايت را قامس ماجراهای «شهري جادوگر» 

 از جنگیل اب پوش يده اش برهنه رس و دارد تن بر آ یب کتاینازار  يک تنها که سوزان، آ فتاب از سوخته صوریت اب کور، موش انندم س ياه خشک، چوب چون الغر» درويشی شود؛

 به برس  تبديل آ تش، در بردن دست چون یي العاده خارق اکرهای اجنام به قادر درويش اين«. است جدی و رسخست و وحشی حالتش و درخشان چشامنش ژوليده، س ياه موهای

 هنايتاا  را او رفت[ و ]خوامه اکبل رسزمني ات و هرات، به ات»شود:  او جواي گريد می تصممي قامس شود، می انپديد انگهان او ابشد. وقیت می خودش نبض های تپش کردن متوقف و طال،

 سپس و گش ته را هرات های خياابن قامس»شود.  می رهس پار و کرده رها را مينها عزيزش مهرس و امالک و مال پوشد، می درويشی لباس مه او«. ايفت ابزخوامه ابميان های کوه در

 غارهم به روز  ش بانه چند از پس و کرده عزميت جعهل اب کند، توقفی اش س نگی ی چندطبقه یها خانهاب  مشهور شهر اين جعايب متاشای برای آ نکه کرده... یب طی را بزرگ اکبل های خياابن

 «.رسد می ابميان های
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8تسانگ است. هوانگ آ مده زايران و مسافران های گزارش در دور های زمان از ابميان انم"
 "است. کرده اشاره آ ن به ميالدی هفمت قرن در چيین، هجانگرد ،

 

 اعامق در» او مهراه اما ندارد، آ گاهی هيچ سفر اين از درويش نيت و قصد به ايبد. او می خاک بر هایي عالمت کش يدن حال در یي غارهم در نشس ته را درويش آ جنا، در             

 ی زده وحشت نگاه زير اورادش خواندن به درويش حال، اين اب «.شومي موفق گذارد منی که هست چزيی تو در: » دارد می اظهار چرخانده او به رو درويش رود. انگهان می فرو« زمني

 صدای منود. انگهان می اثر یب را مقاومیت هر قدرتشان که کرد می ادا حلق از لکامیت انمفهوم مطلقاا  زابین به درويش که راچ ند،شد س يخ س يخ وحشت از موهايش»دهد:  می ادامه قامس

 را نور و حرکت آ مدندبه  هايش دست زير که را ها س نگ ختته و آ مد در لرزه به پاهايش زير که را زمني و کرد، حس را ها س نگ جنبش شد: قامس انداز طنني غارهم در آ وری وحشت

 ابيست می پيش ی حلظه ات اکره مهه حکمي جادوگر آ ن که نقطه آ ن در جايش بر و ديد منی ديگر را کرد: درويش نگاه او را؛ غارهم سقف ترس ناک ريزش و آ ورد جهوم طرف هر از که

 و پريده رنگ که ديد را مينها قامس بود، روشن روز فراوان نور اب حاال که غاره،م در ی آ س تانه در اما نبود. آ ن جاجباکردن به قادر انساین قدرت متام که بود ويرانه از عظمي یي پش ته ابشد،

 «.بود... گشوده او برای را ابزوهايش زانن نفس نفس

 درويش که چیرسگي از حلظه آ خرين در را او د،بو  کرده دنبال پنهاین سفرش طول متام در را شوهر که مهرسش و بود برده خود اب را او تواانیي و دانسنت به عشق بدينگونه 

 داد.  جنات بود شده ابعث در

 های دره اين از خسن رو هيچ به اما کنند؛ می فرامه را ديگر دنيای اب ارتباط برقراری اماکن هايش غارهم که شود می ظاهر رازانک جایي ی مثابه به اثر، اين در ابميان، 

 رود.  منی وسطی   قرون ی دوره اسالمی شهرهای ایه ويرانه و عظمي بوداهای و رسسزب

زرد س ياحیت سفر ،6396 سال کرد. در صرب 6391 های سال ات ابيد فرانسوی، نويس ندگان های نوش ته در ابميان يدابزد برای مقدمه، اين از بعد 
9

مفکوره شد.  آ غاز 

س يرتوين آ ندره را سفری چنني ی
10

 زجنري به جمهز هایي ماشني 6396 ی ژانويه از س يرتوين های بود. اکرخانه کرده مطرح فرانسه دوره نآ   سازیر موت بزرگ های رشکت از يکی مالک 

 در جديد سيس مت آ زمايش برای که نوع اين از امللیل بني مأ موريت خنس تنيبود.  شده فرامه برف و ماسه روی بر رانندگی اماکن وترم اخرتاع زمان از ابر اولني کردند. برای می توليد چرخ

تومبوتکو ات آ فريقا حصرای شامل بني مناطق در 6399 و 6399 های سال
11

 انم هب که گرديد گريی پیی مرکزی آ فريقای در 6398 سال در مأ موريت دومني اب شد، سازماندهی 
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«س ياه س ياحیت سفر»
12

 هاردت، ماری ـ درآ مد. ژرژ همم وقايع ی زمره در 
13

 حتت که داد آ س يا از گذر برای ابر اين را ديگری جرایيما سفر پيش نهاد سپس مأ موريت، دو اين مسؤول

 یي گونه یچهارراه موقعيت خاطر به بود. افغانس تان چني به اروپا دادن پيوند در ابريشم ی جاده سنت پيگريی مأ موريت اين از شد. هدف ماندگار اترخي در« زرد س ياحیت سفر» عنوان

 هجت در را بريوت 6396 ريلپآ   در« پامري پگرو» انم به : اویل شد تقس مي پگرو دو به کردند. مأ موريت می عبور آ ن از ابيد می که بود کشورهایي ی زمره در ترديد یب دارد، که

 نوامرب رد سپس پيوس ته مه به آ قسو در چني ترکس تان در هنايت در پگرو دو آ مد. اين در حرکت به پکن از مقابل هجت در«( چني پگرو» انم )اب ديگر گروه کرد؛ ترک رشق

 رس يدند.  فرانسه به بود، مرده الريه ذات بميری اثر در کنک هنگ در پيشرت مکی که مسؤولشان هاردت ماری ـ ژرژ بدون ،6399

ِفور لو ژرژ گزارشاست.  رس يده چاپ به سفر اين از گزارش چندين 
14

 دهد. او می صاختصا« افغانس تان مزنه و پاک رسزمني» به را فصیل بود مأ موريت نويس وقايع که 

 مراب، ابدام، یي، ميوه حلوای از مملو خنی سفيد یي سفره کنار در نشس ته»کند:  می توصيف چنني مرزی ايس تگاه هامن از را افغاین نوازی همامن و افغانس تان به ايران مرز از را ورودشان

 که آ مد خوش اب پذيریش» جا، مهه«. کردمي مزه را افغان رسزمني شگفیت اولني بدينگونه ما سزب، چای یي پياهل نوش يدن حال در آ لوخبارا، و خرما اتزه، پس ته آ یب، و شرييین ابب صوریت

 جاری مسايل مهيشگی، ظاهر به و همرابن ی چهره اين اگرچه«. بگذارد منايش به نزاکت و ادب کامل در یي چهره کشورش از که بود آ ن تدبري در لطفش متام اب افغاین نوازی همامن آ ن در

 فضا در التهاب از حیس ها آ ن مرموز نفوذ از تأ ثري به و بودند پنهاین س تزيی در مه اب پيش سال يکصد از افغانس تان مهسايه قدرت دو»داشت:  منی پنهان مسافران نگاه از را روزگار آ ن

هکن ژوزف اب مهراه گروه اعضای اکبل در پادشاه اب مالقات از بعد«. کرد حس ميشد را شوروی ی سايه هرات در گونه هامن به و را انگليس حضور قندهار در بود؛ حامک
15

 آ ن در که ،

 مکرت که چزيی جا اين در»اند:  بودایي ی مانده برجای آ اثر از ديدار به عالمقند ها آ ن که رس ند. البته می ابميان به ابالخره )دافا( بود، افغانس تان در فرانسه ابس تانش نایس هيأ ت مدير زمان

 رسد منی نظر به اند بوده می اکر به جا اين در ميالدی ششم و دوم قرون ی فاصهل در که مذهیب های انسان نفر هزاران آ ن که چرا ابشد؛ )هارموین( می هامهنگی است نظر نانامت  موجب

 «.است اندازه از بيش و يرانپذ خس تگی کوششی بيان است س تايش قابل آ چنه عوض، در ابش ند؛ کرده اکر  شده طرایح پيش از یي نقشه مبنای بر
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دلو رنه ی نوش ته که کتاب رسد. اين می چاپ به است ديپلامت يک ی نوش ته« جادوگر شهري» هامنند که« افغانس تان» عنوان اب کتایب ،6397 سال در 
16

 کتاب اب بوده 

 ـ توصيف ـ اترخي» کتاب عنوان توضيح که هامنگونه ش ناسد؛ می خشصاا  را افغانس تان هبود فرانسه خمتار وزير 6391 ات 6391 از که دولو است. رنه متفاوت اکمالا  گوبينو دو آ رتور

 اختيار در بوده فراگرفته اقامتش طی در مشاهدات و معلومات از را آ چنه خواس ته می برعکس بلکه نداش ته پردازی خيال قصد او رساند، می« ها اکوش ـ مردم فرهنگ ـ رسوم و عادات

 دهد. قرار فرانسویه گان خوانند

 کرده آ وری مجع ابميان به موتر اب روزه يک سفری پااين در اقامتش طی در او که ست مشاهدایت ی مثره داده، اختصاص ابميان به دولو رنه که یي صفحه پنج و بيست 

 ات ابمداد از که هايش خصره ی تريه رسخ نظريش، یب های رنگ اب» حضاک شهر دژ از توصيفی از بعد«. کرد کشف ابيد می اتبس تان زيبای غروب يک در را ابميان که زيرا» است،

 که رسخ سايبان يک منايند، می صوریت که هایي خصره ميان در»کند:  می بيان چنني طبيعت زيبایي برابر در را اش شدگی افسون ، نويس نده«گريد می رنگ ابز و ابزد می رنگ شامگاه

 ات ستای ا وقفه س نگی وس يع ديوار در گاهی، گاهاند.  آ ويزان ها آ ب فراز بر ريزابف س نگی های پرده حاليکه در کشد، می انتظار را اهیپادش گویي ،دومري  ابال به سزبرنگ فریش از

 «. خزند می جوانب متام به رنگ قرمز افقی های اليه ميان در که کند کشف را یي تريه سزب های دّره دهورخ چشم

 سال در که چيین زاير تسانگ هوان مهه از اول کند؛ منی درنگ اند بوده آ مده ابميان به او از پيش که بزرگی هجانگردان از قول لنق در است حتقيق اهل که دولو رنه 

چايو هویي انم بهورايیي را ک يک نزي و آ مده ابميان به ميالدی 199
17

 اين است. اما کرده ديدار ابميان ميالدی( از 797 سال در )يعین چيین مسافر از بعد قرن يک از مکرت مکی که 

 آ ن متوجه که مهني»نس پارد:  دارد خود در را بودایي های مغاره که یي خصره ی ديواره افسون به را خود و دارد نگه بس ته را هايش چشم دولو رنه که شوند منی اين به منجر یبکت معلومات

 پرداخته ها آ ن توصيف به مفصالا  او«. کند می مسحور را نگاه خبش يده انساین یتايح  آ ن به که اش بودایي های ریاک کنده اب انصاف وس يع ديوار بيین. اين منی چزيی آ ن جز به شوی، می

 دارد. می ابراز بوداها ی کننده احاطه یي غارهم های رديوا ابشکوه تزيينات از را اش شگفیت و

 شهر اين ختريب چگونگی رشح از بعد نگرفته، صورت اکویش غلغهل شهر ی ساحه در اينکه از تأ سفاظهار  اب نکرده، فراموش مه را اسالمی ی دوره از مانده ابیق آ اثر او  

 وضع هامن به چزي مهه شده، واقع دره ی آ س تانه بر تنها داری زنده شب هامنند دلگري و اتريک که مرتوکه، ی تپه روی بر: » کند می بيان بدينگونه را مشاهداتش مغول، چنگزيخان توسط

 ی دوره شهر اين اطراف در ساده گل اکه از هایي ديوار رفمت؛ تپه ابالی به ارگ های ديوار از مانده ابیق های ويرانه ميان از دشوار راهی ابريکه از است. من مانده ابیق فاجعه فردای

 اکر به های س نگ پاره از معجوین است؛ نگيختهه ان بر را کیس کنجاکوی حال به ات ويرانه اند. اين برجای هنوز بس يار ابران و برف اب خست هوایي و آ ب علريمغ ها قرن پس از که اسالمی

 «.اند ايراین اکش ياکری تزيينات ايدآ ور که درخش ند می لعابداری سفال قطعات ها آ ن ميان در که ساده سفال های تکه و قدميی بناهای در رفته

 شکوه اب را ]ابميان[ خود دره»آ ورد:  می وجد به چنني را او مزارع معامری و طبيعت کند. زيبایي می جلب را او ی عالقه ابالخره بوده زمان آ ن در که صوریت آ ن به ابميان 

 دارد. درختان مخمیل انعاکیس که تريه گاهی و روشن سزبی اما است سزب فقط اگرچه که یي منظره کشد؛ می رخ به هايش روشن سايه تنوع و شدت و اش علوفه کشزتارهای گرمسريی

 فام نقره شاخسار اب ابدهاست، انمنظم وزش بر شاهدی شان درمه برگ و شاخ که سپيدارها، از بزرگی های دس ته حاليکه در کنند، می گذاری نشانه را جويبارها جراين بيد

 «. اند حمکس تم  های قلعه ايدآ ور خود ها مزرعه اين ضلعی هشت های اندازند. شلک می سايه هپناور کشزتارهای در حماط پرپشت های مزرعه از قطعایت و امامزاده يک بر شکومهندشان

                                                 
16

 René Dollot 
17

 Houei-tch'ao 
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 شهر حضاک

 ها غارهم در مردم سکونت تأ ثري حتت خبصوص و پردازد می منطقه مجعيت زندگی ی ش يوه به او کشاورزی، ی معده توليدات و زمني مالکيت قوانني بر کواتهی رشح از بعد             

 نفر پنجاه و يکصد از عبارت کوچند، می مرتفع های فالت به هايشان گهل اب مردم بيشرت که اتبس تان در و نفر، هزار بر ابلغ است نشني غارهم که زمس تان در حمل مجعيت»گريد:  می قرار

 اين«. نيست ميرس آ کروابیس آ ور رسگيجه حراکت اب جز ها آ ن به راهيایب که گريند می قرار هایي طويهلدر  حيواانت و دارند سکونت دسرتس غريقابل ظاهراا  هایي ااتق در ابشد. مردمان می

 رسد. می پااين به امري بند های درايچه بر رشیح اب فصل

 افغانس تان در حارض فرانسواين دوم، هجاین جنگ وقوع اب که شود. چرا منی نوش ته ویفرانس زابن به افغانس تان لکی طور به و ابميان مورد در چزيی بعد های سال در 

 شوند. در می ملحق آ زاد ی فرانسه به مهرسش مهراه به )دافا(، افغانس تان در فرانسه ابس تانش نایس هيأ ت مدير و فرانسه سفارت دافر)اکردار( شارژ هکن، شوند. ژرژ می ندهگ پرا

 ريد.گ می قرار آ ملاین زيردرايیي يک اژدرانداز هدف شان کش یت آ نکه از پس شوند، می غرق دراي در هکن زوج ،6316 فربوری

راي  مرگ از بعد واقع  در و 6389 سال در میل، ی چاپخانهبود.  جنگ از قبل هایل سا به مربوط شد نوش ته ابميان ی درابره دوم هجاین جنگ از بعد که کتایب اولني 

هکن
18

افغاین های افسانه و عادات» عنوان هب او از کتایب ،
19

 ی مقدمه اب کتاب اين است. بوده شده نوش ته کهزاد عیل امحد انم به افغانش مهاکران از يکی اب مشرتاک که ،کند می منترش« 

گروسه رنه
20

 در حتصيالتش امتام از است. او پس داده می قرار تأ ثري حتت را مهه اش قوی خشصيت که هکن راي به است ديین ادای هرچزي از قبل منطقه، فرانسوی متخصص بزرگرتين ،

 های فيمل توليد مجهل از داش ته، نزي را خودش به منحرص های يتل فعا اما کرد، می مهاکری مهرسش اب و آ مده اکبل به 6391 سال در لوور، ی مدرسه و ش نایس رشق تانس تيتو 

 ها. افسانه گردآ وری و مستند

 منطقه اين در مهه آ ن وقايع که ـ اسالم پيامرب داماد و معوپرس  عیل به مربوط های افسانه اگر دارد؛ اختصاص ابميان به بزرگی خبش« افغاین های افسانه و عادات» کتاب در 

 پريمردی از مجموعه اين های حاکيت از زايدی رود. تعداد می منطقه از خسن یي صفحه 911 ی مجموعه اين جحم از نميی در  کنمي، اضافه ابميان اختصایص خبش به نزي را ـ گذرند می

 نشان بودایي آ اثر به یي عالقه تنها نه او که هجت بدين است، مامتيز پيشني های نوش ته ی مهه از هکنراي  است. کتاب خوانده یم آ واز به خماطبانش برای را ها آ ن که شده نقل انبينا

بودا(  دو )بزرگرتينِ  لاصلص ی فسانها  در شود می اجلثه عظمي بوداهای به که یي اشاره کند. تنها اسالمی ی دوره وقف را خود ات گريد می انديده اکمل طور به تقريبا را ها آ ن بلکه دهد منی

 را ها آ ن ندتوانست  می خسیت به مرد شش که انداخت می را تريهایي بود، اجلثه عظمي . چونميکرد دفع را مسلامانن های محهل راند، می حمک دره بر که لا: صلص ابشد می هاممهش  مهرسش و

 کند.  می مسلامن و او را داد شکستش زد، او چشم در گز درخت از تريی ]حرضت[ عیل حال، اين اببود.  انپذير شکست تن، بر داوود حرضت از زرهی کنند. اب محل
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 یي خصره ستيغ يک ـ رسخ ی دره اژدهای مثالا پردازند.  می منطقه فزييکی خمتصات به ستا عیل از خسن اآ هن در که هکنراي  توسط شده آ وری مجع ديگر های حاکيت 

 مششري اب دهند. عیل حتويل او به را جوان دخرتی روز هر کرد می جمبور را مردمان که است شده س نگ هيوالیي بقاايی ابورها، طبق بر که ـ است ديدن بلقا هنوز امروزه که طوالین

 نشان را جایي جوشد می خصره منتهای در که یي چشمه است؛ عیل مششري رضبت يک از شود می گفته کرده نمي دو به را ستيغ که یي طوالین کشد. شاکف می را حيوان اين ذوالفقار

 است.  داده بريون دهان از کش يد می را آ خر نفس که هنگامی به هيوال که ست هایي دندان اطراف، در ندهگ پرا غريب و جعيب های برآ مدگی و خورده؛ شاکف هيوال رس که دهد می

 

 بند امري

 مششري ذوالفقار، انم به درايچه ند. خنس تنيا ذوالفقار مششريش و عیل اکر حاصل نزي ها آ ن است؛ شده نقل گونه مهني به نزي ريام بند ی درايچه شش آ مدن وجود به داس تان               

 اساس بر اي و اند؛ شده ذاریانمگ رفته اکر به درايچه ی نگهدارنده سد ساخامتن در که غريه و پنري پودينه، مانند موادی انم به مجموعه اين ديگر های است. درايچه شده انمگذاری عیل

 اند( بوده دخيل آ ن ساخت در ها برده چون غالمان، بند )مثالا  سازشان و ساخت زمان رشايط

 ابزسازی ی برانمه در و دافا ابس تانش نایس تفحصات مورد اکنون  مه که شود می رشوع غلغهل شهر ی ساحه ختريب داس تان اب کتاب، اين ابميان در به خمصویص فصل 

 اسهنو  شدن کش ته انتقام به حيوان، چه و انسان چه را موجودی هيچ آ ن طی در که ميالدی 6996 سال در مغول چنگزيخان توسط شهر ختريب چگونگی به هکن راياست.  سکويون 

 رب توجه قابل نفوذی اندر، هویش و چشمگري یي زيبایي اب»پردازد:  می شهر پادشاه دخرت خاتون الهل حاکيت به خبصوص هکن گذارد. خامن منی ابیق زنده شهر، ی حمارصه طی در اش

 بود، شده توطئه يک قرابین که خاتون الهل«. ابشد داش ته اکمل اعامتد او قضاوت درس یت و مضري روش ین به و کند مشورت او اب حکومیت امور در پدر شد می موجب که داشت پدرش

 به چنگزيخان توسط شهر ی حمارصه در که رس يد جایي به او کرد. اکر حمبوس ساختند برايش پدرش از یي فاصهل در که جملیل قرص در را خود هنايتاا  و شده دچار مرموزی بميری به

 از کرد. بعد تسخري آ ب زا آ ن کردن حمروم اب را شهر توان می چگونه که بود نوش ته انمه اين کرد. در پراتب چنگزيخان اردوی به را آ ن و پيچيده تريی دور به را یي کرد: انمه خيانت پدرش

 بود خنواس ته او برای شفقت و خویب جز به که پدرش به خيانت جمازات به ابيد و نيست رمحی گونه هيچ ی شايس ته دخرت اين» که چرا داد، فرمان او قتل به چنگزيخان شهر، فتح

 «.شود کش ته

 ات و گذرد می بلخ و ابميان در افسانه اين خواهد. وقايع می جدا مه از را ها آ ن رسنوشت اما ندا يکديگر عاشق که است مجيهل و مجلان ی درابره ديگر معروف ی افسانه يک 

 ابال، رس صدا، یب هایي قدم اب که ابشکوه حيواین» است؛ بوده شرت از طويیل های اکروان گذار حمل که شود می ايدآ ور منطقه جتارت در را ابميان نقش افسانه، د. اينمی رس نزي خبارا

 برآ مدن از پيش»است:  شده داده رشح متام دقت به اکروان عزميت«. ابشد داش ته راه در متوقف مسافر به توهجیی آ نکه بدون  ريودم راه منظم حرکت اب ،پرانز لیب و ابز، نميه ها چشم

راه  طرف به اکال ابر اب شرت داد. هزار می خرب عزميت برای اکروان مادگیآ   از اس بان لگدپراین شرتان، خشن فرايدهای بود؛ حامک اکروانرسا اندرون در زايدی صدای و رس آ فتاب،

 است:  مجلان دنبال به بيهوده نگاهش اب مجيهل که حایل در بودند، حرکت در خرویج
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 ام مانده متوقف من ها تراس بلندترين بر»  

 ام، مانده اند. من شده دور من ديد از اشرتان و  

 شد. انپديد بود ديگران جلو  که اشرتی و  

 «کجاست؟ من است: اير انداز طنني جرس صدای اما  

کسل ژوزف انم به فرانسوی ی نويس نده يک کهزاد، عیل امحد و هکن راي کتاب انتشار از پس سال سه 
21

سواراکران» انم به او مانآ يد. ر   می اکبل به 
22

 ی درابره که ،«

 فرانسواين ذهن در افغانس تان تصوير دهی شلک در مانر   کرد. اين کسب بس ياری موفقيت و شد منترش 6317 سال در ،ابشد می بزکشی ی مسابقه انداز( و )چاپ سواراکر يک

شاه ابزی» عنوان به افغانس تان در اقامتش ی درابره ديگری کتاب کسل داشت. ژوزف یي کننده تعيني نقش
23

سواراکران مستند» را آ ن خودش که ،نوش ته« 
24

 کند. مانند می معریف« 

 است. سپس گسرتده ابميان ی دره آ ن ته در که شد یيه تنگ وارد ما موتر که هنگامی بود ظهر تقريبا»شود.  می ابميان ابشکوه زيبایي مسحور نزي کسل ژوزف پيشني، هجانگردان ی مهه

 ميان در مرت هزار سه از بيش ارتفاع در که هپناور ی واحه اين برای رده؛م خدااين ارمجند ی دره برای مناسب ستا درگاهی حقيقت در تنگه اين… است گرفته آ تش هجان گویي انگهان

 است. به شده احاطه فام رسخ های خصره اب و نوازد می را چشم ها ابغ و درختان رسسزبی فام، نقره جويبارهای آ ن جای مهه که یي واحه دارد؛ گسرتش گياه یب و وحشی های کوه رش ته

به  هپناور، دنيای اند. در ايفته خود برای پناهگاهی و س توده را آ ن گذش ته در فرزانگان و شاهزادگان شاعران، زايران، جتار، س ياحان، چرا که ايبمي یم در بالفاصهل دره، اين ديدن

 «.ابشد مقدر پيش از شا رسنوشت حد اين ات که کرد پيدا را ماکین توان می مشلک

 

 غلغهل شهر

 بودا ی اسطوره و افسانه اترخي، ها آ ن خالل از که آ سا معجزه طراویت اب ديواری نقایش های تکه» از شود می شگفت در و رود می ابال کوچک دایبو  درازای از کسل ژوزف            

 افغاین، افساهنای و عادات کتاب ی نويس نده دو از يکی کهزاد، . امحدعیلگو ميکندابز  خود ی نوبه به را آ ن ختريب چگونگی و پردازد می نزي غلغهل شهر به او«. کرد ابزسازی شد می را

 هایي سکه کند؛ می سکه ابالآ وردن به رشوع آ یب ی چشمه که هنگامی گويد ز( میيگرد نزديکی در بلکه ابميان در )نه اش ابس تانش نایس ی العاده فوق کشف از او برای و اوست مهراه

 افغانس تان. اترخي از قرن چندين به مربوط سکه هزار ده از بيش است؛ بوده رنزب و نقره از درواقع ویل طالست از کنند می فکر کوچی زانن که
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 Joseph Kessel 
22

 Les Cavaliers 
23

 Le jeu du roi 
24

 Le documentaire des Cavaliers 
 



8 

 های داشت. تراس وجود آ جنا درايچه پنج مجموع در»کند:  می حريت ورفته  امري بند های درايچه ديدن به اند، بوده آ مده او از پيشرت که س ياحاین هامنند کسل، ژوزف 

 معجزه تسبيح اين های حوضچه از يک هر داشت. و فوران ها آ ن ميان از آ ب که درختان، از بزرگی های پرده اي درخشان روهای آ ب اي آ هبا بند انندم کرد، می جدا مه از را ها آ ن طبيعی

 بلورين خلوص اين آ انن های سايه اممت و بنفش سزب، آ یب، های رنگ ديگر، جای هيچ در منود؛ می عرضه را خود جايگزيین غريقابل رنگ حنایي، و رسخ عظمي ی خصره در مندرج آ سای

 ترایس اب کوچک و سفيد ی مرتوکه مسجد بودند. يک درآ مده ابديت اسارت به گانه اله دسرتس غريقابل مالميت آ ن در که رشق، جواهر داشت. اين خنواهند و نداش ته را آ سامین و

 گون، شعهل های خصره توسط شده تشکيل های س تون و ها طاق ها، برج دژها، ميان در شان، فراز بر و هاابر  ميان در بود. و مرشف رنگ طالیي ساحیل اب درايچه خنس تني بر فقريانه

 «.بود... کرده مخ ها آ ب سوی به را اش پيشاین دره، بر مرشف س نگی یي برآ مدگی از شده جدا که داشت وجود انساین صوریت اب عظمي یي قطعه

 کند. بدينگونه می تالش نزي منطقه ابش ندگان زندگی ی ش يوه هبرت فهم برای او نيست؛ عالمقند مناظر و ابس تانش نایس ،اترخي به فقط کسل ژوزف ،يانشپيش ين  برخالف 

 دیگوگر  ،خرمایي مکرنگ، شامل: زرد دوزیخ هایي رنگ و وحشی، هایي نيش جحمي، هایي فک وس يع، گردن قوی، یي سينه ی قفسه» اب گريد می قرار هایي سگ تأ ثري حتت که است

 مهچنني انمد. او می« اکبوس های سگ» را ها سگ اين کسل ابش ند. ژوزف امان در ها گرگ چنگال از شود، می گفته اتچنانکه ،اند شده بريده که هایي گوش اب مهينطور و ،«زعفراین و

 آ يند. درمی او بردگی به نعبدالرمح   امري عليه پياپیی شورش سه فرجام در که پردازد می منطقه اين ابش ندگان دردانک رسنوشت به

 سال چهل حدود در و بوده گذش ته در ورزی خشونت مهه آ ن قرابین که یي منطقه نگارد؛ می ابميان به احرتام ادای در را سطری چند کسل ژوزف پيشگواينه، بينشی اب 

 می يکسان خاک اب آ نرا چنگزيی قساوت که شهری و قرون طول در اهنانسا توسط شده ختريب بوداهای درنظرداشنت اب شود. او می طالبان توسط بوداها ختريب شاهد او عبور از پس

 جمسمه سو، يک ديد. در ها انسان آ ور مرگ خشم آ اثر مقابل در را ديین تعصب از مانده جای به شواهد ترين برجس ته ابميان خندان ی دره در ميتوان بدينگونه»نويسد:  می چنني کند،

 بر گویي جانداری ی جنبنده هر اهنآ   روی بر که هایي ويرانه ديگر، سوی در و بود، کرده هل گلوهل ها را انپذيرشان وصفآ راس ته به لبخند  های چهره هک بودند پابرجا عظميی های

 «.بود شده قرابین بزرگ قرابنگاهی

 ی نگارانه واقع های گزارش اي س يایس علوم در آ اثری اساساا  ها کتاب شود. اين می مشخص افغانس تان موضوع در بس ياری آ اثر انتشار اب بعدی، ساهل ی ی چهلادوره  

 داشت، جراين شوروی اشغال عليه مبارزه که یي دوره در يعین ،6353 و 6373 هایل سا ی فاصهل در زايد بس يار تعداد به فرانسواين… اند نظامی و ژورانليس یت، دوس تانه، برش

 نيستند.  ابميان ی هدرابر  اما ها کتاب آ يند. اين می افغانس تان به

 

 چاپ اندازان حني بزکشی
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افغاین مغگني نواهای» مانر   انتشار و 9166 سال ات ابيد دهد می اختصاص مرکزی هایتان کوهس   به را وس يعی خبش که کتایب ايفنت برای             
25

 اين ی کرد. نويس نده صرب« 

اکميريی لوک ـ ژان کتاب،
26

 های سال در که افغانس تاین از را خاطراتش ویل بود آ مده افغانس تان به اش یي حرفه های فعاليت برای که است یي هتوسع مسايل متخصص و مشاور يک ،

 یبوداها ختريب به کتاب اول فصل«. داشت ش باهت ايراین مينياتوری به» او لکامت به بنا که رسزميین  است؛ نگهداش ته بود ديده ظاهرشاه، سلطنت ی دوره يعین ،6371 ی دهه

 اکر برای هيأ یت که حایل در دارد؛ نوسان 9118 و 9116 های سال بني در سپس مانر   است. وقايع کسل ژوزف سطرهای ايدآ ور انگزيی مغ طرز به که دارد؛ اختصاص ابميان

 مینفيسه  پيداکردن يگرياو را کش ته بوده اند. اين هيأ ت، پ  طالبان بوده که شود که مهرسش داکرتی افغاین فرانسوی ـ آ ش نا می زین نفيسه ـ رسنوشت اب آ مده، منطقه به اکريزها ابزسازی

 اند.  بوده دچارش طالبان حکومت ی دوره در مردمانش و دره که مصايیب به است احرتامی ادای حال اين اب که ختيیل رصفاا  شود. اثری

 و گذشت می خصره پای در پايني آ ن که پراضطرایب جوش و جنب از هيچ بوداها شان، یي خصره ی ديواره فراز از: »شود می روايت چنني را بوداها ختريب مان،ر   اين در 

 های راکتدر اثر  هايشان بود. لباس منانده ابیق پوس یت ها لب ات رس از را بزرگ بودای بود، شده حمو اترخي های توهني توسط که صوریت دانستند. اب منی رس يد می اهنآ   به ات آ ن صدای

 جمسمه نشست. از فرو غبارها… کردند می متاشا را ختريب به منجر تنظميت آ خرين به مشغول نظاميان پرهياهوی بروبيای زيبایي و آ رامش عني در بوداها سوراخ، وراخس اخري های جنگ

 را حارضان عظميی حیس نبود. یب اثری ديگر اکنون ند،بود مانده برپا چنگزي وحشتناک جهوم مجهل از هتاجامت متام علريمغ و بودند برجای سال هزار دو مدت که پيکری غول های

 «. پوشاندند را خورش يد و شده پيدا آ سامن در پرندگان از یي گهل که وقیت خاست هوا به شنيد. فرايدها شدي م  را هایي جضه و فغان و آ ه فراگرفت؛

 داشت: ده وجود بزرگی بدخبیت روس تایي، شادماین اين پشت پس در: » است چنني طالبان سقوط فردای از او گزارش دارد؛ توجه نزي ابش ندگان های بدخبیت به او اما 

 «.کردند می برداشت انچزيی حمصول کود، و بذر مکبود دچار مانده، بدهاکر بودند. کشاورزان کثيف بس يار آ ب های اکانل و شده کش ته حيواانت از دوسوم زمني، یب مجعيت از درصد

! بدار دوست را جنگ» برانگزي حتريک عنوان اب ديگری مانر   ،9169 سال در بعد سال دو از مکرت 
27

 ژورانليست يک توسط و ویفرانس به مانر   شد. اين منترش« 

داملاير پولينا انم به لهس تاین
28

 در 9169 ات 1619 سال از است. او نکرده مراجعت ديگر و آ مده فرانسه به ادبيات داکرتی ی دوره امتام برای سالگی 99 سن در که شده نوش ته 

 بزرگ نويس ندگان تأ ثري حتت که اثر اين است. ماجراهای گرفته الهام خودش خشیص ماجراهای از است، لهس تاین او مثل که را مانشر   اصیل خشصيت ،یت  ح و کرده زندگی افغانس تان

بوويه نيکوال چون هجانگردی
29

چاتوين بوريس و 
30

 ات برده پناه ابميان ی دره به گريد می تصممي درواقع مانر   گذرد. قهرمان می ابميان رد نزي گاهی و اکبل در ها وقت اغلب ابشد، می 

رود س يلک هتل در شده کند. مقمي سپری آ جنا در را زمس تان
31

 خصره ی ديواره در پراکنده های مغاره از یي مغاره ی ابش نده که کند می مالقات را ارسارآ مزي پريزین ابريشم(، ی )جاده 

… کند سقوط من روی پيش درست ات شده جدا آ سامن در خودش مدار از ماه کهقسمي)» است تنهایي جس تجوی در او داش ته، پايتخت در که انآ رامی خمصوصاا  زندگی از است. بعد یي

 مانر   در که هایي افغان اکرثيت«(. است گرفته پيش در را رسگرداین سري فضا از جایي در تنها کنمي می زندگی آ ن در که دنيا از یي گوشه که ی بگونه ساکتمي مهه ا،هنانسا و حيواانت ما

 کند.  می دنبال را خود آ رزوهای و رؤايها مانر   قهرمان آ ن در  هايکهخاریج از مملو است یي حصنه فقط افغانس تان و اند، شده پردازی خشصيت مک خيیل شوند می ظاهر

 نويس نده زيرا ايبد، خامته کتاب اين به نگاهی اب زده ش تاب برریس اين که جاست رسد. به می انتشار به يانابم  ی درابره مه ابز ديگری کتاب ،9161 سال در ابالخره 

مونيه لویي اش
32

 و آ ن ش ناخنت وقف فرانسه، در پرمنفعت و راحت مشاغیل از پویش چشم اب را، معرش از زايدی های سال و دارد می دوست و ش ناسد می را افغانس تان که است فردی 

 در را متنوعی های ابشد. فعاليت می افغانس تان ادیب و اترخيی منابع از برخوردار مه و ابش ندگان اب ارتباط اجياد به تواان مه دری، فاریس زابن به است. او مسلط کرده مردمانش اب دگیزن

 به را تصويری ـ صویت توليدی رشکت يک سپس کرد؛ اکر ممينه در غريدولیت سازماین برای 9119 سال در اقامتش خنس تني طی است: در داش ته عهده به افغانس تان خمتلف های خبش

                                                 
25

 Afghan Blues 
26

 Jean-Luc Camilleri 
27

 Aime la guerre ! 
28

 Paulina Dalmayer 
29

 Nicolas Bouvier 
30

 Bruce Chatwin 
31

 Silk Road  
32

 Louis Meunier 
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هميليا زندانيان» انم به اویل است: ساخته را مستند فيمل دو مجهل از و کرده تأ سيس اکبل مرکزيت
33

جنگ فراز بر مرت هزار هفت» عنوان اب دومی پامري( و زهایغقر  ی )درابره« 
34

 )که« 

 شود. حاصل آ ن از ديگر فيمل يک است قرار که است اکبل سيامنی يک ابزسازی حال در او نزي، افغاهناست(. امروزه خود توسط افغانس تان ی قهل نبلندتري فتح اولني گزارش

افغاین سواراکران» کتاب 
35

 مانر   ايدآ ور ترديد یب کتاب اين ابشد. امس می بزکشی يعین مونيه لویي های عالمقندی از ديگر يکی نشانگر ،9161 سال به منترششده ،«

 آ مرياکیي فيلمساز از فيلمی ديدن شود. اب انداز چاپ توانس ته که است خاریج تنها شک بدون اش رسخسیت و انپذير خس تگی های تالش لطف به مونيه است. لویي کسل ژوزف مشهور

فرانکنهامي
36

 ابزگردد. افغانس تان هب 9118 اگست در گريد می تصممي مونيه لویي که است کسل ژوزف مانر   اساس بر 

 آ جنا از و رس يد می ابميان به شده رشوع فارايب واليت در ممينه از که اسب، پشت بر کيلومرتی 9111 مسريی طی از بود عبارت است، وار ديوانه که او، ی پروژه 

 نزي زمان اب ابيد می او بلکه است(، بوده فريه پل ژان کتاب به مربوط کند پيدا وانستت می او که منابعی )دقيقرتين بودشده  ش ناخته مک تنها نه منطقه شد. اين می منتهیی هرات و ماج به

 پای ابيد مه پرندگان حیت که بلندند نقدرآ   ها کوه» افغاین املثل رضب يک طبق بر که رسزميین در مه آ ن ،رسد فرامی زمس تان که موقعی افتد، می راه به اکترب در او زيرا داد می مسابقه

 ات کند صرب ماهی چند توانست منی سفر، مش تاق اما بود. او شده مصادف رمضان ماه اب سفرش ی دوره چون کند، مبارزه گرس نگی اب ابيست می مهچنني او«. کنند گذر آ ن زا پياده

 فرابرس ند. هبار آ فتایب روزهای

 تلفن مانند غریب ابزارهای پوش ند( و می ش باانن که مخمل از خضمي )لبایس پيچهوگ چون اینافغ وسايل از مرکب جتهزيایت اب و افتد، می راه به مهراه يک اب تنها او بدينگونه 

 يعین: در اين گويند. و می ها افغاین چنانکه برکت، و شد. حرکت برطرف ديدین مناظر پمييش در بود، نفسگري حرکت از قبل شب در که من، اضطراب»خورش يدی.  پانل و یي ماهواره

 «.شد مند هبره خدواند برکت از توان می که است حرکت

 

 «.کنند گذر آ ن از پياده پای ابيد مه پرندگان حیت که بلندند نقدرآ   ها کوه»

 اب آ جنا در و ندخواب  می مساجد در مهراهش و او مسري، طول در جا هر شود. در می نزديک بندامري های درايچه به درحاليکه ولنگ،ياک ات ديد خنواهد یوترم ديگر او                 

 و سزب های ستيغ ما، ابالدست در و اند گرفته خود به پايزيی انریج رنگ گياهان»است:  حساس مناظر زيبایي به نزي مونيه لویي پيشني، هجانگردان پردازند. مانند می گفتگو به ابش ندگان

 هوا در»کند:  می بيان نزي را بوها به حساس يتش او«. دهند می تشکيل را غريه و طاقامنها ها، قوس ،اهرام شومينه، پری، انگش تان ها،هممزي  شامل یي العاده فوق اشاکل یي خصره رسخ

                                                 
33

 Prisonniers de l’Himalaya  
34

 7000 mètres au dessus de la guerre  
35

 Les cavaliers afghans 
36

 Frankenheimer 
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 و مشس»ماهيگريان:  زندگی مثالا  دهد، می نشان توجه مه روزمره زندگی به او«. کند می ساطع را بيان شريين بوی شبيه عطری که کوهی برجناسف نوعی زند، می موج بوته رسکش بوی

 آ یب جرايین الکرتوژن گردند. ماشني برمی عقب به تعجيل به و انداخته آ ب به را يکیون الکرت  تور يک انتهای کرده، روشن را الکرتوژن دس تگاه يک اهنآ   کنمي؛ می نگاه را اهنآ   جاکوانهکن من

 اين دهند. من می ما به را اهنآ   از مش یت شوند. ماهيگريان می پيدا آ ب سطح بر وچکیک های ماهی بعد، شود. حلظایت می متوقف س ياه دود از یي پراتبه در غرغرکنان و کرده اجياد را رنگ

 را یي گهل جوان چوپان اکرند. دو می را آ ينده فصل گندم و کنند می درو را شان مزارع روس تاييان راه، طول در»دامداران:  و کشاورزان پذيرایي هامنند ،«گريم می نيک فال به را پذيرایي

وندگان(راهپمي )ر  مقاومت و رسعت جمذوب که مونيه دمد. لویي می زنبوریک در ديگری و خواند می آ واز يکی درحاليکه ند،بر  می پيش
37

 از يکی»گريد:  فرامی را هناآ   تکنيک است، شده 

 را ها ريه بدهی، پس را نفس ديگر گام چهار مدت به داری، نگه را نفس گام يک مدت به بکشی، درون به را نفس گام چهار زمان مدت به ،راه رفنت طی در که است اين ها تکنيک

 احساس آ نکه یب کرده، طی را روز در کيلومرت هفتاد ات توقف بدونمنظم حرکت  اب دهد می اماکنراه پمي  به تکنيک کین. اين رشوع نو از را دوره بعد و داری، نگه خایل گام يک مدت به

 «.کند مفرط خس تگی

 بر است شاهدی الرآ س، خط روی بر اکروانرساها و ها قلعه بقاايی»است:  نکرده تغيري قرون طی در چزيی هيچ که کند اينطور فکر است ممکن رمساف اول، نگاه در 

 چزي هر از پيشرت و بيش را شان مابريش ها چيین زيرا گفت، خسن اسب ی جاده از ابريشم ی جاده جای به البته است هبرت ـ است بوده ابريشم ی جاده مسريهای از يکی که آ چنه غنای

 دور نويس نده نگاه از نزي جاری تلخ وقايع اما«. اند داده می انتقال را هجان ی کرانه دو ميان جتارت ی دهنده رونق اکالهای که اند بوده ها اسب اين عالوه، اند. به کرده می مبادهل ها اسب اب

 شديد رقابت  شوروی اتنک يک مسري، ی حاش يه در… شد بريون راه از نبايد ها مني از پرهزي برای که شوند می ايدآ ور ما به رسخ و سفيد ی شده رنگ های س نگ»مانند:  منی

 «.هويداست آ ن ی الشه بر زدگی زنگ دقيق و طوالین فرآ يند آ اثر آ ورد. اولني می ايد به را مسري اين گذرندگان

 های فالت ايبد. اين ابزمی را توانش و اتب کنند، می اکر کشاورزی ی توسعه برای فرانسوی غريدولیت سازماین در که داوطلب جوان دو ديدار به مونيه لویي ابميان، در 

 مريایث های ارزش بر تأ کيد اب هاست، آ ن ی توسعه تسهيل امروز چالش اند؛ شده واقع نويس ندگان و هجانگردان خبش الهام که نيستند هایي رسزمني فقط ديگر افغانس تان مرکزی مرتفع

 است. دشوار که طبيعیت در کشاورزی های تکنيک سازی هبينه اب نزي و بدهد، اجازه کشور امنيیت رشايط چهاگر  گردد، مز توري تروجي موجب ابيد می که اس تثنایي

 

                                                 
37

 Marcheurs 
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1- Hiuan-Tsang 
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