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 چکیده
و جایگاه وی، در تاریخ ق( 1349-1279)كاتب  محمد نگری فیب در این پژوهش، به تاریخ

تاریخ افغانســتان، از دوره  دربردارندهالتواریخ،  ســراجادبیات افغانســتان، پرداخته شــده اســت. 
ق( 1297ق( تا سـال اول حکومت امیر امان اهلل خان غازی )1186احمدشـاه ابدالی سـدوزایی )

ــت. ــرحاین مقاله  ابتدا به معرفی،  اس ــپس به اهمیت و  یب محمد كاتب،و زندگی ف حالش س
ـــراج تاریخی س تاریخ ارزش   ترین ویژگی پردازد. از مهمنگری مؤلف این اثر می التواریخ و نیز 

سراج صداقت و موثق بودن اطالعات و منابع نام برد التواریخ ، می های  سنده به  توان تعهد نوی
سناد و مدارک دولتی  ساس ا ست. فیبكه بر ا شده ا شته  آگاهی و دیدگاهی  حمد كاتب بامنو

كه از نگاه  پردازدیمنگاری داشـــته، در ســـراج التواریخ به ذكر رویدادهایی كه به تاریخ و تاریخ
ـــتند؛ اما چون روی در عبرت و عبرت آموزی برای آیندگان  تاریخی دارای اهمیت چندانی نیس

اســت كه  التواریخ ســراجگویی در همین توجه به جزئیات و حقیقت. كندیمندارد به آن اشــاره 
ی هقیب»و « ی افغانســتانســینو خیتارپدر »نظران و دانشــمندان، فیب محمد كاتب را  صــاحب
با توجه به اینکه مجلد چهارم و بخشــی از   اند.دانســته« التواریخ ام»و ســراج التواریخ را « ثانی

ق مفقود بود و در دسترس نبود و هر گونه نوشته و تحقیقی بر اساس 1390مجلد سوم تا سال 
كند؛ زیرا سه جلد بوده است بنابراین پژوهشی درباره تاریخ نگری فیب محمد كاتب ایجاب می

 رم بیان شده است. نگری، در جلد چها های او به تاریخبیشتر نظرها و نگاه
 

 نگری و تاریخ التواریخ، تاریخ كاتب، تاریخ افغانســتان، ســراج محمد فیب كلمات كلیدی:
 نگاری افغانستان.
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Abstract  
In this paper, Historical Perspective and historiography of Fayz 
Muhammad Katib (1862-1929) and his position in the literature history of 

Afghanistan has been investigated.  

Serajel Tawarikh is a comprehensive history of Afghanistan that covers 

events from the time of Ahmad Shah Abdali down through the reign of 
Habib Ullah Khan (1862) and first year of empire of Amir Amanulla 

Ghazi. 

Initially the biography of his life will be introduced and then historical 
value and Historical Perspective and historiography of Fayz Muhammad 

Katib and importance of Serajel Tawarikh and its most important feature 

which is the author's commitment to honesty, integrity and reliability of 

information will be discussed. Fayz Muhammad Katib is known as ‘the 
father of the Afghanistan history’ and ‘Bayahghi Sanayi’ and Serajel 

Tawarikh is a comprehensive history of Afghanistan, is called ‘Omm ol 

Tawarikh’. 
The three volume of Serajel Tawarikh were printed but the forth volume 

and some part of third volume weren’t available until (1390), so any 

assays and researches are based on the third volume, therefore it is 
necessary to an essay about Historical Perspective and historiography of 

Fayz Muhammad Katib based on fore volume, because the most his 

thoughts of Historical Perspective and historiography of Fayz Muhammad 

Katib is in the fourth volume. 
 
Keywords: Fayz Muhammad Katib, History of Afghanistan, Historical 

Perspective & Historiography of Afghanistan. 
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 مقدمه -1
مه فیب تبعال كا مد ـــع ،مح ند س مد دیفرز خداداد ) غزنی  ،مح ند  -ق 1279فرز

ـــندۀ ناهور1309/ق1349 غزنی  1ش( خود را هزاره محمد خواجه، وكیل قوم هزاره و باش

ـــعرا فیب او اهللبیحب ریو نیز ام 2(4/3/714معرفی میکند. )  ،محمد دیمحمدكاتب ابن س

 (1/1. )كرده استمغول معروف به هزارۀ محمدخواجه معرفی 

ست كه در چهار جلد به قلم فیبسراج ستور امیرحبیبالتواریخ ا اهلل در محمدكاتب به د

و در مطبعۀ حروفی كابل  چهار مجلد نوشته شده است كه سه مجلد كتاب در دسترس بود

شارات بلخ به  شده بود و همچنین توسط مؤسسۀ انت چاپ رسیده بود. اما وجود جلد چاپ 

ای را در جلد محمدكاتب در جای جای جلد سوم ادامه شرح واقعهچهارم با اینکه خود فیب

های خود خبر از جلد چهارم االخبار در آگهیچهارم وعده داده بود و همچنین روزنامه سراج

سیاحت »وان جلد سوم سال دوم تحت عن 12/2و همچنین روزنامۀ عرفان شماره داده بود 

التواریخ را جزو كتابهای دارالتألیف معرفی تکلمۀ جلدسوم و جلدچهارم سراج« در دارالتألیف

شتن جلد چهارم در پرده ست، با وجود این دا سال ای از ابهام كرده ا  1388بود تا اینکه در 

سوم و تمام جلد چهارم از كتابخانه شخص شر آن ب ییبخشی از جلد  شد كه امتیاز ن ه پیدا 

انتشارات امیری داده شد و مقدمه، تصحیح و فهارس آن توسط استاد محترم دكتر موالیی 

اند كه در صورت پذیرفت كه در تتمه جلد سوم مقدمه بسیار عالمانه و در خور توجه نوشته

 در كابل به چاپ رسید. 1390سال 

ست و خوساله امیر اماناما جلد پنجم كه احتماالً دوره یک محمدكاتب د فیباهلل خان ا

شاره كرده كه از وزارت معارف مفقود شده است در دسترس نیست،  در جلد چهارم به آن ا

ــته   امید ــود و پرده از دیگر حقایق تاریخی برداش ــنگ پیدا ش كه جلد پنجم این اثر گرانس

 شود. 

های التواریخ به كتابها و مقالهاز تحقیقات و پژوهشـهای انجام شـده درباره مؤلف و سـراج

                                                             
 شهرستانی در غزنی -1
جلد اول و دوم، چاپ مؤسسۀ ها استفاده شده است: در این مقاله، برای استناد به سراج التواریخ، از این چاپ -2

تتمه جلد سوم و جلد چهارم ؛ 1391؛ جلد سوم در دو مجلد چاپ انتشاران عرفان 1372تحقیقات و انتشارات بلخ 

( عدد اول سمت راست شماره 3/2/475. نشانی ارجاع داده شده به این منابع چنین است:  )1390از انتشارات امیری

صورت ( است. در جلد اول و دوم كه به475( و شمارۀ سوم شمارۀ صفحه )2(، عدد وسط شماره بخش)3جلد )

عنوان ول از سمت راست شماره جلد و شماره دوم شماره صفحه است.به(نشان داده شده؛ شماره ا2/40( یا )1/50)

الحجه، مراسم عیدسعید اضحی، از ادای نماز و شلیک توپ تبریک و مقارن این حال، روز چهارشنبه، دهم ذی»نمونه: 

ی (یعن4/1/432« )و صرف حلویات و عطای خلعت و عیدی، به عادت مستمره و مرسومه، به پای رفت. 2و شیالن

 . 432جلد چهار، بخش نخست، صفحۀ 



 1398 زمستان /46 پیاپی نثر فارسی/ شمارهسبک شناسی نظم و  /66

 ذیل اشاره كرد:

اشت فیب محمد كاتب دیادنامه كاتب مجموعه مقالتی است كه در اولین كنفرانس گرامی

پرداخته شــده اســت. موضــوع مقاالت حول شــرح حال وی و دیگر آثار فیب محمد مانند 

سه مقاله در این یادنامه با و تحفه تذكراالنقالب ست.  سی وی ا شنوی الحبیب و در مورد خو

سراج التواریخ« »سراج االتواریخ»عنوانهای  سلوب  سراج التواریخ»و « ا به « شیوه پرداخت 

اند و تا اند و به  ارزش تاریخی اثر اشاره كردهشیوه و سبک و نگارش سراج التواریخ پرداخته

ـــت كه تمام این مقاالت بر ی وی پرداختهنگارحدودی به تاریخ اند. نکته قابل ذكر این اس

 (1365التواریخ است.)یادنامه كاتب:اساس سه جلد سراج

ــه جلد از دیگر مقالت میتوان به مقاله ــاس س ــاره كرد كه تمام مقاالت بر اس های زیر اش

ست و بوده و به تاریخ شده ا شتر درباره نگری و تاریخ نگاری فیب محمد كاتب توجهی ن بی

 زندگی و شرح حال مؤلف و معرفی آثار وی پرداخته شده است. 

تب هزاره - كا مد  ثانی(1385) یادی از فیب مح با بیهقی  تب هزاره  كا مد   ، فیب مح

ــور فیب محمد كاتب هزاره ( و1385) ــهیر كش ــابراز  یادی از محقق ش  جنبش عبدالص

(1385.) 

فیب  مال( 1376)ویسی در افغانستان معاصر به یاد فیب محمد كاتب پیشآهنگ تاریخ ن -

 (.1377) علی رضوی غزنوی از محمد كاتب و سراج التواریخ

پژوهشــی در ســراج  (1376) حســین نائلاز  ســایه روشــنایی زندگی فیب محمد كاتب  -

 (1378) التواریخ و مال فیب محمد كاتب

 (1373)حاج كاظم یزدانی  از فیب محمد كاتب تحقیقی پیرامون زندگی مال -

 (1376) سید قاسم رشتیااز  چند سخن پیرامون سراج التواریخ و امان التواریخ -

ــتان  نامهانیپا - ــر افغانس ــی معاص نگارنده نیز به جایگاه نثر فیب محمد كاتب در نثر فارس

 ( پرداخته است. 1393)

نامه علی نقی حیدری با موضـــوع بررســـی احوال و تاریخ نگاری فیب محمد كاتب پایان -

سی تاریخ1394هزاره ) ست. حیدری نیز چون چون برر نگاری همه آثار تاریخی فیب ( ا

نگری فیب محمد كاتب بر مبنای نگاری و تاریخطور خاص به تاریخمحمد كاتب اســت به

 سراج التواریخ نپرداخته است. 

در كابل برگزار  شد كه مقاالت ارائه شده  1395بهمن  21دومین یادنامه كاتب در تاریخ  -

ای صورت مقالهنگاری فیب محمد كاتب بهنگری و تاریخدر كنفرانس نیز به موضوع تاریخ

 اند.مستقل اشاره نکرده

 كاتبمحمدفیضنگاری یوه تاریخش -2

التواریخ كتابی است كامل و با اطالعات بسیار جامع تا بدانجا كه نویسندگان معاصر سراج
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ـــتان  هرگونه تحقیق و پژوهش ـــتهناقص  آنرا بدون مراجعه به مربوط به افغانس . انددانس

شگفتی و حیرت میکند هر خواننده خیالتوارسراجفراوانی اطالعات  و میتوان آن ای را دچار 

ـــ اهنظرگاهرا از  ـــیو مطالعه قرار داد كه  یو ابعاد گوناگون موردبررس به هر كدام از  بررس

ن پرداخت اما ابد لیتفصاست كه بتوان به پژوهشینیازمند به  ،التواریخموضوعات در سراج

 بصورت اجمالی پرداخته میشود.  آن به مهمترین ویژگیهای محتوایی مقالهدر این 

 ایمان و تعهد به ،نویسنده یپژوهقتیعمده این كتاب حق یهایژگیت و واترین صفاز مهم

و بلکه مقصــود اصــلی بوده توجه  نگاری موردكه در تاریخ و تاریخ اســتو درســتی  یراســت

 .نگاری است و ارزش و اعتبار بنیادپایه تاریخ استتاریخ

ـــد یااولین نکته خذ آحدود اعتبار و ثقه بودن منابع و م ،كه در این مورد به نظر میرس

ـــتمحمدكاتب فیب خذ تاریخی كه آمنابع و م، به محمدكاتب در مقدمۀ جلد اول. فیباس

التواریخ از آنها اسـتفاده كرده و در سـراج« بیان واقعات افغانسـتان مینمودند یسـو راه به»

ـــنیده ـــته دیگر منابع و اطالعات كه ش اعتماد د معتبر و قابلهای او از افراهمچنین از دس

 باشد، اشاره كرده است:می

بیان  یسوو نخست جهت رفع اشتباه ابنای زمان، كتب تواریخی كه در كار بودند و به»... 

  -3تاریخ ســرجان ملکم   -2جهانگشــای نادری  -1چون:  ؛واقعات افغانســتان راه مینمودند

ـــخ ۀیجلد قاجار  -5خزانه عامره   -4تاریخ احمدی  ـــید  -6التواریخ ناس ـــالۀ عربیۀ س رس

رســالۀ علیقلی میرزای اعتضــاد الســلطنۀ   -8تاریخ ســلطانی   -7االفغانســتانی الدینجمال

كابل و قندهار - 9 ایرانی لۀ محاربۀ  ـــا ـــمیری  -10رس روزنامه   -11كتاب منظومه كش

ـــجاع الملک ـــاه ش ـــرت ش   -13كتاب حیات افغانی مؤلفۀ دبتی حیات خان  - 12اعلیحض

صری اضۀرو صفای نا ضیئۀ  -14ل سفاندیک آمریکایی  ۀیعرب مرآت الو   -15مؤلفۀ كرنیل یو

جم فرهادمیرزا را جام  - 16والدین مرحومهاعلیحضرت ضیاءالمل 1مکینپندنامه پادشاه جنت

را، حواله به خود صــاحب كتاب  هایهمه وقایع را تطبیق داده، اقوال مختلفه ف ،فراهم آورده

ـــردار  قات معمرین چون: جناب س یات ث ـــهوره را از حکا ـــموعۀ مش عات مس نموده و واق

مبرور و سردار نورعلیخان  محمدخانخان ابن امیركبیر اعلیحضرت امیر دوستمحمدیوسف

المرحوم خان ابنســـعدالدین ۀالقضـــاقاضـــی شـــیرعلیخان مغفور قندهاری و ابن ســـردار

خان خانعلوم و غیره از آباء و اجداد خود بالواسـطه شـنیده و هم  عبدالرحمن ۀقضـاالقاضـی

شرفنیقرو این وقت از طرف  زمان خودشان را به چشم سر دیدهوقایع  پادشاهی، مأمور  ال

 (1/2« ) ...بیان واقعات را به زبانی گردیده بودند، ضمّ و رقم كرده

ـــنیده، در چند جای دیگر نیزوی  قه و مطمئن برای تحریر و به ش های خود از افراد ث

                                                             
 صاحب پایگاه و منزلت -1
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ست كه شاره كرده ا سوید جلد اول و دوم ا سیت و تالش و دقت او در ثبت و  ت سا شانۀ ح ن

 بط نگارش تاریخ میباشد:ض

فروشی از محدثات و چند مجلس در مسجد جامع چوب ،و علمای مركزی سکنۀ كابل»...  -

ــیاءالملۀوالدین  ــرت ض ــردار نورعلیتعمیرات حض ــر  ،خانمرحوم در تحت نظارت س پس

شیرعلی سردار معزیسردار الیه مأمور تحریر خان مرحوم قندهاری كه محرر اوراق نیز با 

جلد اول این كتاب بود و چنانچه در صــدر رقم شــد، از افواه رجال كهنســال نقل و ثبت 

 (4/2/464...«)حاضر بوده  ،نمودوقایع می

ــف و از جمله محرر»...  - ــردار محمدیوس ــر امیركبیر اوراق كه از راه به مطالعه س خان، پس

التواریخ را در قلعه منال، به خانه او رفته بود، روز سه شنبه مرحوم اجزای جلد اول سراج

 (4/3/379هنگام عصر محبوس گردید..) ،مذكور از آنجا در شهر آمده

ــراج ــبت به دیگر نکتۀ دیگری كه س این  ،گرداندمی قدروره او بلندد تواریخالتواریخ را نس

های ثبت احکام و فرامین است است كه منابع او همه متکی بر اسناد بایگانی دولتی و كتاب

ضیه و حادثه و واقعه شدو از خود مرتکب نگارش ق ست نبا سندش در د شود نمی ،ای كه 

  :1افتاده باشد اتفاقحتی اگر آن واقعه و رخداد 

ضیاء المله والدّینتمامت وقایع را بر » - صحیحه و ثبت كتب مآ از ، طبق واقعات عهد  خذ 

ای كه سندش به احکام و فرامین نگار داده، از خود مرتکب نگارش قضیه و حادثه و واقعه

دست نباشد و در حقیقت و نفس االمر به روی روز آمده باشد نخواهد شد و خود را هدف 

یان نا كا هان ح 2تیر مالمت  گا یان و آ نا قت و بیو دا هد خقی بران حادثت و وقعیت نخوا

 (2/75 /4«. )ساخت

ـــهاهمحمدكاتب در دربار بودفیباز آنجا كه  ـــیار دقیق و قابل  ی، اخبار و گزارش او بس

معتبر است و از این نظر كه  ،اطمینان است و خود او شاهد عینی جزئیات روزمرۀ امور بوده

باالترین  ،باشـددید خود او میمحمدكاتب بسـیاری از واقعات را به عینه دیده و چشـمفیب

 میدهد. التواریخ ارزشها را به سراج

ـــت كه وقتی مطلبی را از  تعهد و پایبندی ـــواس او به امانتداری تا بدانجاس و دقت و وس

جلد یک و دو هر جا كه از  درمثال  طوربهماید نمیمنبع را ذكر  ،دیگر نقل میکند منبعی

 (1/7،11،12،13،14،17،20) .منبعی استفاده كرده است نام میبرد

ـــاه»...  - گارش محمدش مذكور را بر طبق ن جا احوال درویش  تا این ـــکینی و و  خان مس

الدین خان سواد كه به سپهساالرخان رقم كردند و او و قاضی عرفان پشد خانعبدالسمیع
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 (4/1/36مکتوب هر سه تن را ارسال حضور واال نمود، ثبت و ضبط گشت.)

شتۀ روزنامه»...  - صه تا اینجا از روی نو شهزادۀ رفیعخال صراهللنگار  سردارن خان، با مقدار، 

 (3/2/634«)...  تنقید و تنقیح و تغییر عبارات و ایجاز نمودن آن نگار داده،

صنَّف ولیم پینگ انگلیس كه ت داراالیاالنائبچنانچه فرهاد » - شیراز، مترجم كتاب م لعلم 

ه پاپ و مذهب كاتولیک كه از كتاب جام جم او نقل شـــده و میشـــود مینگارد كه  قصـــّ

 (3/2/675« )ایهاماً ذكر  این مطلب كرده است... _یعنی ولیم پینگ _مصنَّف

ــندی در رابطه با رویداد تاریخی از دفتر ثبت فرا مین و احکام و و هر كجا كه مدرک و س

 به آن اشاره میکند:  ،محمدكاتب نمیشودعریضه پیدا نمیکند و یا به دلیلی دیگر معلوم فیب

 ،و این مبلغ نیز از دولت داده شده، سردار محمدآصف خان و سردار محمدیوسف خان»...  -

ت بیاید، خانه و عمار چنانچهاهلل خان شهید پسران سردار یحیی خان، در عهد امیر حبیب

ـــت دونرهیو باغ د وپنج هزار روپیه قرض خود را فروختند و از ادا نمودن و ننمودن بیس

شت كه ثبت این تاریخ می سمعیلدولت معلوم محرر اوراق نگ سفیرشد. و محمدا  ،خان 

 (4/2/38)«مبلغ مذكور را با آن كه كاری نکرده بودند، ادا نمود. 

صراهللو امیر »...  - ساعت دو پس  بهانۀكه به  خان ن شان را براند، خود نخوابیده تا  خواب ای

شان، چیزی به  سخنان ای سخن راند كه از  صان خویش در خلوت  شب[ با خا صف] از ن

 (4/3/660« )دست نیامده، ثبت نگشت. 

كه ســند و یا مدركی از دفتر ثبت فرامین و احکام و عریضــه به دســت  عللیو یکی از 

اهلل است كه آن سررشته و حبیب داری و دفتری امیراصالحات ا ،سدرمحمدكاتب نمیفیب

صالحات اداری و دفتری در زمان امیر عبدالرحمن شتنظمی كه  قبل از ا از  ،خان وجود دا

شواری كار تاریخ ،محمدكاتبچنانکه فیب رفتبین  صوص و د شاره خود به این خ نگاری ا

 دارد:

و اخالقیات و سیاسیات و اقتصادیات  و اگر كسی خواسته باشد تاریخ كاملی كه مبین... » -

لت یات دو بت  طبیع ید كتب ث با ید آرد،  ـــو ید تحریر و تس کت را در ق لت این ممل و م

شک سیای شکآقا سی نظامی و نایبملکی و ای سلطنه و عینآقا الحکومه و الدوله و نایبال

سهمیزان شورای خاص و كوتوالی و هر  شورای عام و  شرع و اجالس متفرقه و   1لکبو ال

شاقه و  ست آورده، به زحمات  شمار خواهد آمد به د ادارۀ تحریرات را كه هزاران جلد به 

ـــل نماید و االّتکالیف فوق ـــت كه تاریخ الطاقه مراد حاص ـــکل اس نگاری را از پیش مش

 (4/2/718برد.)

د اگر چه واقعه بســیار مهم شــو برخی اوقات هم واقعه و رخداد در جایی ثبت و ضــبط نمی
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 انند:ود مبمی

و مکاتیب دولت عثمانی و آلمانی كه دولت افغانســـتان را تکلیف شـــركت در جنگ ... » -

فرستاده و او به ذریعه حکمران هرات ارسال داشته  الممالکعمومی كرده و مصحوب رفیع

ـــ بود، از ـــت نگارنده نیامد كه عیناً درج و ثبت  1ۀیدوس ـــورای خاص به دس محفوظۀ ش

  (4/3/570)«میشد.

كه  انداند كه به دستور پادشاه و یا وزیر نوشته شدهكتابهای تاریخی فرمایشی بودهبیشتر 

هنگام گزارش از كارهای پادشـــاه و »  ،ها فرمایشـــی هســـتندنوشـــتهگونه تاریخچون این

ــاه را مبّ ــتباه میدانند و با مخالفان او مخالفت و بلکه آنان را حکومت، پادش را از هر گونه اش

دور میدارند و ه و ضعف ب یهر گونه سستاز و  دانندیس سركش و طاغی مكافر و حق ناشنا

ندارد نان  تاریخ اهمیتی برای آ مدشــــاهی خوافی/). «تحریف  تاریخ اح مه  قد  (28/م

اهلل نوشته التواریخ نیز از همین دسته كتابهای فرمایشی است كه به دستور امیرحبیبسراج

توانسـته « شـجاعت اخالقی و شـهامت اخالقی»محمدكاتب با فیب( اما 1/1) ؛شـده اسـت

سله حقایق ناگفته شده سل و خط بطالن ای را كه در دیگر كتابهای تاریخی بدان پرداخته ن

ـــد ـــد  ،بر تمامی آنچه تا اكنون واقعیت خوانده میش كار  خود مطرح كند و در كتاب وبکش

گویی و های كشـور كه حقیقترترین دورهالتواریخ را در یکی از دشـواتدوین و تحریر سـراج

ساده ستگویی وقایع كار  ست، به فرمان امیرحبیبرا . همانطور كه در كنداهلل آغاز ای نبوده ا

شد شاره  صل پیش ا خود امیر حبیب اهلل  ،آمدالتواریخ كه از تحریر بر میسراج ءجز ءجز ،ف

ـــالح آن می دیگر از جمله محمود طرزی و ... رداخت و عالوه بر آن به افرادی پبه حک و اص

و اصــالح و تعذیب زبان فارســی  برایخان جهت بررســی محتوایی كتاب و میرزا عبدالطیف

ـــحیح كلمــات عربی میــداد) برایخــان نیز مولوی عبــدالرؤف  و بــایــد (612/ 3 /4تص

ه كمحمدكاتب تا چه اندازه از كار خود مطمئن باشد تا از داوریهای امیر و دیگر كسان فیب

 سربلند بیرون بیاید.التواریخ بودند، خواستار تحریر سراج

ضرورت و  ،محمدكاتبفیب این وجود اب شرایط هیچگاه از ذكر حق و حقیقت كه  با این 

ــدالزمۀ تاریخ و تاریخ آفرینی و توانایی كه در نگارش و با عبارت فتروی برنتا ،نگاری میباش

و با  كردبازگو  وشــایند امیران وقت نباشــد،تمامی حقایق را كه حتی ممکن بود خ ،داشــت

شت و به دلیل همتمام ارادتی كه به امیرحبیب شاهانه بر تمامی مؤلفین اهلل دا قلمی با ذات 

ـــالطین فخر و مباهات دارد اما به هنگام بیان گزارش كارهای امیرحبیب اهلل تاریخ دیگر س

ـــتایش كارهای نیک او و چه به هنگام نقد و ایراد كارهای او چه در  ،خان چه به هنگام س

ــامحه و مالحظهدوره  ــاهیش هیچ مس ــهزادگی و چه در دورۀ پادش ــتای وجود ش و  نداش
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ســـتایش و نقد  در هر صـــورت و داد ســـخن را  یرفتپذیانحراف در بازگفت حقایق را نم

ـــویاو از ». گویی كه ردكارهای او ادا میک تاریخ  یکس گارش  بر خود واجب كرده كه در ن

د و ننویسد و از سوی دیگر میبیند كه در حق خالف واقع و غیر حق نگوی مطلبیافغانستان 

ود و همچنین انواع خالف شــرع و رچها كه نرفته و نمی ،مردم هزاره كه خود از آنان اســت

ـــرزده عرف و قانون را كه از خود امیر و درباریان و عُمال آن گری دقیق بوده و نظاره ،ها س

د و نباید به سـبب ترس و خوف از توانكه بر سـر مردم در این غوغا رفته اسـت نمیرا آنچه 

او باید راه  .نگاشته شود ،یا چیزی خالف آنچه روی داده كند، از صفحه تاریخ حذف وآننیا

شهامت اخالقی و  شجاعت و  سنگ پیدا كند و چنین میکند،  سیا  باریک خود را میان دو آ

به وطن صــدق و راســتی او با مهارتهای ویرایش در نگارش، با مهر و محبتی شــگرف كه 

هد و فیب محمد را از عهده ددســت یکدیگر میبهدر كتاب و نگارش او دســت ،خویش دارد

ـــرخ ند و س ـــربل كار خطیر س مه ).« د نآوربیرون می یروآن  قد مهم ( 92، ص3، جتت

ـــولامیرحبیب كهیمحمدكاتب هنگامفیب حکومتی را به دیگران واگذار  ۀناماهلل خان اص

الحق كه این »... او را موردانتقاد قرار میدهد:  ،میکند و بدون هیچگونه مالحظه و مســامحه

ممدوح و در نزد عقل و شرع مستحسن و موجب ترفیه عباد و تعمیر بالد و  تیغاتأسیس به

هر سری،  اشتهار،ترقی دولت و تنشیر صیّت عدالت بود، ولی چه سود كه پس از انتشار این 

ساالری و هر دری، درباری شده، مركز وصول عرایب و محل صدور احکام كه اداره تحریرات 

شوت خواران و  ئیلغو گردیده، امور جز ،بود شخاص متعدده افتاد، بازار ر ست ا و كلی در د

مأمورین  ،تبعه هوا و هوس رونق گرفت و ذات شاهانه از حسن نیت و صفای طینت خویش

ه ایشــان باندیش پنداشــته، تمامت امور نزدیک و دور را كیش و اخالصا صــداقتدولت ر

 (4/2/718« )آسایی و مشغول عیش و عشرت گشت ... گذاشته، خود مواظب تن

نویسی تا بدانجاست كه وقتی كتاب گویی و واقعاعتماد و اطمینان او بر درستی و حقیقت

هر دو جلد آن كتاب را  كاتبمحمدفیب ،ابدیالتواریخ چاپ و سپس ترجمه و انتشار میتاج

سانه» شتهاف سا به خالف واقع مؤلف گ سد: «  آ صحیحه آنها در جلد »میداند و مینوی وقایع 

التواریخ اســت كه از روی ســند و مأخذ  صــحیح و مطابق واقع در حین دوم و ســوم ســراج

 (4/2/558گرفته است.)منبع خرده نکردن و بر آن از ذكر « نگارش آمده و طبع شده است

 نگاری افغانستانمحمد در تاریخ و تاریخجایگاه فیض -3

ـــین  ـــۀمحمدكاتب را بعد از میرخواند، مؤلف روفیب نائلحس ـــفا، تاریخض نگار عهد الص

 (30:1365مورخ افغانستان میداند.) یادنامه كاتب،  نیبزرگترتیموریان، 

های دقیق فیب ـــ های گزارش یداد تب از رو كا مد یدن از حق و مح تاب تاریخی و برن

ـــهادر هر موقعیتی و اینکه تمام  گوییحقیقت ی او متکی بر مدارک موثق دولتی و گزارش

ـــم ـــمندان و چش ـــتور برمیدارد، دانش ـــد و پرده از حقایق ناگفته و مس دید خود او میباش
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ــاحب ــر»نظران او را ص ــابر « بیهقی ثانی»( و 1382)كاظم آهنگ: « بیهقی معاص )عبدالص

  اند.( لقب داده1385بش:جن

ــراج ــیاری از كتابهای تاریخی مابعد و همچنین وی را به دلیل اینکه س التواریخ مرجع بس

ست، ب سندگان و محققین هر گونه پژوهش  كه یطورچه داخلی و خارجی قرار گرفته ا نوی

سی پدر تاریخ» او رااند تاریخی را بدون مراجعه به این كتاب گرانسنگ ناقص خوانده نوی

فغانســتان ــانآفرین تاریختاریخ» ،«مدرن ا ــه) «نویس های از پوهاند كاظم آهنگ، حماس

ــیاســت و فرهنگ، عنوان به الحق آریانفردكتور شــمس مقالهبه نقل از  99 ص قهرمانان س

ــهیر فیب محمد كاتب » ــت مدار خبیر و مورخ ش ــیاس ــراج«( هزاره س التواریخ را و نیز  س

 اند.نامیده« التواریخام»

 ثبت و ضبط وقایع  روش -4

ـــیوه مالّ فیب محمدكاتب در ثبت وقایع و رخدادها و حوادث تاریخی مبتنی بر توالی ش

ها را در نظر حکومتهای است، یعنی در طرح كلی در مرتبه نخست دوره )كرنولوژی(زمانی

سراج سبب مجلدات چهارگانه  سیم همین دورهالتواریخ را با مالحظه دارد و به همین  ها تق

سدوزایی شاه ابدالی  ست كه از عهد احمد سال اول حکومت  ق(1186) كرده ا شروع و به 

ـــختم می ،خان غازیاهللامیرامان اهلل و در واقع تاریخ او بنابر آنچه امیر حبیب (1297)ودش

د. ها میرسمحمدزایی ۀو سپس به دور شدهها شروع خان دستور داده بود، از دورۀ سدوزایی

سوم سراج240/التواریخسراج )مقدمه تتمه جلد  التواریخ، تاریخ حکومتهای پیش ( بنابراین 

سدوزا سالرا در بر نمی هاییاز  شروع گیرد.  شاه  سال اول حکومت پاد های حکومت نیز از 

میشود كه نویسنده در  میا  به ماه و ماه به روز تقسهیابد و سالشده و تا سال آخر ادامه می

 داردو رخدادهای مهم روزها  وقایعمجال و فرصت بیشتری برای ثبت  یبندمیوع تقساین ن

به موارد تواریخكه در دیگر  هاگوییو كلی ند جزئی حوادث وجود دارد و  ما  ؛نمیپرداز ا

ــافیب ــیاری از مس ی را ثبت تاریخ خود میکند و همین پرداختن به ئل جزئمحمدكاتب بس

 التواریخ امتیازی خاص بخشیده است. ل جزئی است كه به سراجئمسا

ست كه معاونت دارالتألیف تحریر جلد چهارم دوره اجیری یا كارمزدی فیب محمدكاتب ا

سراج صی برای  شخ صفحات م التواریخ كرده بود ، تقیّد او به وزارت معارف وی را به تعداد 

سی از بیم افزایش اجرت كار، فیب صرنوی سناد و  محمدمخت شود در مواردی كه ا ناچار می

بت و ذكر و درج  ند. اهآنمدارک هم وجود دارد، از ث مه خودداری ك مه تت قد  ،3،ج)م

 دشیمالعاده زیاد فوق 1اشكه در صورت ثبت اسناد و مدارک، اجوره( 113، صالتواریخسراج

ــعایت ابنای »و بنابراین  ــت، از س ــس این كتاب اس معین دارالتألیف وزارت معارف كه مؤس
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ــفحات متعینه فرمود. ناچار ایجاز و  ــیده، امر موهوم محدود را مقید به تعداد ص زمانه اندیش

 (4/3/107« )كرد صرفنظراختصار پیش گرفت و از كاررواییهای قابل ذكر تاریخ ایشان، 

ـــت كه فیب ـــواریمحچنین اس كتاب  خوانندۀها و اندوه گران از مدكاتب با تحمل دش

شـــته، پوزش خویش بابت این موانع و عوامل كه در كار نگارش این بخش از تاریخ وجود دا

هد: )مقدمه تتمه، ج ـــتطاب ( » 114، ص3میخوا گارش این جلد از كتاب مس و هم در ن

شد و كتب ثبت ادارات سراج سوید وقایع  مذكوره  متعددۀالتواریخ، به قرارداد اجوره مأمور ت

از عدم پرداخت به دســت نیامد. وقایع كلیه و جزئیه را وســعت فراهم آوردن و نگار دادن از 

تحریرات حضــور به دســت آمد، پس از  گانۀســهحیّز امکان بعیده دیده، قلیلی كه از ادارات 

ـــد، از قارئین  این ثبت و رقم خواهد كرد عذر ترک ترتیب را برخالف آنچه تا اینجا ثبت ش

ــازند. ــت كه از نگارش تمامت واقعاتم معذور پندارند و مورد مالمتم نس «  كرام خواهد خواس

(4/3/287) 

های دیگران خالف نوشتهنوشت كه برمحمد روزانه پنج الی هشت صفحه میاگرچه فیب

صاف شت و در ثانی هر اوالً به پاكنویس یا  ست صفحۀنویس نیاز ندا شتد شتر از نو ۀ او بی

ساندن  شت و او كه در كار نگارش تاریخ و به پایان ر سطر و كلمه دا تعداد مقرر در قرارداد، 

ــت و از  ــتاب داش ــید، آن مزد را در قبال آن كار پذیرفت. آمدهای دیگر میپیشآن ش ترس

 چنانکه خود او نیز به این موضوع اشاره كرده است:

صحایف نگارش او را از روز یازده ماه جدی مذكور مطابق پنجم  لۀیجلوزارت »...  - معارف، 

سطری فۀیصحاالخری قرار داد متعهدانه در ازای هر جمادی سطر و هر  سیزده پانزده   ،

الی پانزده كلمه به دو روپیه و نیم رقم كرد و چون هر یک صـــفحه از صـــفحات نگارش 

ســطر و  هر ســطری متضــمن هجده الی  وســهســتیبمؤلف ســراپا لغزش، مشــتمل بر 

متعینه در شـمار اسـت، در هر یک  فۀیصـحاز دو  افزونتركلمه و مطابق، بل  کیوسـتیب

رســـانید. و مؤلف حقیر، نظر به آنکه امضـــا صـــحیفه، پنج روپیه قرار نگار داده، به محل 

 کدوم عاریسـت و احتیاج به دیگر كاتبی، كه در سـالی ی 1نویسـی كرّنگارشـاتش از پاک

ــی كند، ندارد هزار ــاف نویس ــاهره از خزانه وزارت معارف گرفته، آن را ص هیچ  روپیه مش

 (4/1/608...« )اظهار و تمنایی نکرد و نگفت 

 التواریخمراحل تصحیح و چاپ سراج -5

سراجامیر حبیب سطر  سطر  صالح می خیالتواراهلل  سپس اجازه چاپ را کرا حک و ا رد و 

 صراحت اشاره كرده است: به این موضوع به ،در جلد اول اهللامیر حبیبكه خود اد چناندمی

ستان دارم باز هم جزبا وجود » -  ءجز ءگرفتاری زیاد كه در امورات دولت علیه خداداد افغان
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صاً، آیدبرمیكه از تحریر  شخ صالح نموده، اجازه چاپ  خود من  مالحظه كرده و حک و ا

 (1/1)« ... دهمیرا م

اهلل را رسیدن امیرحبیب ءروش ثبت و ضبط واقعات و رخدادها و به امضا محمدكاتببیف 

 گونه شرح میدهد:این

ـــتند و به مثابه دیگر جزئیات خبر » - و به جز از جزئیات مذكوره كه قابل ثبت تاریخ نیس

سوم تا انتهای آن به امر اقدس واال كه خودش همه را  ستۀیشا تاریخ، كه از ابتدای جلد 

فرمود، در این جلد و امر طبع می ءسراپا از مطالعۀ ساطعه گذرانیده و با خامه خاص امضا

سلیقه بوده شده آمد ،نیز نگار داده آمد كه كتاب به یک طرز و  از روزه  مخالف نیاید رقم 

شاهانه و گزاردن نماز تراویح، اگر واقعه شتن ذات  ای در این ماه به روی روز بود، چون دا

به دست نیامد كه ثبت واال نگذشته، امضای حکمی نشده و ثبت نگردیده بود و  مطالعۀاز 

 (4/2/537)«و ضبط میشد.

گارش فیب ـــط میرزاپس از ن ـــی آن توس فارس غات  تب، عبارات و كلمات و ل  محمّدكا

خان منشی حضور و عبارات لغات و كلمات عربی آن توسط مولوی عبدالرؤف ،خانعبدالطیف

طالعه و با شد و به امضای صحّت این دو تن رسیده و سپس حضرت واال آن را متصحیح می

 (4/3/504. )نمودیخامۀ خاص امر طبع كردن م

ـــپرد تا بخوانند و نظر بدهند امیر حبیب ،عالوه بر این اهلل گاهی كتاب را به دیگران میس

و امیر حبیب اهلل در ســفر و  رســیدهتســوید و تحریر جلد اول و دوم به اتمام  كهیهنگام

ــول در كابل آن را به فیب ــیاحت هر دو جلد را مطالعه كرده و پس از وص محمدكاتب و س

محمدكاتب به دالیلی طرزی جهت حک و اصالح لغات و عبارات كرده كه فیب محمودبیگ

ــپارد )كار را به محمود بیگ طرزی می ــال در نزد او 4/3/267،448س ــتر از یک س ( و بیش

نوشـــته و بدون حضـــور  1رخق كه در صـــفحه هشـــت  1331 االولعیماند تا در ماه ربمی

آلود طرزی را غرض امیر اصالحات محمودبیگ كهمحمدكاتب تقدیم حضور واال نموده فیب

ـــخیص داده و فیب473 /3 /4)  ـــاهی به حجره ( تش محمدكاتب را كه در اندرون ارگ ش

اعتراضـــاتی كه  پاســـخگوی لب نموده تاط، معینه خود مشـــغول تســـوید جلد ســـوم بود

 :باشد ،محمودبیگ طرزی برآن وارد كرده بود

ــتاد. بعد رجوع  » - ــاكت ایس ــید ، او از جواب عاجز آمده، س از تقریری كه به عزّ عرض رس

ــور معین  ــته با طعام و چای از خوان حض ــایس ــده، جای ش پاكنویس آن به خود محررش
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 (4/3/504) «به كار پرداخته آمد. ،گردیده

سوید و تحریر جلد اول و دوم صحت ،و بار دیگر پس از ت سقمت واقعات امیر حبیب اهلل  و

ـــیرا به  ـــاقاض ـــعدالدین هالقض  ،خان محمدیعقوب خطیب و میرزا ،جانخان و میرعلیس

منشی حضور  ،خان محمدامین میرزا نویس وخوش ،نویس و سید عطامحمدشاه خانخوش

سعدالدّین سندهینو ،خان قادرغالم و میرزا شد، و چون  ضی از  مطبع دولتی و غیره  خان بع

اغراض نفسی نموده و حضرت واال  یسینوخیواقعات را به پدر و جدّ خود داده ، به خالف تار

 (4/3/261یح و تنقید فرمود. ) حتنخواه او و دیگران را معطل كرده و امر تجدید تص

 محمدكاتبنگری فیضتاریخ -6

 تنهانهوجه به آنچه پیش از این گفته آمد با قاطعیت میتوان گفت كه كاتب تاریخ را با ت» 

كار و كردار حکمران و امیران بلکه بیان احوال مردم و  ـــبیان  ـــها و  وۀیش زندگی و كنش

ـــهای آنان، تأثیر عمل و دید و گفتار حاكمان در  ی افراد جامعه، بیان داد و وخوخلقواكنش

صداقت و خیانت و خدمت، عدل و جور و  جفا و  صب، اخالق و دیانت و  ستم، تبعیب و تع

ســنن و آداب اجتماعی و فرهنگی، نفاق و اتفاق، دشــمنی و دوســتی، صــلح، امنیت، رفاه و 

سعه در ابعاد مختلف آن میداند و همه و همه در دیدگاه او جایی برای ثبت و  شرفت و تو پی

 (118، ص3، جمقدمه تتمه«)د.یابی در تاریخ دارضبط و نقد و بررسی و علت

به دور از تعصب و ناراستی و نادرستی باشد  معتقد است كه مورخ باید ،محمدكاتبفیب

سبب میگوید  شد و واقعات را » و بدین  از آنجا كه مورخ باید متعصب و متملق و مکذب نبا

ـــدق و مطابق واقع مطلعین و قارئین این  كهنینگار دهد، محرر این اوراق جهت ابا خامه ص

ــب و اغراض نکرده، اعتراض ننمایند و در نگارش حاالت مردم هزاره،كه  كتاب حمل بر تعص

ـــت،خورده)خرده(  نگیرند و ملوم وملزوم نپندارند، خودش یکی از این قوم لجوج جهول اس

 هزارۀ 1ســنگماشــۀمقیمان ی قاضــی و صــدباشــی، االولیجمادنوزدهم ماه  مورخۀ ضــۀیعر

ـــوم  صـــفحۀمأمورین دولت و افغان بودند، از  خدمۀرا كه هر دو تن از جاغوری  پنجاه و س

جات كه در دوسیه اوراق دولت ضبط است، اشتهاراً در این ئیل هزارهكتاب ثبت واقعات لوی

 (4/2/627) «... جا ثبت كرد

ود التواریخ از وزارت معارف مفقود شده بور كه در پیش اشاره شد، جلد پنجم سراجطهمان

خان غازی از روی ثبت احکام  اهللامانساله سلطنت امیر كند كه همه وقایع یکو تأكید می

ــته  ــته او با نوش ــت كه نوش ــحیحه ثبت و رقم كرده و امیدوار اس و فرامین و غیره مأخذ ص

وقایع سلطنتی، باید  نگارندۀهلل خان غازی انحرافی نداشته باشد زیرا كه نگار امیر امانتاریخ

 (4/3/714تملق و خالف نپیماید. )راه 
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قاد قرار می خائنین را موردانت مدن  مدن و بر حال آ كار آ به روی  باره  لت را دو دهد و ع

كه  نجاســـتیعدم مطالعۀ تاریخ و افعال و اعمال نیک و بد روزگار را به یاد داشـــتن و از ا»

مســتور فهمیده، به اب نســیان ركاران خســارت و زیانات خودها را در زیر تخیانت وغداران 

 (4/2/538زنند.)آیند و آتش در خانۀ اهل روزگار میروی كار می

محمدكاتب با توجه به درک فیب ،آموزی میباشـــدكه هدف اصـــلی تاریخ عبرت از آنجا

نگاری داشـــته بســـیاری از موارد جزئی را كه رویداد درســـت و آگاهی كه از تاریخ و تاریخ

سنگ خود ثبت م ست در كتاب گران شان م»  کند ویتاریخی نی كه تا  دهدیاین دیدگاه او ن

كه در  لی نمیشــودئچه پایه تاریخ از منظر او دامنۀ گســترده دارد و فقط محدود به مســا

سره روی در آینده دارد،  ست، بلکه تماماً و یک گذشته رخ داده و یا در زمان او اتفاق افتاده ا

چه از این جهت كه بدانیم در گذشته چه كارهایی، چرا انجام شده و خاستگاههای كارها و 

شته ست و چه دا شت، جای چه چیزهایی كجا بوده كردارها چه بوده ا ایم و چه میتوانیم دا

ای كه تاریخ به ما به یاری دانش و تجربه ،مدهای مشابها؟... تا به هنگام ضرورت و پیشاست

اجتناب كنیم و یا از آن اطالعات چگونه  ،از تکرار آنچه ناخوش و ناپسند است ،ندکعرضه می

سود و بهره ببریم. به هر حال با چنین د ست كه مأل فیب یدگاهیدر زمانه خویش  محمد ا

توجه و عطف  علت، رودیخذ مأتاریخ و گزینش نکات و مطالب از منابع و مبه سـراغ نگارش 

همت كاتب بر ثبت جزئیات كه به تاریخ او رنگی دیگر بخشیده و كار او را از دیگران متمایز 

 (208، ص3، جتتمه« ) امثال این امور بوده است ،كرده است

از جهت »اما  داندیتاریخ نمرا قابل ثبت در « حصول قرض مادر»محمدكاتب داستانفیب

ستیفای  خاندانی میرزا محمدحسین 1عدم نجابت ذاتی و ارومت خان كه رفته رفته به پای ا

رسید و مرتکب بسی امور ناشایست شده تا كه كشته شد، ضبط تاریخ گردید،  یدیوان اعل

سلطنتی مفوض نگرد شخاص نانجیب امور دولتی و مهمات  ست به ا د كه از روی تجربه بای

 (4/1/203)«ند.کكه خرابی در ملک و ملت دارد می

حکایت پیری و مریدی عوام و پیران خام جهت انباه و آگاه نمودن مریدان ، پیران جاهل 

 (4/2/256.)ندکیو شیخان گمراه ثبت تاریخ م

ال و در خصــوص قاچاقی كوچیها از معابر و بنادر جهت آگاهی و هوشــیاری ضــباط و عمّ

ـــوالت و مبالغ نقد را را ثبت تاریخ میکند تا بدانند به چه حیله اظ بنادر معابرحفّ ها محص

 (583-4/1/584قاچاق میکنند.) 

حکایت دیگری را در خصـــوص درویش صـــوفی بخارا از آن جهت ثبت تاریخ میکند كه 

ضرت  سا، اجتناب و احتراز نمایند، چنانچه ح سا و در باطن نار شخاص پار ست ا عموم را بای
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      لدین بلخی ثُم الرومی در این مقام میفرماید:اموالنا جالل

 ت ـدس  داد نباید   تیـدس  رـه  به  هست            پس   كه  رو    آدم   ابلیس   بسا   ای

(4/3/229)  

ـــبی را كه پنج  یا آمدن اس بیند، ثبت پا دارد؛ چون خالی از غرابتی نمیهمچنین به دن

 غلۀدار و ذخیره 1دامخان از هزاره مالســتان كه گُعلیداســتان میرزاكلب تاریخ خود میکند. 

و فوالده هزاره بود فوت شده حساب او ناسنجیده ماند كه تا در  دایه دولتی حجرستان قوم

اش حواله او سرجمع) درمجموع( به خانواده یاهلل خان غازی سنجش حسابهازمان امیرامان

شــد با اینکه مطابق اســناد بدهکار نبود ولی حکم حاكم شــده بود و به او خط معافی نداده 

  ( 4/2/401ند. )کبود را از جهت عبرت اهل دیوان ثبت تاریخ می

 مشروطیت -7

ــت ــروطیت اس ــده مش ــراج التواریخ بدان پرداخته ش ــائل مهم دیگری كه در س و  از مس

شروطیت از آن روی كه یکی از  ستین »م سائلنخ سی و اجتماعی در دوران  م سیا فکری، 

ـــر  ـــدیممتأخر و معاص محمدكاتب در ، اهمیتی ویژه دارد و از این نظر كه خود فیبباش

ستناد و توثیق بودن و ارائه اطالعات در خور توجه  ست، از نظر ا شته ا شروطیت حضور دا م

سؤاالت مورخان و  ست كه به تعدادی از  شد، اهمیت دیگر آن، این ا ستمداریسمیبا ان در ا

ــوص نحوه  ــکلخص ــریگش ــتند، با ی، تاریخ و افرادی كه در نهض ــور داش ــروطه حض ت مش

 سرانجامشان كه در پردۀ ابهام بود، پاسخگو باشد. 

ــوع نیاز به كتاب كه خود فیب آنطور ــته پرداختن به این موض ــریح داش محمدكاتب تص

ــت به جداگانه ــی و دریافت مزد و اجرت بوده اس ای دارد اما از آنجا كه مقید به كوتاهنویس

ــارگویی در این باب اكتفا كر ــت )اختص ی كه در این مورد در اطالعات( اما با 4/3/380ده اس

 و قابل ارزش و ارزنده است.« مرجع انحصاری»سراج التواریخ به خواننده ارائه شده است 

شتکار بی»كه  از آنجا صداقت و پ ستی و  سبب را شی كه به  مانند، كاتب با مهارتها و دان
مت كاتب حضــور و منشــی خاص و اهلل قرار گرفت و به ســموردتوجه خاص شــهزاده حبیب

شهزادگی حب سر دوره  سرا شد در  ستگی او با وی، بر آنچه در  بیبرگزیده   اهلل خان و پیو
وقوف حاصـــل كرده. حضـــور او در حلقه دربار مرجع و مركز  ،دربار و كشـــور میگذشـــت

ـــمیم و ای مهم و دنبال كردن وقایع و رویدادها و دیدار با بزرگان و اهالی دربار هگیریتص
جمله غالم بچگان كه  با اهل فضل و كمال و منشیان و دبیران و خدمه خاص، از ینیهمنش
ــرمایهعهده ــکار بودند، س ــتدار مهمات پنهان و آش و به جایگاه در  یهایی بود كه بعداً بدرس

كه این  خان به كار آمد و آنگاهاهللخان و امیرحبیبتاریخ عبدالرحمن ژهیونگارش تاریخ به
شم ست و گره خورددیچ سناد و مدارک پیو  ،دها و اطالعات از اهالی دربار و بزرگان آن با ا
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 (98، ص3، ج)مقدمه تتمه« نگاری او دادابعاد چندگانه و اعتبار ویژه به تاریخ و تاریخ
 

 گیرینتیجه -8
ـــینوخیتارپدر »، «بیهقی ثانی»ملقب به  محمدكاتببیف ـــرس ـــتان، « ی معاص افغانس
ی اما شجاعت سفارشنوشت. با اینکه تاریخی است  اهللبیحب ریامرا به دستور  خیالتوارسراج

و شهامت اخالقی نویسنده با پیوند صداقت، راستی و تعهد باعث شده  این اثر را نسبت به 
ی دیگر بلندپایه گرداند. درستی و موثق بودن اطالعات، از امتیازات برجسته هانوشتهتاریخ 
سناد و مدارک دولتی نوشته شده و به  امضای خود امیر  است كه خیالتوارسراج ساس ا بر ا
محمدكاتب بر این باور است كه مورخ باید به . فیبشدیمو سپس چاپ  دیسریم اهللبیحب

دور از تعصـب و ناراسـتی و نادرسـتی باشـد. نگارنده وقایع سـلطانی باید راه تملق و خالف 
نگاری داشــته اســت به بســیاری از تاریخ و  تاریخنپیماید و با درک درســت و آگاهی كه از 

ـــت؛ اما چون روی در آینده و عبرتپموارد جزئی می آموزی ردازد كه رویداد تاریخی نیس
ـــاره میکند.هدارد، به آن ـــان میدهد كه تاریخ از نگاه وی محدود به  ا اش این دیدگاه او نش
 .ودشینمگذشته 
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