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 دوران کوتاه سلطنت شاه اشرف هوتک
 

در سایټ افغان جرمن مضمون کوتاه و مغتنم را مطالعه نمودم، که با وجود کوتاهي مضمون،  جوالی ۲۲بتاریح 
منصور را به این نکته جلب مینمایم شریف معلومات خوبي در برداشت. قبل ازانکه وارد بحث شوم، توجه محترم 

کي ډاکټر ویلیم فلور، تاجر هلندي نبوده بلکه یک استاد و محقق مسایل تاریخی، بخصوص دوران صفوي ایراني 
آن هاست، که فعال هم در ویرجینیا زندګي مینمایند و بنده، تقریبا دوازده سال قبل، در منزل شان افتخار مالقات 

زیاده تر مبتني بر یاداشت های « اشرف افغان بر تخت اصفهان» اثر ګرانبهای وی  ونچ را داشتم.بزرګ مرد 
شرکت تجارتي هلندي ها در آنوقت است؛ شاید موجب این غلط فهمي، که ویلیم فلور را تاجر هلندي بخوانیم، 

 ګردیده باشد.
ک  است در خور مکث و ، در برابر شاه اشرف هوتو اما موضوع دیګر که مسله شکست و تلفات ترکیه عثماني

ستان جوناس هانوی سرچشمه میګیرد؛ . مسله تعداد تلفات عثماني ها از کتاب مورخ و فعال بشری انګلتعمق میباشد
که برخالف ادعای مرحوم محمدصدیق فرهنګ، نه در آن وقت و زمان در ایران موجود بود و نه تاجر انګلیسي 

 بود. 
که ما اتفاق افتاده است. جنګی  ۱۷۸۶ست و وفات او درسمپتبر سال اګسټ ا ۱۷۱۲جوناس هانوی، متولد سال 

هانوی باید چهارده ساله بوده باشد. و طبعا، در همچو سن  اتفاق افتاده است که ۱۷۲۶درسال  میث مینمایازآن بح
نقص اصلي کتاب هانوی،  وسال، برایشان زمینه تجارت نمودن، در یک مملکت شرقي دور افتاده، میسر نبود.

 هیچ مأخذ تاریخي ندارد.اکثراً ازنظر تاریخ نویسي، اینست که برای اثبات ادعای خود 
شاه چون در باره قیام میرویس خان هوتک در قندهار، فتح اصفهان از طرف فرزند رشیدش شاه محمود و جنګ 

ینسکي و یاداشت اشرف هوتک با عثماني ها، هیچ مأخذي وجود نداشت و تنها یاداشت های سیاح مسیحي بنام کروز
هیچوجه عطش جستجو و تحقیق نسبت مختصربودن شان، به به شاید  ،های تاریخی و ادبي محمدعلی حزین بود که

نست؛ کتاب هانوی، بحیث نزدیکترین کتاب، به آن عصر پنداشته را دفع کرده نمیتوا ، بخصوص هانوی،مورخین
  حیث مأخذ معتبر استفاده مینمودند و مینمایند. میشد و مورخین ازآن من

جای تعجب است که مورخین و محققین سترګ انګلستان، مانند سرجان مالکم، ډاکټر الرنس الکهارټ، ډاکټر ویلیم  
. و مرحوم میرغالم ا حتی مبالغه را اضافه نموده اندو... از کتاب هانوي استفاده نموده و بعضهالینډی  فلور

 نداشت همین ارقام هانوی را تکرار نموده اند. شاید مأخذی جز هانوی در دسترس م، که محمدغبار ه
هزار تن قلمداد نموده و تعداد عساکر جنرال ترکی  ۲۳تعداد لشکر شاه اشرف را  ، در جنګ مذکور، اګرچه هانوی

 احمدپاشا خیلی زیاد بود. کر احمدپاشا را طور دقیق ذکر نمینماید و فقط به ذکر این کلمه اکتفا میورزد که لش
. اشرف پنج توپ فیر کرد. سرعسکر ترکها سه دفعه ندتوپ آغاز نمود ۱۰بجه صبح بافیر نمودن  ۶ترکها جنګ را 

لشکر  رمیان با مردانګي زیاد حمله نمود و هر سه دفعه مجبور به عقب نشیني ګشت. در اطراف سه بجه ظهر د
جا ګذاشت. اګر شاه اشرف آنها را تعقیب مینمود شاید که تلفات زیاد تر کشته را ب ۱۲۰۰۰ترکان بې نظمي افتاد و 

 میشد.
هزار و لشکریان اشرف  ۲۰۰ډاکټر ویلیم فلور ازین هم پا فراترنهاده و ادعا مینمایند که تعداد عساکر احمدپاشاه به 

شاه اشرف فقط تلفات  شته شده بودند وهزار ک ۴۰اد از طرف احمدپاشاه هزار میرسید. در جنګي که رخد ۴۰به 
 نفربودند.  ۱۴

هزار  ۳۰هزار و از شاه اشرف از  ۶۰کر ترکها اسرجان مالکم در کتاب خو بنام تاریخ ایران مینویسد که تعداد عس
لشکر توپ زنبورک معرفي مینماید؛ باید که  ۴۰چون قوه توپچي قوای شاه اشرف را صرف تجاور نه مینمود و 

، که بر شتر زنبورکخورد چونکه تنها به تعداد چهل توپ  ه باشد. بسیار ضعیف بودشاه اشرف از لحاظ توپچي 
ا عویلیم فلور اددرحالیکه  هزار کشته بجا ګذاشت. ۱۲۰۰۰در اختیار داشتند. ترکها شکست خورد و  حمل میشد،
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ه غنیمت ګرفتند. ازین توپ، پنج هاوان، سه بیرق و مقادیر زیاد اسلحه و مهمات را ب ۴۶دارد که افغانها از ترکان 
 غنیمت ما قدرت توپچي ترکها را حدس زده میتوانیم. 

ار تلفات ترکي تذکر نمی یافت ما هز ۱۲۰۰۰رقم  ، به جز کتاب ډاکټر ویلیم فلور،اګر درتمام مأخذ فوق الذکر
د. ولی ناشبکرده  از سایر منابع استفادهبغیر از کتاب هانوی،  ، مورخین مذکور،دیمیتوانستیم که شااستدالل کرده 

منبع استفاده و سایر کتب تاریخی وضع به همین منوال است ما قضاوت کرده میتوانیم که چون در همه کتب متذکره 
 هانوی است که خودش هم هیچ مأخذ ندارد.مورخین متذکره همه 

آمیز است که نزدیک به  تلفات این جنګ دقت کنیم خواهیم یافت که این ارقام به اندازه مبالغهاګر کمی در ارزیابی 
 نظر افګنی کنیم.د. بالخصوص که رقم ډاکټر ویلیم فلور را کمی به دقت و غیرممکن میباشغلو 

چیزیکه معلوم و هویداست، شکست ترکان به مقابل اشرف و افغانها میباشد. ارقام مبالغه آمیز و بدون استناد باعث 
نتیجه  در ماهیت موضوع هم چندان تفاوتی به میان نمیاورد.ابهام و بې باوري شاګردان تاریخ میشود. و ضمنا 

 همان شکست ترکها و فتح نمودن شاه اشرف و افغانهاست.
هانوی چون برای تحریر نمودن تاریخ وقایع آن وقت شاید بدون متن کروزینسکي سیاح مسیحي، که بعدها به اساس 

د هم که نمیداشت. ازین سبب برای شیرین نمودن متن آن کتابها نګاشته شدند چیزي دیګری در دسترس نداشت و بای
چیزیکه واضح و معلوم است؛ ظلم بېحد والي مثالً خود هر چه ُمرچ و مصالح را میتوانست به آن اضافه نمود. 

ګرجي قندهار بر مردم مظلوم آن دیار است. و میرویسن خان منحیث کالن قوم و یک آدم فوق العاده هوشیار و 
ګرګین خان قیام نموده است. ګرګین را از بیرن برده و قندهار را آزاد ساخته و پیریزي قیام از همان مدبر در مقابل 

 آغاز مییابد.  حرکت
بر مردم قندهار، در پهلوی مظالم به انواع مختلف، بر دختران و عساکر او هانوي ادعا میکند که ګرګین خان 

باالخره سخن به جایی کشید که ش مادر خود مصوون نبود. افغانها تجاوز مینمودند و هیچ دختر مقبول در آغو
ګرګین خان دختر میرویس خان را طلبګاري نمود. میرویس خان این موضوع را با سران قوم خود مطرح نمود و 

ګفتند که رضای ما به رضای شماست. میرویس خان یک او و به  ندمیرویس خان را مختار نمود ءآنها به اتفاق آرا
و بعد ازین ظاهراً داماد ګرګین ؛  به دربار ګرګین خان فرستادبه نام دخبر خود، ، که بیحد حسین بود، کنیز خودرا

خان شد. میرویس خان چندی بعد یک دعوت را ترتیب نمود. ګرګین خان را در آن دعوت، تا سرحد بیهوشي، نشه 
 به قتل رساند.نمود و 

 ً محصول ذهن هانوی میباشد. هانوی شاید نمیخواست که  این قصه ایست که در هیچ متن وجود ندارد وصرفا
اضافه مینمود؛ تا این افسانه راساخت. این  کرار نماید و باید چیزی از خود همکماهو ترا معلومات کروزینسکي 

وقتی تاریخ سیاح افسانه به حدی مشهور شد تا مورد قبول عامه ګردید و به سایر متون تاریخي سرایت نمود. 
 که تا کنون موثق ترین متن به حساب مییآید، در دسترس خود داشته باشیم؛ چرا افسانه سازي نماییم؟مسیحی را، 

و خرافي تر دولت خود، که عاجز تر، مفسد تر  بعد ازکامیابي قیام و استقالل قندهار، شاه حسین صفوي با اراکین
وي برادرزاده ګرګین، به نام خسرو خان با از سلطان بودند، فراهم نموده و ازآنها طالب مشوره شد. شاه حسین صف

قاومت یک جنرال معتبر خود عباسقلی بیګ نام را به قندهار میفرستند. خسروخان به مقابل میرویس خان تاب م
. درین جنګ غیرمساوي که مابین لشکر منظم و سالح نیارورده، در جنګ کشته شد و لشکر ایران تارو مار ګردید 

یر قندهار و اطراف آن صورت میګیرد و باید که نتیجه به نفع ایران تمام میشد میرویس و سامان بی پایان، عشا
. لشګر ایراني ها به قسمي زده و کوفته میشود میبردرا ، میدان خان ، ما نند یک فرد مدبر و جنرال جنګ آزموده

 مداقه بیشتر وامیدارد. ایرانیها را به غور وشاه حسین و و که افراد بسیار کم آن جان به سالمت میبرند. 
نفر در حالیکه هانوی، قبل ازین جنګ، یک داستان شیرین سیاسي میسازد و از طرف دربار ایران به قندهار یک 

به مقابل آن شخص، درباره افغانها و اینکه ازادي حق مسلم انهاست، یک  میفرستد. میرویس خان به مقصد مذاکره
محمود  ه حسین رفیق حج میرویس خان، که معاونه زندان میفرستد. شاوآن شخص را ب نطق غرا ایراد مینماید 

میفرستد. تا به احترام وی با شاه حسین  شده است، بود ؛ و این شخص بعد ها محمدخان بلوچ قلمدادخان والی هرات 
نشده و ) کسیکه این متن را ترجمه نموده اند، به کلمه معاون متوجه و اصفهان به یک صلح دوامدار نایل آید.

میرویس خان باز هم یک نطق ایراد مینماید و به او میفهماند که اګر رفیق حج او  شخص محمودخان را میفرستند ( 
پیشنهادات پست  نمیګذاشت که به مردم آزاده این خاک چنیننمیبود وباهم شریک نان و نمک نمیبودند اورا در حالی 

 ینماید.و بالفاصله اورا هم توقیف مو زلیل ارایه کند. 
به میان میکشد که آن هانوی، در ضمن سخته کاری و خودپردازیهاییکه در زمینه نموده، یک شهکار دیګر را هم 

القاب میرویس خان و بیت فارسی است که برسکه خود منقوش مینماید. میرویس خان به خود لقب امپراطور جهان 
سکه در زادګاه او که شهر قندهار است مسکوک شده و عادلترین شاه زمین را انتخاب میکند و میګویند که این 

 است.
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ما با هانوی کار نداریم. او به حیث یک مورخ خارجی هر چه دلش میخواست نګاشته میتوانست. ولی مورخین 
کشور ما هم، به پیروي هانوی، چنان به شور و شوق، به بیراهه رفته اند که این ادعای بی اساس اورا به شعر 

 خی ببخشد.یموده، تا ازین راه به این ادعای غلط یک حیثیت ادبی تارفارسی ترجمه ن
راجع به اینکه آیا میرویس پیش ازمرګ خود اعالن پادشاهی کرد یا به همان عنوان » مرحوم فرهنګ مینویسند: 

م کرده اند، رییس قوم اکتفا نمود هم روایات مختلف است. تاریخ نویسان متاخر در افغانستان جنبه دوم را الزاکانتر 
در حالیکه منابع قریب العهد نظریه اول را تایید می کنند. ازآن جمله هانوی، که معاصر میرویس بود، می نویسد 
که اعالن پادشاهي کرد و فرمان داد تا به نام او سکه بزنند و ترجمه انګلیسی بیتی را که بر سکه اش نقش بود هم 

این اواخر مجهول بود تا اینکه استاد خلیل هللا خلیلی مضمونی را در  ذکر می کند. مضمون بیت به زبان فارسی تا
 مجله ژوندون به حواله آثار تاریخ نویسان عراق نشر کرد که مضمون فارسی بیت مذکور را چنین بیان میکرد:

 

 دهارـسکه زد بر درهم دارالقرار قن
 خان عادل شاه عالم میرویس نامدار

 
که تخمین دوصد سال پیشتر هانوی نشر کرده مطابقت دارد، ادعای این اخیر  چون بیت مذکور با عبارت انګلیسی

 «راجع به اعالن پادشاهی او تایید میشود.
) مطلب عهد میرویس خان است( مګر اشاره به هیچ منبع ندارد. به مرحوم فرهنګ مینویسند که منلع قریب العهد

نام ګرفته باشند، هانوی، که معاصر میرویس خان بود.  هرصوت. باز مینویسد که از آنجمله! ګویا چندین مآخذ را
فرض کنیم؛ هانوی سه سال بعد از قیام میرویس خان به دنیا آمده؛  ۱۷۰۹اګر قیام میرویس خان هوتک را در سال 

و وقتی به نګاشتن تاریخ این دوره توجه نمود، بغیر از یاداشت های کروزینسکي هیچ منبع دیګر تاریخی در دست 
درین صورت معاصر بودن او با میرویس خان چندان و برای تفصیالت مزید متوسل به افسانه سازي شد.  نداشت.

 اهمیت ندارد، در حالیکه معاصر هم ګفته نمیشود.
ما را از موضوع دور  هم  الزم  نیست که تمام افسانه سازي های جوناس هانوې را در اینجا یادآور شویم. چون

نده های محترم از تفصیالت زیاد احساس خستګي نمایند. در نتیجه توصیه مینمایم که از هر مینماید و هم شاید خوان
 متن به حیث سند استفاده ننماییم و لو بزرګان کشور ما و استادان جهان آنرا ثقه و صحیح پنداشته باشند.

ببینید ګپ جعلکاری تاریخ به کجا استاد خلیل هللا خلیلی در مجله ژوندون به استناد آثار منابع تاریخ نویسان عراق. 
نام، حد اقل، یک منبع تاریخی را ذکر نمینماید باییست که حداقل نام مرحوم خلیلی کشانده شده است. در حالیکه 

. چون خلیلی یک شاعر قصیده سرا بود. منبع تاریخی را که بیت روی سکه میرویس خان ازآن مقل شده میګرفتند
چندین بیت را بسراید. به تقلید سکه های شاهان قدیم متن انګلیسی!!! سکه را به او میتوانست به عوض یک بیت 

 ان فارسی چنین ترجمه مینمایند.بشعر ز
 

 دهارـسکه زد بر درهم دارالقرار قن
 خان عادل شاه عالم میرویس نامدار

 
ا را از موضوع دور نیست که تمام افسانه سازي های جوناس هانوې را در اینجا یادآور شویم. چون هم  م الزم

مینماید و هم شاید خواننده های محترم از تفصیالت زیاد احساس خستګي نمایند. در نتیجه توصیه مینمایم که از هر 
 متن به حیث سند استفاده ننماییم و لو بزرګان کشور ما و استادان جهان آنرا ثقه و صحیح پنداشته باشند.
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