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بعد از ظھور چنگيز و قيام مغل اوالد و احفاد خان مغلی بر حصه ئی از خاک ھای آسيائی متولی
شدند و در اين گوشه ئی که ما و ھمسايگان ما زندگانی داريم ،سالله ھای خورد و بزرگ به
سلطنت رسيدند که در آن ميان سلسله ھای »چغتائی« و »ايلخانی« بيشتر معروف اند .مقر يکی
در ماورالنھر و مرکز ديگری در خاک ھای ايران بود و ھر دو سالله بجای خود در خاک ھای
افغانستان امروزی نفوذ و حاکميت داشتند ولی نفوذ چغتائی ھا بيشتر و دامنه دارتر بود و يک عده
حکمرانان آنھا با داشتن مقام »امارت« خصوصا ً در حصص شرقی در شمال و جنوب ھندوکش
حکمروائی نموده اند.
در ميان احفاد چنگيزی يک نفر ھم »ارغون« نام داشت که خودش در تاريخ افغانستان بصورت
مستقيم يا غير مستقيم دخالتی ندارد و اوالد و آل و تبار او ھم عموما ً در ماورالنھر ميزيستند ولی
برخی از اوالدۀ او در يک موقع معين تاريخی که عبارت از دوره سلطنت سلطان حسين ميرزا
پادشاه تيموری ھرات و ظھور ظھيرالدين محمد بابر باشد ،در يک حصه بزرگ خراسان از
سيستان تا کابل امارت و حکمفرمائی داشتند.
ارغون قراريکه گفتيم يکی از احفاد چنگيز خان بود .سلسله نسب او بعد از ابقا خان و ھالکو خان
و توليخان به خان بزرگ مغلی ميرسد .وی در  ۶٨٣ھجری قمری به خاک ھای عراق عرب و
عراق عجم به پادشاھی رسيد و در حاليکه مرکزش بغداد بود ،بر خاک ھای فارس ھم تسلط داشت
ولی بيش از  ٧سال سلطنتش دوام نکرد.
در ميان احفاد و ايل ارغون امرا و خوانين بزرگ و مقتدری گذشته که وقت بوقت در تاريخ عصر
بعد از چنگيز در نقاط مختلف ،بيشتر در ماورالنھر به نام ھای آنھا برميخوريم .ايل ارغون در
دوره حيات تيمور مقام و موقعيتی داشتند ولی در دوره ئی که تيموری ھا در ھرات بنای سلطنت
را گذاشتند ،مقام و موقعيت خويش را از دست داده بودند و در حال پريشانی در پاردريا ميزيستند.
سلطان حسين ميرزا پادشاه مقتدر تيموريان ھرات به يکی از خوانين ايل ارغون که ذوالنون
ارغون نام داشت ،لطف فرموده وی را با آل و تبارش به ھرات خواست و ايالت قندھار را به او
تفويض نمود.

ذوالنون ارغون مرد جاه طلب ،زيرک ،خوش آمدگو و ھنگامه طلب بود .چون مالحظه کرد که
پادشاه تيموری ھرات پير و سالخورده شده ،فوری در صدد مطالعه اوضاع خاندان سلطنتی برآمد
و برای اينکه پيوندی با خاندان پادشاھی داشته باشد ،يکی از پسران پادشاه سالخورده ھرات بديع
الزمان ميرزا را زير نظر کرد و دختر خويش رابه وی داد و در اغوای وی کوشيد و بدين ترتيب
خود را به دودمان تيموريان ھرات منسوب ساخت .از قرابت به خاندان شاھی به نفوذ خود افزوده
و قدرت خويش را در عالقه ھائی که به وی تفويض شده بود ،منبسط ساخت .ذوالنون ارغون دو
پسر داشت يکی »شاه بيگ« و ديگری »مقيم« .اولی را به قندھار حاکم ساخت و دومی را به کابل
اعزام نمود و بدين ترتيب در حاليکه خودش از قندھار بر تمام عالقه وسيع جنوب نظارت ميکرد،
فرزندان او بر کابل و قندھار امارت داشتند و در موقعيکه نفوذ دولت تيموری ھرات با ضعف
پيری و کھولت سن سلطان حسين ميرزا رو به سقوط بود ،ارغونی ھا از لطف شاه استفاده نموده
تقريبا ً در نيمه قلمرو سلطنت تيموريان ھرات نفوذ خويش را بصورت مطلق توسعه بخشيدند.
کابل بعد از ينکه مدتی بدست الغ بيگ پسر سلطان ابوسعيد ميرزا اداره ميشد و مرکز امارت و
پادشاھی جداگانه ئی بود ،بعد از فوت الغ بيگ بدست پسرش عبدالرزاق افتاد و چون نامبرده
اھليت و کفايتی نداشت مطمع نظر ارغونيان واقع شده و به نھجی که گفتيم »مقيم ارغون« با
پشتيبانی پدر آنجا را متصرف شد.
شبه ئی نيست که ارغونی ھا چه در قندھار و سيستان و چه در کابل و مضافات آن ھمه جا مطيع
دولت تيموری بودند و ھمه جا خطبه بنام سلطان حسين ميرزا پادشاه تيموری ھرات خوانده ميشد
ولی جاه طلبی و خود خواھی ارغونی ھا يکطرف و ضعف و نقاھت سلطان حسين ميرزا از
طرف ديگر باعث شد که ارغونی ھا خويش را مالک الرقاب خاک ھای مفوضه خود بدانند.
بھرحال چه قندھار و چه کابل ھمه تحت اداره ارغونی ھا بود که ظھيرالدين محمد بابر ظھور کرد
و از فرغانه کنار ديوارھای باالحصار کابل رسيد .مقيم ارغون از  ٩٠٨باينطرف بر کابل امارت
داشت و بدين ترتيب دو سالی بيش امارت نکرده بود که بابر فرا رسيد و باالحصار را در
محاصره گرفت .بابر از سمت شرقی حصار از راه دروازه »چرمگران« که يکی از دروازه ھای
شرقی باالحصار بود بر مقيم ارغون و کسان او حمله کرد که شرح آن در تزک بابری آمده است.
بابر شخصا ً در ين گير و دار شامل بود و چون نميخواست که مقيم کشته شود ،کوشش زياد بعمل
آورد تا ارگ کابل بدون کشته شدن مقيم مفتوح شود .حقيقت امر اين است که مقيم ارغون بعد از
چند روز تحمل محاصره امان خواست و در روزھای اخير ماه ربيع االول سال  ٨١٠ھجری
قمری تسليم شد و از قلعه ارگ باالحصار کابل برآمد .به امر بابر او را با مال و اسباب و
بستگانش چندی در »تيبه« جای دادند و سپس به قندھار نزد برادرش شاه بيگ ارغون فرستادند
ولی بابر قندھار را ھم از شاه بيگ ارغون متصرف شد و با توسعه نفوذ بابر در کابل ،قندھار و
سائر نقاط ،ارغونی ھا خويش را بطرف حوزه سند کشيدند .برخی از احفاد ذوالنون ارغون مانند
»جام فيروز« و »ميرزا شاه حسين« بر سند و ملتان مدتی حکومت کردند و اوالده اينھا تا زمانه
ھای ھمايون پسر بابر در آن حدود کم و بيش نفوذ و آمريت داشتند و به تدريج نفوذ و قدرت
ارغونی ھا از ھيچ اوج گرفته و در ھيچ ناپديد شد ١٧/.ثور /١٣٣٧

