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 به دوران کوتاه سلطنت شاه اشرف هوتک  ینگاه

 
( که در زمان سلطنت شاه محمود سپهساالر او بود  در سال  یشاه سلسله هوتک  نی)دوم  زیاشرف فرزند عبدالعز   شاه

رس  ۱۷۲۵ سلطنت  به  محمود  شاه  درگذشت  از  س  دیپس  ناصر  دالیو  جنگاور  یخان  به   رینظ  یب  یکه  را  بود 
 .  دیبرگز یسپهساالر

 

در قندهار ضمن متهم  کردن او به قتل شاه محمود ،    ن یروبرو بود ، سلطان حس  یشماریاشرف با مشکالت ب  شاه
قندهار محروم   تیاز حما   شهیهم  یقندهار و اصفهان را صادر کرده بود و شاه اشرف برا  انی فرمان قطع ارتباط م

 و به قندهار رفته بودند .  وگرداندهاز طرفداران شاه محمود هم از او ر یریشد ، گذشته از آن جمع کث
در گوشه و کنار    یشورش  یهر از گاه  گرید  یهم چشم طمع به قلمرو او داشتند و از سو  هیروس  و  یعثمان  خالفت

 .    وستیپیمملکت به وقوع م
 

دوران کوتاه    یسلطنت داشت و اگرچه شاه اشرف ط  هیهم داع  رانیپادشاه مخلوع ا  یصفو  نیفرزند شاه حس  طهماسب
 نداشت .   شیعمر از دست او آسا  انی ا بر او وارد کرد اما تا پ یسخت یسلطنتش بارها شکست ها 

 

 از سلطنتش دفاع کند .   یمتیمشکالت شاه اشرف مصمم بود که به هر ق نیوجود همه ا نیا با 
 

از آن نوبت    پسکه در نقاط مختلف کشور برپا شده بود را سرکوب کرد ،    ییاشرف در گام نخست شورش ها   شاه
 یهر از گاه  یخالفت عثمان  ینداشت ول  شانشی به جنگ با هم ک  یلی، شاه اشرف تما   یبه نبرد با خالفت عثمان  دیرس

ها پا را از حد فراتر گذاشتند و از    ی ، آخراالمر عثمان  اوردیرا به خشم م  اریکه شهر  کردیم  ینامعقول  یاز شاه تقاضا 
خوانده شود    یعثمان   فهید و در مساجد قلمرو او خطبه به نام خلسکه بزن  یعثمان  فهیافغان خواستند که به نام خل  اریشهر

 حکومت کند :   رانیخالفت بر ا   یگیب گلریو شاه اشرف هم به عنوان ب
 

  ش یهمک  یسن کیو سلطان به عنواک  ییبه تن خود نزد احمد پاشا آ یبه سلطان عثمان  میتسل یبرا دیشاه تو با  اشرف
  م یدرنگ تسل یب دیکرد به تو خواهد داد ، تو با  یخواه ریرا که تسخ  ییو جاها  رانیمفتوحه ا ینواح یگیب گلریمقام ب

 شود .   هزده و خواند  یو سکه و خطبه به نام سلطان عثمان یشو
 

 :  و جواب داد رفت ی شاه اشرف نپذ
 

 ازاتیاز امت  کی  چیکند من ه  دیبسته است تجد  یرا که با امپراتوران صفو  یکه معاهدات  ستین  لی ما   یسلطان عثمان  اگر
نفس از آن ها دفاع   نینکرده با چنگ و دندان و تا آخر میگشوده ام تسل یکه به تازگ ییها  نیسرزم ا یخود و  یسلطان

  ۱خواهم کرد . 
 

 اریکرد ، شهر  لیجوان گس  اری نبرد با شهر  یرا برا  یهزار سپاه  ۲۰۰،    ۱۷۲۶در ماه نوامبر سال    یعثمان   خالفت
کرد ، مرحوم غبار تعداد کشته شدگان  لیبر آنها تحم یبه استقبال آنها رفت و شکست سخت یهزار سپاه ۴۰جوان با 

اشتغال    یبه بازرگان  رانیکه در آن زمان در ا  یهلند  گانفلور بازر  امیلیاما و  سدینویهزار نفر م  ۱۲را    یسپاه عثمان
  ۲.  زندیم نیرا چهل هزار نفر تخم  یداشته است تعداد کشته شدگان سپاه عثمان
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ارلوف را درهم  یبه فرمانده هیدر رودسر سپاه روس یخان ناصر دال ی، س دیاز ترک ها نوبت به روس ها رس پس
  ۳را امضا کردند .  یشکست و پس از آن دو طرف معاهده صلح 

 

  ف یحر تیاز نوادر روزگار بود و در شجاعت و درا ی کی یادرشاه افشار که به راستشاه اشرف ن فیحر ن یآخر اما 
شده بود وارد   فیضع  یبه شاه اشرف که از نگاه نظام   یدر پ  یپ  یآمد توانست شکست ها   یاو به شمار م  یبرا  یقابل 

جان جمع    مت یار به قک  نینادر واگذار کند و ا  هرا ب  رانیشاه اشرف ناچار شد که ا  ۱۷۲۹کند و باالخره در سال  
 از افغان ها تمام شد .  یریکث
 

، شاه اشرف هم از نگاه شجاعت و هم از نگاه    دیرس  انیبعد عمر شاه اشرف هم مانند دوران سلطنتش به پا   یمدت
 :    سدینویدر مورد او م یسیاست ، سرجان ملکم انگل شیقابل ستا  تیدرا

 

افغان ها    ریاو را بهتر از سا   زین   انیرانیو ا  ندیو متواضع مستا   ری عاقل ، دل  یها اشرف را )به عنوان( پادشاه  افغان
 .   دانندیم افتندیاقتدار  رانیکه در ا

 

 ! باد  یگرام ادشیشاد و   روحش
 

۳۱_۴_۱۳۹۹ 
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