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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

c  
 ۱۰/۰۷/۲۰۲۰ منصور محمد شریف 

 
 در قاموس کبیر افغانستان  هوتک  شاه اشرف معرفی

 

مجمع اللغات، تاریخ، جغرافیه، اقتصاد    در کنار شرح وتسجیل لغات،،  قاموس کبیر افغانستان
افغانستان  و بسی مسائل دیگر   ی  خیتار  ی ها  تیو شخص  یاسیرجال سمی پردازد،  مربوط 

باشد تسجیل    « یاسیرجال س» که مناسب خدمات آنها باشد مانندافغانستان را تحت کتگوری  
مسؤولیت خود هردو    قاموس کبیر افغانستانو      افغان جرمن آنالینپورتال  آنالین می سازد.  و

، از جهات مثبت و منفی  مهم راو کینه های شخصی، شخصیت های  تبعیض  بدون  می داند که  
   معرفی کند.مردم برای 

 

به جای او نشست ، وی که پیش از   ۱۷۲۵شاه اشرف چهارمین فرمانروای سلسله هوتکی بود که پس از درگذشت محمود در سال 

درایتی به شمار  با سلطنت و در زمان سلطنت شاه محمود سپهساالری لشکر او را به عهده داشت از هر نگاه شخص با کفایت و 

 می آمد . 

 ف )رستم الحکما( در مورد شاه اشرف مینویسد : تاریخ نگار ایرانی محمد هاشم آص 

 معظم الیه مرد پخته صحیح المزاج هوشمند بسیار زیرک با عدل و با انصاف بود . 

 و سرجان ملکم انگلیسی در مورد او مینویسد :  

ر افغان ها که در ایران  افغان ها اشرف را )به عنوان( پادشاهی عاقل ، دلیر و متواضع مستایند و ایرانیان نیز او را بهتر از سای 

 اقتدار یافتند میدانند . 

شاه اشرف با مشکالت بیشماری روبرو بود ، سلطان حسین در قندهار او را متهم به قتل شاه محمود کرده و فرمان قطع ارتباط  

ذشته از آن جمع  شاه اشرف برای همیشه از حمایت قندهار محروم شد ، گ  پس از آن میان قندهار و اصفهان را صادر کرده بود و

 کثیری از طرفداران شاه محمود هم از او روگردانده و به قندهار رفته بودند . 

خالفت عثمانی و روسیه هم چشم طمع به قلمرو او داشتند و از سوی دیگر هر از گاهی شورشی در گوشه و کنار مملکت به  

 وقوع میپیوست . 

داعیه سلطنت داشت و شاه اشرف طی دوران کوتاه سلطنتش بارها    طهماسب فرزند شاه حسین صفوی پادشاه مخلوع ایران هم

 شکست های سختی بر او وارد کرد . 

 با وجود همه این مشکالت شاه اشرف مصمم بود که به هر قیمتی از سلطنتش دفاع کند . 

 . شاه اشرف در گام نخست شورش هایی که در نقاط مختلف کشور برپا شده بود را سرکوب کرد 

ادی در دوران کوتاه سلطنت او به وقوع پیوست و شاه اشرف در این جنگ ها رشادت و شجاعت عجیبی از خود به  جنگ های زی 

 به سختی از قلمرواش در برابر خالفت عثمانی و روس ها دفاع کرد .  و نمایش گذاشت 

از او خواستند که در مساجد قلمرو  وی طالب صلح و تجدید معاهدات گذشته با امپراتوری عثمانی بود ولی عثمانی ها نپذیرفتند و 

او خطبه به نام سلطان عثمانی بخواند و به مقام بیگلربیگی اکتفا کند ، به روایت بازرگان هلندی که در آن دوران در ایران به سر  

 میبرد شاه اشرف چنین پاسخی به این درخواست داد : 

ن صفوی بسته است تجدید کند من هیچ یک از امتیازات سلطانی  اگر سلطان عثمانی مایل نیست که معاهداتی را که با امپراتورا

 خود و یا سرزمین هایی که به تازگی گشوده ام تسلیم نکرده با چنگ و دندان و تا آخرین نفس از آن ها دفاع خواهم کرد . 

نگ شکست سختی  در میدان ج با وجود کثرت سپاه دشمن با لشکرکشی ترک های عثمانی مواجه شد و ۱۷۲۶شاه اشرف در سال 

و روس ها و عثمانی ها مجبور شدند که معاهدات  بر آنها وارد کرد ، سپهساالر او سیدال خان ناصری هم روس ها را شکست داد 

 صلحی را با اشرف امضا کنند . 

در دوران کوتاه سلطنت شاه اشرف کتاب هایی به فرمان او نوشته شد ، یکی از آن کتاب ها به نام تذکره الملوک و در بخش  

کتاب  محاسبه و اداره بود ، کتاب دیگری هم به فرمان شاه اشرف توسط یک روحانی اهل سنت ایرانی نوشته شده بود که متاسفانه 
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 ۲تر ۲ له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ټینگه کړئله موږ سره اړیکه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 م نویسنده آن مشخص نیست ، ان روحانی در کتابش از شاه اشرف با القاب ذیل یاد میکند :  اقد چند صفحه اول است و ناموجود ف

سلطان صاحبقران ، خاقان گیتی ستان ، زیب افزای مسند جهانبانی و مسند آرای سریر خسروانی ، سلطان اعظم و خلیفه هللا علی  

 العالم شاه اشرف غازی . 

 به قتل رسید .  بعد هم مدتی  و  او مجبور شد که ایران را ترک کند ۱۷۲۹ال دوران حکومت شاه اشرف کوتاه بود و در س

 افغانستان کبیر قاموس 

 پایان
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