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  طغيان ذوالفقارخان ابدالی قيام ابداليان هرات و
 

 )م١٧٣١ -١٧١٦(
 

 مقدمه
سرزمين علم پرور ومردخيز هرات، نه تنها درازمنه قبل از اسالم مهد آزادی خواهی واستقالل طلبی  بوده، بلکه در 

قارن : از آنجمله اند. زپرورشگاه مردان شمشير وتفکروگهواره  دانش وفرهنگ بوده استدوران پس از اسالم ني
( واستادسيس بادغيسی،درقرن هشتم يوسف البرم هروی و ) اول هجری( هراتی، نيزک بادغيسی درقرن هفتم ميالدی

هم ميالدی، خواجه شهاب دراوايل قرن سيزد) درمقابله با لشکريان چنگيز( وملک مبارزالدين اسفزاری ) دوم هجری 
اسداهللا خان ابدالی الدين غورى و قاسم کرُّخى،درقيام برضد سلطه شاه اسماعيل صفوی،دراوايل قرن شانزدهم ميالدی،

و ذوالفقارخان سدوزی، درشکستاندن يوغ سلطه صفوی از دوش مردم هرات در اوايل قرن هژدهم، وتولدمؤسس 
 سالگی ازفضالی هراتی، مقاومت ٨ وگرفتن نخستين درسهای  دينی تاسن افغانستان معاصر احمدشاه درانی درهرات

 وپايداری فدا کارانه ١٨٣٧ ماهه قشون قاجاری در١١بی نظير وزيريار محمد خان الکوزائی در برابر محاصره 
هراتيان ميهن پرست عليه تجاوز روس در اواخر قرن بيستم، وغيره کارنامه آفرينان هراتی در ميدان سياست 

خواجه عبداهللا انصاری درتصوف، امام : وکياست، ودرعرصه هنر، شعر وادبيات،وتصوف بزرگمردانی چون
 معين الدين حسين  و وميرعلی درهنرتذهيب کتابمحمدغزالی در فقه اسالمی، استاد کمالدين بهزاد درهنر مينياتور

 دانش وهنر وفرهنگ از اين خطه  درشعر وتصوف و ده ها گل سرسبدکاشفی واعظ درنثر دری، عبدالرحمن جامی
  .زرخيز سرزده اند

نه شاهرخ پسر تيموروملکه گوهرشاد خانم هنرپرورش و سپس در هرات در قرن پانزدهم، در عهد فرمانروائى نيم قر
به يک مرکز «  سال سلطنت سلطان حسين بايقرا، در کمال رونق و شگوفائى فرهنگ و تمدن زيست و ٣٧مدت 

 ورى و فرهنگى مبدل گشت و گويا مرواريد شهر هاى آسياى ميانه و مرجع علما و هنر مندان بزرگ تجارتى و پيشه
مگربادريغ که از آغاز قرن شانزدهم ، دولت های نوظهوری که در شمال وغرب افغانستان ) ١(» .گرديد

  . سربلندکردند، نگذاشتند اين شکوفائی در وطن ما تا دير زمانی دوام بياورد
در رأس چهل هزار نيروی ازبکی خود آمو را عبور نمود ) يا محمدخان شيبانی(شيبک خان) ق٩١٣(م١۵٠٧درسال 

پس از اندک ) بديع الزمان ميرزا و مظفرحسين ميرزا (شهزادگان تيموری هرات . و مسقيمًا برهرات حمله آورد
« . ود يکراست وارد هرات شدمقاومتی، اولی به قندهار و دومی بسوی استرآباد فرارکردند و شيبک خان با اردوی خ

.... به مجردی که محمدخان شيبانی شهر هرات را گرفت ، فقها و ارباب عمايم قديم از ديگران پيشتر بدرباراو شتافتند
بعالوه شيبانی تمام دارائی . تاوان جنگ گرفت» تنگچه« هزار سکه ١٣۵محمد خان شيبانی از شهريان هرات 
نجه گرفت و به فتوای علمای مذهبی هرات ، ملکه مظفر حسين را برای خود سالطين و اشراف را با زور و شک

گرفت و مهر انگيز دختر مظفر حسين را به پسر خود عبيداهللا سلطان و کابلی بيگم ملکه بديع الزمان را به قنبر 
ا دادند همه از فقهايی که اين فتوا ر. ميرزای کوکلتاش بزنی داد، در حالی که هردو ملکه ، شوهران زنده داشتند

 ) ٢( » .برگزيدگان دولت کورگانی بودند
او . شيبک خان، به ثروتی که تاراج نکرده بود قناعت نه نمود و باکمال بی شرمی زنان و اطفال را به بردگی گرفت

نان او همچ« : بابر با خشم چنين می نويسد . بی حيائی را بجائی رساند که يکی از آثار هنری بهزاد را اصالح نمود
اشعار مذکور را در منبر خوانده بعد در چهار سوق شهر آويزان ميکرد . در هر چند روز اشعار بی معنی می سرود

 )٣(» .تا برای اين اشعار تحايف و هدايائی از شهريان در يافت نمايد
مرد از م، شاه اسماعيل صفوى  سلطنتش را باکشتن بيست هزار ١۵٠٢مقارن همين ايام درغرب کشورما، درسال 

اهل تسنن درتبريز آغازکرد و وقتى رهسپار مشهد شد، قزلباشان او درطبس هشت هزار سنی را از دم تيغ گذراندند تا 
وقتی درمروبا شيبک خان مصاف داد،و شيبک در جنگ )  ق٩١۶= م ١۵١٠(در. عطش خون ريزى شاه اطفاء يابد

عد ازفروبردن شمشيرش درمرده شيبک خان،بر اطرافيان کشته شد و مرده او را به شاه اسماعيل نشان دادند ، وی ب
با اين ندامريدان شاه بر مرده شيبک خان حمله بردند و . هرکه مرا دوست دارد ازگوشت شيبک بخورد: خودفرياد زد
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خواجه محمود ساغرچى که در آن معرکه حاضر . ظرف چند دقيقه ازالشه او جز مشتی استخوان چيزی برجای نماند
 خان بجايى رسيد که جمعى تيغها بر روى يکديگر  يد که ازدحام صوفيان براى خوردن گوشت جسد شيبکبود، ميگو

عالوتًا شاه دستور . کشيدند، و آن مرده بخاک و خون آغشته را مانند الشخوران از يکديگر مى ربودند و ميخوردند
آمد و ازکاسه سر شيبک خان جامى زرين داد تا ازکاسه سر اوجام شراب درست کنند، اين دستور فورى به اجرا در

  ) ۴. (درست کردند و در مجلس بزم شاه بکارگرفته شد
به حيث مذهب رسمى دولت با شديد ترين استبداد سياسى و مذهبى وقتل عام هاى » شيعه«در دوره صفويان، مذهب 

تار دسته جمعى قرارميگرفتند گروه هاى قومى و مذهبى غير شيعى مورد توهين و آزار و حتى کش. گسترده همراه بود
و با اعمال قتل و شکنجه و خشونت و مصادره دارائى وادار ساخته ميشدند تا ازمذهب خود برگردند و به مذهب شيعه 

سياست رسمى و مذهبى شاهان صفوى،به تمام معنى يک سياست فاشيستى بود، که تحمل مذاهب وديگرگروه . بگرايند
  . ى نداشت هاى مذهبى را درکنار مذهب رسم

و در مسجد جامع . شاه اسماعيل پس از فتح مرو و برپا کردن کله منارى از جمجمه کشتگان ازبک به هرات آمد
در اينجا امرشاه ازطرف حافظ زين الدين هراتى نقض ،وجابجا درمسجد کشته . منشور فتح هرات قرائت گرديد

م لعن ودشنام بفرستد و او انکارکرد، قزلباشان فورًا از گوياحيدرمداح، ازحافظ خواست که به سه خليفه اول اسال.شد
سپس . ومرده اش راهم درچهارسوق شهربرده سوختاندند. ريشش گرفتند و ازمنبر بزير انداختند و جابجا وی را کشتند

شاه اسماعيل در نزديک حوض ماهيان مجلس شرابخوری ورقص وساز برپاکرد وجنراالن خود را مورد بخشش 
عد برای فتح ميمنه واندخوی و بلخ حرکت نمود و پس از فتح آن واليات برگشت وبه استقامت قم حرکت قرارداد وب

  )۵. (نمود
شاه عباس اول دو .نه تنها شاه اسماعيل صفوی، بلکه تمام شاهان اين سلسله اشخاص ظالم ومستبد وخون ريز بودند

را کور و سومى ) محمدميرزا و اماقلى ميرزا(ود برادرش را بايک برادرزاده و عمويش اش کورکرد، سپس دو پسرخ
. آخرين پسرش که طاقت کورى را نداشت خود کشى کرد. وليعهد را نيز بطرز فجيعى به قتل آورد) صفى ميرزا(

نويسنده ديگری ازدرنده خوئى شاه عباس اول پرده ) ۶.(وبدين ترتيب هيچ فرزند ذکورى از شاه عباس باقى نماند
 را تا اخرعمرزندانى نمود، دوپسرش راکور وصفى ميرزرا به قتل آورد ويکى از دختران خود پدرش: برميداردکه

 ) ٧.(راکه شش ساله بود، دوشقه کرد
. جانشين شاه عباس اول، پسر صفى ميرزا به نام سام ميرزا، در سفاکى دست کمى از جدبزرگش شاه اسماعيل نداشت 

او زن و مادرخود . کشت و اين کشتار را از نزديکان خود شروع کرد سال سلطنت خود بدون وقفه آدم ١٤اودر طول 
پسر شاه عباس دوم بنام صفى ) ٨.(را نيز کشت و در يک شب بدمستى فرزند شيرخوار خود را بدرون آتش انداخت

ربارو ميرزا که بعد از نام گذارى خود را شاه سليمان ناميد، از همان آغازجانشينى عده زيادى از اعيان و اشراف د
  ) ٩. (رهبران نظامى را از دم تيغ گذرانيد
، يکى از بزرگان تسنن هرات بنام خواجه کالن غوريانى را )م١۵٢٨( هجرى٩٣٤بدستور شاه طهماسب اول در سال 

، به )حاضربه گرويدن به مذهب شيعه نشده بود(که از دستورات چماقداران متعصب صفوى سرباز زده بود
ابتدا او را زنده پوست کندند و بعد پوست او را ازکاه پرکرده بر سر چوبه دار تعبيه چهارسوق شهرهرات بردند، 

و در سال بعد خواجه کالن ديگرى از غوريان را به تبريز برده ، بفرمان شاه خجسته نژاد او را از مناره . کردند
ان امير ديباج را بفرمان همايون و در همين سال مظفر سلط. نصريه از خصيه هايش آويختند تا به مشقت تمام جان داد

 ) ١٠.(در قفس آهنين گذاردند و از ميان دو مسجد تبريز آويختند و آتش زدند
داد و اين ميرزا همراه با شيخ مجدالدين » طهماسب ميرزا«م شاه اسماعيل هرات را به پسرخود ١٥١٥در سال 

دست تعدى درازکرد و بغرض تحصيل پول و کار گزار طهماسب ميرزا، اميرخان در هرات . کرمانى به هرات آمد
مردم هرات که از ظلم و تبعيض مذهبى . مال بيشتراز مردم، نفوس را سرشمارى کرده مبلغ گزافى بر آنهاحواله نمود

خان پسر محمدخان هللا حکومت داران صفوى بتنگ آمده بودند ، غايبانه از حکومت ماوراءالنهر کمک خواستند، عبيدا
بعد .  برهرات حمله نمود مگر در برابر قشون صفوى کارى از پيش نبرد و ناکام باز گشت١٥٢٠شيبانى ازبک در

را بجاى طهماسب ميرزا به حکومت هرات » سام ميرزا«ازين حادثه شاه اسماعيل صفوى پسر ديگرخود 
تی را با خود و طهماسب ميرزا، وقتی هرات را ترک ميداد استاد کمال الدين بهزاد، نقاش معروف هرا) ١١.(فرستاد

 .به اصفهان برد و اوبعد ازآن در اصفهان به شهکاري های هنری خويش ادامه داد
آخرين شاه صفوی شاه سلطان حسين که چندهزار حديث از برداشت و در کمترين کارى بدون استخاره تصميم 

 قهارى شد، ونسبت نميگرفت، شش سال پس از سلطنت ، زهد و تقواى روزهاى نخستين را کنار گذاشت وباده نوش
بطوريکه خواجه سرايانش درکوچه هاى ُجلفا ميگشتند و هرجا «به حرمسراى خود نيز عالقه مفرطى پيدا کرد، 

اين پادشاه پارسا، بيش ازهرچيز سرگرم امور .دختريا زن زيبايى مي ديدند او را براى شاه اختطاف ميکردند
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بت با يکديگر بمنظورارضاى حس زن دوستى شاه ، زيبا ترين حرمسراى خويش بود و اميران و حکام اياالت در رقا
  )١٢(» .دختران اتباع قلمرو خويش را به زورگرد آورده به حرمسراى شاه و بستگان او ميفرستادند

درعهد شاه حسين صفوی تعصبات مذهبى روحانيت شيعه چنان اوج گرفت که سبب شد دراکثريت اياالت تابع ايران 
ق، بلوچان برکرمان حمله نمودند، ١١١١چنانکه درسال .  به شورش وطغيان بزننداقليتهاى مذهبى دست

ق، ُکردان سنى دست به ١١٢٧م، ابداليان هرات، درسال ١١٢٦ق، مردم قندهارقيام کردند، و درسال ١١٢١درسال
همين سال در. ق، بلوچها وعربهاى مسقط سر به بغاوت برداشتند١١٣٤ ُلرها و در١١٣٣درسال . قيام بزرگى زدند

ق، درشيروان حميت مذهبى اهل تسنن به غليان آمد و برهبرى حاجى داؤد مدرس برشماخى کرسى شيروان ١١٣٤
حمله کردند و در آن حادثه چهارتا پنج هزار اهل تشيع را از دم تيغ گذشتاندند و به هوادارى ترکيه عثمانى شعار 

  )١٣. (دادند
ى ، در تون خراسان سر از اطاعت دولت صفوى برتافت ونيروهاى هجرى ، ملک محمود سيستان١١٣٤در همين سال

قرن ٢٥سرکوب شورش را درهم شکست ومتعاقبًا مشهد و نيشاپور را تسخير و اعالم استقالل نمود و برسم کيانيان 
و درکرمان سيد احمد خان نوه ميرزا داود عصيان داشت، . قبل درمشهد تاج پوشى نمود و خود را شاه خراسان ناميد

  )١۴. (دربلوچستان و بنادر سلطان محمد مشهور به خرسوار يکه تاز ميدان بود
 ميالدی برای بيش از دوصد سال بر حصص غربی و جنوب غربی ١٧٠٨ تا ١۵٠۶خالصه تسلط اجانب از سال 

 هند تحت نفوذ دولت بابريان)  م١٧۴٧(بطول انجاميد و قسمت های شرقی کشور تا تا سيس دولت معاصر افغانستان 
در طول  اين دوره دربخش غربی افغانستان، سيطره دولت صفوى توسط اردوى نيرومند قزلباش حفظ . باقی ماند

دراين مدت طوالنی انواع ظلم . ميگرديد که کوچکترين حرکت ضد صفوی را با شديدترين مجازاتها پاسخ ميگفتند
ته شده بود، برمردم هرات نيز وبخصوص برکسانی واستبداد مذهبی ومالياتی که برمردم سنی مذهب قندهار روا داش

لب به لعن ) سه خليفه اول( که حاضر نشده بودند تا از تسنن دست بردارند و به خلفای نخستين  اسالم
بکشايند،رواداشته ميشد واغلب باکشتارهاى دسته جمعى و تاراج دارائی مردم  همراه بود و باچنين سياستى دولت 

 قرن هژدهم از مبارزات آزادى خواهانه مردم جلوگيرى کند، مگراز اوايل قرن هژدهم به بعد صفوی توانست  تا اخير
آنطوريکه گفتيم، کارد به استخوان مردم رسيده  وديگر تحمل ناپذير شده بود ويگانه راه عالج را درقيام برضد سلطه 

در ادامه اين مقاومتها قيام . رفتندصفويان تشخيص دادند وتا حصول آزادی کامل خود دست از مقاومت ومبارزه نگ
 .ابداليان، يکی ديگر از قيام های رهائی بخش ملی است که در سطور زير سيرآن را از نظرميگذرانيم

  

 : قيام ابداليان درهرات
خان هوتکی، استقالل خود را اعالم کرده بود و برای   ميالدى، هنگامى که قندهار به رهبرى ميرويس ١٧١٠در سال 
گرفت،  آمادگى می)١۵(آمد  هزارنفرى صفوى که تحت فرمان کيخسرو به سوى قندهار پيش مى ٢٥ با سپاه مقابله
بنابرتقاضای ابداليان هرات از ملتان ) از خانواده حيات سلطان سدوزائی( خان  هللاخان ابدالی  با پسرش اسدا هللا عبدا

تفاقًا  درفراه با قشون صفوى که عازم قندهار ا.عازم هرات بودند تا رياست قبيله ابدالی هرات را برعهده گيرند
بودند،برخوردند وچون دراين سپاه محمدزمانخان سدوزائی با عده ای از ابداليان مهاجر کرمان همراه بودند، آنها هم 

مگر در جنگ با نيروهای ميرويس خان شمشيراز نيام نکشيدند ومنافع ملی را برمنافع بيگانه . به اين سپاه پيوستند
در هرات  «:وبگفته فرهنگ.  خان، آنان به هرات بازگشتند پس از شکست سپاه صفوى توسط ميرويس.يع دادندترج
اما . خان شاملو همکار شد آورد وبا بيگلر بيگى ايرانى موسوم به عباسقلـى  خان، رياست ابداليان را بدست  هللا عبدا

 حکمران ايرانى از نفوذ روزافزون و اقبال مردم به بزودى روابط آنها به هم خورد و بنا بروايت جهانگشاى نادرى،
 ) ١۶. (» خان زندانى ساخت هللا او به خوف افتاده او را با پسرش اسدا

خان و پسرش با مشاهده پيروزى غلزائيان ملهم و مصمم شده بودند تا آنان نيز خود را از  هللا لکهارت، برآنست که عبدا
خان که از نيت و مقاصد ايشان آگاه و متوهم شده بود، پدر و پسر را بزندان  عباسقلـى. زير يوغ سلطه ايرانيان برهانند

 خان با استفاده از آن  هللا خان و اسدا هللاطولـى نکشيد که در اردوى قزلباش هرات آشوبى به پا خاست و عبدا. افکند
رفتند و آنها را براى هرج و مرج از زندان فرار کرده و به ميان اقوام خود در کوه دو شاخ غوريان در غرب هرات 

بزودى عشاير ابدالـى مقيم هرات و سبزوار و فراه آمادگى خود را براى . قيام بر ضد سلطه صفوى تحريک نمودند
آورى اقوام خود بودند، جعفرخان   خان مشغول جمع هللاخان و پسرش اسدا هللا در هنگامى که عبدا. قيام ابراز داشتند

. ها و ابداليان ماموريت گرفته بود، وارد هرات شد فوى براى انقياد غلزايىاستاجلو، سردار جديدى که از دربار ص
وقتيکه قيام کنندگان به شهر نزديک شدند، جعفرخان استاجلو قواى خود را به غرض مقابله با آنان از شهر بيرون 

ته شدن جعفرخان، سپاه اما ابداليان شکستى نابود کننده بر سپاه صفوى وارد کردند و بر اثر اسير شدن يا کش. ساخت
 ) ١٧.(قزلباش پا بفرار نهادند
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خانه وارد شهر شدند و تمام هوادران صفوى را اسير يا   اهالى شهر از راه برج معروف فيل سپس ابداليان به کمک
 . مجبور به فرار از شهر نمودند و بجاى آنان، ابداليان ساکن سبزوار را جاگزين ساختند

 هجرى مطابق ١١٢٩ رمضان ٢٦خان در تاريخ  هللا  خان و پسرش اسدا هللاتحت رهبرى عبداسان قيام ابداليان  بدين
اما آنان از اعالن پادشاهى خود دارى کردند و تنها به عنوان رئيس عشاير ) ١٨. ( ميالدى به موفقيت انجاميد١٧١٦

مشهد از اين حادثه آگاه شد، بگفته لـکهارت، وقتى منصورخان حکمران . ابدالـى در هرات به استقالل خود دوام دادند
در محل . با اردوى عظيمى آهنگ هرات کرد، اما او و سربازانش سرنوشتى بهتر از سرنوشت جعفرخان نداشتند

 خان جلو او را گرفت و پس از نبردى مختصر شکستى سخت به او وارد آورد که خود را به مشکل تا  هللاغوريان اسدا
ن به گوش شاه سلطان حسين در اصفهان رسيد، شاه او را از مقامش عزل چون خبر هزيمت منصورخا. مشهد رسانيد

 عليخان  فتح. خان ترکمان ميرشکارباشى را در رأس قواى ده هزار نفرى بسوى خراسان اعزام کرد کرد و فتح علـى 
ه سکه ٓاالت ضريح زيارت امام رضا را ذوب کرد م، مقدارى از زينت ١٧١٦به مجرد ورود به مشهد در سپتامبر 

الذکر به سوى هرات  سپس با تدارک توپخانه قوى در رأس اردوى فوق. ضرب نمود و ميان سپاهيان خود تقسيم کرد
هللا ها به سرکردگى اسدا واقع در سه منزلـى غرب هرات با ابدالـى )  کهسان (او و لشکريانش در کوسويه . پيش تاخت

 لشکريانش براى قشون صفوى جاخالـى کردند و بسوى هرات  خان و هللادر تصادم آغازين اسدا. خان تالقى گرديدند 
  .عقب نشستند

همينکه مقدارى از کوسويه بداخل هرات .  خان به گمان پيروزى قطعى بر ابداليان بدنبال لشکر ابدالـى تاخت  فتحعلـى
اندند و حمله هولناکى خان و لشکريانش ناگاه رخ برگشت هللا  ايشان هنوز بدنبال مانده بود، اسدا پيش رفتند و توپخانه

 خان از دم شمشير ابداليان گذشتند و فقط عده قليلـى از  علـى در نتيجه اکثريت سربازان فتح. برقشون صفوى نمودند
خان را به مشهد  علـى  هزار نفرى توانستند از آن معرکه جان بسالمت برده، خبر شکست و نابودى فتح  سپاه ده 
از نا آزمودگى فرمانده آن ) هزار نفر ناچيزى خوانده شده؟ ده (ال سپاه ناچيز صفوى لکهارت با تأسف به ح. برسانند

) اند  شده  که بدون شک کمتر از ده هزار مى(سپاه نيز در آن حادثه يادآور شده است، مگر عده جنگجويان ابدالـى را 
و فقط از روى شجاعت و عزم به حصول در حاليکه ابداليان نيز تعليمات نظامى و حربى نديده بودند . دهد بدست نمى 

 . آزادى خود اين پيروزى را بدست آورده بودند
گردد که  لکهارت متذکر مى.  خان توپخانه دشمن را تصاحب کرده بسوى مشهد به پيشروى پرداخت هللادر هر حال اسدا

سرانجام . برخود هموار ساختندهر چند مدافعان مشهد قليل و فاقد سالح الزم بودند، اما آنان رنج محاصره دو ماهه را 
  ) ١٩. (ها از محاصره دست کشيده و به جانب هرات رهسپار گرديدند ابدالـى 
 خان پس از آنکه تمام بادغيس و باالمرغاب و اوبه و شافالن وباخرز و خواف و جام و لنگر واوزن را تا حدود  هللاسدا

در اين هنگام مير  «.  جانب پدر به حکومت فراه گماشته شدمشهد و اسفزار و فراه را زير سيطره ابداليان درآورد، از
.  کرد و رقابت در بين دو قبيله ابدالـى و غلجايى ريشه عميق داشت  خان در قندهار سلطنت مى محمود پسر ميرويس

ت را خيز حوالـى قندهار خارج نموده و مقام رياس هاى حاصل از يکسو غلجائيان که قسمت بزرگ ابداليان را از زمين
بدوْا به همکارى عمال ايرانى و بعد با از بين بردن آنها ضبط کرده بودند، حاضر نبودند از اين امتيازات صرف نظر 

و کرمان در نيمه ) بکوا(ها که بعضى در هرات و برخى در دشت های بى حاصل فراه  و از ديگر سو ابدالـى . کنند
وادى شاداب رود ارغنداب را در سر داشتند، بديهى است که در اين بردند، هواى بازگشت به قندهار و  تبعيد بسر مى

 شان بر تضاد منافع اقتصادى طبقه حاکم قرار داشت امر حتمى بود و حتى  حال تصادم بين اين دو عنصر که مخالفت
 فراه موضوع فعلـى منازعه شهر و منطقه.  توانست از آن جلوگيرى نمايد خصومت و تهديد مشترک دولت ايران نمى

در جنگی که ميان نيروهای اسداهللا . بود که ابداليان در آن جاگزين بودند، اما شاه محمود هم به آن چشم داشت
محمود  رخ داد، اسداهللا، سردارشجاع سدوزائی کشته شد و در کنار خاشرودسدوزائی ومحمود هوتکی درمحل دالرام

شانه اطاعت از او فرستاد و شاه به او لقب حسينقلـى را از تن جدا کرده نزد شاه حسين به نهللا هوتکى سر اسدا
  )٢٠(».بخشيد

    . بدينسان اليه ديگری بررقابتها ومخالفتهای قبلی ميان اين دوقبيله نيرومند کندهاری افزوده شد
  

بط کرده که مطابق م ض ١٧١٩ هجرى مطابق ١١٣٢تاريخ اين حادثه را ) ١٤ ص (مرحوم غبار در کتاب احمدشاه بابا 
 هجرى ١١٣٢ ايکه به آن مناسبت گفته شده است و نتيجه آن  و محاسبه مصرع) ٥٣ص (التواريخ  ت با ضبط مجمع اس

  . بدست آمده است
  

  :رقابت برسررهبری هرات 
 خان در هرات، رقابت شديدى در بين دودسته از بنو اعمام سدوزائى بر سر رهبری  هللابا از ميان رفتن اسدا

 خان سدوزائى، رئيس سابق عشاير ابدالـى قندهار  يکى از اين دو دسته، پسران دولت. شدوحکمرانى آن واليت آغاز 
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خان پسر حيات  هللا بودند که پدرشان  به تحريک گرگين در شهر صفا دستگير و به قتل رسيده بود و ديگرى عبدا
 . سلطان، رئيس عشاير ابدالـى مقيم ملتان و پدر اسداهللا خان مقتول

مورد حمله قرار )  پدر احمد شاه درانی (خان پدراسداهللا از طرف محمدزمانخان هللا که سر انجام عبدانويسد  لکهارت مى
خان الکوزائى که يکى از روساى بزرگ  مگرغبار مدعى است که عبدالغنى ) ٢١.(گرفت و اسير و بزندان سپرده شد

هذا به ساير رؤساى جرگه قومى خان دل شکسته کارى ساخته نيست، لهللا  ديد ديگر از دست عبدا هرات بود، مى
جرگه هرات هم به انتخاب . پيشنهاد انتخاب رئيس جديدى را نمود و ضمنأ زمانخان را اليق اين کارپيشنهاد کرد

  )٢٢ .(زمانخان رأى دادند و در نتيجه او  بحيث رئيس انتخاب شد
 ساخت و سپس براى دفع هر گونه خان که مرد اليق و فعالى بود، تمام قواى ملـى هرات را با هم متفق  زمان 

ديرى نگذشت که سردار ديگرى براى مقابله با اوضاع هرات .  صفوى خود را آماده کرد لشکرکشى از جانب دولت
او پس از تهيه سپاه و توپخانه مهجز . خان ترکمان، داروغه اصفهان بود  قلـى  اين سردار، صفى. از اصفهان روانه شد

هاى يموت و کردهاى آن نواحى را فرو  خان در خراسان ابتدا شورش ترکمن  قلـى  ىصف. رهسپار خراسان گرديد
خان به  قواى ابدالـى به سرکردگى محمدزمان . نشاند و سپس براى سرکوبى قيام ابداليان بسوى هرات حرکت کرد

 به آن محل وارد شدند، وقتى سپاه ايران. خان نشست  قلـى پيشواز دشمن شتافت و در کافر قلعه به انتظار ورود صفى
اما همينکه جنگ آغازشد تيراندازان ماهر ابدالـى تلفات سنگينى ) ٢٣(تعداد آنها بگفته الفنستون دوچندسپاه ابدالى بود،

خان چون ديد  قلـى صفى . خان را از پيش برداشتند  قلـى بر دشمن وارد کردند و پس از حمله شديد خود، قواى صفى
ر لشکر او وارد آمده بدون آنکه کارى از پيش برده باشد، پس مرگ را بر ننگ ترجيح داد و شکستى جبران ناپذير ب

 ) ٢۴ .(خود  برعراده باروت نشست و آن را آتش زد و قطعه قطعه شد
 ١١٣٢لکهارت تاريخ وقوع اين حادثه را متذکر نشده، اما پوهاند حبيبى و جى، پى، تيت، وقوع اين جنگ را در سال 

 )   ٢۵.(اند نشان داده) گويند اسالم قلعه مى که امروز ( ميالدى در کافر قلعه ١٧١٩ هجرى برابر
بهرحال محمد زمان خان پس ازاين پيروزى برسپاه صفوى، تا دوسال و پنج ماه ديگر با کمال شکوه و آ را مى در 

خان پسر  ان، محمدبا مرگ محمدزمانخ. م از دنيا چشم پوشيد ١٧٢٢=  هجرى ١١٣٥هرات حکومت کرد و بسال 
. خان، به هواى حکمرانى قدم در ميان گذاشت و بر طبق فيصله جرگه قومى به حکمرانى هرات برداشته شد هللا عبدا

)٢۶ .( 
اما محمد خان چنان ستمگر از آب بدرآمد که ابداليان از انتخاب خود پشيمان شده او را کنار گذاشتند و ذوالفغارخان 

، )م ١٧٢٤( هجرى ١١٣٧در سال . بجاى او برياست و حکمرانى هرات برداشتندخان را  زمان پسر بزرگ محمد
خان در مقام  خان به عزم خونخواهى پدر خود از ملتان وارد هرات شد و با ذوالفقار هللا خان پسر ديگر عبدا رحمان 

دانستند،  د مى طلبانه را موجب تضعيف قدرت قبيله خو هاى قدرت  معارضه برآمد، اما چون ابداليان اين کشمکش 
سرانجام جرگه ئى داير کردند و در آن فيصله بعمل آمد که ذوالفقارخان بحکومت باخرز ورقيب او رحمان خان 

هجرى ١١٣٩( خان بحکومت هرات مقررگرددهللا يارخان پسر ديگر عبداهللا بحکومت فراه گماشته شوند وا
  ).م١٧٢٦=

ه مردى شجاع و متهورى بود، قرار گرفت و ابداليان يارخان بزودى مورد ادعاى ذوالفقارخان کهللا  اماحکومت ا
يارخان را به  هللا مجددأ براى آنکه مبارزه بخاطر قدرت را مهار بزنند، به تدوير جرگه قومى پرداختند و در نتيجه ا

وامور هرات بدست يک شوراى ريش سفيدان قومى ) ٢٧(خان را به فراه فرستادند و ذوالغقار) باالمرغاب(ماروچاق 
 . ه شدسپرد

گر چه ابداليان . هرات مورد تهديد نادر افشار قرار گرفت) هجرى ١١٤٠( م١٧٢٧يک سال بعد از اين انتخابات در 
شد که نادر افشار از جنس  نشينى نمايند، اما معلوم مى  مقيم هرات توانستند جلو نادر را بگيرند و او را وادار به عقب 

 يارخان را از باال مرغاب  هللابنابر اين ا. ى است که تا هرات را مسخر نکند، از عزمش بر نخواهد گشتمردان ديگر
 . و ماروچاق مجددأ به هرات خواستند و او را به حکمرانى هرات برداشتند

 

 : مقاومت در مقابل نادرافشار
هاى   و روسيه است و هم حکومت نادر که مي ديد شاه اشرف در شمال ايران مصروف جنگ با ترکيه١٧٢٧در سال 

گى ميکنند و در ميان آنها خصومت قبلى نيز وجود دارد، از  مستقل قندهار و هرات هر کدام جدا و دور از هم زنده 
 هاى  در قدم اول قلعه. اين اختالفات داخلى حکومات افغانى استفاده کرده، همراه شاه طهماسب بر هرات حمله کرد

اهل سنگان به دفاع شديد .  يى از ابداليان هرات بودند، در محاصره گرفت اهل آنها شاخهسنگان وبهدادين را که 
نادر از مقاومت ساکنان سنگان چنان خشمگين شد که پس از تسخير سنگان امر کرد تمام اهل قلعه را از دم . پرداختند

 را براى نبرد با نادر آماده کردند و از خود) واقع در هفده ميلى جنوب غربى سنگان(افغانهاى بهدادين . تيغ بگذرانند
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ها بيارى آنها شتافتند و سپس در برابر  هزار از ابدالى  هشت-در نتيجه در حدود هفت . هرات تقاضاى کمک نمودند
در . آرايى کردند صف ) واقع در چهل ميلى غرب سرحد فعلى ايران و افغانستان(نادر و لشکر او در حوالى سنگان 

ها سرانجام ضربت مهلکى به قواى نادر وارد کردند تا جايى که نادر مجبور  ن طرفين واقع شد، ابدالىنبردهاى که بي
 ). ٢٨. (نشينى شد و به مشهد بازگشت به عقب 

کشى از مشهد باتفاق  آورى وسايل لشکر مجددًا نادر بعد از فراهم )  م١٧٢٩سوم مى (هجرى ١١٤١شوال ۴در 
افغانهاى ابدالى که از قصد حمله دشمن آگاه شده بودند، به رفع اختالفات . کردطهماسب بعزم تسخير هرات حرکت

 . پرداختند
 يارخان  رؤساى که در اين وقت براى به دست گرفتن قدرت و زمام امور هرات ميکوشيد، عبارت بودند از اهللا

يارخان  سر انجام اهللا . شاه درانی احمدخان و برادر ارشد  زمان خان پسر بزرگ محمد  خان ابدالى و ذوالفقار پسرعبداهللا 
 . به حکومت هرات و به رياست قواى عمده ابدالى منصوب و رقيب او ذوالفقارخان به حکومت فراه انتخاب گرديد

دو لشکر در نزديکى . خان از هرات بسوى شمال غربى باستقامت کافر قلعه پيش رفتند يار قواى هرات بسردارى اهللا 
ها را بسردارى  خان، ايرانى ها بفرماندهى محمد زمان  يدند و در اين جا بود که ده سال قبل ابدالىکافر قلعه بهم رس

 ها در يکى از حمالت خود صفوف پياده نظام ايران را از هم  جنگ آغاز شد و ابدالى. قليخان شکست داده بودند صفى
. کردند و يکى از سرداران ابدالى به هالکت رسيدمتالشى ساخت، ولى قواى سواره نظام نادر حمله شديدى بر افغانها 

 خان ابدالى خود را به نادر نزديک کرد و با نيزه ضربتى بر نادر حواله نمود که پاى  در اين گيرو دار حاجى مشکين
 ). ٢٩(راست نادر از اين ضربت زخمى شد 

  ياکهسان(در بيرون کوسويه . دنبال کردندها به هريرود عقب نشينى کردند و سپاهيان نادر آنها را  روز بعد ابدالى 
. جنگى سخت ديگرى درگرفت که اينبار هم پيروزى نصيب قشون نادر شد) واقع در شصت ميلى شمال غربى هرات

قواى ابدالى مجددًا آماده نبرد شدند و در دهکده رباط پريان در شش ميلى شمال هريرود جنگى هولناک ديگرى 
ها به شهر عقب نشستند و تا  فت و از هر دو طرف گروهى کشته شدند، باالخره ابدالى درگرفت که تا ظهر ادامه يا

خان قرار شد با نادر صلح  يار  اهللا  جانب.چهل و هشت ساعت بعد که طوفان باد جريان داشت، جنگ ديگرى واقع نشد
خان با قواى  ر رسيد که ذوالفقاردر همين موقع خب. خان خود را تسليم کند يار کند، ولى نادر اصرار ورزيد که اهللا 

مسلح و تازه دم خود از فراه به کمک هرات ميرسد، نادر با اطالع از اين خبر عده از قشون خود را براى جلوگيرى 
قواى ذوالفقار خان به شهر، مامور کرد و خود با عمده قوايش در محله شکيبان واقع در بيست و پنج ميلى غرب 

  ).٣٠(هرات موضع گرفت 
همينکه آتش نبرد . خان مجددًا خود را براى نبرد آماده کرد يار خان پيوست و اهللا  يار اى فراه نيز شبانه به اردوى اهللا قو

جنگ تا شام ادامه . خان بر اردوگاه نادر حمله برد و باروبنه قشون نادر را به غنيمت گرفت گرم شد، قواى ذوالفقار
ها در گرفت ولى سرانجام درهاى شهر  چند جنگ ديگر به وقفه. شته شدند يى از هر دو طرف متخاصم ک يافت و عده

يارخان  پيمايى از روى صلح بروى نادر گشوده شد واهللا    هزار نفر سرباز ايرانى و دو ماه راه  هرات به بهاى خون سه
  ) ٣١. (مجددًا به حکومت آنجا ابقاء گرديد

 

 : طغيان ذوالفقار خان
خان در دفاع از هرات اعتبار و حيثيت ملى او را در نظر مردم هرات و به خصوص طايفه  اشتراک فعال ذوالفقار

درهنگامی که نادر مصروف جنگ در آذربائيجان بود، برخی از سران ابدالی قصد داشتند .ابدالى دو چندان باال کرد
ها  ذوالفقارخان را از فراه به آن.برمشهد حمله کنند وآنرا متصرف شوند، ولی اهللا يارخان با اين نظرمخالفت ميکرد

خان به مخالفت با ذوالفقارخان پرداخت و  مدت سه  يار اهللا . هرات خواستند،تا به اين خواست خود جامه عمل پوشند
خان در ميان مردم  افزون ذوالفقار سرانجام اهللا يارخان از اعتبار روز.ماه اين مخالفت با اعمال خشونت دوام کرد

به بهانه شکار از )  هجرى١١٤٣( ميالدى ١٧٣٠ ترسيد و روزى از روزهاى تابستان سال هرات، بر جان خود
خان نوشت که به قصد گرفتن انتقام   يى به عنوان ذوالفقار هرات بيرون شد و چون در حدود کافر قلعه رسيد، نامه

ميکنم و اردوى گرفته بر تو خون پدر خود از تو، من به مشهد ميروم و نادر را از قصد طغيان تو بر ضد او آگاه 
 ) ٣٢. (حمله خواهم آورد

  خان بگرمى پذيرايى کرد و چون از زبان اهللا  يار الدوله در مشهد از اهللا در اين هنگام برادرنادر ابراهيم خان ظهير
ر نيز خان بر ضد نادر آگاه شد، به تحکيم برج و باروى مشهد پرداخت وبه بادرخود ناد يارخان از ظغيان ذوالفقار

 هزار نفر به طرف ٨خان در رأس  ذوالفقار) م١٧٣٠ژوئيه ٢٣( هجرى ١١٤٣در اوايل ماه محرم سال . اطالع داد
 ) ٣٣. ( خان برادر نادر را درتمام نبردهاييکه در بيرون مشهد درگرفت منهزم ساخت مشهد پيش راند و ابراهيم
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خان با  قشون افغانى برهبرى ذوالفقار. گ ميدان اقدام کردبه جن) کوه سنگين(خان در سمت  در يکى از روزها ابراهيم 
قشون افغانى با يک . حمالت تند قلب سپاه او را در هم شکافت و قوماندان سپاه تفنگدار دشمن باقرخان زخم برداشت

لب پيادگان سپاه ايران از ترس و هول بسيار اغ. حمله عمومى سپاه مخالف را از پيش برداشت و به تعقيب پرداخت
ها را بر روى  خان توانست خود را به شهر برساند و دروازه  ها انداختند و از بين رفتند، فقط ابراهيم  خود را در چاه
 . خان شهر مشهد را در محاصره شديد کشيد ذوالفقار) ٣۴.(مهاجمين ببندد

 يى به  بزرگان مشهد نامه رضا قلى ميرزا پسر نادر و ١١٤٣محمد کاظم مينويسد که در ختم جنگ روز سيزده محرم 
خان  قواى ذوالفقار.هاى سريع السير بآذربائيجان فرستادند و از او کمک خواستند نادر نوشتند و آن را به وسيله پيک

چندين شب پى هم در اطراف قلعه مشهد گشت زدند تا راه دخول و يا حمله بر آن را دريابند ولى هيچ چيزى 
در نتيجه معلوم . در اطراف قلعه دستگير و از آنها جوياى راه حمله بر شهر شدنددستگيرشان نشد، روزى افرادى را 

 هاى چابکى از موضوع به نادر  شد که اهل شهر در انتظار ورود نادر دقيقه شمارى دارند و ده روز شده که پيک
 بعمل آمد که عجالتا به خان موضوع را با بزرگان لشکر در ميان گذاشت، سرانجام فيصله ذوالفقار.  اند اطالع برده

 العمل نادر به  هرات برگردند، بالنتيجه قشون ابدالى براه افتادند و به زودى به هرات رسيدند و در انتظار عکس
خان و حمله قشون ابدالى بر مشهد مطلع  نادر وقتى از موضوع طغيان ذوالفقار. تحکيم برج و باروى هرات پرداختند

. مى خود پرداخت، در نتيجه تصميم گرفته شد که هرچه زودتر بايد به مشهد برگردندشد، به مشوره با بزرگان نظا
 ). ٣۵(نادر با سپاه خود به مشهد برگشت و ميگويند هفت منزل راه را يک منزل ميکرد 

ميرزا رسيد و خبر ترک محاصره مشهد را باو  وقتى نادر در حدود اصفهان رسيد، پيک ديگرى از جانب رضا قلى
وقتى به مشهد . ومدتى باستراحت پرداخت و سپس دوباره راه خراسان را در پيش گرفت. ادر قدرى آرامش يافتن. داد

 خان اخطار داد که باستقبال او بيرون نيايد واال کشته خواهد شد، ابراهيم خان به ابيورد  رسيد به برادر خود ابراهيم
را که در نبرد با قواى ابدالى از خود ضعف و سستى نشان نادر وارد مشهد شد و با اطالع از موضوع آنهايى . رفت

 . داده بودند، توبيخ نمود و آنهايى را که فرزندان يا پدران خود را از دست داده بودند، دالسا نمود
سپس . هاى خود برگردند و تا ميتوانند اسپان خود را فربه کنند يى از سپاهيان خود را رخصت داد تا به خانه نادر عده 

 ) ٣۶. ( کردن شورش قبايل، ايرسارى، ترکمن تکه، يموت و ساروق رهسپار ابيورد و مرو شد راى خاموشب
با تهيه . کشى بر هرات تهيه گردد کردن قبايل ترکمن، نادر دستور داد آذوقه و علوفه کافى براى لشکر پس از خاموش 

وقتى اردوى نادر به خواف رسيد نادر ) ٣٧. (د هزار نفرى نادر به جانب هرات به حرکت افتا٣٦آذوقه کافى لشکر 
خان افشار، حاکم يزد و  يى هم عنوانى امام ويردى  قشونى بسرکردگى محمد بيک مروى بسوى قاين فرستاد و نامه 

کرمان نوشت و بوسيله پيکى آنرا بکرمان فرستاد تا با قواى خويش در قاينات به محمد بيک مروى بپيوندد و از آنجا 
 . ه حرکت کندبعزم فرا

آيد، تمام اقوام ابدالى را که  خان اطالع يافت که نادر با ارودى عظيم خويش بسوى هرات پيش مى هنگامى که ذوالفقار
در محالت اطراف شهر سکنى داشتند، به شهر کوچ داد و پس از استحکام الزم شهر، براى مقابله با نادر، در رأس 

طى . اردو زدند) کوسويه(ى نگذشت که هر دو لشکر در ناحيه کوهسان دير. اردويى به پيشباز نادر پيش راند
خان تلفات زيادى داد، زيرا به قول  نبردهاى نخستين که در محل جوى نقره نزديک کهسان درگرفت قواى ذوالفقار

) نگردانندقسم به صيغه طالق ياد کرده بودند که تا جان در بدن دارند از رزم رو (خان  محمد کاظم، لشکر ذوالفقار
گونه قشون ابدالى که حمله را اول آغاز کرده بودند بدون ترس و هراس از مرگ خود را تا بيست قدمى نادر که  بدين 

در اين هنگام توپخانه نادر به صدا درآمد و در ظرف نيم ساعت هفت تا هشت . در قلب سپاه خود قرار داشت رسانيدند
 انديشه از کشته شدن ننموده در  طايفه افاغنه«محمد کاظم ميگويد که . دهزار نفر افغانى را به خاک و خون کشاني

 ) ٣٨. (» تر ميشدند جنگ حريص
نشينى شد و   هزار تلفات کشته و زخمى، مجبور به عقب  خان بروايت محمد کاظم، بعد از دادن بيست سرانجام ذوالفقار
نادر نيز با اردوى خود از . مق از شهر دفاع نمايندو به سربازان خود دستور داد که تا آخرين ر. به شهر بازگشت

اما هنوز نادر به پل ماالن نرسيده بود که پيکى از جانب شاه حسين . جوى نقره حرکت کرده بسوى پل ماالن براه افتاد
. ند شدها به زودى وارد هرات خواه خان خبر آورد که دوازده هزار نفر سپاه قندهار به کمک ابدالى هوتکى به ذوالفقار

حاکم فراه که برادر ذوالفقارخان خوانده (خان ابدالى  بار، پيک ديگرى از جانب عليمردان همزمان با اين خبر مسرت
از اين اخبار . وارد هرات شد و خبر آورد که هشت هزار نفر سپاه از فراه نيز به زودى وارد شهر خواهند شد) شده

 ) ٣٩. ( گى گردتند ى يک جنگ خونين ديگر آمادهسران و قشون ابدالى طبل مسرت نواختند و برا
خان ناصرى با سه هزار نفر سوار و پياده به کمک هرات از  مرحوم غبار مينويسد که در چنين وقتى سيدال 

اين افسر مشهور درتاريکى شب حمله هولناکى باالى قشون نادر وارد آورد که بر اثر آن . قندهاروارد هرات شد
پناهنده ) تخت صفر(نادر مجبور شد از جنگ ميدان به سطح مرتفع . ه شد و تلفات بسيارى داداردوى ايران سراسيم
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قشون هرات و قندهار دو روز ديگر دشمن را .  يى از تفنگداران تشکيل کرد و بدفاع پرداخت نادر در اينجا حلقه. شود
خان در داخل شهر جرگه  ذوالفقار. شدزير ضربات متوالى قرار دادند، ولى ژاله شديد باريدن گرفت و جنگ متوقف 

سپس به يک حمله شديد و . يى تشکيل داد و از روسا تعهد آخرين را گرفت که جنگ تا آخرين حد توان دوام داده شود 
نادر بسيار کوشيد که در زير شليک توپ و تفنگ از اين حمله جلوگيرى کند ولى ممکن نشد و . عمومى اقدام کرد

را مرکز ثانوى قرار داده و از آنجا اتصاال ) ساق سلمان(افغانها بزودى قلعه . نشينى کند ر عقب مجبور گرديد بار ديگ
پس با توپخانه . گشتند، نادر مجبور شد که به حمله عمومى و قاطع بپردازد کوفتند و بر مى باالى دشمن ميريختند و مى

   به حمله جديدى دست زد و جنگ از قريه شمسقشون هرات. پيش آمد تا کارى از پيش ببرد، مگر کارگر واقع نشد
اين تلفات واقعًا سنگين بود، زيرا . ولى توپخانه دشمن سه هزار نفر مهاجم افغان را روى هم ريخت. آباد درگرفت

 ) ۴٠. (آورترين افراد قشون افغانى از بين رفته بودند جنگ 
: نويسد که محمد کاظم مى.  طرف گروهى کشته شدندنبرد بعدى در پوزه کفترخان در بيرون شهر رخداد که از هر دو

) ابداليان(در اين روز نيز حربى در نهايت صعوبت دست داد و از طرفين بسيار عرصه تيغ گرديدند و باز مخالفان «
از روز پيشتر قدم استوارتر نموده پاى مردانگى داشتند، چه در برابر عيال و اطفال خود که از باالى بروج قلعه 

نهادند و چون شاهد آفتاب در نقاب حجاب مخفى  گير ايشان شده به نقد جان اعتبارى نمى  کردند غيرت دامن   مىنظاره
 ) ۴١. (»گرديد هر دو طرف به معسکر خود عودت نمودند

خان بعلت نداشتن توپخانه مجهز  سومين نبرد نيز به همان سختى روزهاى اول دست داد که سرانجام قواى ذوالفقار
و بالنتيجه نادر با قشون خود پل ماالن را لشکرگاه خويش قرار داد و دستور .  نشينى بسوى شهر شدند  به عقبمجبور

 . داد محالت اطراف شهر را تا اوبه و شافالن بچاپند و براى قشون آذوقه و علوفه تهيه کنند
ود را بر نقاط حاکم شهر ق شهر را شديدًا در محاصره گرفت و دستجات قشون خ١١٤٤=م١٧٣١نادر، درآغازسال

هزار عسکر خود را براى حفظ  چنانکه ده . موظف ساخت تا احدى را نگذارند که به شهر وارد يا از شهر خارج گردد
سنگر نقره در غرب شهر وده هزار نفر براى حفظ سنگر ناگهان و ماالن در جنوب شهر و ده هزار نفر براى حفظ 

سپاهيان نادر مواشى مردم را که به چرا . قريه اردوخان سنگر گرفتسنگرهاى شرقى شهر بگماشت و خود در 
 . بيرون ميبردند غارت ميکردند

خان تصميم گرفت به حمله قاطع مبادرت ورزد، لذا با سپاه مختصر خود از شهر   روزى ذوالفقار١٧٣١در سال 
زه شرقى شهر به کمک نادر رسيد و در اين وقت مفر. خارج شد و بر سنگر نادر حمله برد، نادر به شدت دفاع نمود

چون خطر شکست قطعى پيش آمد، افغانها برگشتند و با شمشير صف دشمن را . مهاجمين بين دو قوه گير آمدند
شکافته راه بازگشت را باز کردند و به اين صورت بار ديگر افغانها در شهر محصور گرديدند و نادر حلقه محاصره 

ا وجود اين افغانها مجبور بودند که هر روز از شهر خارج شده براى حصول آذوقه با ب. تر و شديد تر نمود را تنگ 
به اين ترتيب مدت چهار ماه جنگ بين دو قوت غير مساوى جريان داشت و . شمشير از ميان دشمن بگذرند و برگردند

ا ايران در دست داشت و مردم شهر هرات دچار قحط غله گرديدند در حاليکه دشمن راه مواصلت ارزاق و امداد را ت
 خان ناصرى بابقيه سپاهش براى حصول آذوقه ازشهرخارج شد  درچنين اوضاعى سيدال.  جنگيد با خاطر جمع مى

 . ولى مجددًا نتوانست به شهر برگردد وبناچار راه قندهار را در پيش گرفت
يى را  ديد، فورًا جرگه  مخالفين خود مى  ها را با کارشکنى  خان که عالوه بر اين حوادث دو دستگى ابدالى ذوالفقار

. تشکيل کرد و اعالم داشت که با وجود دشمنى مقتدر چون نادر، نفاق ما منتج به شکست ماو سقوط هرات خواهد شد
يارخان   طرفداران اهللا . سنجيد، من به فيصله شما قناعت خواهم کرد پس شما براى جلوگيرى از چنين اتفاقى چه مى 

خان که اکنون   بينيم که شما حکومت هرات را به اهللا يار ما مصلحت در آن مى: رگه اکثريت داشتند گفتندکه در اين ج
 پيچم و خير وطن را برخيز  خان جواب داد که من از مشوره بزرگان سر نمى ذوالفقار. در اردوى نادر هست بگذاريد

ف مردم شهر پيغام داد که حاصل اين خونريزى متعاقبًا هيئتى به اردوى نادر رفت و از طر. خود ترجيح ميدهم
نادر . يارخان دوست خود را نزد ما بفرستيد تا شهر را در اختيار او بگذاريم چيست؟ اگر شما هرات را ميخواهيد اهللا 

 ) ۴٢.( يارخان را بشرط اطاعت از او بشهر هرات فرستاد به سرعت اين شرط را پذيرفت و اهللا
وقتی اهللا يار خان واردشهر :"هانی وروداهللا يار خان را به شهر هرات چنين بازگوميکندمحقق افغانی عبدالباری ج

هرات شد،زنان هراتی که ازبام منازل خود منتظر ورود اهللا يار خان بودند، همينکه او را نزديک ديدند شروع به 
اران مرد رشيد و جوان پرتاب سنگ وکلوخ و دشنام های رکيک بر او کردند وگفتند تو بخاطر گرفتن قدرت هز

تودست در دست دشمن ما گذاشتی  وشوهران وفرزندان ما را ازدم شمشير ! برومند را توسط دشمن تباه ساختی
اهللا يار خان از ... حيف است برتونام مرد ونام افغان! ، ای بی غيرت!قزلباشان گذشتاندی، شرم باد برتوای نامرد

 شد وبرسرغيرت آمد ومستقيمًا به سرای ذوالفقار خان رفت و او را شنيدن اين دشنام ها اشک درچشمانش جاری
سخت درآغوش گرفت وگفت تايک قطره خون دربدن داشته باشد از قوم خود دريغ نخواهدکرد وحاضر است همين 
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. داکنون با نادر به جنگ بپردازد و بعد به نادر پيغام فرستاد که هرگز دروازه های شهر بروی نادرگشوده نخواهد ش
نادر از شنيدن پيغام اهللا يار خان سخت به غضب آمد وامر کرد تا پنجصد اسير افغانی راکه در کمپ داشت بدون 

  )۴٣." (درنگ اعدام گردند
خان مطلع شدکه نادر سپاهى را غرض تسخير فراه مأمور کرده است،پس فورًا برادر خود  در همين اثنا به ذوالفقار

دارى  در دفع قزلباش و قلعه « نفر بسوى فراه فرستاد، وبقول محمدکاظم هدايت داد که هزار خان را با سه عليمردان 
شاه خواسته، مردانه ثبات  کوشيده بلده فراه را حراست نمايد و هرگاه کار بر آن تنگ شود، اعانت و استمداد از حسين 

 گرى نموده و در نيمه شب از سمتى  هىدارى و احتياط لوازم سپا قدم ورزد و سفارشات زبانى در باب حراست و قلعه 
خان را با سه هزار نفر بايلغار روانه دارالرفاه فراه  که اطراف آن از سپاه قزلباش خالى بود برادر خود عليمردان

عليمردان خود را بسرعت هرچه تمامتر قبل از ورود امام ويردى بيک و محمد بيک مروى به فراه ) ۴۴(» .کرد
 برج و باره قلعه و حفر خندق آن اهتمام بعمل آورد و طايفه لزگي ساکن آن حدود را انعام رسانيد و در استحکام

  . .فراوان داد و در مجادله بر ضد قواى نادر تحريص نمود
مردم هرات مدت سيزده ماه با وجود قلت آذوقه با رشادت و مردانگى از شهر خود دفاع کردند، سرانجام چون 

لت محاصره طوالنى شهر نيروى مردم را مستاصل ساخت و ديگر کمکى هم از عسرت گرسنگى و تنگدستى بع
خان به نادر پيغام   يى از سران و بزرگان شهر بدون اطالع و صالح ذوالفقار بيرون بآنها صورت نميگرفت، عده

بروى قشون نادر خان الکوزايى به شهر بيايد و شرايط صلح را نادر بپذيرد، البته شهر  فرستادند که هرگاه عبدالغنى
خان و همراهان وى وارد شهر شده بودند و قرار بود  خان وقتى از قضيه آگاه شد که عبدالغنى  ذوالفقار. باز خواهد شد

يارخان که هفت ماه قبل از اردوى نادر جدا شده به شهر  ها را نوشته طرفين امضاء کنند، لذا او هم با اهللا   نامه  عهد
خان  جنگيد، شبانه با اهل بيت خود از شهر خارج و عازم قندهار گرديدند و به عليمردان  مى آمده بود و بر ضد نادر 

خان هم در يک  عليمردان . برادر خود به فراه اطالع دادند که با وابستگان خويش از فراه حرکت کرده به قندهار بيايد
خان با برادرانش بر اثر سعايت  ت، ولى ذوالفقارخان جانب ملتان رف يار اهللا . شب شهر را ترک داد و عازم قندهار شد

 که نادر موفق به فتح قندهارشد آنها به امر نادراز زندان رها وبه ١٧٣٨و در سال [ حسين افتاد  دشمنان بزندان شاه
  ). ۴۵.](مازندران تبعيد شدند

هاى مشهد به نادر خدمت  هنادر هرات را به پير محمد فرمانده کل قواى ملک محمود سيستانى که در گشايش درواز
نادر . و براى اطمنيان خاطر از پشت سر، تمام سران ابدالى را از هرات و فراه تبعيد نمود)  ۴۶.(کرده بود سپرد
 هزار نفر را به خراسان و مشهد و دامغان تبعيد کرد  خان عليزايى شش  خانى الکوزايى و نور محمد بشمول عبدالغنى
ابداليان درتحت . )۴٧(خان را در اردوى خود جلب نمود سران ابدالى منجمله عبدالغنى  يى از   عدهو در عين حال

سرکردگی عبدالغنی الکوزائی ونورمحمدخان عليزائی درجنگ برضد شاه اشرف درايران درکنار لشکر نادر به 
رفتن بخش های نيروهای افغانی در جنگ های مختلف نادر برای پس گ. درستی جنگيدند و پيروزيهايی کسب کردند

اشغالی ايران از چنگ ترکها وروسها در آذربائيجان و داغستان وغيره از موفق ترين نيرويهای رزمی نادر بشمار 
می آمدند و برمبنای همين شجاعت جنگی ابداليان است که وقتی نادر به  فتح قندهارموفق شد، اجازه داد ابداليان 

د و اراضی از دست داده خود را که در تصرف خانهای قبيله غلزائی افتاده دوباره  از هرات وايران به قندهار برگردن
  .بود، دوباره متصرف شوند

  پايان
 : مآخذ و زير نويسها

  ٤٣٣ تاريخ ايران ، نوشته گروهى از مورخين شوروى ، ترجمه کريم کشاورز، ص - ١
  ٢٧٣-٢٧۴ غبار،افغانستان درمسيرتاريخ،  ص -٢  
 ٢۵١ ، مشهد ايران ، ص ١٣٧٠خاک اوليا ، ترجمه عبدالعلى نور احرارى ، چاپ  رادک سيکورسکى ، -٣ 
 ٢۵١، خاک اوليا ، ص ٧٢٤سال، ص ١٤٠٠دکتر شفا، پس از-۴
  ٩٩، عبدالباری جهانی،هرات، پشتانه او لويه لوبه،  ص٢٨٧غبار،همان، اثر، ص-۵
  ٧٤٣، ٧٤٢،ص، ٢سال، ج ١٤٠٠دکترشفا،پس از-۶
  ١٠١ک، ص دالرام مشهورى ، رگ تا-٧
  ،٧٤٩، ٧٤٣سال،ص ١٤٠٠ دکترشفا،پس از-٨
  ٧۵١ سال، ص ١۴٠٠ دکترشفا،پس از -٩
  ٧٣۵ سال، ص ١۴٠٠ دکترشفا، پس از-١٠
   ٢٨٩غبار،افغانستان درمسيرتاريخ، ص -١١
  ٧٥٥شفا، همان اثر،ص -١٢
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  ١٤٦، ص ١٣٦٤ لکهارت، انقراض سلسله صفويه ، ترجمه مصطفى قلى عماد ، چاپ -١٣
  ١٥٢ ص ١، تيت، سيستان ، ج جى ، پى-١۴
  ٢٤٧ حبيبی، تاريخ مختصر افغانستان، ص -١۵
 ١٠٧، ص١ فرهنگ، افغانستان درپنج قرن اخير،ج-١۶
  ١١٧-١١٦ لکهارت، همانجا، ص -١٧
   ١١٧ ، انقراض سلسله صفويه ،ص ١٠٨ فرهنگ، همان اثر، ص -١٨
 ١١٧ لکهارت، همان اثر، ص -١٩
  ١٥-١٤ غبار، همان اثر، ص -٢٠
  ٤٨١ الفنستون ، افغانان، ترجمه اصف فکرت، ص -٢١
 ، ١١٥ لکهارت ، همانجا، ص -٢٢
  ١٥٦، ص ١، جى، پى، تيت سيستان، ج ٢٣٧ حبيبى، همان اثر، ص -٢٣

  ٢٣٨حبيبى، همان اثر، ص -٢۵-٢۴
 . ٤٨، زندگانى نادرشاه، ص ٣٧ لکهارت، انقراض سلسله صفويه، ترجمه دولتشاهى، ص -٢۶

 . ٥٨-٤٨، نادرشاه ص ٣٧٩-٣٧٦سلسله صفويه، ص  انقراض -٢٨-٢٧
 .  همان اثر، همانجا-٢٩
 . ٢٣٤ ص ١ عالم ٓاراى نادرى، ج -٣٠
 .  ببعد٢٣٥ همانجا ص -٣١
  ٢۴٢، ص١، محمدکاظم،ج٣٣۵، ص ١،عالم ارای نادری،ج٣٤٤ غبار، ص -٣٢

 . ٢٤٧-٢٤٢ محمد کاظم ج ا، ص -٣۴-٣٣
 . ٢٦٠، ص ١ محمد کاظم، ج -٣۵
 . ٢٧٠، ص ١کاظم، ج  محمد -٣۶
 . ٢٧٦-٢٧٢ محمدکاظم،ص -٣٧
  ٢٧٧، ص ١  محمد کاظم، ج، -٣٨
   ٢٧٨، ص ١ محمد کاظم، ج، -٣٩
 . ٣٤٤ غبار، افغانستان در مسير تاريخ، ص -۴٠
 . ٢٧٩-٢٧٨ محمد کاظم، ج ا ،ص -۴١
  ٢٨٤-٢٨٠، ص ١آراى نادرى، ج   محمد کاظم، عالم-۴٢
 ١۵٣و لويه لوبه،صعبدالباری جهانی، هرات، پشتانه ا-۴٣
 . ١٥٥خان استرآبادى، جهانگشاى نادرى، ص   ميرزا مهدى-۴۴
  .  ١٩ ص ١٣٦٦، ١. شاه، ترجمه نصراهللا سوبمن، طبع آکادمى علوم ج گنداسنگه، درانى احمد-۴۵
 .١٥٦ ، لکهارت، نادرشاه، ص ٢٩٣کاظم، ج اول،   محمد-۴۶
  ٣١٠-٣٠٨، ص ١ محمد کاظم، ج -۴٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


