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  کانديدای اکادميسين اعظم سيستانی
  

  زمينه های سياسی، اقتصادی واجتماعی
  ظهورافغانستان معاصر

  ) مين سال تاسيس دولت معاصر افغانستان٢۶٠بمناسبت(
  

شايد بعضيها از سرسهل انگاری ويا ازسرنا آگاهی، تصور کنند که کشور ما، افغانستان عزيز، خود بخود و بدون 
يهای فراوان فرزندانش شکل گرفته، و در چار چوبۀ مرزهای موجود قرارگرفته است، اما جانفشانی و ازخود گذر

دقت درتاريخ اين کشور و تاريخ کشورهای همجوار ثابت ميکند که مردمان ساکن دراين محدودۀ جغرافيائی، ده ها 
پا خاسته اند ، قربانی داده بار به علل و سبب های گوناگون دست از جان شسته و برضدستم واستبداد بيگانه گان به 

وقربانی گرفته اند تا سرانجام به اين پيروزی بزرگ نايل شده اند که حاکم برسرنوشت خويش گردند و از خود 
کشوری داشته باشند تا ديگر هيچ بيگانه ای برآنها ستم روا ندارد و محصول دسترنج شان را به نام حواله و بروات و 

  . شان خالی نکنند وبرعرض و ناموس وهستی شان بی حرمتی وتوهين صورت نگيردديگر عوارض مالياتی از جيب
  ميالدی ١٨ تا ١٣برای درک بهتر اين مسئله نگاهی  می افگنيم به تاريخ منطقه وحوادث خونبار کشور را در قرون 

  . بطور فشرده ومختصرازنظر می گذرانيم
ميالدی،افغانستان ديگرمرکزيت ١٢١٤=هق ٦١٠هيان درپس ازسقوط دولت غوری افغانستان توسط دولت خوارزمشا

اداری و سياسی خود را ازدست داد وشش هفت سال بعد با طوفان هستی براندازچنگيزخان مغول همه دار و ندارش 
  .برباد فنا رفت

و يورش هستی سوز و ويرانگر چنگيز خان و کشتار بی رحمانه مغوالن در سر زمين های آسيای ميانه، افغانستان 
، آذربائيجان شمالی و جنوبی و ارمنستان و گرجستان و )روم(ايران، بين النهرين و بخش شرقی آسيای صغير

 گرجی طرابزون و ارمنستان و متصرفات صليبيون در سوريه و جزيرۀ قبرس و باالخره سلطنت -پادشاهی يونانی 
های مردم کشور های فوق الذکر بدبختی و مصايب فراوان برای توده ) ترکيه(سلجوقيان در آسيای صغير

جهانگشای "( .بردندوسوختند وکندند وآمدند ":جوينی هجوم چنگيزيان را درچهار کلمه خالصه ميکند) ١.(دربرداشت
  . سرداران چنگيزی همه ساکنان شهرهارا بدون استثنا از دم تيغ ميگذراندند) ١،ج٧٢جوينی،ص

مغوالن، « :جمعى مغوالن در سرزمين هاى مفتوحه مى نويسدپطروشفسکى ، محقق شوروى در مورد قتل هاى دسته 
ساکنان را که قبًال خلع سالح کرده و به صحرا رانده بودند و مرعوب و روحيه باخته بودند، ميان سپاهيان تقسيم 

ا  هر سپاهى افرادى را که سهم وى شده بود، بزانو مى نشاند و سپس با شمشير ويا  ساطور سرهاى ايشان ر.ميکردند
 بگفته جوينى ، پس از .از تن جدا ميکرد ، بعد منشيان اسير را وا دارميکردند تا تعداد سر هاى بريده را شمار کنند

 . روز به طول انجاميد ١٣)توسط منشيان اسير( شمارش کشته گان )  م١٢٢١= ق٦١٨( کشتار عمومى مرو در سال 
)٢ ( 

. نفر مرد را سر بريدند) ٧٤٧ر ٠٠٠) ( م١٢٢٠=  ق ٦١٧(طبق روايت سيفى به هنگام تصرف نيشاپور مغوالن
به گفته ابن االثير در حدود هفتصد هزار نفر به قتل )  م١٢٢١=  ق ٦١٨(  و پس از تسخير مرو در سال .)٣(

) م١٢٥٨=  ق ٦٥٧(تعداد مقتوالن بغداد را به هنگام تسخيرآن شهراز طرف نواسه چنگيز هالکو خان )۴ (.رسيدند
 ميالدى ، در شهربلخ دوصد هزار ١٣بنابر روايتى در قرن ) ۵. ( به هشتصد هزار نفرتخمين ميزندمستوفىهللا حمدا

بنابر تاريخ ) ۶(. آنان به امر چنگيز خان تا نفر آخر از دم تيغ گذشتندۀهم) م١٢٢٠(در سال . نفر زندگى ميکردند 
رمان داد هيچ زنده سرى را در ٓانجا باقى در باميان ، ف) موتوچين(وصاف ، چنگيز بجرم قتل يکى از پسران چغتاى 

  .و سپس نوبت به غزنه رسيد) ٧(.نگذارند ، حتى جنين در شکم مادران زنده نگذاشتند و چار پايان را هم کشتند
 مقاومت و ايستادگى مردم را از  امکانات تا بابه کار بستن اين شيوه هاى کشتار، نه تنها فاتحان مغولى ميکوشيدند

 مقاومت در مردم بکلى نابود و ۀد بردارند،بلکه ميخواستند وحشتى در عموم مردم ايجاد کنند تا ارادپيش پاى خو
 لذا نتيجه هجوم لشکريان مغول بر سرزمين هاى افغانستان ، ايران و ماوراء النهر و غيره جاها ، تقليل ،معدوم گرد

 يا به اسارت بردن ايشان و فرار باقى مانده مردم ، شديد نفوس و مردم زحمتکش بوده که خود بر اثر قتل عام اهالى و
و خالى از سکنه شدن نواحى پر جمعيت سابق کشور هاى مفتوحه ، بخصوص بخش شمال وشمالغربی افغانستان که 

  .در دره ها و نواحى حاصلخيز آن کوچکترين قطعه زمين غير مسکون ولم يزرع وجود نداشت ، پديد آمده بود
خاطرات سالخوردگان را در باره ويرانى وحشت انگيزى که در ) تاريخنامه هرات (  خويش سيفى هروى در کتاب

. به بار آمده بود ، نقل ميکند)  م١٢٢٢- ١٢٢٠=  ق ٦١٩ - ٦١٧( سراسر خراسان پس از هجوم مغول در سال هاى
م باقى مانده بود و نه گندم و سالخوردگان به عنوان شهود عينى به مؤلف اظهار داشته بودند که در ناحيه هرات نه مرد

از موالنا مرحوم خواجه ناصرالملته والدين چشتى چنين « :مؤلف باز همانجا چنين ميگويد )٨. (نه آذوقه و نه پوشاک
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شنودم که او گفت از حدود بلخ تا دامغان يک سال پيوسته خلق گوشت آدمى و سگ و گربه مى خوردند ، چه 
 ) ٩(» .سوخته بودند چنگيزخانيان جمله انبار ها را 

م فقط مشتى از مردم که اتفاقًا جان بسالمت ١٢٢٢= هجرى٦١٩سيفى باز خبر ميدهد که پس از کشتار عمومى سال 
و در روستاهاى حومه ) ١٠ (.برده بودند ، چهل مرد از طبقات مختلف بودند که در ويرانه مسجدى سکنى گزيده بودند

که يکى از امراى مغول قريب هزار » حايطى« مگر در ) ١١.(د نفرنبودندهرات هم عده نجات يافته گان بيش از ص
 ) ١٢ (. شرط نهاده بود که رعيت او باشندبود ونفر از اسيران را گرد آورده مورد عفو قرار داد

وادى هريرود و جلگه هرات که يکى از نواحى پر جمعيت و حاصلخيز افغانستان بود ، تخريب سراسرى آن واليت 
بنابگفته . استثنائى نبوده ، بلکه واحه های مرو وطوس  نيز با چنين مصيبتى از دست مغوالن روبرو بود يک عمل 

 .جوينى، در شهر طوس حتى پنجاه خانه مسکون باقى نمانده و ساکنان آن خانه ها هم به بيغوله ها پنا هنده شده بودند
)١٣ ( 

و در نيمه اول قرن هشتم هجرى . تا مدتها بعد جان نگرفت م ديگر ١٢٢٠=  ق ٦١٧شهر بلخ نيز پس از کشتار سال 
 . نيز ويران بوده است ) نيمه اول قرن چهاردهم ميالدى ( 

از راه ترمذ به بلخ سواره عبور کرد و آنجا را همچنان ويران و )  م١٣٢٥=  ق ٧٢٦( ابن بطوطه چند دهه بعد تر 
پس : او ميگويد. ى مغول در بلخ رهسپار ديار هرات ميگرددابن بطوطه پس از مشاهده خرابى ها. غير مسکون يافت 

در بين راه قراى سرسبز و آب هاى جارى . به شهر هرات رسيديم » غرجستان« از هفت روز راه پيمائى در جبال 
هرات شهرى بزرگ و داراى ابنيه بسيار . شهر هرات يکى از بزرگترين شهر هاى آباد خراسان است« . وجود داشت

دم اين شهر متقى و متدين و پاک دامن و حنفى مذهب ميباشند و شهر هرات از هرگونه فسق و فساد مر. است
  )١۴(» .مبراست

اخذماليات وخراج توسط عمال چنگيزيان به نحوه وشيوه ئی صورت ميگرفت که حصول آن از رعايای مطيع، ماهيتًا 
  )١۵(.با غارت آشکار وجمع آوری غنايم از کشور دشمن تفاوتی نداشت

با توجه به آنچه گفته شد ميتوان دريافت که هجوم هاى ادوارى اقوام و قبايل عقبمانده بر سير تکامل تاريخى جامعه ما 
چقدر تاثير مرگبارى داشته که براى مدتهاى طوالنى رونق کشاورزى و شهر نشينى را با انحطاط و گسست روبرو 

اسى پايدار، دست بدست گشتن حکومت ها و ويرانى شبکه هاى فقدان ثبات سي« :بقول علی ميرفطروس. ساخته است
آبيارى و توليدى توسط مهاجمان ، باعث نوعى دلسردى و بى تفاوتى روستائيان و پيشه وران جهت سرمايه گذارى و 

  سياسى پايدار، باعث گرديد تا-اين حمالت و ويرانى ها و فقدان يک ثبات اجتماعى . ترميم شبکه هاى توليدى گشت
بخاطر هجوم ها و حمالت مختلف و گسست . تکامل نيابد» سرمايه دارى صنعتى«هيچگاه به » سرمايه دارى تجارى«

آغاز کنيم، بدون آگاهى از گذشته ، بدون چشم » صفر«اجتماعى ، ما مجبور شديم ، هر بار از -هاى متعدد فرهنگى 
  )١۶(» ...اندازى از آينده 

ويرانگرانه بر کشورما ومنطقه به وقوع نمى پيوست ، شهرهای هرات و بلخ و شکى نيست که اگر چنين هجومهاى 
غزنه وکابل وقندهار وسيستان و غيره از شکوه ورونق بيشتر تجارت وصهعت برخوردار می بود وآثار تاريخی 

  . ماندگارفراوان کشور امروز چشم بينندگان را خير ميساخت
  انواع ستم مالياتی 

هرقدرکه .  غلبه مغول، هيچگونه قاعده وقانونی در زمينه وصول ماليات وجود نداشتدر اوايل دوران پس از
دربسياری مواردهمان عامالن پيشين محلی ومقاطعه کاران مالياتی ويا ) ١٧.(ميخواستند وهرچه ميخواستند، ميگرفتند

شرف الدين «فتۀ جوينی،بگ. مالکانی بودند که بخدمت فاتحان مغولی درآمده ميکوشيدند حسن خدمت ابراز دارند
ماه (وسپس واردقزوين شد) ١٨(نخست هرچه توانست برسم ماليات از مردم تبريز گرفت)مامورمالی(بيتکچی
 )١٩(».آه دود آحاد خلقان به اسمان ميرسيد«وظلم وشکنجه وتعدی رابرکبير وصغيربحدی رسانيد که )ق٦٤٢رمضان

دست تعدی وزوربرآورد وبه «:کچی درغور چنين مينويسدسيفی هروی نيز درباره کارنامه های شرف الدين بيت
وقسمات وعوارضات وتجبر وتحکم ديوانی رجال جبال غور را از منازل اوطان، جالء ) بيگار وکارهای شاقه(قالنات

 )٢٠(»...وطن فرمود
ه بهانه های نه تنها حاکم مقاطعه کار وبيتکچيان به عناوين گونه گون مردم را ميدوشيدند، بلکه ايلچيان نيز ب

بواسطۀ سوء تدبيرات واتالفات، « : بگفتۀ رشيدالدين  فضل اهللا . رنگارنگ روستاها واهل شهرها راغارت ميکردند
وشهرها وديه ها خالی ماند وبه . اکثر رعايای واليت جالی وطن کردند ودر واليت های غريب ، خان ومان ساختند

يشان را بسيار زحمات رسانيدی واضعاف قبچور به تعهداز ايشان هرچندگاه ايلچی جهت جمع کردن غايبان برفتی ا
بستدی وهرگز ميل نکردندی که به واليت خويش روند وازآن ملک عظيم متنفر گشته بودندی وبا وجود چندان ايلچی 
ها که در اوقات مختلف جهت جمع غايبان به اطراف رفتند، هرگز رعيت را با مقام خود نتوانستند برد وآنچه درشهر

مانده بودند، اکثردرخانه ها  به سنگ برآورده بودند يا تنگ باز کرده واز بام خانه ها آمدوشد کردندی وازبيم 
محصالن گريخته وچون محصالن به محالت رفتندی، اگرمردان را نتوانستندی دستگيرکرد، زنان ايشان بگرفتندی 

 پيش محصالن بردندی وايشان را بپای از ريسمان وهمچون گلۀ گوسفند در پيش انداخته از محله ای به محله يی
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آويخته ميزدندی وفرياد وفغان زنان به آسمان رسيدی وبسيار اتفاق افتاد ومشاهده کرديم که محصل بربام رفته رعيتی 
رامی يافت و برعقب وی می دويد تا او رابگيرد، رعيت ازغايت عجز وبيچارگی چنان ميگريخت که خود را ازبام 

انداخت ومحصل بوی ميرسيد ودامنش ميگرفت وبروی رحم آورده شفاعت ميکرد وسوگند مينهاد که خود را بزير می 
  )٢١(» .از بام مينداز که هالک شوی وچون اختيار از دست داده بود درمی افتادوپايش می شکست

درصد از تعداد مواشی  وضع کردند که نخست فقط ازصحرانشينان به مقداريک» قبچور « فاتحان مغولی مالياتی بنام 
    )٢٢ (.ماخوذ ميشد و بعد ها بشکل ماليات نقدی وسرانه از روستائيان و شهريان گرفته ميشد

پوربهاءشاعر خراسانی درقصيده ايکه درمدح عالء الدين جوينی،  مورخ ووزير هالکو سروده ، از فقروفاقۀ مردم 
  :ورين مالی بود، اينطورميگويدخراسان که نتيجۀ سنگينی ماليات وسوء استفاده های مام

  
  هـمـــه جهـــان متــفــــرق شــد و آواره       ز بی شــــــمار ِقالن و زبی شمار ُقبُچور

  
ماليات سرانه يا جزيه که علی الرغم شريعت اسالمی نه تنها از مسيحيان وزرتشتيان و يهوديان بلکه از مسلمانان نيز 

 گذشته از ماليات های ياد شده ، عوارض گوناگون ديگری .بی نهايت توهين آميز بود، برای پيروان اسالم گرفته ميشد
ناميده ميشد و صرف نگهداری اميران و لشکريان » اخراجات « جنسًا و نقدًا از روستائيان گرفته ميشد که در مجموع 

و علوفه و برای لشکريان آذوقه  روستائيان می بايست برای اسپان جو .و ماموران عاليمقام وايلخانان و غيره ميگشت
 )٢٣.(پيشکش مينمودند) تغار(ناميده ميشد و غله و شراب » علوفه «و » علفه « که ندکردميتهيه 

کسانيکه مالياتها را نه پرداخته بودند، اعضای )  م١٢۶٠- ١٢۴٩=  هجری ۶۵٩ - ۶۴٨ای الهدر فاصله بين س
     )٢۴(.ان به طلبکاران پرداخته شودخانواده ايشان به بردگی فروخته ميشد تاقروض ايش

 .و عوارض متعددی که به نفع دولت معمول بود نيزکمتر از ماليات و بروات و مانند آن نبود» بيگار« سنگينی بار 
که روستائيان مؤظف بودند برای توقفگاه های پستی، يا مهمانی يا چاپار خانه ) تهيه مرکب(» پستی « مثًال عوارض 
به معنی اخص نيزکه عبارت بود از کار اجباری برای احياء » بيگار «. سران لشکری اسپ وخر بدهندها و ايلچيان و

 در .و تنقيه قنوات و ساختمان قالع و کاخ ها و احداث جاده ها نيز بار سنگينی بود که بر روستائيان تحميل ميشد
ميدادند و چارپايان بيشماری نيز در زير پای ضمن انجام اين کار ها هزاران نفر از روستائيان، جان خود را از دست 

 ) ٢۵. (ستی سقط ميشدندايلچيان و خدمات رايگان ُپ
خالصه انواع مالياتی که مردم می بايستی درطول يک سال به سران وماموران مغول بپردازند، آن طورکه درجامع 

يک بخش . نجاه نوع ماليه ميرسيدالتواريخ رشيدی ، ودستورالکاتب نخجوانی وتاريخ وصاف آمده ، به بيش از پ
زکوة، عشر، خمس، جزيه و خراج، وبخش ديگر ماليات های غير شرعی وعوارض : مالياتهای شرعی بود مانند

تغار، تمغا، تابغور، ترغو، نماری، بالرغو، آالم، قبچور، قالن، شورپا، شلتاق، شناقص، شوسون، : محلی بود، ازقبيل
، بهره، نزول، علفه وعلوفه، جريمه، خانه شمار، باغ شمار، سرشمار، باج، شيالن بها،ساوری، کرکيارق، آش

پيشکش، سالمانه، توقعات، تفاوت وتوفير، زوايد، اخراجات، تکليفات، تخصيصات، توزيعات، قسمات، مرسوم، مال، 
بيمانچه، حق مال وجهات، متوجهات ديوانی وسلطانی، حق االنشاء، حق التعديل، حق التقرير، حق التحصيل، حق ال

التوليه، رسم الحرز، رسم الوزراء، رسم الصداره، رسم خزانه، رسوم شحنگی و داروغگی، تسعير يا ارزيابی، 
 ) ٢۶.(تقدمه، چريک بيگار، وغيره بود که از رعايا با شکنجه وتعدی گرفته ميشد

 اندکی دست تعدی وجورحکام و با اصالحات غازان خان)  م١۴برای ربع اول قرن ( سيستم مالياتی مغول که مؤقتًا 
مامورين ماليات را از گريبان کشاورزان و رعايا سست کرده بود و بعد از ربع اول قرن چهاردهم دوباره بزمان قبل 

چه تيمور خود را جانشين چنگيز ميدانست و به پيروی از . از اصالحات بر گشت ، در دوره تيمور نيز ادامه يافت
  .را بميدان کشيد و بر طبق آن عمل ميکرد» تزوک تيموری « زی ، سياست چنگيز و ياسای چنگي

ميزان خراجى که تيمور بر اهالى هر شهرى پس از فتح آن تعيين ميکرد ، بستگى به ميزان مقاومت مردم در برابر 
ردم را  زيرا مقاومت سر سختانه مردم دليل اقتصاد نيرومند مردم يک ناحيه بود و براى آنکه م،هجوم تيمور داشت 

 ساخته باشد ، خراج کمرشکنى بر اهالى ميگذاشت و در صورتى که از پرداخت آن سر باز ميزدند ، ذليل ومنقاد خود
 واضح است که در سبزوار هرات و زرنج مرکز سيستان و حصار طاق ، تيمور با چنين .امر قتل شان را ميداد

 غضب بيشتر تيمور ميگرديد ، چنانکه در سيستان مقاومت هاى سر سختانه روبرو شد و همين مقاومت مردم سبب
امر کرد تا بند هاى آب و منجمله بند معروف رستم بر رودخانه هيرمند را که سبب آن همه آبادى و عمران و سر 

 لشکريان تيمور سه روز تمام مردم .سپس دستور داد تا مردم زرنج قتل عام شوند. سزى سيستان بود ، خراب کنند
تيمور در زرنج از جمجه هزاران انسان کله منارى ساخت و دو هزار انسان  را زنده در ) ٢٧.(م کردندشهررا قتل عا

  ) ٢٨. (ديوارى جاى داد
ماليات : حتی برخی مالياتهای جديد مانند .در دوره تيموری ، اکثريت مالياتهای زمان مغول از رعايا گرفته ميشد

 .ت های صد يک ، و صد دو ، صد چهار و غيره از مردم اخذ ميشدشکار ، ماليات مرغ ، عوارض خبرخوش و ماليا
جرم از مجازات معاف بار٩امتيازی که دارنده را تا (» تره خانی«  و رسم »تيول«و»سيورغال« رواج وسيع 
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، در دوره تيموريان دست و دماغ صاحب سيورغال را در گرفتن و وضع انواع مالياتها بازميگذاشت، بدون ) ميکرد
به سخن ديگر رواج معافيت های مالياتی و اداری و قضايی در .  دولت وصول گرددۀخزينه چيز قابل تذکری بآنکه 

تيموريان درقرن پانزدهم  دوره و غيره در) شاهی ( و موقوفه و خالصه » اقطاع « و » تيول« زير نام سيور غال و 
ودرمحاکمات .و ماليات محروم کردموجب ضعف شديد حکومت مرکزی شد و حکومت را از وصول وجوه خراج 

  .قضائی وامور لشکری، مزيت و تفوق بارزی به اميران و مالکان و خوانين محلی داد
از اسنادی که از اين دوره باقی مانده است ميتوان تا حدی بکثرت و تنوع مالياتی پی برد که بر زمين ها و صاحبان 

 قاسم بن جهانگير از بيش ازچهل قلم ماليات و »سيورغال«: ستآن تعلق داشته است ، چنانکه مينورسکی نقل کرده ا
 از اسنادی که از اين دوره باقی مانده است ميتوان تا حدی بکثرت و تنوع مالياتی پی برد . معاف بوده است عوارض

ير از  قاسم بن جهانگ»سيورغال«: که بر زمين ها و صاحبان آن تعلق داشته است ، چنانکه مينورسکی نقل کرده است
بنابرين سندصاحب سيورغال ازماليات و عوارض ذيل معاف .  معاف بوده است بيش ازچهل قلم ماليات وعوارض

 :شده است
، عوارض که بموجب حکم يا جز آن وضع ) ماليات زايد(»اخراجات و خارجات«، )ماليات مستمر(» مال و جهات«

ماليات (»ُقُنغال«، ) مرکب ماموران حکومتحق عليق برای(» علوفه«، )عوارضات حکمی و غيرحکمی(ميشود
پيک های (« االغ«،) ماليات شکار(»شکار«،)کار اجباری (» بيگار«، )مخصوص پذيرائی سفرا و ديگران

اهنمايانی که مجبور بودند بدون گرفتن مزد ر(» ًاالم«، ) چاپارخانه يا ماليات مخصوص چهارپايان چاپارخانه
عوارض (»ساُچق«،) هدايا(»ساوری«،) بمامورين حکومت خدمت کنند و آنان را از دهی بدهی ديگر رهنمون شوند

عوارضی (» مشتلق«، ) ماليات چريک بمعنی امروزپياده و سواره(و پياده » زرچريک«، ) هدايا(، پيشکش )پذيرائی
، )به معنی ابداعات و اختراعات(» احداث«، )ند رساندن خبرخوش از مردم ميگرفته اندکه در موقع مخصوص مان

» عيدی و نوروزی«، )دخل و انعام؟(» دست انداز«، » خانه شمار«، ) ؟ ماليات خانوار و سرانه( » کدوشمار«
حق (» ارهرسم الصد«، )يک دهم(» عشر«، )مداخل محصالن ماليات(» حق السعی «،)ماليات مخصوص سال نو(

خريدن وبه غله بزوراز رعيت به نرخ ارزان ( » غله طرح«، )حق العمل وزير(»رسم الوزاره«، ) اعظمالعمل صدر
بمعنی معمول (» مساحت«، )حق برآوردماليات(» ُحرز«،)ماليات خريد؟(»ابتياعی«، )قيمت بلند بر رعيت فروختن

؟ مالياتی که بابت (» اضافه و تفاوت و تسعير«، )دنحق التقويم کردن و مساحت کر(»رسم الحرزو مساحت«، )خود
هنگامی که مودی تقبل ميکردکه مالياتی را که از طرف محصل تعيين شده بود » تقبل«، )تعديل نرخ تسعير ميگرفتند

صد « ، »صديک « ، ماليات معروف به )در موعد معين بپردازد نوع مخصوص از ماليات از او وصول ميکردند
شيالن «، » صاحب جمع« و» مميز«و » کالنتر«،)پليس امنيت شهر(» حقوق داروغه«، » صد چهار«و» دو
مالياتی که برای کسانی که وسايل ضيافت را آماده (» سفره بها«، )مالياتی که برای اجتماعات اعياد ميگرفتند(»بها

رج نگهداری قالع و اصطبل مالياتی که بابت مخا(» اخراجات قالع و طوابيل و جوقه گاه« ، )ميکردند، ميگرفتند
مکلف (» گوسفند«، )مکلف کردن مردم بدادن طيور اهلی(» مرغ«، )های سلطنتی و شکارگاه های سلطنتی ميگرفتند

« ، )ماليات تحقيق در باره جرايم(»ِترغو«، )ماليات مواشی(» ُقبچور« ،)بيگاری(»قالن«) کردن مردم بدادن گوسفند
تکاليف ديوانی يا مطالبات سلطانی ياهرچه از راه ماليات بهر بهانه و عنوانی که و ساير) شايد ترغو باشد( » سرغو

 ) ٢٩. (ممکن بود، بگيرند
 در دوره شاه طهماسب اول صفوی ، بسياری قسمت های .اين روش با ايزاداتی چند در دوره صفوی دنبال گرديد
حکام نيز از . دايا و عوارض و خراج ميگرفتو از حکام ه. ايران بوسيله مقطعان و بطور غير مستقيم اداره ميشد

البته گاه گاهی مردم را . افرادی که در قلمرو تحت نفوذ آنها زندگی داشتند ، ماليات و عوارض گوناگون اخذ ميکردند
 روی همرفته نرخ ماليات اراضی در اين .در قبال نزول باليای آسمانی يا جهات ديگر از دادن ماليات معاف مينمودند

  )٣٠. ( چندان سنگين نبود ولی به علت تحصيالت مامورين ستمکاره، گاهی به پنج برابر نرخ اصلی ميرسيددوره
پس از مرگ تيمور افغانستان وبخش عمده ايران در قلمروحاکميت شاهرخ فرزند تيمور قرارگرفت واو جدًا کمر به 

روى همرفته .بی های پدر را جبران کندمرمت خرابيهای وارده  بست وبا تالش پيگير موفق شده تاحدزيادی خرا
افغانستان در قرن پانزدهم، با وجود خرابى بند رستم و باير ماندن حوزۀ هيرمند، مرکزعمده تمدن و فرهنگ و اقتصاد 

  . در آسياى ميانه شد وبجز سيستان درساير حصص کشور زراعت و آبيارى و پيشه ورى انکشاف چشمگير داشت
 سال سلطنت سلطان حسين بايقرا، در کمال ٣٧وائى نيم قرنه شاهرخ و سپس در مدت شهرهرات ،در عهد فرمانر

به يک مرکز بزرگ تجارتى و پيشه ورى و فرهنگى مبدل گشت و «و . رونق و شگوفائى فرهنگ و تمدن زيست
 ) ٣١(» .گويا مرواريد شهر هاى آسياى ميانه و مرجع علما و هنر مندان گرديد

يالدى ، وقايع و حوادثى که در داخل افغانستان و در خارج آن اتفاق افتاد ، همه بضرر کشور از آغاز قرن شانزدهم م
 دولت شيبانى در ماوراءالنهر و در ١٥٠٠بکالم ديگر در سال . ما و به نفع قدرت هاى نو خاسته همجوار تمام شد

اين .  در هندوستان تاسيس شد)کورگانى( دولت بابرى ١٥٢٥ دولت صفوى در ايران ظهور کرده بودند و در ١٥٠٢
دولت هاى جديد الظهور از شمال و غرب و شرق افغانستان دست تجاوز دراز کردند و باالخره کشور را به سه 
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بدين حساب تسلط کشورهای همسايه .وهريک بربخش معينی تسلط يافتند. قسمت شمالى و غربى و شرقى تقسيم کردند
   . ول کشيد بطتقريبّا دونيم قرن  ١٧٤٧تا ١۵١٠از

اگر از دوران استيالی مغوالن وتيموريان برکشوربگذريم،وبه دوران دونيم قرنۀ تجزيۀ کشورنظر اندازيم ، ميتوان 
گفت که درتمام دورۀ تجزيه ميان همسايه گان ترک تبار، مردم افغانستان مثل گندم درميان دوسنگ آسياب خورد 

شان پيوسته مورد تجاوز واجحاف زورمندان کوچ نشين وجان ومال وِعرض وحرمت وآبروی . وخميرشده اند
  .قرارگرفته است

به حيث مذهب رسمى دولت با شديد ترين استبداد سياسى و مذهبى وقتل عام » تشيع«در دورۀ حاکميت صفوى، مذهب 
گروه هاى قومى و مذهبى غير شيعى مورد توهين و آزار و حتى کشتار دسته جمعى . هاى گسترده همراه بود

ارميگرفتند و با اعمال قتل و شکنجه و خشونت و مصادره دارائى وادار ساخته ميشدند تا ازمذهب خود برگردند و قر
  . به مذهب شيعه بگرايند
همه عصر صفوى از آغاز تا انجام بخون ريزى، بيرحمى، «: مينگارد » تولدى ديگر«داکتر شفا در کتاب 

... ذشت که عمّال جايگزين همه موازين اخالقى و انسانى شده بودبرادرکشى، فساد و تزويرو باخودکامگى مطلق گ
لقب داشتند، الشه شيبک خان ازبک را که مذهب تسنن داشت به » قورچى«زنده خوران شاه اسماعيل صفوى که 

دندان پاره پاره کردند و خوردند و مباشرانش کاسه سر همين شيبک خان را به زرگرفتند تا پياله باده نوشى شاه 
نوه اين پادشاه، شاه اسماعيل دوم، هرشش برادرخويش منجمله آخرين آنها را که هنوز شيرخواره . سماعيل شودا

شاه عباس اول پدرش را تا به هنگام مرگ در زندان . بودکشت و در يک روز پانصد تن صوفى وارسته را سربريد
و جا نشين او، شاه صفى، خون خوار . ردنگاه داشت و فرزند ارشد خود راسربريد و دو فرزند ديگرش را کور ک

ترين شاه دودمان صفوى، مادرو زن و فرزند شيرخوار و عموى کورخود راکشت و ده ها نفر از نزديکان خاندانش 
همه پادشاهان صفوى بجز آخرين آنان چنان در باده نوشى افراط کردند که چهار تن از آنها از شراب . را نا بينا کرد

  )٣٢(» .دخوارگى جان سپردن
ببعد دراکثريت ١٨درعهد شاه سلطان حسين صفوی،تعصبات مذهبى روحانيت شيعه چنان اوج گرفت که از آغاز قرن 

 بلوچان برکرمان حمله نمودند، ١٦٩٩چنانکه درسال. اياالت تابع ايران اقليتهاى مذهبى دست به شورش وطغيان بزنند
 لزگيان داغستان و ارمنيان قفقازبغاوت ١٧١٢و درسال. د مردم قندهارقيام کردن١٧٠٩ و١٧٠٣و١٧٠١در سالهای 

 ابداليان هرات، و در همان سال مردم ١٧١٦درسال.  ُکردان سنى دست به قيام بزرگى زدند١٧١۵درسال. کردند
. م عربهاى مسقط سر به بغاوت برداشتند١٧٢٢ُلرها و در ١٧٢١درسال . گرجستان شرقى نيزدست بشورش زدند

ان حميت مذهبى اهل تسنن به غليان آمد و برهبرى حاجى داؤد مدرس برشماخى کرسى شيروان دراين سال درشيرو
حمله کردند و درآن حادثه چهارتا پنج هزار اهل تشيع را از دم تيغ گذشتاندند و به هوادارى ترکيه عثمانى شعار 

وچستان و بنادر سلطان محمد در همين سالهادرکرمان سيد احمد خان نوه ميرزا داود عصيان داشت، و دربل.دادند
  )٣٣.(مشهور به خرسوار يکه تاز ميدان بود

 دراين مدت دونيم قرن، اگر بخش غربی کشور، در زير سلطۀ دولت صفوی ،در آتش تعصبات مذهبی ميسوخت، 
موسس اين سلسلۀ ، .دربخش شرقی کشورنيز، آتش جنگ وتجاوز درتمام مدت سلطه بابريان هند شعله وربوده است

ر هر پيروزی را با سربريدنها وبرپاکردن کله منارهايی از جمجمۀ مخالفان وغارت اقوام مغلوب جشن ميگرفت و باب
درکتاب خاطرات خود ثبت ميکرد تا يادگارافتخارآميز برای بازماندگانش باشد، چنانکه اين روش را در لشکرکشی 

 وديره جات وغزنی وکالت ومقر بدون استثنا بکار هايش برقبايل پشتون ازکابل تاننگرهار وازآنجاتا سوات وباجور
 )توُزک بابری:رش.(گرفت وآن سنت را به بازماندگانش به ارث گذاشت

 ميالدی در ١٦٧٢تا١٦٦٦ وبعدها از١٦٣٧ تا١۵۵٧در دورۀ جانشينان باُبر،از کابل تا پيشاور،اگر مردم قبايلی از
لطۀ بابريان شمشيرزده اند وتخمين يکصدهزار انسان  سال يعنی برای مدت سه نسل پيوسته عليه س٩٠طول مدت 

دراين جنگها قربانی شده اند ، در بخش ديگر قلمرو بابری يعنی ازکابل تابدخشان وقندهار درتمام مدت استيال،خود 
شاهزادگان بابری يکی عليه ديگری دست به توطئه وکارشکنی ميزدند وبر ضد يکديگر خود لشکر ميکشيدند وبا اين 

شيها، لشکريانی که به نفع اين يا آن شاهزاده شمشيرميزدند، بدون آنکه همديگر خود را بشناسند، قربانی هوس لشکرک
 .جهانکشائی شهزادگان ميشدند

در طول اين دوره دونيم قرنه، مردم افغانستان چه درشرق وچه درغرب وچه درشمال وچه درجنوب کشور بارها 
ند وبا قوتهای سرکوبگردولتی که به مراتب مجهز تراز مردم غيرنظامی برضد سلطۀ بيگانه دست به شورش زده ا

ها خود بخودی بود و هيچ برنامه عمل و تئوری راهنمای نداشت، بدين جهت در  چون اين شورش. بودند، درآويخته اند
غانستان به ازآنجمله ميتوان از جنبش مردم درشرق اف. های گوناگون مذهبی قرار ميگرفت زير لوای مذاهب و فرقه

رهبری پيرروشان نام برد که تقريبًا برای سه نسل  به درازا کشيد و در دنبالۀ اين جنبش ميتوان از نهضت خوشحال 
نام گرفت تاآنجا ١٦٧٢تا ١٦٦٧خان ختک و ايمل خان مومند ودريا خان اپريدی برضد دولت مغولی هند درسالهای 

خوشحالخان ختک اشتراک کندوبا وزنه شخصيت خود روحيه که اورنگزيب مجبور شد خود شخصًا در جنگ برضد 
پس از خاموشی شورش قبايل پشتون وبعد از قتل حدود . جنگی نيروهای دولتی را درمقابله باشورشيان باال ببرد
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يکصد هزار ازنيروهای شورشی ودولتی ، دولت مغولی هند وادار گرديد برای کنترل اوضاع نيروی های نظامی 
  . ای پيشاور وننگرهار وکابل برای سرکوب عاجل شورش های احتمالی طور آماده باش نگهداردخود را درشهره

در طول همين دوره دونيم قرنه ودر عهد آخرين شاه صفوی يعنی شاه سلطان حسين صفوی بود که مردم قندهار 
 فرد از دم تيغ  هزار نفری صفوی را درقندهار تا آخرين٣٠برهبری ميرويس خان هوتکی قيام کردند وقشون 

  .گشتاندند وآزادی خود را از دولت صفوی ايران اعالم نمودند
درطول هيمن دوره دونيم قرنه ودرعهد همين شاه سلطان حسين صفوی بود که مردم هرات به برهبری ابداليان قيام 

  ).١٧٣١-١٧١٦(کردند واستقالل محلی خود را از دولت صفوی ايران گرفتند
نه و درعهد همين شاه سلطان حسين صفوی بود که ملک محمود سيستانی درتون خراسان درهمين دوره دونيم قر

برضد دولت صفوی ايران قيام کردونه تنها قشون سرکوبگردولتی را در همه نبردها مغلوب نمود، بلکه مشهد را 
ا شاه خراسان  قرن قبل تاج برسرنهاد وخود ر٢۵تسخير وپايتخت بعدی حاکميت خود تعيين کرد وبرسم کيانيان 

  ). ١٧٢٧-١٧٢٢(ناميد
در درطول همين دوره دونيم قرنه ودرعهد همين شاه سلطان حسين صفوی بود که مردم قندهار بسرکردگی شاه 

  )١٧٢٩ -١٧٢٢.(محمودهوتکی تاقلب اصفهان پيش تاختند وتا آن دولت را سرنگون نکردند از پاننشستند
ه افشاربود که مردم بلخ واندخوی وميمنه وغور وبادغيس وسيستان درطول همين دوره دونيم قرنه ودرعهد نادرشا

وقبايل پشتون درمصب رودکابل برضد حاکميت استبدادی نادرافشار دست بشورش زدند واز قشونهای سرکوبگر 
  )١٧٤٦ -١٧٤٠.(دولتی قربانی گرفتند وخود نيز قربانی دادند

هم ازميان  مردم قندهار زعيمی جوان، دراک وهوشياری بنام وسرانجام  درپايان همين دورۀ دونيم قرنه بود که باز
 سربرآورد، وبرخرابه زار خراسان که از شش قرن قبل ديگرنام وحدود وثغورخود را ازدست داده احمدخان ابدالی

 بنياد گذاشت که مردم ما حاکم برسرنوشت خودشدند واز بی هويتی نجات يافتند وصاحب افغانستانبود، کشوری بنام 
 سالميگذرد که افغانستان در صف ملل ٢٦٠واينک از آن روز وآن سال . ام ونشان وعزت از دست داده خود گرديدندن

  .چون مشت آهنينی مشخص استآزادجهان قراردارد وجايش در نقشۀ جهان 
فغانهاى محقق نامورانگيس،الفنستون هنگاميکه جامع ترين کتابش را درمورد افغانها مى نوشت، ضمن بحث در باره ا

احمدشاه خرد مندانه ، اساس يک « :جنوب غرب، از احمد شاه بابا به عنوان مؤسس افغانسان معاصرياد کرده ميگويد 
 هنگام در گذشت او متصرفاتش از غرب خراسان تا سر هند و از آمو تا درياى هند .امپراتورى بزرگ را نهاد

  ) ٣۴(» . تصرف کرده بود) بزور شمشير"( ورده بود ويا عمالگسترش داشت و اين همه را يا با انعقاد پيمان بدست آ
براستی اين احمدشاه بابا بودکه برای ما هويت ملی و تاريخی و سياسی بخشيد، ورنه ملت ما در زير چکمه های 

ز سعاد احمدشاه بابا، ج.استبداد شاهان و سالطين بيگانه هند يا ايران و ماوراءالنهر، هويت ملی خود را از دست ميداد
ت و سر بلندی و استقالل مردم افغانستان آرزوئی نداشت و با تحمل رنج سفرهای طوال نی و قبول خطرات گونه گون 
حياتی و حيثيتی، به عنوان يک رهبر و پيشوای فدا کار و شجاع افغان و فاتح ميدانهای نبرد های سرنوشت ساز، 

هرگز خود را .انت نکرد و هموطنان خود را خوار و حقير نشمردو هرگز به وطن خود خي. برای افغانها افتخار آفريد
هرگز از کدام . هرگز تن آسائی ننمود وبه عيش و نوش نپرداخت. باالتر و بيشتراز هموطنان خود به حساب نگرفت

احمدشاه با آنکه تاج می گرفت و تاج می بخشيد، هر گز . قدرت خارجی د ستور نگرفت و بر فرق ملت خود نکوفت
بلکه مثل ساير هموطنان خود دستار می بست و با آنان بر زمين مفروش می نشست و به درد . سر خود تاج ننهادبر

و مثل يک پدرمهربان باهموطنان خود برخورد می کرد و ازهمين . دل آنهاگوش فرا می داد وبداد مظلومان ميرسيد
  . ميگفتند» بابا«جهت مردم او را 

برا ستى اگر شاهى درآسيا سزاوار احترام ملت خويش باشد، جز « :نستون مينويسد بخاطر همين حرمت است که الف
  )٣۵(» .احمدشاه کس ديگرى نيست

افغانها باوردارند که احمدشاه بابا، يکى ازشخصيت هاى بزرگ ونيکنام سياسى کشورماست ودرتاريخ افغانستان 
ه کسى اورا تخريب يا تحقيرکرده وبچشم کم به او وسخت ناراحت خواهندشد اگربدانندک.معاصر، مقام ارجمندى دارد

   .ديده است
باورکن هموطن که از برکت همت وتدبير وشمشير احمدشاه بابا است ،که امروز در نقشه جهان جايی بنام افغانستان 

ه افغانستان ديده ميشود و فرزندانش به آن افتخارمينمايند و به همين دليل هيچ نويسنده ومؤرخ با انصافی نخواهد بود ک
را ميراث گرانبهای احمدشاه بابا نشمارد و به استقالل و حاکميت ملی آن احترام ننمايد و ياد آن پادشاه مدبر افغان را 

  . گرامی ندارد
پس احمد شاه بابا را بايد احترام گذاشت، و از او بخاطر خدمات مهم سياسی اش سپاس گزار بود و به فرزندان وطن  

 .ز مردان بزرگ و شخصيت های ملی را آموخت درس سپاسگزاری ا
 

  پايان
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  : مآخذ و ياد داشتها 
  ۵٧ ، ص٨۶ ، ص ١ پطروشفسکی ، کشاورزی و مناسبات ارضی در ايران عهد مغول ، ج -١
 روز را دربرگفت و اگر در هر روز ١٣ان گشمار کشته : جوينى ميگويد- ۵٨ ، ص١ ج همان، پطروشفسکى ،-٢

  . نفر ميرسد ٦٥٠ر ٠٠٠ شده باشد ، رقم مقتولين به پنجاه هزار کشته حساب
 قمرى ١٩٦٢،تاريخنامه هرات ، چاپ پروفسور محمد زبير صديقى ، )سيف بن محمديعقوب الهروى(سيفى هروى -٣

   سيفى عالوه ميکند که اضافه برکشتار عام مردم ، يکصد هزار دختر ازهرات اسير بردند ٠۶٣، کلکته ، ص 
   ٢٥٧، ص ١٢مل ، ج  ابن اثير ، الکا-۴
   ، ٥٨٠مستوفى، ص هللا  تاريخ گزيده از حمدا-۵
   ٣١٩ تحرير تاريخ وصاف ، ص -۶
  ٢١٣، ص ١، غبار، افغانستان درمسيرتاريخ، ج ١٣٨ ، ص ١جوينى ، ج -٧
در اين واليت نه مردم است و نه گندم ، نه خورش و  : ( ٨٣ سيفى هروى ،تاريخنامه هرات، چاپ صديقی ، ص -٨

   ١٥٢ص ) .نه پوشش
   ٨٧ سيفى ، ص -٩
  ٨٣سيفى ، ص-١٠
   ١٨٣ سيفى ، ص -١١
  ٢١۵، ١٨٢ سيفی ، ص -١٢
   ١٣٢ - ١٢٥، ص ١ جوينى ، ج -١٣
، ص ١ ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، تهران،ج ١٣٤٨ابن بطوطه، سفرنامه، ترجمه دکتر محمدعلى موحد طبع -١۴
٤٣١   
   ببعد٦٦٠ ص ٢ن عهدمغول، ج پطروشفسکی، کشاورزی ومناسبات ارضی در ايرا_ ١۵
 ٧٣علی ميرفطروس،ديدگاه ها ، ص -١۶
 ٨٤ سده ماليات، ص٢۵عنايت اهللا شاهپوريان، _١٧
   ٢٧٦-٢٧۵، ص ٢جوينی ،جلد _ ١٨
 ٢٧٦همان، ص ١٩
 ١٧٤سيفی ،تاريخنامه هرات، ص_  ٢٠
  ١٠٢٩، ص٢جامع التواريخ  رشيدی، جلد _٢١
 از من، فصل  چاپ اکادمی علوم افغانستان،سان قرون وسطی،مالکيت ارضی و جنبش های دهقانی در خرا_ ٢٢
 ، زير نام جزيه و قبچور، ١۶
 همان اثر، زير عنوان علفه و علوفه _ ٢٣
 ٣۶٠تاريخ ايران،نوشته گروهی از مورخين شوروی، ترجمه کشاورز، ص _٢۴
  ٣٨٢ص ... مالکيت ارضی و جنبش های دهقانی _ ٢۵
ماليکيت ارضی « و کتاب.التواريخ رشيدی، ومکاتبات رشيدی ونيز تاريخ وصافدستورالکاتب نخجوانی، جامع _٢۶

  . فصل سيزدهم٢٠٠٢از من،چاپ سوئد،» وشيوه های بهره برداری از زمين درخراسان  درقرون وسطی
  ، ظفرنامه ،زير عنوان سيستان ديده شود  شرف الدين على يزدى-٢٧
  ١٩٥ ، ص ٢ راوندى ،تاريخ اجتماعی ايزان، ج -٢٨
« دراسناد موجود اين دوره ، سيورغال را به صفت ، ٢٢٨_٢٠٧ص خانم لمتون، مالک وزارع درايران ، -٢٩

  .خوانده اند» عطای مخلد
  ٨٦بيست و پنج سده ماليات ، ص  -٣٠
   ٤٣٥ -٤٣٣ تاريخ ايران ، نوشته گروهى از مورخين شوروى،ترجمه کريم کشاورز، ص -٣١
  ٤٣٢ ، ص ١٩٩٩پ  دکتر شفا، تولدى ديگر، چا-٣٢
   ١٥٢ ص ١،جى ، پى، تيت، سيستان ، ج١٤٦، ص ١٣٦٤ لکهارت، انقراض سلسله صفويه ،تهران-٣٣
  ٤٩٦ص ) افغانان( الفنستون،بيان سلطنت کابل، ترجمه اصف فکرت، مشهد، زيرعنوان  -٣۴
    ٣٨١هماناثر ،ص  -٣۵


