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 مقدمه مولف

از وظايف مبرم هرنسلى يکى آنست تا بر مبناى يافته ها و دريافته 

هاى تازه، تاريخ کشور خود را باز نگرى و دوباره نويسى کند. 

نکات نوين مبتنى برمدارک و اسناد تاريخى ،باستان شناسى، 

ه نمايد و شواهدکتبى، روايات شاهدان عينى، برتاريخ کشور عالو

نکات اضافى وغير مستند وناقابل باور را از متن تاريخ پاک 

 وبرطرف کند. 

يکى ازمراحل تاريخى کشور،که برآن غبارتعصب مذهبى يا قومى 

قندهاراز توهين شده نشسته، مرحله قيام وخيزش مردم ستم ديده و 

دست حاکميت استبدادى صفوى توأم با فاشيزم مذهبى است. در 

به حيث مذهب رسمى دولت « تشيع»ت صفوى، مذهب دوره حاکمي

با شديد ترين استبداد ايران )که در آن زمان فارس ناميده ميشد( 

قتل عام هاى گسترده همراه بود. گروه هاى  سياسى و مذهبى و

قومى و مذهبى غير شيعى مورد توهين و آزار و حتى کشتار دسته 

خشونت و  جمعى قرارميگرفتند و با اعمال قتل و شکنجه و

مصادره دارائى وادار ساخته ميشدند تا ازمذهب خود برگردند و به 

 مذهب شيعه بگرايند. 

شاه اسماعيل » ، نام آورترين مورخ انگليسى ميگويد:ارنولد توينبى

براثر اتخاذسياست افراطى دشمنى با تسنن وازبين بردن مشايخ 

فتراق وبزرگان متصوف، بين دومنطقه بزرگ نفوذ تمدن ايرانى ا

انداخت وبراى مدت چهارقرن از زمان سلطان سليم تا دوره 

اتاتورک نه تنها رابطه شرق وغرب راقطع کردو پخش تمدن 

وفرهنگ ايرانى درجانب غربى اين سرزمين پهناورمنقطع شد، 

بلکه ايران درمنطقه شرقى نفوذتمدن وفرهنگ خودنيز بمناسبت 
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محروم ماند.  فوذاختالف شيعه وسنى ازگسترش اين ن افراط در

فحص  بعالوه بمناسب اين سياست ،حکمت و فلسفه فداى شريعت و

بحث برآن شد و بدين ترتيب بودکه فرهنگ وتمدن ايرانى  و

شفا، توضيح « ) بيکباره از رونق افتاد و ديگرآنرا بازنيافت.

 ( ١١٢المسايل ، ص 

ترويج مذهب شيعه » داکترشفا دانشمند نامدار ايرانى مينگارد: 

اثنى عشرى به مثابه مذهب دولتى و بويژه لعن سه خليفه نخستين ، 

افغانستان( سخت تيره و مناسبات ايران را در زمان صفويان با 

. ازقرن دهم هجرى ببعد تضييقات تعصب آميز خراب ساخت

شيعيان در ايران سبب افزايش نفرت و کينه در جهان تسنن نسبت 

روابط فرهنگى ايران با  بدانها گرديد و اين خود باعث شد که

آسياى ميانه و ديگر سرزمينهاى سنى نشين قطع شود و انعکاس 

نامساعدى در زندگى فکرى و فرهنگى کشور داشته باشد. دکتر 

شفا عالوه ميکندکه: يکى از ماليان دربار شاه اسماعيل درکتاب 

فرحربى ثواب قتل يک سنى مقابل ثواب قتل پنج کا:» خود نوشت 

با سنى مجاز نيست. خون شان هدر و مال شان حالل . نکاح است

است، و واجب است که شکم زنان حامله آنهارا شگافته بچه هاى 

ذکور شان را نيز به نيزه زنند.خريدو فروش سنيان نيزحالل است 

، زيراکه خارج از حريت اسالميه اند. فقيهان سنى نيزبراى 

تن شيعيان و حتى نخستين بار در تاريخ اسالم برده ساختن و فروخ

پس از « ) سادات را در بازارهاى برده فروشان جايز شمردند.

 (٧٢٦، ص ٢٠٠٣سال، چاپ  هزار و چهارصد

دوران صفوى نه تنها درمدت »بقول يکى از دگرانديشان ايرانى،  

کوتاهى ،اکثريت سنى رابا کشتاردهشتناک به اقليتى ناچيز بدل 
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دکه درآن هيچ ساخت، بلکه ايران ديگر شوره زارى بو

 ( ٥٥رگ تاک، ص « ) بذردگرانديشى روييدن نميتوانست.

شاه اسماعيل صفوى، سلطنتش را باکشتن بيست هزار مرد از      

  اهل تسنن در

 سپار مشهد شد، قزلباشان او درطبستبريز آغازکرد و وقتى ره

هشت هزار مرد را از دم تيغ گذراندند تا عطش خون ريزى شاه 

درش را بايک برادرزاده و ه عباس اول دو برااطفاء يابد. شا

قلى ميرزا( مکورکرد، سپس دو پسرخود )محمدميرزا و اما عمويش

را کور و سومى )صفى ميرزا( وليعهد را نيز بطرز فجيعى به قتل 

آورد. آخرين پسرش که طاقت کورى را نداشت خود کشى کرد. 

د. )پس وبدين ترتيب هيچ فرزند ذکورى از شاه عباس باقى نمان

 (٧٤٣، ٧٤٢،صص، ٢سال ج  ١٤٠٠از

ازدرنده خوئى شاه عباس اول پرده « رگ تاک»نويسنده 

اخرعمرزندانى نمود، دوپسرش راکور  برميداردکه: پدرش را تا

وصفى ميرزرابه قتل آورد ويکى از دختران خود راکه شش ساله 

( پس ١٠١بود، دوشقه کرد.)دالرام مشهورى ، رگ تاک، ص 

ين پادشاه اين سلسله بانزديک ترين کسان خود چنين وقتى عادل تر

 کرده باشد، تکليف ديگران معلوم است که چگونه بوده ميتوانست. 

، پسر صفى ميرزا به نام سام ميرزا، در جانشين شاه عباس اول

. اودر طول مى از جدبزرگش شاه اسماعيل نداشتسفاکى دست ک

کشتار را از سال سلطنت خود بدون وقفه آدم کشت و اين  ١٤

نزديکان خود شروع کرد. او زن و مادرخود را نيز کشت و در 

يک شب بدمستى فرزند شيرخوار خود را بدرون آتش انداخت.)پس 

 ( پسر ٧٤٩، ٧٤٣سال،ص، ١٤٠٠از
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شاه عباس دوم بنام صفى ميرزا که بعد از نام گذارى خود را شاه 

عيان و اشراف سليمان ناميد، از همان آغازجانشينى عده زيادى از ا

دربارو رهبران نظامى را از دم تيغ گذرانيد. و در باده پيمائى 

چنان شهرت يافت که شاردن درسفر نامه خود درباره او نوشت: 

شاه درباده نوشى تاچه اندازه نميتوان باورکردکه تحمل اين پاد»

. اطمينان دارم که در همه سويس و آلمان ، با همه شهرت است

ارگى، کسى پيدا نميشود که از اين حيث با او مردمشان به ميخو

 ( ٧٥١شفا، همان، ص دکتر« )برابرى کند.

، شاه سلطان حسين که چندهزار حديث از برداشت پسر شاه سليمان

و در کمترين کارى بدون استخاره تصميم نميگرفت، با اين خشکه 

مقدسى ، شش سال پس از سلطنت ، زهد و تقواى روزهاى 

گذاشت وباده نوش قهارى شد، ونسبت به نخستين را کنار 

بطوريکه خواجه »حرمسراى خود نيز عالقه مفرطى پيدا کرد، 

سرايانش درکوچه هاى ُجلفا ميگشتند و هرجا دختريا زن زيبايى 

او را براى شاه اختطاف ميکردند.اين پادشاه پارسا، بيش  ميديدند

 و اميران و حکام ازهرچيز سرگرم امور حرمسراى خويش بود

اياالت در رقابت با يکديگر بمنظورارضاى حس زن دوستى شاه ، 

زيبا ترين دختران اتباع قلمرو خويش را به زورگرد آورده به 

( ٧٥٥)شفا، همان،ص « حرمسراى شاه و بستگان او ميفرستادند.

درزمان شاه سلطان حسين درحرمسرا » کروسينسکى ميگويد:

اهزادگان در کودکى دريک ماه سى گهواربرقرار شد. اگر بيشترش

)سقوط « تلف نشده بودند، شمار آنان براين)؟( نيز بالغ ميشد.

( تعبيرکالم کروسينسکى ٧٦اصفهان بروايت کروسينسکى،ص 

شهزاده توليد ميشد و اگر  ٣٦٠اينست که درحرم شاه سلطان سالى، 

 درکودکى تلف نشده بودند تعداد شان به هزاران تن بالغ ميگرديد. 
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شاه تعصبات مذهبى روحانيت شيعه چنان اوج گرفت در عهد اين 

که سبب شد دراکثريت اياالت تابع ايران اقليتهاى مذهبى دست به 

بلوچان برکرمان  ١١١١شورش وطغيان بزنند. چنانکه درسال 

مردم قندهارقيام کردند، و  ١١٢١حمله نمودند، درسال

ابداليان هرات،  ١١٢٦لزگيان داغستان ، درسال  ١١٢٣درسال

ُکردان سنى دست به قيام بزرگى زدند. در سال  ١١٢٧درسال 

ارمنيان قفقاز بغاوت کردند.در همان سال مردم گرجستان  ١١٣٥

 ١١٣٤لُرها و در ١١٣٣شرقى نيز دست بشورش زدند. درسال 

بلوچها وعربهاى مسقط سر به بغاوت برداشتند. درهمين سال 

آمد و برهبرى درشيروان حميت مذهبى اهل تسنن به غليان  ١١٣٤

حاجى داؤد مدرس برشماخى کرسى شيروان حمله کردند و در آن 

حادثه چهارتا پنج هزار اهل تشيع را از دم تيغ گذشتاندند و به 

هوادارى ترکيه عثمانى شعار دادند. ) لکهارت، انقراض سلسله 

هجرى ، ملک محمود ١١٣٤( در همين سال١٤٦صفويه ، ص 

از اطاعت دولت صفوى برتافت سيستانى ، در تون خراسان سر 

مشهد و  ونيروهاى سرکوب شورش را درهم شکست ومتعاقبا  

قرن ٢٥نيشاپور را تسخير و اعالم استقالل نمود و برسم کيانيان 

قبل درمشهد تاج پوشى نمود و خود را شاه خراسان ناميد. 

ه ميرزا داود عصيان داشت، و اسدرکرمان سيد احمد خان نو

ر سلطان محمد مشهور به خرسوار يکه تاز دربلوچستان و بناد

 ( ١٥٢ص  ١) جى ، پى، تيت، سيستان ، ج ميدان بود. 

خالصه بى نظمى و از هم گسيختگى امور ادارى، اختالفات و تو 

طئه چينى در باريان يکى عليه ديگرى، رشوه خوارى و ستمباره 

گى حکام خود کام صفوى و عدم رعايت قوانين جارى در کشور، 

ت مذهبى و محلى نسبت به گروه هاى که مذهب شيعى تعصبا
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نداشتند، عدم دادرسى به شکايات مردم، فشار مالياتهاى توان فرسا 

اده، در و اعمال فشار و شکنجه براى وصول ماليات هاى عقب افت

، در پهلوى ده ها کاستى ديگر، عهد شاه سلطان حسين صفوى

در فکر چاره  سبب، ميشد تا افراد و شخصيت هاى مؤثر جامعه

کار خود بر آيند و به انديشه استقالل ملى و محلى خود بيفتند و از 

 شرايط مساعد، بهره بردارى الزم را بنمايند. 

 ١٧٢١و  ١٧١٩با بهره گيرى ازاين شرايط بود که درسالهاى 

مردم قندهار که مزه استقالل را قبل از ديگران چشيده بودند، پس 

ويسخان، با استفاده از اوضاع سياسى ازجلوس شاه محمود پسر مير

ناهنجار مسلط برايران و بيکفايتى دولت صفوى بفکرتوسعه 

حاکميت خود افتادند و تا قلب ايران يعنى تا اصفهان پيش تاختند وتا 

 آن دولت را نابود نکردند، از پيکار دست نگرفتند. شرح اين رخداد

 گيريم.تاريخى را برمبناى مدارک واسناد کتبى بخوانش مي

نگارنده اميدواراست باتقديم اين اثر، دربزرگداشت سيصدمين سال 

قيام رهايى بخش ملى قندهار برهبرى مدبرانه ميرويس نيکه، سهم 

 گرفته و دين ملى خود را ادا کرده باشد. 

 اکادميسين سيستانى کانديد

 ٢٠٠٥جنورى  ١4گوتنبرگ سوئد 
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 فصل اول

 مقدمه يى بر:

 مردم قندهاررستاخيز 

 ١٨برضد دولت صفوى ايران در قرن 
 

  
 شهرقندهار)چوک شهيدان ميوند(
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 ميالدی١٨٨٠درسال تصويری از قندهار

 

 ان: سلطه همسايگان برافغانست

از آغاز قرن شانزدهم ميالدى ، وقايع و حوادثى که در داخل 

، همه بضرر کشور ما و به نفع انستان و در خارج آن اتفاق افتادافغ

قدرت هاى نو خاسته همجوار تمام شد. بکالم ديگر بعد از مرگ 

( کشورمرکزيت و قدرت ادارى خود ١٥٠٦سلطان حسين بايقرا )

ينان سلطان حسين ) بديع الزمان ميرزا را از دست داد ، زيرا جانش

و مظفر حسين ميرزا ( که از مادران جدا گانه و با هم در رقابت 

بودند، نتوانستند حاکميت خود را در قلمرو تيموريان هرات حفظ 

اين رقابتها تا بدانجا باال گرفته بودکه، سکه بنام هردو برادر  .کنند

ادر تعلق ميگرفت و زده ميشد وماليات بالمناصفه به هردو بر

خطبه بنام هردو برادر خوانده ميشد و بدين حساب در يک اقليم دو 

پادشاه و دو صدارت و دو وزارت تشکيل شد و هردو برادر در 

تالش بودند تا از طريق بخشش و کشش سران نظامى و جلب 

فيوداالن محلى براى خود اعتبار و پشتى بان کمائى کنند. در چنين 
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جى ) دولت شيبانى ازبک( دوبار از آنسوى آمو وقتى دشمن خار

 مروچاق را در نورديد. بناى تهاجم نهاد و شهرهاى بلخ و دريا

دولت شيبانى در ماوراءالنهر و در  ١٥٠٠در بُعد خارجى در سال 

 ١٥٢٥دولت صفوى در ايران ظهور کرده بودند و در  ١٥٠٢

لت هاى دولت بابرى )کورگانى( در هندوستان تاسيس شد. اين دو

جديد الظهور از شمال و غرب و شرق افغانستان دست تجاوز 

دراز کردند و باالخره کشور را به سه قسمت شمالى و غربى و 

شرقى تقسيم کردند. بدين معنى که دولت صفوى ايران در سال 

و  ١٥٢٠بر واليت هرات و سيستان و درسال هاى ١٥١٠هاى 

ر قندهار دست ب ١٦٤٨و بطورقطع در  ١٦٤٢و  ١٦٢١و  ١٥٤٤

بر  ١٥٠٥برکابل و در ١٥٠٣يافت . و دولت بابرى هند در سال 

قندهار را ازمحاصره سام ميرزاى صفوى  ١٥٢١غزنى و در 

ننگرهار  ١٥٠٨والى هرات نجات داده متصرف شد. بابر در سال 

و سپس بدخشان را از زبير راعى گرفت. دولت شيبانى ازبک هم 

ن بقاياى تيمور را در سمرقند از م آخري ١٥٠٠پس از آنکه درسال 

پاى در آورد و دولت خود را بجاى دولت کورگانى ماوراءالنهر 

از آمو گذشت و بلخ را متصرف  ١٥٠٦اساس گذاشت ، در سال 

( محمدخان شيبانى ١٥٠٧شد و هرات را تهديد کرد. يک سال بعد )

)يا شيبک خان( با اردوى مجهزى از آمو گذشت و مقاومت 

يمورى را در مرغاب در هم کوفته هرات را متصرف شهزادگان ت

 ( ١شد)

در  ١٧١٦و ١٧٠٩ببعد تا  ١٥٠٦بدين سان تسلط اجانب از سال 

در واليات شرقى و  ١٧٤٧واليات غربى و جنوب غربى و تا 

ّ دونيم قرن بطول کشيد. در طول اين دوره  شمالى کشور تقريبا

هند( هيچ شهر و  دونيم قرنه )به استثناى برخى ازپادشاهان بابرى



 14 رستاخیزقندهار و ...

قصبه و يا نهر و بند آبى براى عمران کشور اعمار نگرديد و آنچه 

هم از گذشته باقى مانده بود، بتدريج روى به تنزل و انحطاط نهاد، 

زيرا حکام و عمال خارجى ، مراکزمعمور و مشهورى چون: 

دهلى و اصفهان و بخارا در خارج افغانستان داشتند و احتياجى 

اقتصادى و فرهنگى اين مملکت احساس نمى کردند  براى انکشاف

، وظيفه آنها در اينجا فقط تامين فرمانبردارى مردم از اشغالگران 

و جمع آورى مالياتها و سرکوب کردن هرگونه شورش و قيام 

 آزادى خواهى بود. 

در اين دوره حکام و افسران دول سه گانه در داخل حصارها 

خل شهرها زندگى ميکردند. مراتع ميزيستند و قشون ايشان در دا

غنى مخصوص سواره نظام و رمه هاى مواشى ايشان بود و باغ 

ها تفرجگاه آنان. اين حکام و افسران در داخل افغانستان دست 

آزادى داشتند و بهرنوعى که ميخواستند، حکمروائى ميکردند. توده 

يه هاى مردم و دهقانان مجبور بودند سپاه وحکام اشغالگر را تغذ

نمايند و مصارف سپاه و اداره را بپردازند. هيچکس نميتوانست در 

مقابل حواله عوارض و ماليات گوناگون و تکاليف بيگار و غيره 

زيرا قانون و مقام مرافعه وشکايت وجود  ٠صداى خود را بلند کند

 نداشت . 

از جمله قواى سه گانه اشغالگر در افغانستان ، اداره دولت ازبکى 

ساده تر و کم خرج تر بود. فرمانفرماى کل باسپاهى در بلخ نسبتاّ 

مقيم بود و حکام او در عالقه هاى شمال کشوراز مردم، ماليات 

ميگرفتند و هم در اداى باج و اطاعت بدولت ماوراءالنهر غالباّ به 

نامى اکتفا ميکردند. تشکيالت نظامى و قضائى و امور مالى شان 

رى کم و ابتدائى بود. اجراآت امور و ساده و کاغذ بازى و دفتردا

احکام حقوقى و غيره بيشتر شفاهى و وابسته بدولب شاه و عمال 
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بزرگ بود. مامورين حکومتى معاشى نداشتند و به حساب مردم 

زندگى ميکردند، ماليات هم طور دلخواه حکام از مردم گرفته 

 ميشد. 

ماورامالنهر و اما اداره دولت بابرى هند در افغانستان نسبت بدول 

ايران ، طول و تفصيل بيشترى داشت : متصرفات اين دولت در 

افغانستان مشتمل بود بر صوبه بدخشان ، صوبه قندهار، صوبه 

کابل و صوبه بلخ . اين تشکيل دائمى نبود، زيرا بلخ بزودى تحت 

اداره حکومت ازبکى قرار گرفت و بعدها بدخشان استقالل محلى 

قندهار نيز باالخره از طرف دولت صفوى  خود را تأمين نمودو

مثل هرات ، اشغال شد و تنهاصوبه کابلستان تا نيمه قرن هژدهم 

 ( ٢در دست دولت بابرى هندوستان باقيماند. )

مرحوم حبيبى از قول عبدالحميد الهورى مينويسد که، در عصر 

صوبه مملکت آل بابر،  ٢٢( از جمله ١٧شاه جهان )نيمه قرن 

آن يعنى کابل و قندهار و بلخ و بدخشان در افغانستان چهار صوبه 

کرور دام ،  ٦کرور دام ، و از قندهار  ١٦قرار داشته که از کابل 

کرور دام ) هر پنچ دام  ٤کرور دام و از بدخشان  ٨و از بلخ 

 ( ٣مساوى به دو آنه بود( عايد بدست مى آمد. )

ت هاى هند و فرق فاحش بين استيالى دولت ازبک با استيالى دول

ايران در افغانستان اين بود که ازبک ها دل به افغانستان بستند و 

بتدريج از حالت استيالئى بشکل مهاجرت و اقامت دائمى در 

افغانستان در آمدند. لهذا با مردمان محلى آميزش و اختالط نمودند 

و باالخره از ماوراءالنهر منفک شده و جزء ملت افغانستان قرار 

در حالى که دولت هاى ايران و هند حصص متصرفه خود گرفتند، 

 را درافغانستان با قوت نظامى از فاصله دور اداره ميکردند. 
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و اما دولت ايران که تا دوگوش در بيروکراسى ادارى و تعصب 

مذهبى غرق بود، براى تأمين واليات متصرفه در افغانستان بر 

هزارسپاه  ٢٠ينا  قشون قزلباش خود اتکاء ميکرد. اين دولت تخم

هزار سپاه در شهر قندهارمتمرکزساخته بود.  ٢٠درهرات و

مصارف اين همه قشونها بر دوش مردم تحت تسلط صفويه بود. 

حکام و افسران دولت صفوى بواسطه رفتار خشونت بار يکجا 

باتعصب و استبداد مذهبى خود نسبت به مردم افغانستان زود تر و 

 طرف کينه و تنفر مردم قراربيشتراز دولت ماوراءالنهر 

 ( ٤گرفتند.)

 

 : دولت صفوی مذهبى ستبدادا

به حيث مذهب رسمى « تشيع»در دوره حاکميت صفوى، مذهب 

ميالدی بنام فارس ياد  ١٩٣٥ايران تا قبل از) ايران دولت

با شديد ترين استبداد سياسى و مذهبى وقتل عام  ( ميشد.نگارنده

ى قومى و مذهبى غير شيعى هاى گسترده همراه بود. گروه ها

مورد توهين و آزار و حتى کشتار عام قرارميگرفتند و با اعمال 

قتل و شکنجه و خشونت و مصادره دارائى وادار ساخته ميشدند تا 

ازمذهب خود برگردند و به مذهب شيعه بگروند.سياست رسمى و 

 مذهبی مذهبى شاهان صفوى،به تمام معنى يک سياست فاشيستى

حمل مذاهب وديگرگروه هاى مذهبى را درکنار مذهب بود، که ت

 رسمى نداشت . 

براى دورى از هرگونه برچسپ تعصب آميز، ما نظريات 

دانشمندان و صاحب نظران ايرانى را به مدد گرفته ايم که گرچه 

خود شان منسوب به مذهب شيعه اند، ولى به عنوان دانشمندان 

ته اند تا مردم و نسل روشنفکر وغيرجانبدار، فقط حقايق را نوش
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هاى ايرانى را به حقيقت تاريخ کشور خويش هرچه بيشتر و بهتر 

آگاه کنند. ازجمله دانشمندان روشنگرايرانى، که در باره استبداد 

مذهبى يا فاشيزم مذهبى رژيم صفوى، مطالب تکاندهنده و سخت 

وحشت انگيزى نوشته اند، ميتوان ازداکترشجاع الدين شفا،دکتر 

ريعتى، دکترعلى ميرفطروس، سعيدى سيرجانى، عيسى على ش

صديق و ميرزاآقاخان کرمانى، دآلرام مشهورى و جند تن ديگرنام 

برد. گل سرسبداين دانشمندان دکترشفا است که در سالهاى اخير 

کتابهاى بسيار سودمند و مستندى پيرامون اديان توحيدى و مسايل 

« توضيح المسايل»مذهب شيعه نوشته است و از آنجمله کتاب 

تولدى » )پاسخهايى به پرسشهاى هزارساله( او است. وديگرش

او « پس از هزار وچهار صدسال» نام دارد وسديگر: « ديگر

است که حاصل مطالعات ممتد و دقت در متون معتبر اسالمى است 

 و سخت آگاهى دهنده و مستند هستند. 

عصر صفوى همه »مينگارد : « تولدى ديگر»دکتر شفا در کتاب 

از آغاز تا انجام بخون ريزى، بيرحمى، برادرکشى، فساد و 

تزويرو باخودکامگى مطلق گذشت که عمالّ جايگزين همه موازين 

اخالقى و انسانى شده بود... زنده خوران شاه اسماعيل صفوى که 

لقب داشتند، الشه شيبک خان ازبک را که مذهب تسنن « قورچى»

ردند و خوردند و مباشرانش کاسه سر داشت به دندان پاره پاره ک

همين شيبک خان را به زرگرفتند تا پياله باده نوشى شاه اسماعيل 

شود. نوه اين پادشاه، شاه اسماعيل دوم، هرشش برادرخويش 

منجمله آخرين آنها را که هنوز شيرخواره بودکشت و در يک روز 

تا پانصد تن صوفى وارسته را سربريد. شاه عباس اول پدرش را 

به هنگام مرگ در زندان نگاه داشت و فرزند ارشد خود راسربريد 

و دو فرزند ديگرش را کور کرد. و جا نشين او، شاه صفى، خون 
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خوار ترين شاه دودمان صفوى، مادرو زن و فرزند شيرخوار و 

عموى کورخود راکشت و ده ها نفر از نزديکان خاندانش را نا بينا 

ز آخرين آنان چنان در باده نوشى کرد. همه پادشاهان صفوى بج

افراط کردندکه چهار تن از آنها از شراب خوارگى جان سپردند. 

وقتى که براى تيمن و تبرک با « کلب على»شاه عباس به عنوان 

پاى پياده از اصفهان تا مشهد به آستان بوسى امام رضا ميرفت، 

د، و منزل به منزل بساط رقص و آواز و باده نوشى او گسترده ميش

چنانکه شاردن در سفرنامه خودمينويسد صدها روسپى همسفر 

سپاهيانش بودند. به نوشته جهانگرد ديگرى، توماس هربرت، 

بهترين تحفه حکام به درگاه شاه شراب ناب و يا نوجوانان خوبرو 

بود. همين مرشد بزرگ براى حاکم فارس امان نامه اى بخط خود 

ئى براى او فرستاد، ولى در پشت قرآن نوشت و توسط شيخ بها

 ( ٥« )دوروز بعد دستورکشتن همين حاکم را داد.

 ميگويد:  در کتاب توضيح المسايل خودو

بصورت خاص ، تنها پس ازقيام خوارج به آن « شيعه»عنوان » 

وفادارماندند و از عقيده  کسانى تعلق گرفت که به على و اسالف او

از آن زمان ايران سنگر ادامه امامت درخاندان على پيروى کردند. 

آئين شيعه شد وتشيع بصورت نهضتى انقالبى ، مبارز و خودجوش 

وسخت جان درآمد. تحليل گران نهضتهاى شيعه غالبا  متذکرشده اند 

که تشيع درقرون اوليه خود همواره بازتاب کوششهاى پيروان آن 

 د دستگاه حاکمه بود ومظهرخواستهابراى مبارزه باظلم وفسا

که خواهان حق وعدالت  وسرکشيهاى کسانى بشمار مى آمدودردها 

اشرافيت داخلى ودر برابر استيالى خارجى  بودند. جبهه اى بود

براى مبارزه بافشار وفساد خالفت اموى و عمال ايرانى آنان وبهره 
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کشى از روستائيان و اختناق فکرى وتعصب نژادى وريا وتزوير 

 ( ٦« )رارگرفته بود.طبقه روحانى که درخدمت خالفت حاکم ق

ترويج مذهب شيعه اثنى عشرى به مثابه مذهب دولتى و بويژه » 

لعن سه خليفه نخستين، مناسبات ايران را در زمان صفويان با 

دولتهاى همسايه سنى مذهب يعنى باترکيه عثمانى وخان نشين هاى 

. فقيهان سنى تيره و خراب ساختآسياى ميانه )و افغانستان( سخت 

ستين بار در تاريخ اسالم برده ساختن و فروختن شيعيان و براى نخ

حتى سادات را در بازارهاى برده فروشان جايز شمردند. ازقرن 

دهم ببعد تضييقات تعصب آميز شيعيان در ايران سبب افزايش 

نفرت و کينه در جهان تسنن نسبت بدانها گرديد و اين خود باعث 

يانه و ديگر سرزمينهاى شد که روابط فرهنگى ايران با آسياى م

سنى نشين قطع شود و انعکاس نامساعدى در زندگى فکرى و 

 فرهنگى کشور داشته باشد.

دکتر شفا عالوه ميکندکه: يکى از ماليان دربار شاه اسماعيل در  

افر ثواب قتل يک سنى مقابل ثواب قتل پنج ک:» کتاب خود نوشت 

در و مال شان . نکاح با سنى مجاز نيست. خون شان هحربى است

حالل است، و واجب است که شکم زنان حامله آنهارا شگافته بچه 

هاى ذکور شان را نيز به نيزه زنند.خريدو فروش سنيان نيزحالل 

 ( ٧« )است ، زيراکه خارج از حريت اسالميه اند.

بر اثر اجراى چنين فتوايى بودکه يکى از وحشيانه ترين قتل 

اه اسماعيل صفوى انجام گرفت. عامهاى مردم در تبريز بدستورش

شاه اسماعيل اول، سلطنت خود را باکشتار »بقول دکتر شفا 

وحشيانه بيست هزار نفراز مردم تبريز آغاز کرد، زيرا اين مردم 

حاضر نشده بودند يکروزه معتقدات مذهبى خود را زير پا بگذارند 

ان شاه و زبان به لعن سه خليفه اول اسالم بگشايند. در نتيجه قزلباش



 20 رستاخیزقندهار و ...

اسماعيل همه آنان راجابجا با تبربه دونيم کردند يا شکم دريدند. در 

، استخوانهاى مردگان بريز عليرغم حرمت نبش قبردراسالمهمين ت

را از گور بيرون کشيدند و در کنار سرهاى بريده دزدان و 

 ( ٨« )روسپيان سوزاندند.

که  دادندمقابل ماليان سنى )در ترکيه عثمانى( باتفاق فتوا در »

تمام پيروان طريقه شيعه بخصوص اثنى عشرى از هفت سال 

سال مهدورالدم و واجب القتلند.... علماى سنى يک قدم  تاهفتاد

پيشتر رفتند و فتوى دادندکه ثواب کشتن هرفردشيعه برابر با کشتن 

هفتاد کافر حربى است . زنان و دختران و حتى پسران نابالغ 

نى در ميان لشکريان عثمانى تقسيم شدند شيعيان به دستور فقهاى س

و به شيعيان تهمت بستندکه شبها شمع ها را خاموش ميکنند تا 

زنهاى يکديگر را زنا کنند. يکى از نتايج ملموس اين دشمنى 

وحشيانه مذهبى ، اين بودکه اندکى پس از آنکه بيست هزار سنى 

انى نيز در تبريز بفرمان شاه اسماعيل کشته شدند، در ترکيه عثم

چهل هزار شيعه ساکن اناتولى به امر سلطان سليم ، دريکى از 

وحشيانه ترين قتل عامهاى تاريخ گردن زده شدند. در همين ماجرا 

بر روى پيشانى عده اى ديگر که مظنون به داشتن تمايالت شيعى 

بودند با آهن گداخته داغ زده شد.به نوشته يوزف هامر سفير اتريش 

ين يکى از فجيع ترين رويدادهاى تاريخ مذاهب ا» در قسطنطنيه 

بود که جز قتل عام سنبارتلمى همانندى براى آن نميتوان سراغ 

 (٩« )کرد.

اينست يکى ديگر از خونين ترين قصابى هاى تاريخ بشريت در  

صورت « اسالم ناب»راستاى تعصب مذهبى که ميان پيروان 

 پذيرفت . 

 يح المسايل خود مينويسد: دکتر شفادربخشى از مقدمه کتاب توض
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دوران صفويه ، دوران تحولى بنيادى درتاريخ ايران بود، » 

دورانى بودکه درآن ايران قريب هزار سال پس از سقوط 

شاهنشاهى خود بارديگربه وحدت ملى، ويکپارچگى جغرافيايى 

دست يافت وبار ديگراز تماميت سياسى و اجتماعى گذشته 

ايرانى بنياد نهاده شدکه هنوز هم  برخوردار گرديد. دراين عصر

حاکميت ملى و مرزهاى جغرافيايى شناخته شده خود را مرهون آن 

دوران است. ولى اين فقط يک جانب کار، وبه اصطالح امروزى ، 

يکروى سکه بود. روى ديگر سکه اين بودکه درست در همين 

دوره بساط سوداى چند صد ساله دکانداران دين ازصورت اوليه 

عصر جديد « سوپرمارکيت»خارج شد وبصورت يک  دکان

درآمد، که اين بارخود حکومت نيز درآن سرمايه گذارى کرده 

 ( ١٠« )بود.

دانشمند افغانى عبدالبارى جهانى ، در موردضعف هاى اخالقى 

ُدن »شاهان صفوى از چشمديديک نويسنده وسياح اروپائى بنام 

يکردمحافل جشن هروقت شاه عباس سفر م»مى نگارد: « گارسيا

وسروروپايکوبى وشراب نوشى برپا مينمود، وگاهى فرمان ميدادتا 

جارچيان درشهر بگردندوندا دردهندکه تمام مردم اعم از مسلمانان 

، مسيحيان وسايرين بايدکه زنان و دختران خود را در فالن روز 

درفالن بازار حاضر کنند. در دم هر دروازه شهر چندين خواجه 

ه ميشدندو زنان و دختران خوشگل وزيبا راانتخاب وبه سرا ايستاد

داخل بازار رهنمايى ميکردند. دکانداران وسوداگران در دکانهاى 

خويش اموال و اجناس رنگارنگ را روى هم مى چيدندو سپس 

دختران و خواهران و زنان خود را براى عرضه اموال مى 

اجازه نداشت نشاندندو خود از بازار بيرون مى رفتند. هيچ مردى 

به اين بازارها نزديک شود، پس از آن شاه با خواچه سرايان خود 
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به بازار داخل مى گرديد و دروازه هاى بازار بسته ميشد. شاه با 

خواجه سراهاشب را با زنان و دختران گرد آورده ميگذشتاند و 

فردا بعد از آنکه شاه چند تن از اين دختران زيبا را با خودبه حرم 

اهى مى برد، دروازه هاى بازار باز ميشد و مردم زنان و سراى ش

 ( ١١«)دختران خود را بخانه هاى خود مى بردند.

درسلسله جنايات مذهبى شاهان صفوى يکى ديگر از صاحب 

اى کوته »نظران روشنگر ايران ، سعيدى سيرجانى درکتاب 

در جنگها و قتل »اسماعيل اول  خود مينويسد : شاه « آستينان

ايى که به عنوان ترويج مذهب شيعه کرد، نزديک دويست و عامه

شاه »کند:  ( سيرجانى عالوه مى١٢«.)هزارنفر را کشت پنجاه

گناه چون  اسماعيل، مرديکه با يک حرکت دستش هزاران سر بى

رحمى بود که  ريخت. فرمانرواى بى برگ خزان زده بر خاک مى

از گرد راه در »م اش به عنوان غازيان اسال قزلباشان قساوت پيشه

هزار کس از   عام نمودند، قريب به هفت هشت شهر طبس رفته قتل

عام کشته شدند و به  مردم طبس )که سنى مذهب بودند( در آن قتل

مقام اطفاء يافته به  عام آتش غضب آن خسرو عالى واسطه اين قتل

زنده »عالوه براين « همان اکتفا کرده متعرض بالدخراسان نگشتند

کندن، در ديگ  ردن، گوشت دشمن را خوردن، پوستک کباب

جوشانيدن، مقصر را از جاى بلند سرازير آويختن و برگردنش 

« اسماعيل اول است.  سنگى عظيم بستن، همه از کارهاى شاه

(١٣ ) 

مجازاتهاى ديگرى براى « مرشدکامل»در دوران همين » 

دامه ابداع شدکه در حکومت همه جانشينان اوا« دشمنان آل على»

يافت و از جمله : گچ گرفتن ، قطعه قطعه کردن اعضاو جوارح، 

زنده پوست کندن، ميل درچشم کشيدن، گوش و بينى بريدن، سرب 
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گداخته درگلوريختن، به سيخ کشيدن و کباب کردن، در روغن 

 ( ١٤« )گداخته انداختن، و بجاى خمپاره در دهن توپ گذاشتن بود.

م ١٥١٠ق = ٩١٦که: در سال  و در احسن التواريخ ميخوانيم

خان اوزبک)محمد خان  اسماعيل اول در حومه مرو با شيبک شاه

خان در آن جنگ کشته شد. وقتى  شيبانى( جنگيد و اتفاقا  شيبک

اسماعيل ديد، چند ضربه شمشير برجسد بيجان  جسدمرده او را شاه

او زد و بر اطرافيان خود فرياد برآورد که هر که مرا دوست 

از گوشت دشمن من )شيبک( بخورد. خواجه محمود دارد، 

ساغرچى که در آن معرکه حاضر بوده ، ميگويد که ازدحام 

خان بجايى رسيدکه  صوفيان براى خوردن گوشت جسد شيبک

جمعى تيغها بر روى يکديگر کشيدند، و آن مرده بخاک و خون 

آغشته را مانند الشخوران از يکديگر مى ربودند و ميخوردند. 

تا  شاه دستور داد تا ازکاسه سر اوجام شراب درست کنند، اين عالو

دستور فورى به اجرا درآمد و ازکاسه سر شيبک خان جامى زرين 

( بنابر ١٥درست کردند ودر مجلس بزم شاه بکارگرفته شد. )

نوشته ملک الشعرا بهارخراسانى : در تبريز تبرائيان قزلباش ، 

دوش داشتنددر کوچه و  درحالى که تبرى در دست و چماقى بر

بازار حرکت ميکردند وبا صداى بلندبه سه خليفه اول دشنام 

ميدادند، و مردم مجبور بودند باشنيدن فرياد آنان فورا  باصداى بلند 

بگويند: بيش بادو کم مباد، و هرکس کوچکترين غفلتى ميکرد بدون 

 ( ١٦محاکمه و يا پرسشى سرش از تنش جدا ميشد.)

اسماعيل درعرض دوشبانه روز بيست هزار نفر  سربازان شاه» 

از خود تبريزيان را بجرم سنى بودن شکم دريدند، و بموازات آن 

استخوانهاى مردگان را از قبر بيرون کشيدند و در مالء عام در 

( ١٧کنار سرهاى بريده دزدان و روسپيان در آتش سوزاندند، )
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ز زنان روسپى را زنان آبستن رانيز کشتند، و سيصد تن ا»عالوتا  

در يک صف در آوردند و هر يک را به دو نيمه کردند. حتى 

سگان تبريز را نيز کشتار کردند. به نوشته احمدکسروى، در تاريخ 

هاى صفوى هميشه پرده بر روى خونخواريها و زشتکاريهاى شاه 

اسماعيل کشيده اند و فقهاى دوران صفويه نيز همه اين ستمکاريها 

اسماعيل »( درهمان تبريز بود که شاه ١٨« )ته اند.را ناديده گرف

 ( ١٩«)مادرخود را... فرمان داد تا او را دربرابرش سربريدند.

بنياد سلطنت صفوى از همان آغاز کار بر خشونت ها و » 

خونريزيهايى نهاده شد که گاه تا مرز توحش پيش ميرفت . اين 

ين ، گاه در خوى خون آشامى چهره ناساز خود را گاه در پوشش د

جامه سياست و بيشتر در راه فرونشانيدن آتش خشم و کينه و نفاق 

ظاهر مينمود.سربريدن، دست و پا بريدن ، مثله کردن ، پوست 

کندن ، کاه در پوست آدمى انباشتن ، دوشقه کردن، چشم در 

آوردن، ميل درچشم کشيدن ، خفه کردن و از اينگونه کارهاى 

اگر در « مرشدان کامل»انجام ميشد. و بسيار وحشيانه به آسانى 

فرو نشاندن آتش خشمى که در اين زمينه داشتند کسى را از 

دوردستان نمى يافتند، به نزديکان خود، يعنى به زنان و برادران و 

 ( ١٢٠«)پسر عمويان و آخر کار به فرزندان خود مى پرداختند. 

دگان تيمور( شاه اسماعيل نامه اى از سلطان حسين بايقرا )از نوا»

با مقدارى تحف و هدايا دريافت داشت که آنها را اليق مقام و 

مرتبت خود ندانست ، الجرم بى آنکه نقارى ميان او و پادشاه 

تيمورى باشد از بيابان يزد به طبس حمله ورشد و در آنجا 

قزلباشانش هرکه رايافتند، از دم تيغ بى دريغ گذرانيدند و در آن 

از مردم طبس ) که سنى مذهب بودند( کشته  حادثه هفت هزار تن

 ( ٢١« )شدند.
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 ١٥١٠پس از تصرف هرات توسط شاه اسماعيل صفوى در 

ميالدى، فريدالدين تفتازانى عالم بزرگ فرقه شافعى را که سى 

سال بودعنوان شيخ االسالم شهرهرات را داشت، به فرمان شاه 

کشيدند و  اسماعيل در مالء عام کشتند و بعد جسدش را به دار

سوزاندند. در همان زمان ، حافظ زين الدين خطيب مشهور ديگر 

را درهرات به هنگام موعظه ، که او حاضر نشده بود تا خلفاى سه 

گانه اول را لعن کند.قزلباشان صفوى از منبر پائين کشيدند و در 

 ( ٢٢صحن مسجد سرش را از تن جداکردند.)

جرى ، يکى از بزرگان ه ٩٣٤بدستور شاه طهماسب اول در سال 

تسنن هرات بنام خواجه کالن غوريانى را که از دستورات 

چماقداران متعصب صفوى سرباز زده بود، به چهارسوق 

شهرهرات بردند، ابتدا پوستش را زنده کندند و بعدآنرا ازکاه 

پرکرده بر سر چوبه دار تعبيه کردند. و در سال بعد خواجه کالن 

تبريز برده ، بفرمان شاه خجسته نژاد او ديگرى از غوريان را به 

را از مناره نصريه از خصيه هايش آويختند تا به مشقت تمام جان 

داد. و در هيمن سال مظفر سلطان امير ديباج را بفرمان همايون 

در قفس آهنين گذاردند و از ميان دو مسجد تبريز آويختند و آتش 

 ( ٢٣زدند.)

از آبا و اجداد خود داشتند،  اسمعيل صفوى نيز نشان  اخالف شاه

چنانکه شاه عباس صفوى جالدانى گمارده بود که آنان را 

ناميدند. و هر مقصرى را که محکوم به  خوار( مى )آدم« چيگين»

برگشته  سپردند، تا گوشت آن بخت پنداشتند، بدست آنان مى جزا مى

 ( ٢٤را زنده و خام با دندان بکنند و بخورند.)

لهستانى در کتاب خاطرات خود از اصفهان  کرو سينيسکى کشيش

عهد صفوى ميگويد: شاه سليمان، پدرشاه سلطان حسين صفوى نيز 
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چنان شاه سفاک وخون ريزى بود که پسرش رابه اندک جرمى 

بقتل آورد و مادر شهزاده از اين قساوت شاه بربام قصرشاهى رفته 

ا نيز خود را به زيرپرت کرد و دردم جان داد و پسر دوم خود ر

بجرم بريدن شاخچه درختى ازباغ شاهى، امرکرد کشته شود، مگر 

قورچى باشى گفت: قربان شمشير اين خادم درگاه، براى کشتن 

دشمنان باالميگردد نه براى کشتن دوستان. شاه ازشنيدن اين حرف 

ازکشتن پسرمنصرف شد، اما وقتى مادر شهزاده وخود شهزاده 

ه ازقصرشاهى فرارکرد و ديگر نه ازاين قصدشاه آگاه شدند،شهزاد

 ( ٢٥شاه ونه شاه خانم روى پسررا ديدند.)

يک قرن قبل ، يکى ازروشنگران صاحب نظر ايرانى ، ميرزا 

به اعتقاد خيلى از » آقاخان کرمانى در اين راستا نوشته بود: 

ايرانيان پادشاهان صفويه ، شاهانى رعيت پرور و عدل گستر بوده 

من ظلم و جورى که از ايشان به ايرانيان رسيده  اند، اما به اعتقاد

بعد از عرب نظير نداشته و حتى ازچنگيزخونريز هم نرسيده است 

، و آنقدر خرابى که از اين خرافات پروران به ملت ايران رسيده 

از هيچيک از طبقات ملوک بعد از اسالم نرسيده ، زيرا اين طبقه 

ل عوام کنند و اساس خواستند از راه دين پرورى ، ريشه در د

استحکام سلطنت خويش را به ريا بر پايه کيش و آئين گذاشتند و 

خود را اوالد امام و ذريه پيغمبر و صاحب کشف و کرامات و 

مسند نشين طريقت و حقيقت و داراى رياست دنيا و آخرت وظاهر 

وباطن جلوه دادند، و چون ريختن اين شالوده در ايران، تخم 

و بذر حماقت کاشتن الزم داشت از اين سبب به خرافات پاشيدن 

دستيارى مال محمدباقر مجليسى عقول و مدارک مردم ايران را بر 

« باد دادندتا اساس سلطنت پادشاهان صفويه در ايران پايدار گردد.

» ( دکتر شفا از قول عيسى صديق محقق ايرانى مينويسد: ٢٦)
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فوى ، ايران براثر سياست تشديد دشمنى شيعه وسنى درعصر ص

از ارتباط مستقيم خودبا مغرب زمين ، به علت حايل بودن دولت 

وسيع عثمانى ميان ايران واروپامحروم شد، و در اين دوره که 

مقارن با نهضت عظيم رنسانس وجهش علمى وصنعتى و اقتصادى 

غرب و تحوالت شگرف عصر جديد بود، ايرانيان بدين ترتيب 

ن اروپايى بى نصيب ماندندو از ازآشنايى باعلوم وصنايع نوي

کاروان تمدن جهان بدور افتادند.از طرف ديگر جاذبه قدرت 

وشاخصيت علما و پيشوايان مذهبى ، باعث شد که هرکس که 

قريحه و استعدادى داشت فقط به تحصيل علوم دينى بپردازد تا 

بسد وصاحب جاه وجالل ومنالى  شايداو نيز روزى به درجه اجتهاد

يجه منظما  برتعداد طالب فقه و اصول و احاديث و اخبار بشود.درنت

و تفسير وقرآن افزوده شدو در عوض شماره محصلين علوم 

طبيعى ورياضى و حکمت و ادب ومانند آن روبه کاهش رفت 

وعقب افتادگى فاجعه انگيز جامعه ايرانى رادر زمينه علوم ودانش 

 ( ٢٧« )جهان نو، از همام زمام آغازشد.

معاصر شايد جالبترين اظهار نظرهاى منتقدانه را در اين  در دوره

مورد از زبان على شريعتى شنيد که خود يکى از هواداران تشيع و 

بود و در کليه « اسالم ناب محمدى» از مبارزان مذهبى صف اول 

گرايشهاى هذهبى سالهاى پيش از انقالب اسالمى سهم بسيار 

چه اين مبارز بزرگ اسالم موثرى ايفا کرد. و اينست بخشى از آن

در کتاب تشيع علوى و تشيع صفوى او در باره ماهيت آخندان 

 شيعه در چهار قرن اخير ميتوان خواند: 

روحانى شيعى از کنار مردم برخاست و درکنار سلطان صفوى » 

نشست ، و تشيع مردمى تبديل شدبه تشيع دولتى، و مذهب تازه اى 

پس از چهار قرن برقرار است.  جانشين مذهب قديم شدکه هنوز هم
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آخوند پيچيده در تقيه، اينک از گوشه حجره محقرخود بيرون » 

خزيده وبه زندگى مجلل و موقعيت ممتاز سياسى و اجتماعى دست 

يافته و بصورت پرچمدار شيعه على درآمده بود و زانو به زانوى 

پادشاه صفوى مى نشست که خود را سگ آستان على ميدانست. در 

مت مورد مشورت بود و حتى ادعا داشت که قدرت حکومت حکو

و تاج سلطنت از جانب او و به نمايندگى از طرف امام زمان به 

آخوند با سوء استفاده از جهل و .» پادشاه شيعه تفويض شده است 

بى خبرى مردم ، بسيارى از مفاهيم را تغيير داد. بجاى تفکر 

ت آل محمد، بجاى ديانت تعبدآورد، بجاى عمل صالح اميد به شفاع

تظاهربه ديانت، بجاى امر به معروف کاله شرعى، بجاى تعقل 

خرافات ، بجاى استقامت تسليم و زبونى ، بجاى اخالق صيغه 

سازى و فحشاپرورى، بجاى اتکاء به نفس استرحام و گدائى ، 

بجاى صفا دوروئى ، بجاى همدلى نفاق و کينه توزى ، بجاى 

اى درستى فساد، بجاى خلوص تقلب، بجاى صداقت حيله گرى ، بج

خود آگاهى تعصب، بجاى شهامت ذلت وبزدلى ، بجاى درايت و 

هاى بنده آخوند و هللا تدبيرتوسل بجادو و جنبل، بجاى انسان خليفه ا

شکم و شهوت و پول، بجاى مردانگى گريه و زارى و قمه زنى و 

معرب  تعزيه و خود آزارى ، بجاى آزادگى بندگى و بجاى ايرانى

 يعنى شبه عرب . 

اکسير شوم استحمار صفوى از خون ترياک ساخت و از » 

فرهنگ شهادت الال ئى خواب ، و از مکتب امام حسين مکتب شاه 

از سه چهره حاکم برمردم: استبداد، استعمارو » سلطان حسين.

استحمار، يکى سرخلق را به بندکشيد، ديگرى جيبش را خالى کرد، 

بان خدا زمزمه کردکه: صبرکن برادر، سومى در گوشش از ز
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اندرون از طعام خالى دار، سروکار همه اينها را به قيامت حواله 

 کن که اينها اگردنيا رادارند، عاقبتشان خراب است . 

يا اسقف مسيحى  اجتهاد صفوى مقامى است شبيه پاتريارش يهود» 

ست و در اين موضع هرچه عقب مانده تر و کهنه تر باشد مجتهدترا

، هرچه قديمى تر لباس بپوشد و قديمى تر فکر کند، ذايقه اش و 

سليقه اش و لهجه اش و اخالق و افکارش و اطالعاتش قدميمتر 

باشد، مقدس تر و روحانى تر و موجه ترست، بخصوص اگر از 

زندگى جديد، مسايل جديد اختراعات جديدبى اطالع تر باشد، 

خارجى نداند، به اخبار گوش روزنامه نخواند، راديو نشنود، زبان 

ندهد، از تحوالت قرنهاى اخير خبرى نداشته باشد، در آنصورت 

نورعلى نوراست ، يکپارچه نور است،موجودى است اخروى، 

« قدسى ، روحانى، غرق در معنويتات و جذب در دنياى ديگر.

(٢٨ ) 

در دوره صفويه مخصوصا  پس از مرگ شاه عباس اول ، اوهام » 

عقايد سخيف به حد اعلى در ايران نيروگرفت : تشبث  و خرافات و

به سحر و جادو و طلسم و چله نشينى ، اعتقاد به احکام نجومى ، 

توقع اصالح کليه امور به دعا بدون عمل و کوشش، توسل به 

استخاره بجاى عقل و تدبير، انتظار انجام شدن آرزو بوسيله نذر و 

به مستحبات دينى و  نياز، مؤثر دانستن نفرين،اشغال دائمى

فراموش کردن واجبات ، رياکارى و خشکه مقدسى ، تظاهر به 

ديندارى ، تسليم صرف در مقابل متصديان امورمذهبى ، منسوب 

کردن آثار طبيعى چون باران و تندر و زلزله و طوفان و کسوف و 

خسوف و قوس قزح به رحمت يا غضب الهى ، در ميان تمام 

رديد. اين طرز فکر که از طرف طبقات معمول و مرسوم گ

سالطين و اولياى امورتشويق ميشد، موجب انحطاط اخالق و رکود 
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دانش وعدم رشد قوه تميز و تحجر و عقب ماندگى و بى حرکتى و 

بى قيدى و شکست بودکه عاقبت کار صفويه آنرا کامال  به اثبات 

رسانيد، همچنين دامن زدن به جهل و بى سوادى ، اختصاص قرآن 

ه مجالس ترحيم و قبرستانها و جانشين کردن آن با بياض هاى دعا ب

و بحار االنوار و طوفان البکا و کشف الغمه و روضه الشهاده و 

زادالمعاد و... کتاب روضه و حديث ديگر که بيش از يکصد نمونه 

 ( ٢٩.«)از آنها تنها در کشف االسرار نام برده شده است 

وره صفوى دوره رکود علوم و در عرصه فرهنگ و علوم عقلى، د

در »عالمان شماره شده است، چنانکه بقول دکترشجاع الدين شفا: 

ايران آخندپرور عصر صفوى کار سختگيرى مذهبى در مورد اهل 

ّ همه آنان جالى وطن کردند و اغلب  دانش بجائى رسيد که تقريبا

که «تاريخ جهان آراى غفارى»راه هند درپيش گرفتند. نويسنده 

رعصرشاه طهماسب صفوى ميزيست دراين باره نوشته است: خودد

م فضالى مملکت شده اند و فُض الى »  ّ درعصروى ُجهالى ُمعّم 

واقعى را به سمت ُجـهـالمرسوم ميدارند. الجرم اکثربالد از اهل 

فضل خالى شده اند و از اهل جهل مملو، و جز قليلى از فضالدر 

بقول على ميرفطروس:  (٣٠« )تمام ممالک ايران نمانده اند.

ممنوعيت علم و فلسفه و تشويق و ترويج تعزيه و گريه، نوحه 

خوانى، عزادارى و رواج خرافات مذهبى، بار ديگرجامعه ايران 

را بسوى انحطاط فرهنگى و اجتماعى سوق داد و باعث شد تا 

بسيارى ازشاعران و متفکران ايرانى راه هندوستان در پيش 

( صائب ٣١دند:صائب تبريزى وکليم کاشانى،)گيرندو از آنجمله بو

بزرگى عمامه »ميگفت : معيار فضيلت انسان نزدشاهان صفوى ، 

 است : « و قطر شکم

 تا سرانجام چه از پرده درآيد، کامروز
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 دور پروارى عمامه و قطر شکم است !

سرانجام صائب از تبريز نزد حاکم بابُرى هند بکابل آمد وقصيده 

ابل را در وصف کابل سرود وبه زاهدان دم معروف عشرتسراى ک

 سردو سبک مغز ميگفت: 

 فريب زهد ازعمامه زاهد« صائب»مخور

 که درگنبد زبى مغزى صدا بسيارمى پيچد

 يا:

 حديث زاهد دم سرد، بسته گوشت را

 ن ِآتش زبان چه ميدانى ؟ـرانه مـــت

 وکليم کاشانى درياد وطنش ميگفت :

 نيستگرچه درخاک وطن گوشه آبادى 

 از دلبسته آن خاک خراب آبادمـــــــــب

در عهد شاه سلطان حسين صفوى ، تعصبات مذهبى روحانيت 

شيعه چنان اوج گرفت که در شيروان حميت مذهبى اهل تسنن به 

غليان آمد و مردم شيروان به رهبرى حاجى داود مدرس دست 

نفر از طوايف مختلف  ١٥٠٠٠بشورش زدند. بزودى در حدود 

ن گرد آمدندو بر شماخى ، کرسى شيروان حمله کردندو شيروا

چون پيروان شيعه در شماخى نسبت به تسنن کمتر بود، در آن 

حادثه چهار تا پنج هزار شيعه از دم تيغ گذشتندو شورشيان به 

 ( ٣٢هوادارى ترکيه عثمانى برخاستند. )

نه تنها پيروان تسنن از دست روحانيت شيعه دل پرخون داشتند، 

ه پيروان سائراديان، بخصوص زرتشتيان و اهل يهودنيز بلک

مبارزه مذهبى که » ازدست روحانيان شيعه بجان رسيده بودند. 

بدست مال محمدباقر مجلسى آغازشد و توسط نواده وجانشين هايش 

ادامه يافت، کم کم بصورت موج تهمت و افترائى سرکوبگرانه 
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ص مجلسى ها درآمد، بنحوى که کليه کسانى که از خط مخصو

متابعت نميکردند، به انواع وسايل موردآزار قرار ميگرفتند، 

چنانکه مال حسين که پس از پدر بزرگش مقام مال باشى يافته بوداز 

شاه سلطان حسين فرمانى گرفت که زرتشتيان بايد اجبارا  مسلمان 

شوندو آتشگاه هاى شان منهدم و بجاى آنها مسجد ساخته 

 (٣٣شود،.)

اين فرمان روحانيون دست به اعمال وحشتناک ميزدند. به موجب  

مردم زرتشتى را اذيت وتوهين واعدام مينمودند ومعابد شانرا 

ويران ميکردند تا ازدين قديم خود برگردند، اما مؤبدان زرتشتى 

بخاطرحفظ آتش مقدس، محله حسن آباد اصفهان را ترک گفته به 

ايشان چنان بودکه وقتى کرمان روى آوردند. درکرمان هم رفتار با 

م آنجارا تصرف نمود، آنان مهاجمان ١٧١٩محمود هوتکى درسال 

 ( ٣٤افعانرا بديده آزادى بخشاى خود مينگريستند.)

غبار خاطرنشان ميکند که شاه اسماعيل پس از فتح مرو و برپا 

کردن کله منارى از جمجمه کشتگان ازبک به هرات آمد. و در 

ات قرائت گرديد. در اينجا امرشاه مسجد جامع منشور فتح هر

ازطرف حافظ زين الدين هراتى نقض شد، زيرا حافظ لب به طعن 

خلفا)منظور سه خليفه اول است( نکشود، لهذا افسران شاه که از 

تعصب مذهبى ميلرزيدند، حافظ را هماندم در مسجد بکشتند. مردم 

فوى هرات از اين برخورد متنفر و متفرق شدند. پس از آن شاه ص

به واليات ميمنه و فارياب لشکر کشيد و حکومات آنجا را با بلخ و 

جوزجان و غرجستان زير نظارت بيرم بيگ گذاشت و حکومت 

تيمور  ١٥١٢سلطان اويس حاکم بدخشان را تصديق نمود. در سال 

شيبانى بر مشهدحمله آوردند. هللاسلطان ازبک بسوى هرات و عبيد ا

بى حکومت صفوى کوفته خاطر شده مردم که از ظلم و استبداد مذه
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بودند، بيشتر طرف دولت ازبکى را التزام کردند و در هرات 

تيمور سلطان ازبک را پذيرا شدند و دونفر واعظ و موذن صفوى 

را به انتقام خون حافظ زين الدين بکشتند. در بلخ نيزحاکم ازبک 

را استقبال کردند و حاکم صفوى )کمال الدين محمود(مجبور به 

رار و سرانجام دستگير و کشته شد. بعد از آنکه سپاه صفوى ف

از هرات و هللا مجدداّ به هرات لشکر کشيد، تيمور سلطان و عبيدا

مشهد به ماوراءالنهر عقب نشستند، اما مردم خاموش نه نشستند و 

برضد استيالى صفوى دست بشورش زدند، چنانکه ابوالقاسم 

کروخى و امير نظام  ّبخشى و خواجه شهاب الدين غورى و قاسم

الدين و عبدالقادر و غيره برضد استيالى صفوى به پاخاستند و در 

صدد اشغال شهرهرات برآمدند، اما سپاه صفوى آنقدر بسيار بود 

که هرات را بگرفت و شورش را باکشتار شهاب الدين غورى و 

 (٣٥قاسم کروخى و سيصد نفر ديگر سرکوب نمود.)

در مشهد توقف نمود و ديو سلطان و  در اين نوبت شاه اسماعيل

اميرسلطان را با قشونى براى سرکوبى واليات شمالى افغانستان که 

از حکومت ازبک حمايت کرده بودند، سوق نمود. مردم اندخوى 

برهبرى قرابقال جلو سپاه صفوى را گرفت و مدت يک هفته 

بارشادت جنگيد، ولى سرانجام قواى منظم صفوى بر نيروهاى 

غلبه جستند و مردم اندخوى را از زن و مرد و کودک قتل محلى 

ّ تسليم و غارت شد. در  عام نمودند و شبرغان و بلخ نيز متعاقبا

همين وقت شجاع بيک ذوالنون والى سابق قندهار از زندان ارگ 

هرات فرار کرد. وقتى شاه اسماعيل از فرار ذوالنون مطلع شد امر 

ندهار را دستياب کنند، از دم تيغ کرد تا هرکسى از مردم هرات تا ق

بگذرانند. افسران صفوى در هرات دست به اين کارزدند و مردم 

بسيارى از زن و مرد راکشتند و تاراج نمودند و همچنين شهرخ 
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افشار در رأس سپاهى عازم قندهارگرديد تا قندهار را مسخر و 

مود، شجاع بيک ذوالنون را معدوم نمايد. اين سپاه باجنگهايى که ن

از فتح قندهارعاجز آمد و در عوض به مستونگ بلوچستان کشيد و 

مردم بيگناه مستونگ راکشته و تاراج کردند و واپس به ايران 

برگشتند. لشکر کشى هاى صفويان و شيبانيان براى اشغال بخش 

هاى شمال و شمال غرب افغاستان بر زراعت و کشت و کار مردم 

قحطى  ١٥١٢چنانکه در سال  آن نواحى تاثير ناگوارى کرد ،

مردم  ١٥١٤بزرگى درهرات رخ داد و متعاقب آن در سال 

غرجستان و چغچران به قيادت محمدزمان ميرزا و اميراردوشاه بر 

ضد دولت صفوى قيام کردند، اما قيام بخون کشيده شد. درحالى که 

شاه اسماعيل صفوى يک سال قبل در جنگ آذر باييجان مغلوب 

ثمانى شده و تبريز، پاى تخت کشور را نيزاز دست سلطان سليم ع

هرات را به پسرخود  ١٥١٥داده بود. شاه صفوى در سال 

داد و اين ميرزا همراه با شيخ مجدالدين « طهماسب ميرزا»

کرمانى به هرات آمد و در هرات متمکن گرديد. کار گزار 

طهماسب ميرزا، اميرخان در هرات دست تعدى درازکرد و 

ل پول و مال بيشتراز مردم، نفوس را سرشمارى بغرض تحصي

کردو مبلغ گزافى بر آنهاحواله نمود. مردم هرات که از ظلم و 

تبعيض مذهبى حکومت داران صفوى بتنگ آمده بودند ، غايبانه از 

خان پسر محمدخان هللا حکومت ماوراءالنهرکمک خواستند، عبيدا

مله برهرات ح ١٥٢٠شيبانى)شيبک خان ازبک( بار ديگر در

نمود، مگر در برابر قشون صفوى کارى از پيش نبرد و ناکام باز 

سام »گشت ، بعد ازين حادثه شاه اسماعيل صفوى پسر ديگرخود 

 ( ٣٦را بجاى طهماسب ميرزا به هرات فرستاد.)« ميرزا
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در زمان صفويان، به علما، وقضات و امراء و اعضاى خاندان 

محصول و عوايدآن جهت سلطنتى و سپاهيان تيول داده ميشد تااز

معاش و حقوق خويش استفاده کنند. در دوره شاه طهماسب اول 

صفوى ، بسيارى قسمت هاى قلمرو بوسيله مقطعان و بطور غير 

مستقيم اداره ميشد. و از حکام هدايا و عوارض و خراج ميگرفت. 

حکام نيز از افرادى که در قلمرو تحت نفوذ آنها زندگى داشتند، 

ارض گوناگون اخذ ميکردند. نرخ ماليات اراضى به ماليات و عو

علت تحصيالت مامورين ستمکاره، گاهى به پنج برابر نرخ اصلى 

ميرسيد. بيگار به معناى کار اجبارى و مجانى رعايا و صاحبان 

پيشه معمول بود و کسانى که در مواقع کار اجبارى بحکام و 

اف مى شدند . مامورين پول رشوه ميدادند ، از انجام بيگار مع

هديه و پيشکش نيز براى دربار شاهان صفوى يک عنعنه بشمار 

ميرفت و معموال  آن را در روز نوروز و ميالد پيامبر به شاه تقديم 

ميکردند. نيم محصول پنبه و يک سوم ابريشم به شاه تعلق 

 (٣٧داشت.)

افزايش ميزان ماليات ها در زمان طهماسب اول به شدت بر  

سال آخر سلطنتش نتوانست  ١٤ن اثر گذاشت. در اقتصاد ايرا

حقوق ارتش را بپردازد، بهاى دينار به اندازه ئى پائين آمدکه در 

دينار معادل يک مثقال نقره ارزش  ٢٠٠پايان سده شانزدهم ، 

ميليون دينارطال  ٥تقريبا   ١٥٥٨داشت. درآمد دولت که به سال 

افت. در سالهاى آخر ميليون دينار کاهش ي ٣به  ١٥٧١بود به سال 

دولت شاه طهماسب اول وضع داخلى ايران بسيار وخيم شد. 

دهقانان دراثر افزايش مالياتها و پائين آمدن سطح زمين هاى تحت 

کشت و آفات نباتى بى اندازه فقيرشدند. هجوم راهزنان و ستيز 
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داخلى فئودالها موجب نا امنى راه هاى کاروان رو شد و بيشتر اين 

 ( ٣٨وک گرديد.)راها متر

مصارفى که براى دربار صفوى از جيب مردم به بهانه پذيرائى 

مهمانان خارجى بدر آورده ميشد، بسيار گزاف و توانفرسا بود. 

صورت مصرفى راکه « حديقه االقاليم » غبار از قول مولف 

بدستور طهماسب اول درهرات بمناسبت پذيرائى از همايونشاه پسر 

و از دست شيرشاه سورى در هندوستان در بابر )بعد از شکست ا

سوار  ٥٠٠» م( بعمل آمده بود، اينطور بدست ميدهد: ١٥٤٠سال

اشراف از هرات همايون را در عرض راه استقبال کنند و يکصد 

اسپ با لگام  ٣٠اسپ با يراق طالئى از طرف شاه طهماسب و 

زربفت و زين منقش الجوردى از طرف امير خان ، حاکم هرات 

بعالوه  ٠ش شود. و جل اين اسپان مخمل زرد وسرخ باشدپيشک

کمربند و خنجر جواهر نشان اسمعيل صفوى ، چهارصد توپ 

مخمل و اطلس فرنگى ، پنجاه جامه، قالينچه مخمل دوخوابه 

طالباف ، نمدتکيه کرک استر اتلس ، سه قالين دوازده زرعى، 

قالين هاى  دوازده خيمه قرمزى و سفيدبنام طهماسب پنجاه خيمه با

دوازده زرعى ، صد اشتر ،پنجاه طبق چينى از  -بيست  -چهل 

خوراکه مجلس همايون شاه هم  ٠طرف حاکم هرات تقديم شود

 ١٥٠٠مرکب باشد از روزانه پنجصد غورى و در مهمانى ها

غورى طعامهاى رنگارنگ در طبق نقره ئين ولنگرى هاى طالئى 

، معطر باگالب و عنبر و چينى با سر پوش هاى طالئى و نقره ئى

و مشک ، شربت آب ليموى گالب دار، مرباى سيب، تربوز و 

و دسترخوان ها همه قلم کار  .انگور، مفرحات و حلوا و فالوده

باشد. جيب خرچ روزانه افراد معيت همايونشاه ، فى نفر دو تومان 

و از خود او دوهزار تومان ) يک تومان مساوى ده مسکوک نقره 
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وقت ( داده شود. روز هاى شکار باز و چرخ و  ئين رايج آن

شاهين بکار انداخته شود و در مجلس همايونشاه سرايندگان و 

نوازندگان هراتى چون حافظ صابر، حافظ دوست ، قاسم قانونى، 

در روز  .استاد شاه محمدنائى ،و استاديوسف کمانچه، حاضرباشند

ياده از او هزار سواره و پ ٣٠ورود همايونشاه در شهر هرات، 

اسقبال کنند. بازار ها تزئين و طاق ها نصب و حمامها سفيد و 

 .معطر شود

کالنتر حسين هراتى روزنامچه اين وقايع رابا صورت مذاکراتى  

« که در مجلس همايونشاه بعمل مى آيد،بنويسد و به اصفهان ببرد.

(٣٩) 

م با توجه به اين دستور شاه صفوى ميتوان ميزان درد و الم مرد 

هرات را براى تهيه اين همه سور و سات و بر پا داشتن محافل 

عيش و نوش شاهان و مهمانان ناخوانده استنباط کرد. زيرا اين 

مصارف گزاف بايستى فقط در هرات و از طرف مردم آن تدارک 

ديده ميشد نه ازجاى ديگرى ونه از خزانه شاه طهماسب صفوى. 

يکه شاه صفوى با همايون شکى ندارم که ده هزار نيروى جنگى ا

شاه براى اعاده قدرت و پيروزى بر برادرانش همراه کرده بود، 

نيز از مردم هرات همراه با ساز وبرگ جنگى تدارک ديده شده 

ميالدى شيبک خان ازبک و  ١٥٠٧بود. اين درحالى بودکه درسال 

م( شاه اسماعيل صفوى هست و بود مردم ١٥١٠ق= ٩١٦بعد در)

 نجه و اعدام بغارت برده بودند. هرات را با شک

بدين سان وقتى برگهاى از تاريخ کشور را ورق مى زنيم، مى 

بينيم که ازاوايل قرن شانزدهم ببعد واليان و حکام خود کامه 

صفوى از دربار اصفهان در واليات هرات و قندهار و سيستان 

 هزار لشکر با ٣٠تا  ٢٠گماشته شده اند. هريکى از اين واليان از 
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خود همراه دارند که از سرزمين بيگيانه و از تبار بيگانگانند و 

بدون استثنا در فکر پرکردن کيسه خود و اندوختن مال و ثروت از 

حساب مردم دهقان و مالدار واهل کسبه بطرق گوناگون اند. 

زمينداران و متمولين مجبوراند هرچند هفته يکبار به والى و شحنه 

اى کالن بنام تحفه و سوغات و مهمانى و مستوفى و قاضى رشوه ه

و غيره پيشکش کنند. درغيراين صورت مورد خشم و توطئه قرار 

ميگرفتند و اراضى و جايداد ايشان مصادره و به اوقاف يا در جمله 

اراضى سلطانى)خالصه( قرارداده ميشد. اين است که مردم قندهار 

خ و جغرافيا و و به دنيال آن هرات و سيستان ،که هم از لحاظ تاري

هم از جهت روابط فرهنگى و اقتصادى باهم پيوسته اند و 

مشترکات فراوان دارند و روحيه جوانمردى، بلندهمتى ، صداقت و 

همدلى و از خود گذرى و باال تر از همه حس آزادى خواهى و 

استقالل طلبى در ميان مردم اين نواحى بسيارچشمگير است، يکى 

هژدهم در فکر نجات خود ازدست دولت  بعد ديگرى از اوايل قرن

ستمکار و بى کفايت صفوى افتادند و هدفمندانه بر ضد آنهمه 

اجحاف و زورگوئى و بيکفايتى دولت صفوى به پا برخاستند و تا 

حصول آزادى کامل و رهائى خويش دست از پيکار وجان گذرى 

 نگرفتند.خيزشهاى مردم اين سه ناحيه، هريک در ذات خود نه تنها

براى ديگران سرمشق و آموزنده بود، بلکه ارجناکتر از جنبشها و 

شورشهاى ساير نواحى ايران و افغانستان بود، زيرا اين خيزشها 

هدفمندانه بود. هدف آنها رهايى مردم از سلطه بيگانه بود و چون 

اهداف اين خيزشها روشن و معين بود، سر انجام به پيروزى و 

اميد. در حالى که خيزش هاى غير موفقيت قيام کنندگان انج

هدفمندکه اکثرا  براى کاهش ميزان مالياتها و يا تعويض حکام و 

واليان مستبد صورت گرفته اند، تمام ويا قريب بتمام آنها از طرف 
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قدرتهاى حاکمه وقت سرکوب و غرق در خون شده اند. مانند 

و قيامهاى بلخ و اندخوى و بادغيس و غور و بدخشان و سيستان 

قيامهاى قبايل پشتون در مصب رود کابل برضد دولت نادرافشار 

در دهه پنجم قرن هژدهم ميالدى که همگى از جانب قشون کيفرى 

 نادر غرق درخون شدند. 

 

 

 مآخذ و رويکردها : 

، غبار، ١٩٩- ١٩٥حبيبى، تاريخ مختصر افغانستان ، ص -١

  ٢٨٢افغانستان در مسيرتاريخ، ص 

 ٢٠٤کابل، ص  ١٣٤٦ان در مسير تاريخ، چاپ غبار ،افغانست - ٢

- ٣٠٦  

  ٢٠٨حبيبى ، تاريخ مختصر افغانستان ، چاپ پشاور، ص - ٣

  ٢٠٩حبيبى ، تاريخ مختصر افغانستان ، چاپ پشاور، ص -٤

  ٤٣٢، ص  ١٩٩٩دکتر شفا، تولدى ديگر، چاپ  -٥

 بخروش عاصيانه اديب طوسى گوش فرادهيم که ميگويد: 

 کان شيخ             شد د دامسجد اگربنام خ

 اد گشت! ويرانه اش کنيدکه دارالفس

 عارف فرزانه فريدالدين عطاردر اسرارنامه ميگويد: 

 گـرفتار على ماندى و بوبکر       ز نـادانى دلى پرزرق و پـرمکر 

 ندانم تا خدا را کى پرستى ؟     همه عمر اندرين محنت نشستى 

 ٦١– ٦٠، چاپ پنجم، ص دکتر شفا،توضيح المسايل  - ٦

، ص ٢٠٠٣دکتر شفا، پس از هزار و چهارصدسال، چاپ  - ٧

فرزانگان فرهيخته دياران ما، از دوئى و دو رنگى بيزار  ٧٢٦
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اندو در اين زمينه نکته هاى نغز وپرمغزى دارند که شنيدن آنها 

 لذت بخش است وآموزنده،از زبان موالنابشنويم که ميگويد: 

 ردم ،يکى ديدم دوعالمــــن کروــدوئى ازخود ب

 را يکى جويم، يکى گويم، يکى دانم، يکى خوانم

 نون نــپـردـــدر خانـقه اکـرک بــــــــــمـرغ زي

 ر مجلس وعظى ، دامىـــــکه نهاده است ، به

 يا

 سخت گـيرى و تعـصب خامى است

 ار خون آشامى استـــتا جنينى ک

 موالنا جامی گفته است:

 فات ، زغوغاى عواممنع واعظ زخرا

  ارکنيمـــــنتوانيم ، وليکن به دل انک                 

 و از ناصرخسروبلخى شنيده ايم که :

        اى امت بدبخت ، بدين زرق فروشان

 جزازخرى وجهل ، چنين بنده چرائيد؟

 خواهم که بدانمکه مراين بيخردان را

 طاعت زچه معنى و زبهـر چه نمائيد؟

 محشر نشسته اى وهنوز تو در ترازوى

 و منتظر حشر و قصـه عـرصـاتـــدل ت

 فرزانه حکيم سنائى درباره دکانداران دين چنين ميگويد :

 عشـوه جــاه و زرخـريدستند     وين گروهى که نورسيدستند 

 روشانندـن فـجــاه جــويان دي       مــاه رويـان تـيره هـوشانند

 کين فالن ملحد آن فالن کافر       ديگرگشته گويـا زبغـض يک

 از سـرجـهل و هـم از سـرکين      داده فتوا بخون اهـل زمين 

 درگذشته به صد درک زابليس       اق و خيانـت و تلبيسـدرنـف
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 از برون موسى از درون مارند      هـمه درعـلم سـامرى وارند

 ٤٣٢دکتر شفا، تولدى ديگر، چاپ پنجم ، ص  - ٨

  ٧٢٧، ص٢٠٠٣از هزار و چهارصدسال، چاپ  دکترشفا،پس - ٩

 ، ٣٤دکترشجاع الدين شفا، توضيح المسايل، چاپ پنجم ،ص  -١٠

 

، ١١٥عبدالبارى جهانى، هرات، پشتانه او ستره لوبه ، ص  -١١

 ، پشاور١٩٩٩چاپ 

،ص ١٩٩٢سعيدى سيرجانى ، اى کوته آستينان، چاپ سوئد،  - ١٢

سخه خطى کتابخانه ملى به حواله تاريخ انقالب اسالم، ن ١٨٧

 اى کوته آستينان ١٨٥، نيزص  ٥٩٩تهران، ص 

، دکتر شفا،  ١٨٨-١٨٧اى کوته آستينان، حواشى صفات  -١٣ 

 ٧٢٤، ص ٢سال، ج  ١٤٠٠پس از 

  ٣٨٢دکتر شفا، تولدى ديگر، ص - ١٤ 

  ٧٢٤سال، ص ١٤٠٠، پس از١٢٢، ٨٥احسن التواريخ ، ص -١٥

، شفا، ص ٢٥٥، ص ٣ى ، جملک الشعرا بهار، سبک شناس - ١٦

٧٢٢  

پس از هزار و  -١٨،  ٤٨٢دکترشفا،تولدى ديگر ، ص -١٧

  ٧٢٢، ص ٢چهارصدسال، ج 

 ٢٠ ٤٦، ص ١دالرام مشهورى، رگ تاک ، چاپ چهارم، ج  -١٩

  ٧١٦دکتر شفا، همان اثر ، ص  -

، ٧٧، احسن التواريخ ، ص ٤٧٨، ص ٤حبيب السير، ج  - ٢١

  ٧٢٣، ص ٢شفا، ج 

  ٧٢٦ترشفا، همان اثر، ص دک - ٢٢

  ٧٣٥، ص ٢دکتر شفا، ج  - ٢٣
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تاريخ  -١٨٥٢٥سعيدى سيرجانى ، اى کوته آستينان ، ص  - ٢٤

سياح مسيحى، کروسينسکى ، به تصيح و تحشيه فقيرمحمدخيرخواه 

سال، ص  ١٤٠٠دکترشفا ، پس از - ٢٦ ٥، ص ١٣٦٣،کابل

  ٣٧-٣٦توضيح المسايل ، چاپ پنجم ، ص  - ٢٧، ٧٠٩

دکترشفا، همان  - ٢٩ ٧٧٤-٧٧٣دکتر شفا،همان اثر، ص  - ٢٨

  ٧٧٢،ص 

، پس از هزاروچهار  ٤٢٠دکتر شفا، تولدى ديگر، ص - ٣٠

  ٧٧٠صدسال، ص 

، ١٩٩٣على ميرفطروس ، ديدگاه ها و گفتگوها، چاپ  - ٣١

  ٤٨ص

  ١٤٦لکهارت، انقراض سلسله صفويه ، ترجمه عماد ، ص  - ٣١

کنت »، دالرام مشهورى ازقول ٧٦٨، ص ٢دکتر شفا، ج  - ٣٢

تا »سفيرفرانسه درعهد ناصرالدينشاه مينويسد:« گوبينو

هزارخانوارزرتشتى درايران  ٣٠٠اواخرسلطنت صفويه هنوز 

متجاوزميشد.  بودکه شماره افرادآن تخمينا  از يک ميليون نفر

 ٦٠درآغازسلطنت قاجاريه وزمان فتحعليشاه بيش از

باقى ماند ... و امروزکه زمان  هزارخانوارزرتشتى درايران

سلطنت ناصرالدن شاه است درتمام ايران اعم از زن مردو کودک 

دالرام مشهورى، «)بيش از هشت هزار زرتشتى يافت نميشود.

( ٨١،کنت گوبينو، سه سال درايران ، ص ٥٤رگ تاک ، ص 

مالبهرام »مشهورى درجاى ديگرى بحواله ميرزاملکم مينويسد: 

عاى رياست طايفه مجوس داشت روزى درمجلس مشهورکه اد کبر

بنده که چندنفرمردمان صاحب سوادحضورداشتند شکايت ميکردکه 

وکرمان بچه هاى ما را تمام کردند. زبس که بى مواخذه  دريزد»

کشتند، به اينطورها ماندن گبرها دريزد وکرمان ممکن نيست مگر 
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ضش اينکه حکم شاهنشاهى اين باشدکه هرکه گبرى بگشد، عو

او  حضار مجلس از اين حرف«راهرکه قاتل است بکشند.

دهنى است. ديوان همايون چگونه خنديدندکه :جواب اين ادعا تو

( ٥٧رگ تاک،ص «) ميتواندحکم شرع وحکم خدا راتغيير دهد؟

براثرسياست فاشيزم مذهبى، نه تنها زرتشتيان بسيارى از دم تيغ 

ر شدند به سايقه حب روحانيت مسلمان گذشتند، بلکه عده اى مجبو

ذات ايران را به قصد هندترک گويند. درعهدشاه عباس دوم درحق 

يهوديان اصفهان نيزچنين حکمى صادرشدکه يا بايد مسلمان 

 هزارمسيحى نيز از  ٦٠شوندوياقتل عام گردند.براثر استبدادمذهبى 

 ( ٥٥آذربائيجان راه قفقاز پيش گرفتند.)رگ تاک ، 

  ٧٣٤ثر، ص دکترشفا، همان ا - ٣٤

  ٢٨٢- ٢٧٣غبار، افغانستان در مسيرتاريخ ، ص - ٣٥

 ٢٨٩غبار، همان ص  -٣٦

  ١٠٢ -١٠٠سده ماليات ، ص  ٢٥شاپوريان ،هللا عنايت ا - ٣٧ 

لکهارت ، انقراض سلسله صفويه ، ترجمه مصطفى قلى  - ٣٨

 ١٤٦، ٨٤،ص  ١٣٦٤عماد ، چاپ 

تضى حسن )بحواله حديقه االقاليم مر٢٩٠-٢٨٩غبار، ص  - ٣٩ 

، اين مطلب باتفصيل ٣٤٦بلگرامى، چاپ نولکشور هند، ص 

بيشتردرگنج دانش )جغرافياى تاريخى شهرهاى ايران(تاليف 

به نظر  ٤٧٥ - ٤٦٧، صص ١٣٦٦محمدتقى حکيم، چاپ 

 ميخورد.  
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 فصل دوم

 رستاخيز قندهار برهبرى ميرويس هوتکى

 م(١7٠9هق= ١١٢١)
 

 
 

 حاجی ميرويس نيکه

 هق ١٠٨٤= ١٦٧٣تولد

 

 

 نزاع برسر تصرف قندهار: 

ى هاى سرسبزو حاصلخيز در جنوب غرب  قندهار يکى ازواد

نويسدکه، کرسى آن  افغانستان است. مستشرق انگليسى، لسترنج مى

واقع در ملتقاى دو رودخانه ترنک « پنجوائى»درقرون وسطى 

http://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%87:Mirwais-Hotak.jpeg
http://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%87:Mirwais-Hotak.jpeg
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وارغنداب، بود. قندهار را در منابع اسالمى در قرون وسطى، 

الّرخج )معرب اراکوزياى يونانى والرخوت پهلوى والرخذفارسى( 

 ( ١ناميدند وبعدها قندهارناميده شد. ) مى

ميالدى، قبل ازلشکرکشى به هند قندهار را  ١٥٢٠بابُر درسال

( بدست آورد، و پسر خود کامران ٢ازچنگ برادران ارغونى )

يرزا ميرزا را به حکومت آن گماشت. اما ديرى نگذشت که سام م

براى تصرف قندهار لشکرآراست و آن  ١٥٢٠صفوى در سال 

شهر را به محاصره کشيد. اما کامران ميرزا در برابر سام ميرزا 

به مقاومت پرداخت و محاصره سام ميرزا را درهم شکست، و سام 

ميرزا مجبور به عقبگرد شد و به سيستان رفت و از آنجا بهرات 

ين بابُر قندهار را در بدل ( اما همايون پسروجانش٣بازگشت.)

مساعدت دولت صفوى براى استرداد سلطنت دهلى ازدست 

م به دولت ايران واگذار شد. زيرا ١٥٤٤سوريان افغان درسال 

ميالدى از دست شيرشاه سورى در  ١٥٤٠همايون در سال 

هندوستان شکست خورد وسلطنت دهلى بدست سوريان افغان افتاد، 

ک از دولت صفوى به ايران رجوع لذا همايون براى گرفتن کم

کرد وکمک آن دولت را بدست آورد وقندهار را دوباره متصرف 

( قشون صفوى بسرکردگى شهزاده مراد ٤وبه دولت ايران بخشيد.)

قندهار را تسليم گرفتند، مگرشهزاده بزودى پس از يک سال 

درقندهار درگذشت و همايون قندهاررا به بيرم خان سپردو سپاه 

(. مگرآرزوى الحاق آن هرگز از دل ١٥٤٥ا رخصت داد)ايران ر

 دولت صفوى بيرون نشد و مجددا  براى تصرف آن لشکر آراستند. 

ق قندهار را ازبابريان ٩٦٤م =١٥٥٦شاه طهماسب اول در سال 

هندگرفت ولى اکبر، پادشاه هند، آنجارا دوباره در همان سال 

ق ، آن ١٠٣٢م=١٦٢٢ازايران پس گرفت. شاه عباس اول، در
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ايالت را از جهانگير، امپراتور هند گرفت، اما جهانگير شانزده 

م( دوباره آنجا را به تصرف آورد. در ١٦٣٨سال بعد )

ق شاه عباس دوم ،با پنجاه هزار سپاهى بار ديگر ١٠٥٨م=١٦٤٨

آن ايالت را مسخرکرد و بست و زمينداور را هم الحاق نمود. شاه 

مهراب خان در شهر قندهار  صفوى ده هزار سپاهى به قيادت

گذاشت و خود از راه فراه و هرات به مشهد و بعد اصفهان 

در   ق(١١٢١ = م١٧٠٩سال ديگر)تا  ٦٠برگشت. پس از آن تا 

دست صفويان ايران باقى ماند و ديگر شاهان هندبر آن دست 

 ( ٥نيافتند. )

در طى اين وقايع اورنگزيب که موظف بدفاع از افغانستان و خود 

ر ملتان مقيم بود به موقع نتوانست از قندهار دفاع نمايد، پس يک د

سال بعد با قشون هفتاد هزارنفرى از راه کابل و غزنين به قندهار 

رسيد و شاه جهان هم در کابل آمد. اين تاخت و تاز هاى خارجى 

آنقدر به زراعت مردم صدمه زده بود که نمى توانست از عهده 

رآيد، پس در اردوى هند قحط بزرگى در تغذيه اردوى استيالگر ب

افتادتا جائى که از کابل تا قندهار يک سير غله و کاه بدو روپيه 

خام ميسر نميشد و اين قيمت در آن روزگار محل تعجب و تشويش 

بزرگ بود. مهراب خان از شهر بشدت دفاع ميکرد وبنابرين 

ف در محاصره تا چهار ماه دوام آورد، زمستان نزديک ميشد و عل

صحرا پيدا نمى گرديد، شاه جهان که چنين ديد ازکابل به هند رفت 

 ١٦٥٠و به او رنگ زيب نيز امرمراجعت به ملتان داد. در سال 

بار ديگر امپراطور هند شاه جهان يک اردوى شصت هزارنفرى 

فيل جنگى به قيادت پسرش اورنگزيب از ملتان  ١٠توپ و  ٤٠با 

ود نيز به کابل آمد. دوماه و هشت و سند به قندهار فرستاد و خ

روز جنگ حصار دوام داشت ولى فتح قندهار ميسر نگرديد، پس 
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در زمستان شاه جهان از کابل و اورنگ زيب از قندهار به هند 

ميالدى عوض اورنگ زيب، شهزاده  ١٦٥١برگشتند. در سال 

افسر  ٧٠دارا شکوه رقيب او به فتح قندهار مامور شد. او با 

هزار  ٦هزار تفنگچى و  ١٠هزار سوار و پياده و  ٧٠بزرگ و 

هزار بان ) تيرهاى  ٤فيل،  ٦٠٠هزار اشتر، ٣سقاو، ٥٠٠بيلدار و 

توپ  ٥٤سير سرب ،  ٥٠٠من باروت ،  ٥٠٠٠آتشى هوائى(، 

هزار گلوله توپ شهر قندهار را در  ٣٠خورد و بزرگ و 

فى محاصره کشيد. مردم قندهار و مهراب افسر مشهور صفوى کما

السابق با دالورى مدافعه نمودند. اين حمله و دفاع پنج ماه طول 

کشيد، ولى موفقيت نصيب قشون شاه جهان نشد، زيرا شاه جهان 

قبالّ براى تقويت و استحکام حصار قلعه قندهار هشتصد هزار 

روپيه مصرف کرده بود. سرانجام دولت هند از تسخير قندهار 

داراشکوه به هند مراجعت کرد  براى هميشه مايوس گرديد. اردوى

و از آن ببعد قندهار بال منازع و بطور قطع در تحت اشغال دولت 

صفوى ايران قرار گرفت و در واقع تجزيه و تقسيم کشور در قالب 

 ( ٦ثابتى در آمد. )

 

 سياست تطميع و تفرقه بينداز همسايگان: 

 از هنگامى که موضوع تصرف قندهار در برنامه سياسى دولتين

هند و ايران مطرح گرديد،هردو دولت صفويه ايران و امپراتوران 

مغولـى هند براى اشغال شهر قندهار در نزاع افتادند وبارها 

و هريک  جهان و عالـمگير براى فتح قندهار لشکر فرستادند.  شاه

از دول مزبور تالش ميکرد تا خوانين و رؤساى قبايل قندهار را به 

پوهاند حبيبى سازند.اردکارزار طرفدارى از دولت خود و

نويسدکه از دربار دهلـى به شيرخان سدوزائى پسر خضرخان  مى
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صفوى نيز آنان  ابدالى لقب شهزاده داده شده بود. در حاليکه دربار

 ١١٠٥شناخت. شيرخان در سال   مى (شاهزاده ) را به لقب ميرزا

 خان( در محمدزمان با حکمران صفوى قندهار )  م١٦٩٣ هجرى/

آويخت و قواى صفوى را در بند کوژک نابود کرد. همچنان وى 

رقيب خاندانى خود يعنى حسين خان پسر مغدود)مودود( را نيز 

 مغلوب و مجبور به مهاجرت به ملتان نمود. در ملتان از طرف

ور مغولى هند به آنها جاگير و اقطاع اعطا عالـمگير، امپراط

 م دررنگپورهند١٦٥٩/هجرى١٠٦٩خان درسال  گرديد. خود حسين

پوشيد واوالده اوشجاع خان درعصراحمدشاه ابدالى  چشم ازجهان

الدوله  درانى و مظفرخان رکن  وشريف خان در عهد تيمور شاه

بعد از شيرخان پسرش  مدتها بحيث ناظمان ملتان مقرر بودند.

خان )جد احمدشاه درانى(  خان و بعد از او پسرش دولت سرمست

 ناخته ميشدند. مرزبانان قندهار ش

خان ابدالـى که در اين زمان قدرتى بهم رسانده بود، مورد  دولت

توجه هر دو دولت قرار داشت و هردو دولت براى فتح و حفظ 

خان بودند. چنانکه شاه  قندهار محتاج به کمک و مددرسانى دولت

م ١٦٤٩ / هجرى١٠٥٩ايکه در اوايل   عباس دوم صفوى در نامه

بود، وى را ايالت پناه کوتوال قلعه قندهار  خان نوشته دولته ب

خوانده و به تفويض حکومت يکى از بزرگترين واليات ممالک 

محروسه که در ايران و هندوستان نظير آن نباشد وعده داده 

 ( ٧بود.)

بدينسان هريک از آن دو دولت رؤساى قبايل افغانى را با اهداى 

هاى مقام و رتبه و  و وعده القاب اعزازى و ارسال تحفه و هدايا

چنانکه  اقطاع ، نسبت بخود تطميع ميکردند.جاگيرو تيول و 

)صاحب تاريخ سلطانى( خود منشور درانیسلطان محمد 
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اورنگزيب امپراطور هند را در خانواده سلطان ملخى توخى 

مطالعه کرده است و اين همان خانواده ايست که از کالت غلزائى 

منطقه را داشتند. همچنان خوانين تا غزنين سمت خانى مردم اين 

ابدالى مقيم ارغسان از طرف دولت ايران مورد نوازش وتطميع 

قرار ميگرفتند، بنابر تصريح تاريخ سلطانى ، حسين خان ابدالى در 

بحيث رئيس قسمتى از مردم ابدالى « ارغسان-ده شيخ »موضع 

طرفدار دولت صفوى ايران بود و به همين جهت دولت صفوى 

براى او، اسپى با زين و لگام مکلل اهداء کرده و او را بلقب  ايران

 ( ٨خوانده بود.)« شهزاده»

از آنجايى که دولت هاى هند وايران براى تصرف شهر و ايالت 

قندهار، محتاج همکارى و هميارى قبايل افغانى بودند، ترديدى 

نيست که براى رسيدن به مقصود خويش، رؤساى قبايل افغانى را 

ه دادن رشوه و بخشش و وعده هاى دادن تيول و از را

جاگير)اراضى اهدائى مشروط( و امتيازات ديگر، نسبت به خود 

لشکرکشى ميزدند. در اين  متمايل ميساختند و سپس دست به

قدرت به نفع هريکى از طرفين رقيب که مى چرخيد،  صورت پلۀ

ت دولت فاتح رؤساى قبايل هوا دار خود را مورد نوازش وحماي

قرار ميداد و قبايل مخالف خود را بوسيله خود قبايل افغانى 

سرکوب وتحت فشار و مزاحمت تا مرز تبعيد ازسرزمين آبائى 

شان قرارميداد. واز اين طريق براى ادامه حاکميت خود، دشمنى 

قومى را در ميان قبايل افغانى ريشه دار مى ساخت. متاسفانه 

توجه و نوازش يکى از دول  رؤساى قبايل افغانى، وقتى که مورد

اند، ناخود آگاه تيشه بر ريشه خود  مقتدر ايران يا هند قرار گرفته

اند و قبل از همه به تصفيه خاندان و خيل و تبار خويش  زده

خان سدوزايى نيز همينکه توانست ساحه حاکميت  اند. دولت پرداخته
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و قدرت خود را تا غزنى و کوه هاى سليمان گسترش دهد، 

رف با حکمران صفوى قندهار سر مخالفت برداشت و دم از يکط

که در جايش کار درخورقدر است( زد و  استقالل وخودمختارى )

از طرف ديگر حيات سلطان پسر عموى خود را چنان تحت فشار 

قرار داد که وى مجبور شد از تمام مايملک موروثى خود چشم 

انواده ابدالـى هزار خ بپوشد و با برادرش لشکرخان و تقريبأ شش

 ( ٩راهى ملتان گردد.)

  کشد به دوست توان گفت دشمن اگر مى 

  با که توان گفت اينکه دوست مرا کشت

بدون ترديد اگر فضاى همزيستى ميان حيات سلطان و هوادارانش 

شد و از امتيازات بدست آمده سهم  خان سدوزايى تيره نمى با دولت

شد و  در نظر گرفته مى مناسبى براى حيات سلطان پسر عمش نيز

خان  ماند، هر آئينه نفوذ و قدرت دولت وحدت خاندانى سالمت مى

آورد و گرگين غدار  سدوزايى بيش از آنچه که بود، دوام و بقا مى

توانست به آن زودى او را از ميان بردارد و با لنتيجه تمام  نمى

 ايد. شان به جاهاى ديگرى تبعيد نم  اقوام او را از سرزمين آبايى

خان سدوزايى که شايد مهاجرت اجبارى رقباى خاندانى خود  دولت

ست اقتدار و کامرانى خود نمود، م را براى خود پيروزى تلقى مى

وذ بيگلر بيگى صفوى را محصور به قلعه قندهار کرده بود و نف

خان  زمان بود. لهذا در بار صفوى که از ضعف حکمران خود محمد

خان را از  خان مطلع شد، زمان زون دولتدر برابر اقتدار روز اف

قندهار برطرف و بجاى او مردى سختگير و مستبدى بنام 

خان   هللابه حيث والـى قندهار فرستاد. عبدخان گرجى را   هللاعبدا

ق( دست تعدى و اخاذى ١١١٠/م ١٦٩٨ وقتى به قندهار وارد شد )

م يى مبنى بر تظل  دراز کرد و مردم را بستوه آورد. مردم عريضه
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خان به دربار صفوى فرستادند. اعوان وى در   هللاز رفتار عبد

دربار، شاکيان را افرادى مشکوک قلمداد نمودند و بالنتيجه راه 

زيب که   عالج بسته شد. شاکيان به شاه عالم، دومين پسر اورنگ

حکومت کابل نصب بود رجوع کردند، اما پسر ه در آن وقت ب

رتيب اثر نداد و سر انجام زيب نيز به خواهش مردم ت  اورنگ

قبل از  م آماده گرديد.١٧٠٣ها به قندهار در  زمينه براى حمله بلوچ

دولت خان ابدالى که مقر او در شهر صفا  ،حمله بلوچها برقندهار

بود، نيز عليه حاکميت صفوى به طغيان برخاسته ، والـى را در 

شاه موضوع به اطالع  ناکى قرار داده بود. چون  تنگناى وحشت

آشام گرجى به نام   سلطان حسين رسيد، او به ياد يک فرمانده خون

ها و  م توانسته بود شورش بلوچ ١٦٩٩گرگين افتاد که در سال 

حمله آنان را بر کرمان سرکوب کند. بنابر اين به گرگين دستور 

داد تا با نيروى کافى ازکرمان به قصد قندهار حرکت کند. درماه 

از کرمان آهنگ  ن با لشکريان خودق گرگي١١١٦م=١٧٠٤مى 

( ١٧٠٤جون  قندهار کرد و پس از هفت هفته به قندهار وارد شد)

گرگين شورش را درهم کوبيد و امنيت را در شهر قندهار تامين 

 نمود. 

اکنون گرگين براى بقاى خود در قندهار دو کار عمده در پيش 

قبيله  خان سدوزايى رئيس روى داشت. يکى از پا در آوردن دولت

نيرومند ابدالى که ميديد به او به عنوان بيگلر بيگى قندهار اعتنا و 

 انداختن و احيانا  از ميان بردن ميرويس کند و دوم بدام  تمکين نمى

، متنفذترين شخصيت قومى که بگفته لکهارت، پنجاه هزار خان

خانواده غلزايى در پشت سر داشت. گرگين براى برآوردن منظور 

خان دراز نمود و او را   دا دست دوستى به سوى ميرويساولـى، ابت

خان نيز که مردى   ترى شهر قندهار بنواحت. ميرويس به کالن
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دراک و دورانديش بود، صالح در نزديکى خود با گرگين ديد و 

از خود اطاعت و همکارى و معاضدت نشان   »نسبت به گرگين 

اش  العاده وذ فوقداد. گرگين او را به علت فطرت پرشور و نف  مى

ها و اتکا به ثروتش، فردى خطرناک   بر غلزايى

 ( ١٠«.)شناخت  مى

باز و دوروئى بود، قبل   در هر حال گرگين که مردى محيل و حقه

خان سدوزايى، هرگونه سوء نيت خود را نسبت  از بين بردن دولت

اش را براى بر انداختن   و توجه خان پنهان کرد  به ميرويس

ها و چاره   اش بکار بست. او راه  و نابود کردن قبيله خان  دولت

يى از افراد رقيب در ميان عشيره   هاى مختلفى را بکار بست وعده

خان   خان دست و پا نمود و از آنها در گرفتارى دولت ابدالـى دولت

لوح خاندان   کمک و يارى خواست. متاسفانه اين رقيبان ساده

دانستند که پس از بين رفتن   ( نمى خان سدوزايى خان واتل عزت )

خان، نوبت از بين بردن خودشان هم بدست گرگين فرا  دولت

  هاى يک شب تاريک گرگين را با سپاه خون رسد. آنها در نيمه مى

ميلـى شرق  ٣٠خان واقع در شهر صفا )  آشام او به قلعه دولت

شهر قندهار( رهنمون شدند. نيروهاى گرگين قلعه را محاصره و 

خان که مرد با  دروازه آنرا بشکستند و بداخل قلعه وارد شدند. دولت

گرگين  وض فرار خود به پيشباز گرگين رفت.جرئتى بود، ع

خان را به قتل آورد و سپس پسرش نظر محمدخان  بالدرنگ دولت

هايى قشون گرجى سر به نيست نمود. دو پسر   را در زير سرنيزه

، حين غارت و خان زمان ــدخان و محم  خان، رستم ديگر دولت

تاراج قلعه با استفاده از تاريکى شب فرار کردند وخـود را به 

ارغسان در ميان اقوام خود رساندند. ابداليان ارغسان با اطالع از 

اين حادثه فورأ خود را مسلح ساخته و در صدد انتقام از گرگين و 
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لحه سپاه او بر آمدند. گرگين از اين وضع متوهم شده به مصا

خان، رستم را برياست قبيله برسميت شناخت   پرداخت و پسر دولت

 ،و براى جلوگيرى از بروز خطرات آينده بوسيله قبيله ابدالـى

بدربار  خان را طور يرغمل )گروگان(  محمدزمان خان برادر رستم

خود خواست واو را فورا  تحت الحفظ به کرمان فرستاد تا طور ير 

ر باشد. چهارسال بعد گرگين با حيله و گروگان( زير نظ غمل )

خان را نزد خود فرا خواند و او را ابتدا بزندان سپرد   نيرنگ رستم

و سپس مقتولش ساخت. در عين حال عشاير باقيمانده ابدالـى را 

مورد فشار و تاخت و تاراج قشون خويش قرار داد و سپس آنها را 

ندهار و دشت به ريگستانهاى بى آب و علف شورابک در جنوب ق

يى را به هرات و برخى را هم به   سوزان بکواى فراه و عده

(. سپس گرگين ١١م( ) ١٧٠٧ /ق  ١١١٩ کرمان تبعيد نمود. )

اراضى حاصلخيز ابداليان را به سران قبيله غلجايى بخشيد و از 

اين طريق خواست تخم نفاق و شقاق و دشمنى را ميان قبايل افغانى 

 . بذر و ريشه دارترکند

بگفته لکهارت، ابداليانى که در اوايل قرن هيجدهم )يعنى در زمان 

قيام ابداليان برضد دولت صفوى( در هرات و فراه سکونت داشتند، 

رسيد. لکهارت، متذکرمى  هزار خانوار مى ٦٠تعدادشان به 

غلزائى ها براى نخستين باردر زمان سلطنت شاه عباس » شودکه

 هاهميت نمودند و پس ازآنکه ابداليااول ) نيمه قرن هفدهم(کسب 

براثرفشار غلزائى ها)وسياست تطميع و تفرقه اندازى دولت 

صفوى ( ازحوالى قندهار به هرات مجبوربه تغيير محل شدند، 

قبيله دومين )غلزائى ها( در قندهار و زمينداور قدرت بالنسبه 

زيرا که غلزائى ها على الرغم ايمان راسخ  د،بيشترى کسب کردن

ود به تسنن، فرمانروائى ايرانيان را بر قندهار برمغوالن هند خ
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بديده رجحان مينگريستند و دليل آن هم روش آزاد منشانه شاه 

 ( ١٢« )عباس اول بود.

يک بار ديکر در قندهار به ثمر « تطميع و تفرقه بيانداز»سياست 

نشست و آن هنگامى بود که نادرافشار قندهار را بعد از يازده ماه 

فتح نمود، چون ابداليان هرات وفراه مدتها  ١٧٣٨حاصره درسال م

 دررکاب نادر در ايران ومرزهاى آن شمشير زده بودند، نادر

براى تحبيب ابداليان وساير رجال افغانى که با او در فتح  افشار

قندهار سهم گرفته بودند، بعد ازتبعيد خاندان سلطنتى هوتکى 

ران و خراسان و بخارا و بلخ ورجال موثر آن خاندان به مازند

وديگرنقاط، دستور داد تمام ابداليان از نيشاپور وسراسر ايران و 

هرات دوباره به قندهار باز گردند و زمين هاى خوانين غلجايى 

)که قبال  توسط حکومت صفوى به خوانين قبيله مذکور داده شده 

اشى (. طبيعتا  اين اقدام نادرافشار پاد١٣بود(را تصاحب کنند)

بودبراى قبيله ابدالى و پشتيبانى از خودش که در تصرف قندهار 

صورت گرفته بود، ورنه او پرواى هيچيک ازقبايل افغانيرا 

نداشت. فقط چيزيکه براى او اهميت داشت استحکام حاکميت او 

برمناطق متصرفه و تهيه نيرو براى لشکرکشيهاى بعدى او بسوى 

 هند وستان بود. 

 

 يام : زمينه سياسى ق

پس از تصرف دايمى قندهار بدست دولت صفوى ،غصب اراضى 

گون از طرف حکام صفوى در زير نام  هاى گونه مردم به بهانه

اوقاف، و گسترش سيستم اقطاع به عمال و حکام و سران نظامى 

بعنوان مدد معاش، آزادى عمل و خودکامگى حکام درگرفتن 

اراضى فيودالى به نفع  هاى اضافى از روستائيان، واگذارى ماليات
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موقوفات به بهانه معافيت مالياتى، نفوذ روزافزون روحانيت شيعه 

در دربار صفوى، و اذيت و آزار مسلمانان سنى از جانب 

روحانيون شيعه، دست در دست هم داده، عوامل و عللى را تشکيل 

ميداد که سبب انزجار و تنفر مردم از دستگاه ادارى و مالى دولت 

 شد. صفوى مي

در اواخر عهد شاه سليمان صفوى انفالسيون چنان غالب گشت که 

براى باال بردن ارزش سکه از مردم ماليات سال بعد را با زور 

وصول ميکردند، ولى در سال بعد هم آنرا مجرا نميدادند. اين 

پرستى دهقانان  تشتت و پراکندگى اقتصادى و سياسى. حس وطن

قسطنطنيه را نسبت به ايران ايرانى را ضعيف ميکرد، شهامت 

مهميز ميزد، برجرأت دهلى و احفاد بابر ميافزود، بر حمالت 

طلبى و قيام را  ازبکهاى شيبانى شدت مى بخشيد. وحس استقالل

برعليه دستگاه صفوى تحريک نمود. درزمان کوتاه شاه صفى 

( نه تنها قندهار از دست دولت صفوى بوسيله ١٦٤٢-١٦٣٩)

د، بلکه همدان و بغداد نيز بوسيله ترکان عثمانى ازبکان خارج گردي

از چنگ صفويان خارج گرديد. با بروى کار آمدن شاه سلطان 

حسين صفوى، شيرازه سيستم صفوى بحدى از هم پاشيد که ديگر 

 ( ١٤اميدى براى استحکام آن رژيم باقى نماند.)

شاه سلطان حسين روزگار »بگفته کروسنيسکى کشيش لهستانى : 

ابيشتر درحرمسراى شاهى سپرى ميکرد و زمانى که از آن خود ر

 ( ١٥«)بيرون مى آمد، جز ضرر از او صادر نمى شد.

درعهد شاه سلطان حسين مرکزيت دولتى ضعيف شد » بگفته غبار

و وزراء و افسران رقيب، روحانيون ، خواجه سرايان و فال بينان 

ى مقتدر محلى در دربار مشغول مجادله با همديگربودند، فيودال ها

در واليات مربوطه شکل خود مختارى و نيمه خود مختارى بخود 
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گرفتندو از تاديه ماليات بدولت مرکزى فرار ميکردند، چون خزانه 

دولت کسر ميداشت، دولت هم عوض معاش بمامورين زمين ميداد. 

اين زمين ها که موروثى نى، بلکه مؤقتى بود،صاحب آن را 

رادر نظر گرفته و تا جائى که ممکن بوداز  واميداشت که منافع آنى

زمين و زارع بدوشد و از اداى ماليات دولتى سر باز زند. همچنين 

اراضى وسيع وقفى بدون اداى ماليات در دست روحانيون و 

مزارات مذهبى بود. قشون از نرسيدن معاش و مردم از جورحکام 

لت مرکزى را و فيودال متنفر و ناالن بودند. و اين زمينه سقوط دو

فراهم ميساخت. ملت ايران در زير چنين اداره فاسدو نااليق شاکى 

و ناالن بودندو در جاهاى دور تراز مرکز ميتوانستندبرضد دولت 

 ( ١٦قيام کنند.)

در طول پانزده سال سلطنت شاه سلطان حسين، دست کم ده شورش 

 پياپى در کشور از نفس افتاده صفوى روى داد که مسئوليت همه

آنها در درجه اول با کارگردانان روحانيت شيعه بودکه طبق 

معمول جز مصالح کوتاه مدت خودشان به هيچ چيزديگرى نمى 

قيام افغانهاى قندهار عليه دولت مرکزى دوران شاه »انديشيدند. 

سلطان حسين ، تنها قيام اين دوران نبود، بلکه حلقه آخرين از 

در گوشه و کنار زنجيره اى از شورشهاى متعدد ديگر 

کشوربزرگ صفوى بود که هرچند انگيزه هاى مختلف اقتصادى و 

اجتماعى و سياسى داشتند، ولى سختگيريهاى مذهبى روحانيت 

شيعه که شاه در اين دوره بطور دربست در اختيار آن بود، و 

فشارهايى که به اقليت هاى مذهبى ديگر واردميشد باعث ميشد که 

 ( ١٧« )ا رنگ مذهبى زده شود.درجه اول به همه شورشه
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م قبايل بلوچ کرمان رامورد تاخت وتاز قرار دادند. ١٦٩٩درسال 

م در واليت قندهار نيز شورش و ١٧٠١دوسال بعد يعنى درسال 

 اضطراب بوقوع پيوست. 

خان  مرحوم فرهنگ عامل اصلى اين شورش را بغاوت دولت

شاه »رد که: مى نگا  سدوزايى يکى از فئودالهاى قندهار دانسته

بر تخت  ١٦٩٤حسين آخرين پادشاه سلسله صفوى که در سال 

النفس، خرافاتى و  سلطنت اصفهان جلوس نمود، مردى ضعيف

ورزيدند و در  اراده بود. ارکان دربار او با يکديگر رقابت مى بى

اثر دسايس ايشان اداره دولت در مرکز و واليات ضعيف گرديد. 

بيله ابدالى که از احفاد سدوخان )يکى خان سدوزايى کالنتر ق دولت

از برزگان آن قبيله( با اتکاء بر نفوذ قومى از اطاعت والى صفوى 

در قندهار سر باز زد و اوضاع در آن منطقه مختل گرديد. دربار 

خان حکمران  اصفهان تصميم گرفت تا براى سرکوبى دولت

گرجى گير و با انضباطى در قندهار تعيين نمايد و يک نفر  سخت

نومسلمان را بنام کئورگى و ختنک که به خشونت اخالق و قساوت 

قلب معروف بود براى اينکار انتخاب نمود. کئورگى که در نزد 

با لقب شاهنوازخان  ١٧٠٤افغانها بنام گرگين شهرت يافت در سال 

و عنوان بيگلربيگى يا حاکم اعلى با يکدسته قوا مرکب از گرجى و 

د و در صدد آن شد که به نفوذ خانها و اميران قزلباش به قندهار آم

محلى خاتمه داده اداره مستقيم مرکز را در قندهار قايم نمايد. اما 

چون در عين حال مرد محتال بود در مرحله نخست با سران ابدالى 

خان هوتک معروف به  خان طرح دوستى ريخت و امير رقيب دولت

 ( ١٨رار داد.)ميرويس را از سران غلجايى مورد التفات ق

چنانکه اشاره شد سربازان گرگين که بطور کلى از هموطنان 

گرجى او بودند، بعنوان قشون فاتح، ظلم و ستم بسيار در حق مردم 
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قندهار روا ميداشتند و بروايت )دپشتنو تاريخ( از دست ايشان نه 

ريش سفيد و نه جوان و نه مرد و نه زن هيچيک روز خوش 

لحاظ هر روز بر تعداد اشخاص ناراضى از ( از اين ١٩نداشت..)

اوضاع و سلطه صفوى افزوده ميشد. در جمله اين ناراضيان 

شخص دورانديش و دراکى هم بنام ميرويس خان وجود داشت که 

با هوشيارى و درايت خاص زمينه يک قيام عمومى را آماده 

 ميگرد . 

 

 درايت ميروس خان براى قيام قندهار : 

پسر شاه عالمخان )يکى از  م( ١7١۵ -١۶7٣)ميرويس خان

خانهاى قبيله هوتکى غلجائى( از نزديک شاهد ظلم و استبداد و 

تبعيض حکومت خارجى نسبت به هموطنانش بود. و هم از راه 

التجاره قندهار  تجارت درک مينمود که چگونه عايدات سرشار مال

ار هز ٣٠ريزد. همينگونه او ميديد که بايستى  در جيب بيگانه مى

عسکر خارجى را مردم از دست مزد خود تغذيه و براى سرکوبى 

خود تقويت نمايند و عالوتا  بار تکبر و تبعيض حکام ايرانى را با 

ذلّت اسارت و عدم مساوات بکشند. لهذا در پى آن شد تا با وحدت 

قواى متشتت و پراکنده قوم، تسلط خارجى را منهدم و ملت را از 

جات بخشد. براى انجام يک چنين وظيفه زنجير اسارت بيگانه ن

بزرگ شهرت عمومى، وجاهت عمومى و اعتماد عمومى الزم 

هاى قبايل قبال او را ميشناختند و در رديف خود  بود. خان

ميدانستند. مردم شهرى نيز روش شريفانه و خيرخواهانه او را 

، بچشم سر ديده بودند و به او اعتماد داشتند. چيزيکه باقيمانده بود

آزادى عمل بود، و اين در برابر مراقبت يک حکومت نظامى 

ميسر نبود. پس ميرويس خان با دشمن از در دوستى داخل شد و 
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آورى ماليات  گرگين را با صحبت و مشورت و خدمت در راه جمع

از قبايل سرکش و نظم امور ادارى بخود جلب و متکى ساخت تا 

لياقت و کفايتش به جايى که گرگين ميرويس هوتکى را به سبب 

کالنترى شهر قندهار برگزيد و اين رتبه در آن زمان وظايف 

رياست بلديه و انتظام شهرى را در برميگرفت. ميرويس خان در 

داخل اين وظيفه اعتماد مردم را حاصل نمود و در جمهور امور 

هاى  بين مردم و حکومت وسيط قرار گرفت و در عين حال با خان

مى و غم شريکى خود را حفظ نمود، خصوصا  قبايل ارتباط صمي

 ها بوده و طرف تنفر ايشان نبود.  که او داماد ابدالى

اما مردم که از ظلم و تجاوز حکومت بجان رسيده بودند در صدد 

خان  جوئى برآمدند و به ميرويس خان رجوع کردند. ميرويس چاره

مظالم  اى به عنوان شاه حسين صفوى ترتيب داد که در آن از نوشته

گرگين دادخواهى شده بود، اين نوشته باامضاى ميرويس و 

روشناسان شهر بدربار اصفهان توسط اشخاص امين قوم فرستاده 

شد به اميد آنکه دست گرگين و قشون او از گريبان مردم بدور 

ساخته شود، ولى دربار فاسد شده صفوى مجال رسيدگى به چنين 

اين اقدام توسط برادرخود که ها را نداشت. گرگين نيز از  شکايت

سمت ديوان بيگى در دربارصفوى داشت آگاه شد و ميرويس خان 

يى از امضاء کنندگان شکايت  را از کالنترى شهر عزل و با عده

نامه تحت الحفظ بدربار ايران فرستاد و بدشمنى با دولت ايران 

(. بنابر روايتى دولت صفوى نيز ميرويس خان ١٧٠٧معرفى کرد)

 ( ٢٠هانش را در نزديک دربار به زندان سپرد.)وهمرا

م( مکتوب ديگرى عنوانى ١٧٠٧ميرويس خان درهمان سال)

( که حکمران کابل بود، ٢١شهزاده هند، پسر اورنگ زيب)

فرستاده ودرآن نوشته بودکه : تصميم دارند عليه شاه پارس قيام 



 61 رستاخیزقندهار و ...

اه کنند، پس از شهزاده خواهش ميکنيم تاحقيقت حال مارا در پيشگ

 ( ٢٢« )معظم ترين شاه هندتقديم وروشن نمايند.

ميرويس خان در مدت حبس خود در اصفهان، بزودى به ضعف 

نفس وسستى عقل شاه که بازيچه دست خواجه سراها ومالها شده 

بود، پى برد. بنابرين او تدابيرى بکار بست و خودش را از اتهام 

دولت را دقيقا  گرگين تبرئه و رهاساخت. همچنين اوماهيت اداره 

مطالعه و درک نمود که دربار دچار فساد گرديده، پادشاه مردى بى 

کفايت و مامورين دربار مغرض ونااليق اند. رجال و افسران 

کارى رانده شده و جاى آنان را مردمان بيکاره و رشوه خوار و 

خرافاتى گرفته است . امور اداره پراکنده وشاه به خواندن اوراد و 

تعويذ و ديدن فال و جفر و صحبت با خواجه سرايان حرم ادعيه و 

مشغول است و مردم ايران در زير بار کمرشکن ماليات ها و 

عوارض گونه گون و مظالم عمال دولت و خان ومال بجان رسيده 

است . ميرويس خان متيقن شد که حصول آزادى از چنين 

شرط  دستگاهى فاسد آسان است، ولى وحدت نظر مردم افغانستان

نخسيتين اقدام است، در حالى که رهبرى مردم در دست اقتدارخان 

هاى محلى و مالهاست ، اين خان ها قسما  سازش کار با حکام 

صفوى و قسما  مشغول رقابت و زد وخورد با يک ديگراند. و مال 

ها نيز مردم را از کشيدن شمشير بروى برادران اسالمى تخدير و 

 ( ٢٣تخويف مينمايند.)

مورد وجاهت ملى و درايت ميرويس خان، کروسينسکى، کشيش در

لهستانى که هنگام تبعيد ميرويس به اصفهان و نيزهنگام محاصره 

م، درآن شهرحضور داشته وچشم ١٧٢٢اصفهان ازجانب افغانها در

ديدهاى خود را طى رساله اى نگاشته است، درموردميرويس خان 

افغان به غايت معتبر ميرويس خان درميان طوايف » نوشته است: 
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وعزيز و مکرم بود وافاغنه به اوکمال اطاعت وانقيادداشتند. 

غرورى بى نهايت داشت ومردى مدبر وعاقل وکاردان وکاربين 

وکارگزار بود و بسبب اطاعتى که افاغنه به اوداشتند، زايدالوصف 

مغرورشده با اهالى هندوستان عالقه تمام داشت. بامايه بسيار براى 

تن مال ومنال ،سفرها ميکرد و سودها ديده بود و ثروتى بى اندوخ

نهايت جمع کرده ،گرگين خان ... ازفرط طمع به فکر اخذ مال 

خود طلبيده،  وهتک حرمت و اجالل او افتاده ، او را به حضور

جمع  اکرام واستمالت ونوازش ها نمود و ازخود مطمئن وخاطر

 اقل وکاردان وکارگزارساخت و به بهانه اينکه تومردى مدبر و ع

هستى، تو را به جهت تمشيت بعضى امور معظمه خود بايد به 

اصفهان بفرستم ووعده هاى نيکو داد و ابواب اميدوارى تمام 

 ( ٢٤« )برروى اوکشاد.

درمورد ميرويس « سقوط اصفهان بروايت کروسينسکى»در کتاب 

حسن ميرويس که کالن ترقندهار بود، بخاطر » خان ميخوانيم که 

سلوک خود درميان اهالى قندهار، به مردى مجرب تبديل شده بود، 

در نظر گرکين خان مردى خطرناک جلوه کرد و حاکم واليت 

برآن شدکه او را از قندهار دورکند. گرگين خان در گزارش خودبه 

شاه از سوء ظن خود نسبت به ميرويس سخن گفت و پيشنهاد 

.. ميرويس مظنون که مى کردکه او را به اصفهان تبعيدکند. .

بايست در اصفهان تحت نظر باشد، براثرتدبيرخودتوانست نه تنها 

در دربارراه پيدا کند، بلکه بگفته کروسينسکى به محرم راز 

وزيران وبزرگان تختگاه تبديل شودو پيوسته در پذيرائى هاى آنان 

حاضرباشد. تبعيد اجبارى ميرويس به اصفهان و اقامت در 

او که مردى زيرک بودو سوداى بزرگى درسر مى درباربراى 

پخت، فرصت گرانبهايى بود تا اوضاع دربارايران را زيرنظر 
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مخالفت ها و کينه »داشته باشد.او درزمان اقامت در دربار بويژه 

از درباريان و کارگزاران نسبت بيک ديگر را از « هاى دوفرقه

کشيش « دوسرسو»نزديک مورد بررسى قرار داد و به گفته 

به محض اطالع پيداکردن از دسته بنديهاى ميان » فرانسوى 

درباريان ، تصميم گرفت تا با نفوذ در ميان آنان از هر دو طرف 

استفاده کند و راه خـود را با چنان مهارتى هموار کردکه هيچيک 

( پس ٢٥« )از طرفين نتوانستند نسبت به او سوء ظنى پيدا کنند.

ت خود توانست نظر اعتماداوله ميرويس با درايت و فراس

)صدراعظم( وديوان بيگى که برادر گرگين بود بخودجلب وشاه 

» حسين را نسبت به گرگين بدبين سازد و بگفته کروسينسکى چون 

مردى فرزانه بود، نشيب وفرازکار خود رابه نظرتامل 

در نتيجه اين درايت، شاه صفوى نه تنها « وتفکرمالحظه کرد

ز قيد اسارت آزاد نمود، بلکه بدو اجازه داد تا خان را ا ميرويس

 دوباره به قندهار برگردد. 

اماميرويس خان قبل از آمدن به قندهار براى اداى فريضه حج به 

مکه رفت. سفر ميرويسخان بمکه، از لحاظ پى آمدهاى خود نقطه 

عطفى بس مهم براى قيام مردم قندهار بشمار مى آيد. شايد 

نديشه شده بود تا به قيام مردم قندهار صبغه ميرويسخان به اين ا

مذهبى بدهد، زيرا تنها انگيزه دينى قيام ميتوانست اتحادميان همه 

اقوام افغان را بوجود آورد وبه اطاعت بى چون و چرا از رهبرى 

وادار نمايد. پس ميرويس خان درين سفربا اشخاص وارد در 

 کى به آنها گفت: هايى نمود و به قول کروسنيس مسايل دينى صحبت

ازمدتيست که پادشاهان عجم بر مامسلط شده اندومارعيت ايشان »

شده ايم. تعدى بى حدودى و بيحسابى بماميکنند والحال حاکمى، 

جاهل، نادان وبى ايمان با لشکرى که ايشان نيزظالم ودست نارس 
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اند، برماگماشته، مارا به انواع بال ومصائب مبتالداشته وآنها را 

ناميده وبه ماتعيين کرده اند که بچندين امور خالف شرع  محافظ

مرتکب ميشوند. جور وجفا ميکنند ودست بعرض وناموس ما دراز 

مى دارند. وهيچگونه ترحم وفتوت برما روا نميدارند. و اوالد مارا 

بطريق غصب وسرقت از ما ربوده بگرجستان ميفرستند و 

تزويج ميکنند. اگرما را  درآنجاميفروشند وزنان مارا جبراْ وقهراْ 

شمشير برروى آنها ت دهد، آياشرعاْجايزاست که ماغيرت دين دس

بکشيم وهرجا که آنها را ببينيم بکشيم وياصف بسته با ايشان مقاتله 

کنيم؟ واگرمحاربه کنيم اطالق لفظ ومعنى جهاد برمارواست وآيا 

مقتول ما درراه خدا شهيداست؟ ودراينصورت هرگاه غلبه 

اشد، عرض )ناموس( ايشان وخون ايشان را اگربفروشيم ازماب

برماحالل است ؟... فتواى آنرا با اقالم حقايق ارتسام قلمى فرمائيد 

( با اين گونه داليل ميرويسخان از ٢٦«)تا تکليف خودبدانيم.

علماى مذهبى مکه بنام مردم مسلمان افغانستان کتبا  استفتا بعمل 

در زمان شاه عباس نيز علماى مکه آورد و فتواى دلخواه بگرفت. 

فتوايى مبنى برجواز قيام به سيف عليه رافضيان صادرکرده بودند. 

اگرمسلمانى يک مسيحى » در آن فتواى علماى حجاز آمده بودکه: 

محارب را بکشد، يک ثواب کرده است، اما کسى که يک ايرانى) 

تر شيعه( را بکشد، ثوابى کرده است که اجر آن هفتاد بار بيش

 ( ٢٧«))است.

غبار مدعى است که ميرويس خان، در اين استفتا که هدفش 

تحريک مردم از نظر مذهب بر ضد استيالگران بود، اين دو ماده 

اول اگر در اداى فرايض مذهبى يک ملت »را گنجانيده بود: 

مسلمان از طرف حکومت اختاللى وارد شود، آيا اين ملت شرعا  

ا شمشير از تسلط چنين حکومتى آزاد حق آنرا دارد که خود را ب
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هاى قوم از مردم براى يک پادشاه ظالم بيعت  سازد؟ دوم اگر خان

گرفته باشند، آيا مردم حق دارند که چنين بيعتى را شرعا  فسخ و 

باطل نمايند؟ علماى دينى مکه و مدينه در برابر اين هر دو سئوال، 

 ( ٢٨«)فتوا و جواب مثبت و قاطع نوشتند.

ن فتوا مقارن ايامى بود که در واليت شماخى اهل تسنن برضد گرفت

اهل شيعه دست بشورش زده بودند وبا قتل عام اهل تشيع ، به 

هوادارى دولت عثمانى شعار ميدادند و ترکيه چشم طمع به تصرف 

آن واليت داشت و مردم را برضد دولت صفوى حمايت ميکرد. به 

دى داده شد که به قول هرحال فتواى علماى دينى مکه بدست مر

به تنهايى هوشمندتر از همه وزيران » راهب فرانسوى دوسر سو 

 ( ٢٩« )دربار ايران بود.

ميرويس خان با اين سند قوى مذهبى ابتدا به اصفهان برگشت و 

شاه سلطان حسين و وزراء او را مالقات نمود. مخالفين گرگين در 

که ميرويس مردى دربار نيز خطر او را به شاه گوشزد نمودند 

است که توانايى مقابله با او را دارد و شاه نيز براى تقويت 

ميرويس خان در رويا رويى با نماينده خويش مجددا  فرمان 

الرغم ميل گرگين بنام وى صادرکردو  کالنترى شهر قندهار را على

با بخشيدن خلعت از او تکريم نمود .ميرويس در طول راه قندهار 

ان و مالى بانفوذى ديد، فرود آمد و صحبت کرد و هرجا قبيله و خ

از فساد دربار ايران و لزوم اقدام براى تحصيل آزادى سخن راند و 

فتواى علماى مکه را به حيث سند معتبر دينى به ايشان نشان داد. 

ميرويس خان اتحاد قبايل و مال و روحانى را توصيه ميکرد و همه 

ار ميساخت. مردم سيستان را منتظر روز قيام عمومى در قنده

وفراه و هلمند تا خود قندهار که در مسير حرکت او بودند، از 

هرقوم و هر طايفه ايکه بودندهمه او را در اين نيت تائيد 
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ميالدى باشکوه و جالل ١٧٠٩( ميرويس خان درسال ٣٠کردند.)

وارد قندهارشد و با هوشمندى روابط خود را با گرگين بوسيله نامه 

هايى که از هواداران او در دربار صفوى از جمله از ها وپيام

 برادر او )که در دربار منصب ديوان بيگى داشت( حسنه ساخت. 

 

 جرگه ملى قندهار و آغاز قيام: 

خان به قندهار رسيد، با گرگين ظاهرا  مدارا  وقتيکه ميرويس

نمود و باطنا  با روساى قبايل اعم از ابدالى و غلجائى و غيره  مى

داخل و خارج شهر قندهار مشغول مشوره و طرح يک قيام در 

بود. نخستين جرگه ميرويس با رؤساى اقوام در کوکران)شش ميلى 

غرب شهرقندهار( صورت گرفت و در آن از اوضاع و احوال 

دربار صفوى سخن گفت واز سفر حج ومالقات با علماى حجاز و 

و استبداد اجازه علماى دينى مکه براى قيام برضد حکومت ظلم 

مذهبى صفوى توضيحات داد و خواستاراتحاد مردم در اقدامات 

( پس از اين جرگه بود که ٣١بعدى گرديد و از ايشان تعهدگرفت.)

گرگين به ميرويس پيغام ميفرستد مبنى براينکه دخترش را براى 

گرگين عروس کند، ميرويسخان که طرح از ميان بردن گرکين را 

اين خواست شرم آور گرگين را چون روى دست داشت ، تلخابه 

زهر تحمل کرد و عجالتا" کنيزک خود را بجاى دخترخودبحرم 

 (٣٢گرگين فرستاد.)

هايش ميافزايد و باالخره در جرگه  ازآن پس ميرويس بر فعاليت

ميلى شمال شرقى شهر قندهار( فتواى  ٢٠« )مانجه»ملى موضع 

حضوريافته علماى دينى مکه را براى سران ملى که در جرگه 

بودندعلنى ساخت و توضيح داد که قيام برضد گرگين و دار و 

دسته اش توجيه شرعى دارد. دراين جرگه رؤسا و خوانين ذيل 
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اشتراک داشتند: سيدالخان ناصرى، بابوجان بابى، بهادرخان، 

مياجى هوتک، يوسفخان هوتک، عزيز خان نورزايى،  پيرمحمد

خان ان الکوزايى ، يحيى نورخان بريچ ، نصروخ گلخان بابر،

زاده او، يونس خان کاکروبرخى  خان برادر محمد ميرويس، برادر

 (٣٣ديگر.)

پس از گفتگوى طوالنى اعضاى جرگه،با سوگند بر قرآن قرار  

قطعى اتخاذ کردند که گرگين با قشون وى يکجا معدوم گردند و 

حکومت آزاد ملى تشکيل گردد. در اين جرگه وظايف رهبران و 

گونه  شان تعيين شد تا براى حفظ آزادى و مقابله با هر ايل متعلقهقب

آمد نظامى دولت صفوى آماده گردند. مساعى دوامدار و قابليت  پيش

و ابتکار ميرويس سبب شد که اين جرگه با خوشى، رهبرى 

ميرويس را در سر قواى ملى بپذيرند . بقول غبار: خصوصيت 

بر عکس سابق رؤساى قبايل بارز اين جرگه تاريخى آن بود که 

ابدالى و غلجائى و تاجيک و هزاره و بلوچ و غيره بشمول مالهاى 

متنفذ، به حيث يک قوه واحد ملى متشکل گرديد.از جمله مقررات 

جرگه يکى اين بود که چون سپاه صفوى در داخل شهر قندهار 

بسيار است بايستى اسبابى فراهم آيد تا تقليل يابد. براى حصول اين 

آباد از تاديه ماليات  مقصد توسط يکى از روساى بلوچ مردم تيرين

به گرگين به شکل قطعى انکار ورزيده شد. از طرف ديگر 

خان تحريک نمود تا گرگين قطعات نظامى را براى  ميرويس

آباد سوق نمايد. همچنان  ها و اخذ ماليات تيرين سرکوبى بلوچ

ليات انکار ورزيدند. و ها متعاقبا  در ارغسان از دادن ما کاکرى

گرگين در راس سه هزار سپاهى براى گوشمالى مردم ياغى و اخذ 

خان دستور داد تا از عقب  ماليات از شهر خارج شد. و به ميرويس

خان با نيروهاى ملى  او با نيروهاى قومى به او بپيوندد. ميرويس
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بسرعت خود را به ارغسان رسانيدند و گرگين را براى مهمانى 

در باغى پذيره شدند. در نيمه « ده شيخ ارغسان»ر منزل شب د

جوى شمشير در دشمن  خان با مردان شجاع و انتقام شب ميرويس

نهادو چنان کشتارنمودند که يکنفر هم از دشمن نتوانست جان 

سه هزار اسپ و سالح دشمن را   بسالمت ببرد. بالفاصله ميرويس

نظامى شهر به تصور  برداشته رو به جانب شهر تاختند. محافظين

خان شخصا  لباس  ورود گرگين اشتباها  در گشودند، زيرا ميرويس

گرگين و بقيه همراهانش نيز لباس اطرافيان گرگين را پوشيده 

خان ابتدا محافظين گرجى را نابود کرد و به جاى  بودند. ميرويس

آنها محافظين خود را قرار داد تامانع ورود احتمالى افراد گرگين 

در خارج شهر بودند، بشوند. تا فردا از تمام اردوى صفوى و که 

گرجى يکنفر زنده نمانده بود و در روشنى روز براى نخستين بار 

 انهدام قطعى دشمن از طرف ميرويس خان بمردم اعالم شد

 ( ٣٤هق(.)١١٢١م=١٧٠٩)

 

 ميرويس خان، مدافع آزادى و استقالل:

ر ميان دوامپراتورى ميرويس خان که موقعيت خطرناک خود را د

درک ميکرد، بزرگان وسران قندهار را به مشوره و جرگه 

فراخواند و پس از آنکه موقف سياسى ملت افغان را در بين دو 

دولت شرقى وغربى با اردوهاى منظم شان نشان داد خاطر نشان 

نمود که : اگر بامن متفق باشيد ومرا يارى کنيد، همواره پرچم 

دخواهيم داشت ونخواهيم گذاشت که باز ربقه آزادى وحريت را بلن

غالمى اجانب بگردن ما افتد. کسيکه آزادى را دوست ندارد 

وغالمى بيگانه رامى پسندد مارا با او ربطى ومودتى نيست و 

 ( ٣٥ميتواند بجاى برود که شاه ظالمى بر او حکم راند.)
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خان تا اعماق جان و دل مردم آزادى دوست  اين سخنان ميرويس

ندهار نفوذ کرد و همگى او را همچنان برياست قوم پذيرا شدند. ق

پس ازآن ميرويس خان مکتوبى عنوانى شاه ايران براى اغفال 

دولت صفوى فرستادومکتوب ديگرى به منظورجلب کمک عنوانى 

امپراتور هندفرستاد. درمکتوبى که عنوانى شاه ايران نوشته 

غنه ازبد سلوکى گرگين افا» شده،بقول کروسينسکى آمده بودکه : 

خان به تنگ آمده او را با گرجيان بقتل آوردندو مرا کشان کشان 

برده به قندهار رسانيدندوعصيان وطغيان ظاهر ساختند، اکنون 

پادشاه اگردرصدد انتقتقام برايد و لشکر به اين ديار فرستد، 

لشکرافغان برسرپااست، گاه باشدکه از دل وجان به مقاتله ومقابله 

دام نمايند وخدا ناکرده ظفر يابند ويا عاجز شده ملک قندهار را به اق

پادشاه هندوستان دهند، آنزمان چاره اين کار دشوارگردد. اين بنده 

چنين صالح ميداندکه فرستادن لشکر را مدتى موقوف نمايند وتا 

اين بنده که از ارادت کيشان است، آتش فتنه افاغنه رابه آب تسکين 

(و درنامه عنوانى شاه هند آمده بود که : مردم ٣٦«)فرو نشانم.

قندهاربرضدسلطه صفوى قيام کرده اند، واستقالل خودرا بدست 

آورده اند، هرگاه پادشاه ايران برضد مردم قندهار لشکر فرستد وما 

مجبور شويم که از دولت شما مدد بخواهيم آيا پادشاه هند مارا 

اده ميرويس خان را کمک خواهد کردياخير؟ پادشاه هند فرست

( ظاهرا  دولت مغوليه هند استقالل ٣٧مرضى المرام برگردانيد.)

قندهار را برسميت شناخت ، مگر درخفا بدربار صفوى پيغام 

که جلواين حادثه را بگيرد تا نشودکه آتش قيام پشتونها دامن  فرستاد

 هند را بگيرد وخاطره عظمت پارينه غوريها وخلجيها وسوريها

 (٣٨درخاطرآنها زنده نگردد.)ولوديها 
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خان با بدست گرفتن قدرت، عوض آنکه خود را پادشاه  ميرويس 

ها را نسبت بخود تحريک نمايد،  خان اعالن کند و حسادت و رقابت

خودش را بحيث رئيس قوم و مساوى الحقوق با ساير روساى 

خان توانست تمام خانها  محلى معرفى کرد. بدينگونه ميرويس

ام را درگرد مفکوره طرد دشمن خارجى و حصول ورؤساى اقو

استقالل ملى تا آخر متحد و متفق نگهدارد. وقتيکه خبر اين قيام 

بدربار اصفهان رسيد، شاه حسين صفوى يک نفر نماينده خود را 

به قندهار فرستاد تا با وعظ و نصيحت و احيانا  تهديد و تخويف، 

خان  زد. اّما ميرويسخان را از ادعاى استقالل منصرف سا ميرويس

» نماينده دربار صفوى را زندانى ساخت. سيدجمال الدين افغان در

مينويسدکه دربارصفوى نماينده خود « تتمه البيان فى التاريخ افغان

محمدجامى خان رابه قندهار نزد ميرويس خان فرستاد واو به 

مجرد ورود به قندهار ازعظمت دولت ايران وقدرت شاه براى 

مخالفين بيانات مينمود. ميرويس خان درجوابش  ترسانيدن

که عقل وحکمت جزدرکله هاى  آياگمان ميکنيد» اظهارداشت: 

شد؟  صاحبان تنعم ، دردماغ رجال کوهستان افغانستان پيدا نخواهد

اگردرقدرت شاه شماطاقت سرزنش وسرکوبى ما مى بود،حاجت به 

بعد « ن ميکرديدنبودکه چنين سخنان بى معنايى را بيا فرستادن شما

 از آن ميرويس خان با اکراه روبه محافظين خودکرده گفت: اورا

 (٣٩« )حبس کنيد.

شاه صفوى به مشوره درباريان ترسو ايلچى ديگرى را به قندهار 

خان بلوچ والى هرات بود که با  فرستاد. اين نماينده دومى محمد

 خان به  شخص ميرويس خان در سفرحج دوست شده بود. ميرويس

خداى را سپاس بجاى آرکه حق مصاحبت » اين نماينده دومى گفت:

تو مانعست و اال بايد چون ديگران پاداش ميديدى، آزادکان 
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کوهساربقيد بندگى باز نيفتند، شيران شرزه زنجير گيسخته اند 

( وافزود اگرحرمت ٤٠«)وشمشيرهاى آخته دوباره درنيام نيايند.

زندان ميفرستادم، اما از شما به  دوستى درميان نبود، شمارا نيز به

عنوان مهمان پذيرائى ميکنم. نماينده دومى نيز تحت نظر گرفته شد 

و مانع بازگشت او به هرات يا به دربار صفوى ايران شد. و 

سان در اين مدت ترتيبات کافى براى مقابله با قواى ايران  بدين

فهان رسيد، گرفته شد.بعد از آنکه خبرگرفتارى نماينده دومى به اص

توان با وعده  خان را نمى وزراى آن دولت درک نمودند که ميرويس

و وعيد يا تهديد از عزمش منصرف ساخت، پس به اعزام قواء به 

قندهار تصميم گرفتند. امابجاى آنکه ازمرکز نيروئى به قندهارسوق 

گردد، به قشون ايرانى مقيم هرات دستور داده شد تا براى 

با  خان ان جانب قندهار حرکت نمايد. ميرويسخ گوشمالى ميرويس

پنج هزار نيروى ملى آماده مقابله با قواء صفوى شد. در نبردى که 

خان بر دشمن غالب آمد و قشون  ميان آنها واقع گرديد ميرويس

 م(١٧١٠) نشينى گرديد و به هرات بازگشت قبصفوى مجبور به ع

(.٤١ ) 

م از سوى اصفهان بر در هژده ماه آينده چهار لشکر کشى ناکا

قندهار اجرا شد که جز تلفات فراوان مهاجمين نتيجه يى براى 

دولت صفوى در برنداشت. وآخرين آن محمدخان حکمران تبريز 

بود که در رأس پنج هزار نيروى رزمى ايران با رزمندگان 

قندهارى درآويختند. گويند ميرويس خان صرف پنجصد سوار 

د و در نتيجه در حدود هزار تن از افغانى را به مقابله فرستا

نيروهاى دشمن کشته ويا زخمى گرديدند وبقيه راه فرار در پيش 

 (٤٢گرفتند وخود حکمران باسه پسرش دستگيرشد.)
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سرانجام دولت صفوى خسروخان برادر زاده گرگين را براى فتح  

نويسد  (. لکهارت مى١٧١٠نفرى فرستاد) ٢٥٠٠٠قندهار با سپاهى 

م ١٧١١به فراه رسيد و تا تابستان  ١٧١٠درنوامبر که اين قشون

در آنجا معطل ماند. در اين وقت يکدسته قواى ابدالى نيز از هرات 

( قواى ٤٣به فراه رسيد و هر دو بسوى قندهار حرکت کردند.)

ها بودند تحت  ها و بلوچ ميرويس خان که مرکب از غلجائى

ل خسروخان بمقاب« پته خزانه»فرماندهى داؤد خان پدرمولف 

بسوى فراه شتافت. اماچون تعداد سپاه خسرو خان بسيار بود، 

در  نيروهاى ميرويس خان عقب نشستند ودر کنار رودخانه هيلمند

محل گرشک در انتظار ورود دشمن سنگرگرفتند. در اينجا قواى 

ميرويس خان بارى چنان از خود رشادت نشان دادند که سبب 

ا خسرو مجددا  نيروهايش را شکست لشکر خسروخان گرديد، ام

ها شکست خوردند و قندهار به  سروسامان داد و اين بار غلجائى

م(. ليکن اين ١٧١٢ق =١١٢٣محاصره نيروهاى صفوى در آمد)

پيروزى دوامدار نبود، زيرا مردم شهر با رشادت از آن دفاع 

ميکردند و از بيرون شهر، ميرويس خان مردم تيرين وبلوچ و 

دشمن تحريک نموده با يک نيروى شانزده پشين را برضد 

هزارنفرى بردشمن حمله آورد. بدينسان بزودى قندهاراز تصرف 

هزار سپاه خود همگى ٢٥خان با  سپاه بيگانه بيرون شد وکيخسرو

از دم تيغ شورشيان قندهارى درگذشتند و بقول جان ملکم از 

نفر جان بسالمت  ٧٠٠تا  ٥٠٠هزار قشون متجاوز صفوى فقط ٢٥

 (٤٤بردند وبقيه همه بقتل رسيدند.)

پس از استقالل قندهار توسط ميرويس خان، شاه سلطان حسين با 

هزار تن بالغ  ٦٠همه حرمسرا و خدم وحشم خودکه شمار آنان به 

ميشد، به زيارت مشهد رفت و دراين سفر مبلغ هنگفتى خرچ کرد 
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اگر نصف مبلغى که »که به قول کشيش فرانسه اى دوسرسو 

ن سفر خرج شد، درلشکرکشى قندهارصرف ميکرد، قندهار دراي

( در رابطه ٤٥«)دوباره به تصرف دولت صفوى قرار ميگرفت.

به اشتراک قواى ابدالى با سپاه ايرانى غبار بر آنست که خسرو 

سپهساالر ايران که مامور تسخير قندهار شده بود در وقت عبور از 

ها در  که نزد ايرانىخان ابدالى را  کرمان، زمانخان پسر دولت

هاى  کرمان يرغمل و نظربند بود، رها ساخته به حيث رئيس ابدالى

قندهار مقرر و قبول نموده، با خود آورد و او را واداشت که در 

اين محاربه و محاصره با قسمتى از ابدالى هاى مربوط خود برضد 

هاى قندهار به جنگ شرکت کند. اما ابدالى هاى قندهار  غلجائى

خان پسر  ، بعد از اعالن استقالل قندهار توسط ميرويس، عبدهللاقبال  

حيات سلطان ابدالى را که از طرف پدر زمانخان به هجرت در 

ملتان مجبور شده بود، به قندهار خواسته و او را به رياست قبايل 

خان به حيث رئيس  ابدالى گماشته بودند و در اين فرصت عبدهللا

خان و قبايل غلجائى با  ار موجود و با ميرويسها در قنده تمام ابدالى

برد، پس زمانخان ناچار بود که با  مصالحت و موافقت به سر مى

اتباع خود طرف خسروخان وايران را التزام کند. اما زمانخان 

مصالح ملى را بر منافع شخصى ترجيح داد و به عبدهللا خان رقيب 

ى نا اميد شد، به قبيلوى خود پيوست. خسرو که از ابداليها بکل

 ( ٤٦قشون خود تکيه کرد و شهر را در محاصره کشيد.)

روايت غبار با روايت فرهنگ از هم اختالف دارد، آنجا که 

در موقعى که خسرو در راس اردوى بزرگ ايران »گويد:  مى

بطرف قندهار در حرکت بود يکنفر از بزرگان سدوزائى بنام 

قبيله ابدالى بود و بعد باثر  خان که پدرش وقتى رئيس تمام عبدهللا

رقابت با سائر سران عشيره مذکور در ملتان اقامت اختيار کرده 
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خان ازملتان به قصد هرات حرکت کرد تا  بود، با پسرش اسدهللا

قيادت ابداليان آنجا را بدست بگيرد. اين دو نفر در حدود فراه به 

رات ارودى ايران ملحق شدند و بعد ازشکست قواى ايران به ه

 ( ٤٧«)رفته و درآنجا اقامت اختيار نمودند.

دو قشون کشى ديگر يکى بسرکردگى رستم خان  ١٧١٤در سال 

خان به استقامت قندهار سوق شدند  وديگرى به سردارى محمد زمان

ولى اين هردو لشکرکشى سودى بدنبال نداشتندوبخصوص سپاهى 

ده بود که از کرمان بسرکردگى محمد زمان قورچى باشى مامور ش

به قندهار نارسيده در طول راه از حمله مردم بلوچ نابود گرديد. 

پس از آن ديگر سپاهى از دربار صفوى بقندهار گسيل نشد، زيرا 

تا اين وقت ميرويس خان از فراه تا آخرين حدود قندهار، و قالت و 

مقر را بشکل يک واحد ملى درآورده بود و تمام مردم اين واليات 

 (٤٨ملى و رئيس خود ميشناختند. ) او را قهرمان

مير ويس خان شخصيت مبارز و ملى بود و از اوضاع سياسى  

همسايگان بخوبى مطلع بود و راه و رسم حکومتدارى را نيز 

سال با استقالل مردم را رهبرى کرد و  ٨بخوبى ميدانست. او مدت 

در هرموقع بدرد شان خود را باخبر ميساخت و مردم نيز به او 

)پدربزرگ( خطاب  «نيکه»احترام و ارادت داشتند و اورا سخت 

ميکردند. ميرويس خان اين مرد مبتکر و مبارز و موسس سلسله 

هاى قندهار که براى انهدام تسلط خارجى و حصول آزادى  هوتکى

ئى از افغانستان عمال راه باز کرده بود،  و استقالل ملى در گوشه

ح خود را تکميل نکرده عمر بسيار کوتاهى داشت. او هنوز طر

هـ( بعد  ١١٢٧ذيحجه  ٢٨)مطابق م ١٧١٥ دسمبر ٢۵بود که در

 (٤٩سالگى چشم از جهان پوشيد.) ٤١سال رياست قوم بعمر  ٨از 
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و در غرب شهرقندهار در محل کوکران بخاک سپرده شد، برلوح 

 مزارش اين بيت خوانده ميشود : 

          برسرمرقدما چون گذرى همت خواه 

 زيارتکده مردان جهان خواهد بود که 
 

 
 مقبرۀ میرویس نیکه در قندهار

 
 نمای سقف مقبرۀ ميرويس نيکه درقندهار
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مزار او را مانند يکنفر قطب بزرگوار در قندهار مردم تاکنون 

زيارت ميکنند و در برخى امراض زيارت مزار و خاک او را 

شفا ميدانند و اين بيانگر ارادت و اخالص مردم قندهار به تربت آن 

مرد شجاع و بادرايت است. آخرين توصيه اش به افغانها و 

و ثانيا   اوال  امور شما را به حق تعالى سپردم» اخالفش اين بودکه، 

بايد در جهاد بادشمنان بذل وجهد نمائيد ودرهرحال همت خودرا 

بلند داريد. جمله بايد متفق باشيدو به دشمن سرفرود نياوريد و در 

رفع مضرت آنها جهدکنيد که اهل عجم از شقاق ونفاق خالى نيستند 

ودولت شان مشرف به انهدام است ، به اتفاق قلب و اتحاد درون 

برآنها غالب خواهدشد واصفهان هللا دکه متوکل على ادرحرکت باشي

( پس ازاداى اين کلمات ميرويس خان ٥٠« )را خواهى گرفت.

( و بعد از او مير ٥١دفن شد.)« کوهکران»درگذشت و درمحل 

عبدالعزيز برادرش بحکومت برداشته شد. مير عبدالعزيز مرد نرم 

منظور خويى بود و قصد سازش بادولت صفوى را داشت وبه اين 

مکتوبى عنوانى شاه ايران فرستاد ودرآن اطاعت خودرا به شاه 

ْْ نزد عموى  ابرازکرده بود. محمود پسر ميرويس خان که اکثر 

خود ميبود، چشمش به نامه اى افتاد که ازطرف عمش عنوانى شاه 

ايران نوشته شده بود. محمود که سخنان پدرش بر بالين مرگ 

زديدن آن مکتوب به غيض آمد و هنوز درگوشش طنين اندازبود، ا

شمشيردر دست گرفته بربالين عمش رفت وچون درخواب بود 

بايک ضربه، بحيات اوخاتمه داد و ازمنزل بيرون رفته مردم را به 

جهاد برضددولت صفوى مطابق آيات قرآنى دعوت کردو بعد 

، به قوم خودخيانت کردو چندروز هللاعمم ميرعبدا:»افزودکه 

« ازميخواست گريبان مارابدست دشمن دهد.ماراحت داشتيم، ب

( سپس مکتوبى راکه عنوانى شاه ايران نوشته شده بود، به ٥٢)
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مردم خواند. افغان ها که دليرى اورا درجنگهاديده بودندو ويرا 

م ١٧١٦دوست ميداشتند، بالفاصله اورا به جانشينى پدرپذيراشدند.)

 سال داشت. ١٨( او دراين هنگام 

 

 : ی فصل دومهامآخذ وزيرنويس

هاى خالفت شرقى، ترجمه  لسترنج، جغرافياى تاريخى سرزمين -١

  ٣٤٥، ص ١٣٣٦محمود عرفان، طبع 

امير ذوالنون ارغون از مالزمان سلطان ابوسعيد کورگانى بود  -٢

که از طرف سلطان حسين بايقرا حکمران غور و زمينداور بود. 

مطيع (قبايل هزاره نکودرى را ١٤٩٨ق=٩٠٤وى درسال) 

گردانيد و در ازاى آن حکومت فراه و قندهار را بدست آورد و در 

(دختر خود را به شهزاده بديع الزمان داد ١٤٩٦هجرى ) ٩٠٢سال 

و او را در عصيان بر ضد پدرش يارى نمود تا آنکه سلطان حسين 

بايقرا مجبور شد او را در سلطنت خود شريک و نام او را در 

تسلط داشته باشد. در همين وقت ارغون  خطبه ذکر نمايد و بر بلخ

از قندهار بر سيستان حمله برد و سيستان را نيز بگرفت و دامنه 

تسلطش از قندهار تا سيستان و بلوچستان گسترش يافت. ارغون در 

جنگ با شيبانى خان در هرات کشته شد ، و دوپسرش ، شاه بيک 

دندو با و محمدمقيم ارغون از قندهار تا درياى سندحکم ميران

شيبانى خان بعد از فتح هرات ازدر صلح پيش آمدند وبه حکومت 

قندهار را از  ١٥٢٠خود در آن نواحى ادامه دادند. وبابر درسال 

 ( ١٩٦- ١٩٥چنگ آنان بدرآورد.) تاريخ مختصر افغانستان ، ص 

  ٢٩٥-٢٩٤، صص  ١غبار ، افغانستان در مسيرتاريخ ، ج - ٣

، ١فغانستان در پنج قرن اخير، ج ميرمحمد صديق فرهنگ، ا -٤

  ١٣٧١، چاپ ايران ٧٤ص 
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 ح  ٩٥لکهارت، انقراض سلسله صفويه، ص - ٥

، تاريخ ٣٠٠، ص ١٩٦٧غبار، افغانستان درمسير تاريخ ،  -٦

  ٢٠٦-٢٠٥افغانستان، ص  مختصر

، لکهارت، همان اثر،ص ٢٣٦-٢٣٥حبيبى، همان اثر، ص  - ٧

١١١  

  ٣٠١ريخ ، صغبار، افغانستان درمسيرتا- ٨

  ٢٣٥حبيبى ، تاريخ مختصر افغانستان، ابداليان ص  - ٩

ميرغالم محمدغبار،  -٩٨١١-٩٧لکهارت، همان اثر، ص  - ١٠

، مقايسه شودباتاريخ ١١، ص ١٣٧٨احمدشاه بابا، چاپ دوم پشاور

  ٢٣٧مختصرا فغانستان ازحبيبى،ص 

  ١١١، ٩٦، ٩٥لکهارت، همانجا، ص  -١٢

نژادنامه افغان ، چاپ ايران ، ص  فيض محمدکاتب ، -١٣

  ١٠٨-١٠٧، ص١،فرهنگ، ج٩٨

، مقاله ٣، شماره ١٣٥١پوهاند زهما، مجله آريانا، سال  - ١٤

  ١٨-١٧ص «رستاخيز قندهار»

سقوط اصفهان ، بروايت گزارش کروسنيسکى ،باز نويسى  - ١٥

  ٢٢سيد جواد طباطبائى، ص

  ٢٩١غبار، همان اثر، ص  -١٦

  ٧٥٦، ص ٢پس از هزار وچهار صدسال، ج دکتر شفا،  - ١٧

  ٧٥، ص ١فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، ج  -١٨

چاپ حربى  ٥٦ص  ١دپشتنو تاريخ، ج  -قاضى عطاءهللا  -١٩

  ١٣٥٦پوهنتون

ايران ، کلده وشوش، تاليف خانم ژان ديوالفوا، وشواليه  -٢٠

، ترجه على محمدفره وشى، چاپ ١٨٨٧لژيون دونور، پاريس

 ٢٥٦ش ،ص  ١٣٧١دانشگاه تهاران 
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، اين مکتوب عنوانى بهادرشاه فرستاده ١١همان اثر، ص  -٢١

ميالدى ١٧٠٧شده ولکهارت، درموردبهادرشاه مينويسد:وى درسال 

 بجاى پدر)اورنگ زيب( نشست ولقب بهادرشاه برخودگذاشت. 

، تاريخ ٣١٨غبار، ص  -٢٣)تعليقات( ١١کروسينسکى، ص  -٢٢

، ملسون، تاريخ افغانستان، ٥٧-٥٦ص  ١خان ج  قاضى عطاءهللا

  ٢٠٩-٢٠٦جان ص  ترجمه منشى احمد

تاريخ سياح مسيحى، تحشيه و تعليق فقيرمحمد خيرخواه .  -٢٤

سقوط اصفهان، بروايت کروسنيسکى -١٨٢٥کابل،،ص  ١٣٦٣

 ش  ١٣٨٢،چاپ ٣٢ -٣١،باز نويسى سيد جواد طباطبائى، ص

 حى،به اهتمام فقيرمحمدکروسينسکى ، تاريخ سياح مسي -٢٦

  ٢١خيرخواه، ص 

  ٣٢سقوط اصفهان، بروايت کروسنيسکى ، ص  - ٢٧

  ٣١٩غبار، افغانستان درمسيرتاريخ، ص  -٢٨

  ٣٣سقوط اصفهان ، بروايت کروسنيسکى ، ص  -٣٠-٢٩

  ٢٤٣حبيبى ، تاريخ مختصر افغانستان ، چاپ پشاور، ص  -٣١

،مجله آزاد « اطراتدکروسينسکى خ» تژى هللاپوهاند حبيب ا -٣٢

  ٥٦ص ٤افغانستان ، شماره 

  ٢٤٣حبيبى ، تاريخ مختصر افغانستان ، ص  -٣٣

، مقايسه شود ٣١٩-٣١٨غبار، افغانستان در مسير تاريخ ص  -٣٤

، تاريخ افغانستان ٥٥، ص ١، ج هللا بادپشتنو تاريخ ،قاضى عطاءا

حبيبى، -٣٥، ٢٠٢جان ص  از ملسون ترجمه پشتواز منشى احمد

ها، از عبدالرئوف  ، هوتکى٧٣، ص ٢خ مختصر افغانستان، ج تاري

  ٤٤، ص ١٣٣٥بينوا چاپ 

  6همانجا، ص - ٢۶،٣7، تاريخ سياح مسيحى، ص کروسينسکى -٣٦
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سيدجمال  -٢٤٤٣٩حبيبى، تاريخ مختصر افغانستان، ص  -٣٨

الدين افغان، تتمه البيان فى التاريخ افغان، ترجمه محمدامين 

، اين مکالمه را ميرزا ملکم ٢٠-١٩بل، ص ، کا١٣١٨خوگيانى، 

خان نيز درتاريخ ايران خود آورده و مرحوم حبيبى آن را درتاريخ 

 نقل کرده است. ٢٤٥مختصرافغانستان درصفحه 

  ٢٤٦تاريخ مختصر افغانستان ، ص  - ٤٠

  ٢٤٦، تاريخ محتصر افغانستان ، ص حبيبى  -٤١

  ٢٤٦حبيبى ، تاريخ محتصر افغانستان ، ص -٤٢

  ١٠٤لکهارت ، همان اثر، ص  -٤٣

  ٢٤٦حبيبى ، تاريخ مختصر افغانستان ص  -٤٤

  ٢٠سقوط اصفهان به روايت کروسنيسکى ، ص  - ٤٥

و نيز قاضى  ٣٢٢غبار ، افغانستان در مسير تاريخ ص -٤٦

 ، ٧٤-٧٣عطاءهللا ص 

  ٨١فرهنگ، همان اثر، ص  -٤٧

ستان از ملسون، مقايسه شود با تاريخ افغان ٣٢٠غبار، ص  -٤٨

  ٢١٠طبع پشاور ص 

  ٣٢٠غبار ، همانجا ، ص -٤٩

  ٢٨کروسينسکى ،همانجا، ص  -٥٠

، غبار ص ٧٩ص  ١٣٣٥ها از عبدالروف بينوا طبع  هوتکى -٥١

٢٢٣ . 

   ٢٩-٢٨کروسينسکى، ص  -٥٢
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 فصل سوم٭

 

 طغيان شاه محمود افغان

 و فروپاشى دولت صفوى ايران

 

 
 ميالدی١7٢٢فاتح اصفهان شاه محمود هوتکی، 

 (د نويدامرسم پنسلی از ح)

 

 معرفى منابع عمده :



 82 رستاخیزقندهار و ...

تر وضع روحى و فزيکى شاه محمود  براى شناخت بهتروکامل

هاى تهاجم افغانان  ها و ضابطه افغان ولشکريان او و رابطه

براصفهان، قبل ازمراجعه به منابع متأثر از تعصب ايرانى 

ها و خاطرات اروپائيان  ا و ياداشته ياافغانى، بهتر است تا نوشته

را مورد توجه قرار بدهيم که در دوره محاصره اصفهان بوسيله 

افغانها، خود در آن شهر حضور داشته اند و اوضاع شهروندان 

اصفهان و تدابير دولتمردان ايران و برخورد افغانها را نسبت به 

مردم ورجال دولتى آن کشور بدون حب وبغض ملـى يا مذهبى 

مورد قضاوت قرار داه اند. در اين راستا سه اثر پر ارج تاريخى 

در دسترس است که براى تحقيق موضوع تحت مطالعه بسيار 

نوشته يک «  تاريخ سياح مسيحى »ها،  کند. نخستين آن کمک مى

است که  J. T. Krusinskeکشيش پولندى بنام کروسينسکى :

نيز ترجمه شده است. « نامه عبرت »و يا « بصيرت نامه »زير نام 

سال در ايران بسر برده و در روزهاى  ٢٠کروسينسکى مدت 

بحرانى محاصره اصفهان و فتح آن در آن شهر بوده و تا اوايل 

يعنى تا چند هفته پس از جلوس شاه اشرف افغان در  ١٧٢٥ژوئن 

اصفهان بوده است و به سبب شهرتش هم در دربار شاه سلطان 

شد و هم با محمود افغان رفت و آمد  حسين بخوبى پذيرفته مى

کرد. از اين جهت  داشت و اوضاع را بخوبى درک مى

هاى عينى است. عبدالرزاق مفتون  هايش برداشتى از واقعيت نوشته 

  تاريخ سياح» دنبلـى تبريزى ترجمه کتاب او را از متن ترکى که 

نام داشت، « در بيان ظهور افغانيان و سبب انهدام دولت صفويه

( اين کتاب عالوه بر ١ ترجمه کرد. )« بصيرت نامه »زير عنوان 

هاى ترکى، فرانسوى، انگليسى و التين ترجمه  زبان فارسى، بزبان

شناس  شده و مورد استفاده دانشمندان، محققان و پژوهشگران ايران
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ش در تهران ١٣٥٢قرار گرفته است. رساله سياح مسيحى در سال 

( بچاپ رسيده و ٥و٤هاى  شماره ) هاى تاريخى در مجله بررسى

چاپ مستقل آن نيز بوسيله آقاى دکتر اسماعيل رضوانى درسال 

در تهران صورت گرفته است. در افغانستان نيز در سال  ١٣٥٤

ش متن فارسى آن مجددأ تحشيه و تعليق و چاپ شده است.  ١٣٦٣

خورشيدى موسسه پژوهشى نگاه معاصردرتهران ،  ١٣٨٢درسال

ينسکى را به کوشش سيدجواد طباطبائى بازنويسى و رساله کروس

چاپ کرده است که درآن نظريات يک کشيش فرانسوى بنام 

 نيز بازتاب يافته است . « دوسرسو»

دومين اثر گرانسنگ، از الرنس لکهارت انگليسى زير عنوان 

است که «  انقراض سلسله صفويه و ايام استيالى افاغنه در ايران »

اول، خاطرات سياحان و   نابع و مآخذ دستبا استفاده از م

هاى هند شرقى  هاى کمپينى هاى نمايندگى ها و گزارش يادداشت

انگليس و هلند و قنسول فرانسه در دوران محاصره اصفهان و 

هاى علمى و روش  ساير منابع اروپائى و ايرانى، آنرا با تحليل

ين کتاب ( ا٢ نگارى برشته تحرير درآورده است. )  عالـى تاريخ

ش  ١٣٤٣قلـى عماد ترجمه و در سال  بار اول از طرف مصطفى

در تهران بچاپ رسيد و سپس از طرف دکتور اسماعيل دولت 

ش در تهران زير چاپ رفت.  ١٣٤٤شاهى نيز ترجمه و در سال 

تجديد چاپ شده ونگارنده بيشتر از  ١٣٦٤ترجمه عماد در سال 

سودمند دراين زمينه همين چاپ سود برده است.سومين اثرمهم و

که دکتر فلور آن «اشرف افغان برتختگاه اصفهان»کتابى است بنام 

را از روى يادداشتهاى روزمره نمايندگان کمپنى هندشرقى هلند 

درايران، در دوران سقوط اصفهان نوشته است. دراين اثر، از 
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نبردهاى شاه اشرف دربرابر دشمنان ايران،بخصوص روسيه 

 الب مفيدى بازتاب يافته است. وترکيه عثمانى مط

قابل يادآورى است که در اين سه اثر، مطالب و مسايل بسيار مهم 

هاى ملـى افغانستان و  وخواندنى بــراى دانستن تاريخ نهضت

ها موجـود است که معلوم نيست  هوتکى  بخصوص تاريخ جنبش

اند وحتى مؤلف  ها کمترتوجه کرده مؤرخين افغانى چرا بدان

افغانستان در پنج قرن اخير( هم از روى آنها سطحى  کتاب )دانشمند

گذشته است. درحاليکه نکات مهم ديگرى در مورد، روحيه 

گى و کم توقعى  جنگاورى افغانها و دسپلين و نظم عسکرى و ساده

افراد سپاه، خوراک، پوشاک، زيورات زنان افغان و صورت و 

ک و اخالق و سيرت آنان وکرکتر و روش حکومت شاه محمودهوت

سجاياى شاه اشرف هوتک و برخورد آنان با اسراء و مردم ايران 

هاى اجتماعى و علل موفقيت  و ديدگاه آنان نسبت به طبقات و گروه

ها و  آنان بر نظام حکومتى صفوى و داليل شکست آنها از ايرانى

 رسد.  ها موضوع ديگر در اين دو اثر بمشاهده مى ده

 

 صفهان: پيروزى برا به پيش تا

م(فرزندميرويس خان هوتک، جوانى ١٧٢٥-١٧١٦شاه محمود)

نيرومند و جنگاورى دلير بود، اما زيرکى، تجربه و تدبير پدر را 

ساله بود و براى رسيدن به منزله  ١٨نداشت، زيرا در وقت جلوس 

پدر به وقت بيشترى نياز داشت، مگر مسئوليت زياد و تجربه کم 

 تر از سى سال.  ى کوتاهعمر او را کوتاه ساخت، حت

بنابر نوشته کروسينسکى، شاه محمود افغان، اطالعات مقدماتى 

گى و اختالف در ارکان دولت  خود را در مورد ايران و دو دسته

صفوى، از زبان پدرش، حتى در بالين مرگ او شنيده بود و بنابر 
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(پس از ٣آن، انديشه پيشروى تا قلب ايران را در سرداشت.)

متواتر لشکرهاى صفوى توسط ابداليان هرات و هاى  شکست

غلزائيان قندهار او به اين درک نايل شده بود که اوضاع در ايران 

براى هر فرد دليرى که بخواهد دست به يک حمله قطعى و 

آميز بزند، همواره آماده است. بنابر اين او در تابستان  موفقيت

 ١١٠٠٠را ميالدى در رأس سپاهى که لکهارت تعداد آن  ١٧١٩

سوار نوشته، از قندهار بيرون آمد و چنان وانمود کرد که قصد 

جنگ با ابداليان دارد. اما همينکه به دآلرام رسيد، عنان بسوى 

سيستان کشيد و پس از تصرف آن واليت، باستقامت کرمان پيش 

راند. سپاه محمود هنگام عبور از دشت سوزان و بى آب و علف 

سيستان و کرمان، متحمل تلفات فراوان واقع ميان « کوير لوت »

گرديد. ووقتى وارد کرمان شدند، حکمران آن بدون جنگ و 

مقاومتى شهر را ترک نمود و به اصفهان فرار کرد. بنابر آن 

کرمان بدون هيچگونه تلفاتى به تصرف شاه محمود افغان درآمد و 

قلـى  ماه در کرمان حکمراند.بارى دولت صفوى، محمد ٩او مدت 

سوارى براى مقابله با افغانهاى  ٩٠٠٠يک قزوينى را در رأس ب

مهاجم فرستاد. اما اين سپاه از طرف نيروهاى شاه محمود به 

سختى در هم شکست. مگرخبر شورش قندهار به سرکردگى 

سلطان بيجن لکزى با همراهى ملک جعفرسيستانى که محمود آن 

ود، برنامه توقف اولـى را به عنوان نايب خود در قندهار گذاشته ب

بيشتر در کرمان يا پيشروى محمود را بسوى اصفهان برهم زد و 

او به عجله و سرعت خود را به قندهار رسانيد و با اعدام رهبران 

 ( ٤شورش، امنيت را در قندهار قايم نمود. )

خان  گويند، لطفعلـى لکهارت، با صراحت نظر آنانى را که مى

ش به جنگ محمود به کرمان رفت و داغستانى، فرمانده سپاه قزلبا
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محمود را دچار شکست ساخت و بر اثر آن محمود با لشکريان 

کند و آن را جزو  خود کرمان را ترک گفت، از ريشه رد مى

شمارد. به روايت مجمع التواريخ،  خان مى علـى گويى لطف گزافه 

مردى در کمال جبن و سوء تدبير و کثرت غرور »خان  علـى لطف

 ( خوانده شده است. ٥« )ضبو شدت غ

خان بطور کلـى فرماندهى فاقد کفايت و شجاعت  علـى بدينسان لطف

سوار به  ٩٠٠٠توصيف شده و با اينکه نيرويى مرکب از 

قلـى بيک قزوينى عليه محمود به کرمان گسيل  فرماندهى محمد

داشت، نقشى به عهده نداشت و آن نيرو هم به آسانى در هم 

 شکست. 

اه محمود تا دو سال در قندهار توقف نمودو وضع خود بهرحال ش

را براى يک حمله قاطع بر ايران تقويت نمود. او در سال 

م( با سپاه مهجزتر و بيشترى بقصد ١٧٢٢ -١٧٢١هجرى)١١٣٤

م وارد  ١٧٢١اکتوبر  ٢١فتح اصفهان از قندهار خارج شد و در 

ف کرمان گرديد. شهر کرمان بدون هيچگونه مشکلـى به تصر

هايش را بر روى لشکريان محمود  محمود در آمد، اما ارگ دروازه

اى بيباکانه خود  بست و به مقاومت پرداخت. بارى افغانها با حمله

براى فتح ارگ متحمل تلفات سنگينى نيز شدند، اما فتح نصيب آنان 

نگرديد و بعد به محاصره ارگ پرداختند. رستم محمد سعدلو، 

ا از هر جهت استحکام بخشيده بود، با حکمران کرمان که ارگ ر

شجاعت به دفاع برخاسته بود و تا نمرد، دست از مقاومت بر 

م رستم سعدلو درگذشت و جانشين او که  ١٧٢٢نداشت. در جنورى 

مرد جنگ و نبرد و پايدارى نبود حاضر شد با قبول پرداخت مبلغ 

رفت و هنگفت پول با محمود صلح نمايد. محمود هم آن مبلغ را پذي

 ( ٦ تصميم گرفت بسوى اصفهان به پيشروى خود ادامه دهد.)
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حادثه ديگرى که در کرمان به نفع قيام افغانها تمام شد، همراهى و 

همدلـى زرتشتيان آن واليت از محمود بود. زيرا زرتشتيان در آن 

واليت و ساير شهرهاى ايران از دست برخوردهاى توهين آميز 

نسبت به خود بجان رسيده بودند و بنابر مالها و روحانيان شيعه 

اين از هر اقدام و تحولـى که به سرنگونى رژيم صفوى 

کردند. پس زرتشتيان محمود را با قدم و  انجاميد، آنها حمايت مى مى

درهم همراهى کردند. محمود نيز از اين اوضاع به نفع خود 

 استفاده کرد و زرتشتيان را مورد حمايت خويش قرار داد. 

کى از سرداران موفق و نيرومند سپاه محمود در اين لشکرکشى ي

وف به ، معرهللاتشتى از اهل سيستان موسوم به نصريکنفر زر

عادت داشت که يک چشم خود هللا بود. چون نصر« کور سلطان »

شهرت يافته بود. « کور سلطان »را هميشه ببندد، از اين روى به 

ى سپاه افغانى با موجوديت يکنفر زرتشتى آنهم در سطح فرمانده

وجود اختالف مذهبى، يکطرف بيانگر هوشيارى محمود افغان 

کور  »نظير  است و از جانب ديگر حاکى از شجاعت و رشادت کم

در امور نظامى و رهبرى لشکر است. و ممکن است «  سلطان

يکى از داليل همدلـى و هميارى زرتشتيان کرمان با شاه محمود 

. بهر حال، شاه محمود پس از کرمان به افغان، وجود او بوده باشد

استقامت يزد براه افتاد و وقتى به يزد رسيد، مردم از ورود 

لشکريان افغان به داخل شهر دست به مقاومت زدند. محمود از 

نظر نمود و بسوى اصفهان پيشراند. در اوايل  محاصره يزد صرف

لومترى کي ٢٠م سپاهيان افغان به محل گلناباد واقع در ١٧٢٢مارچ 

اصفهان رسيدند. تا اينجا هيچگونه مقابله و مقاومتى از جانب دولت 

 ايران براى جلوگيرى از افغانها صورت نگرفته بود. 
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 جنگ گلناباد، نبردى سرنوشت ساز: 

در مورد سپاه شاه محمود روايات مورخين از هم اختالف دارند. 

تا ٣٠هم هزار و کسانى  ٢٨اى  هزار و عده ٨برخى تعداد آن را 

اند. اما با در نظر داشت عده سپاه محمود  هزار نفر قيد کرده ٤٠

در دو سال قبل که تا کرمان پيش آمده بودند و لکهارت تعداد آن را 

توان احتمال داد که شاه محمود در  سوار نوشته است، مى ١١٠٠٠

مدت اقامت دو ساله خود در قندهار، تعداد بيشترى از مردم قندهار 

ها و هزاره ها، براى حمله بر پايتخت  آنرا بشمول بلوچو اطراف 

کشور ايران تدارک ديده باشد و اين گمان را که سپاه او در اين 

تر  نوبت بايد بيشتراز نوبت اول بوده باشد، بحقيقت نزديک

 ( ٧سازد.) مى

گويد سپاه افغان بعد از محاصره و فتح اصفهان  اما کروسينسکى مى

هللا هزار موجود بودند. و از قول عبدا ٢٠شدگان،  سواى کشته

کند که هنگام محاصره اصفهان  ايشيک آقاسى شاه محمود نقل مى

قشون افغانى مرکب از چهارده هزار افغان )پشتون(، هشت هزار 

(مگر لکهارت با توجه به ٨هزاره و چهار هزار نفر بلوچ بودند.)

نفر  ١٨٠٠٠گويد سپاه محمود در اين نوبت از  ارقام متفاوت مى

بيشتر نبوده است، در حاليکه دولت صفوى براى دفاع از 

هزار نفر جنگجو آماده کرده بود. لکهارت به ذکر اين  ٥٢اصفهان

پردازد که اين سپاه شايد براى فتح اصفهان در قلب  نکته نيز مى

ايران کافى نبوده باشد، اما بخاطر بايد داشت که تجربه و شجاعت 

کرد.  انها، اين کمبود را جبران مىجنگاورى و حميت مذهبى افغ

(٩ ) 

محقق وباستان شناس فرانسه ئى مادام ژان ديوالفوا، که براى 

مطالعه سبک معمارى ساختمانهاى ايران در قرون وسطى، 
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از نزديک ديده وساختمانهاى آنرا مشاهده  ١٨٨١اصفهان را در 

ن کرده است، ضمن يادآورى از يورش افغانها به آنشهر، تعداد قشو

صفوى راکه مجهز باسالح ولباس هاى باشکوه واسپان خوب با 

زين ويراق و عنان ورکاب هاى زرين وسيمين درخشندگى خاص 

هزار و تعداد مهاجمين افغان را که جز برق شمشيرو  ٦٠داشتند، 

هزارنفر قلمداد کرده عالوه  ٢٠نيزه درخشندگى ديگرى نداشتند، 

زنبورک که بر شترها حمل ميکند که سپاه افغانى را يکصد توپ 

 ( ١٠ميشد تقويت ميکرد.)

ميالدى، نخستين نبرد سرنوشت  ١٧٢٢مارس  ٨بهرحال به تاريخ 

ساز سپاه افغانى با قواى مهجز با توپخانه نيرومند دولت صفوى در 

مقام گلناباد آغاز شد. قبل از آغاز جنگ محمود هوتکى ازنيروهاى 

هيجان انگيز به آنان خاطر خود ديدن کرد و طى سخنان کوتاه اما 

ثروت بى پايان پاى تخت ايران به شما تعلق داردوبايد »نشان نمود:

بدانيدکه اگر در اين جنگ سستى نشان بدهيد جزاينکه دربيابانهاى 

لم يزرع ازگرسنگى بميريد، بهره ونصيب ديگرى نخواهيد داشت 

ازشما  وبه گبران )زرتشتيان( هم گفت: اگرايرانيان فاتح شونديکنفر

 ( ١١«)زنده نمى ماند و همه شما از دم شمشيرخواهيدگذشت.

اى از نيروهاى  خان در رأس عده هللا سپاه افغانى، امان  درجبهه

زرتشتى بسرکردگى گروه هللا رزمى درسنگر دست راست و نصرا

ديگرى از رزمجويان افغانى در سنگر دست چپ و شاه محمود 

ها،  . از جانب ايرانىهوتکى در قلب آن دو گروه، قرار گرفتند

هللا در مقابل نصرا« حويزه»والـى هللا خان و سيد عبدا رستم

خان اعتمادالدوله در برابر  قلـى زرتشتى قرار گرفته بودند. محمد

  هللا  خان والـى لرستان در مقابل امان شاه محمود و عليمردان

 خان قرار داشتند.  هللا    خان
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ها  نب ايرانىبعد از ظهر روز هشتم مارس از جا ٤جنگ ساعت 

آرايى نيروهاى  شب پايان يافت. صف ٩آغاز شد و بساعت 

متخاصم و افزونى کميت لشکر ايران مقايسه با قواى افغانى، چنان 

نمود که برد با سپاه ايرانى خواهد بود، اما پس از آنکه سالح و  مى

ها بر  سپاه طرفين بکار افتادند، بزودى کارآئى رزمى افغان

 اقد نظم و نسق نظامى صفوى برترى خود را به لشکرانبوه اما ف

 اثبات رسانيد. 

خان با آنکه در جنگ از  ترين سپاه ايرانى بسرکردگى رستم رزمنده

داد تقريبأ اکثريت آنان از دم شمشير افغانها  خود رشادت نشان مى

خان هنگام فرار، اسبش برزمين خورد  درگذشتند و خود رستم

اى بر فرقش  ه زين قرارگيرد، ضربهوتاميخواست دو باره بر خان

هاى افغانها سوراخ سوراخ  کوفته شد و تنش در زير ضربات نيزه

گيلويه را رهبرى   خان که مليشاى بختيارى و کوه گرديد. عليمردان

کرد، نيز چنان مورد ضربات مرگبار قرار گرفت که برادرش  مى

اير کشته شد و خود زخمى شديد برداشت و نقش زمين شد واگرعش

بردند، سرنوشتى بهتر از  آلودش را از ميدان بدر نمى او تن خون

 خان نداشت.  رستم

خان اعتمادوالدوله که ديددو ستون ديگر سپاه ايران دچار  قلـى محمد

شکست شدند، بدون آنکه به کمک آنان بشتابد، به افرادش فرمان 

که  نشينى داد. افغانها چنان سپاه صفوى را از پيش برداشتند عقب

آنها حتى نتوانستند توپخانه خود را بکاراندازند. يکنفر توپچى 

اروپايى فقط توانست قبل ازآنکه پايمال سم ستوران افغانها قرار 

گيرد، سه توپ را آتش بزند و بعد پا به فرار نهد. سپاهيان قزلباش 

زده از ميدان نبرد فرار کردند که وقتى به اصفهان  چنان وحشت

هاى شهر از عقب خود نيز  براى بستن دروازه داخل شدند، حتى
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درنگ نکردند و هرگاه افغانها در همان موقع به تعقيب سپاه ايران 

پرداختند، شايد بدون هيچگونه مقاومتى ير اصفهان تسلط  مى

يافتند و شهريان اصفهان آن همه رنج گرسنگى را بر اثر  مى

مصروف  ديدند.اما افغانها پيش نيامدند و محاصره شهر نمى

هاى خود شده بودند. تعداد  ها و زخمى آورى غنايم و مرده جمع

هزار نفر قيد شده، در  ٦تا  ٥تلفات سپاه ايران در اين نبرد بين 

ها گزارش شده است.  حاليکه تلفات افغانها يک دهم تلفات ايرانى

(١٢ ) 

م ١٧٢٢يک شرکت هالندى درگزارش خود بتاريخ دهم مارچ

فوى را در برابرمهاجمين افغان ضعف نيروهاى دولت ص

منابع موثق امروز به ما خبردادندکه »اينطورفاش کرد ونوشت: 

منشى الممالک به انگليسهاگفت: اينک وقت آنست که دوستى خود 

رانسبت به پادشاه ايران اثبات کرده، بى درنگ حد اکثر کمک 

راکه ميتواننددرشکست افغانان انجام دهند، عرضه دارند. نماينده 

انگليس درپاسخ گفت: دراين زمان نمى تواننددوستى خود را ثابت 

کنند، زيرا حتى نميتواننداز سکونتگاه خوددفاع کنند، پس چگونه 

ميتواننددر برابرنيرويى که چهل ودو هزارعسکر ايرانى را ناگزير 

به تسليم )شکست( کرده ايستادگى کنند؟ بعد از ظهرپس از فروشدن 

ه قورچى باشى و ايشيک آقاسى باشى نيز به آفتاب به ما گفته شدک

شهربازگشته اند. همه شايعات در باره اينکه هنوز قللرآقاسى با 

 ( ١٣« )افغانان در جنگ اند، دروغ از آب درآمد.

 

 سقوط اصفهان و زوال سلسله صفوى ايران: 

مارس به پيشروى خود بسوى اصفهان  ١٦قشون افغانى در 

نشين بدون هيچگونه تلفاتى به  ارامنهاى  پرداخت. ُجلفا)٭( محله
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تصرف افغانها در آمد. محمود بر ارامنه، مالياتى وضع نمود که 

شود پنجاه دختر ارمنى نيز  پرداختند، گفته مى دردو نوبت بايد مى

از آنها ربوده شده بود و محمود وقتى از آن مطلع شد، دستور داد 

 ( ١٤خود برگردند.)هاى  فورأ آنها را رها سازند تا نزد خانواده

آباد، قصر دلخواه و با شکوه  همان ماه، فرح ١٧و ١٦هاى  در تاريخ

شاه سلطان حسين که در بيرون اصفهان و نزديک به شهر بنا يافته 

بود، به اشغال افغانها درآمد. در آنجا پنج عراده توپ کارگزارده 

 بودند که بدست افغانها افتاد. 

ه عمليات بعدى خود براصفهان قرار آباد را پايگا شاه محمود فرح

مارس افغانها به شهر حمله کردند. بروايت کرونيسکى  ٢٠داد و در

روز عيد نوروز ، محمودبه اصفهان حمله کرد، اما اين حمله » 

قرين موفقيت نبود. دوشنبه سوم فروردين تدارک حمله بزرگ آماده 

اعالم  شد، اما بار ديگرشورشيان افغانى به عقب رانده شدند.و

کردندحاضر به مذاکره هستند. از ارمنيان سرشناس خواستند تا به 

عنوان ميانجى با حکومت مرکزى مذاکره کنند، اما آنان قبول 

نکردندو باالخره افغانان به اين نتيجه رسيدندکه اصفهان را جز از 

 راه محاصره نميتوانند از پاى درآورند. 

رديبهشت ، شورشيان وسپاه در فاصله سوم فروردين ماه تا اواسط ا

حکومت مرکزى در دوسوى پل اصفهان به جلفا اردو زدند 

ونبردى درگير نشد. محمودبا جاسوسانى که درشهر داشت ، آگاهى 

هاى الزم از وضع سپاه و دربار ايران پيدا ميکرد و مقدمات نبرد 

را تدارک مى ديد. آنگاه خواست راهى بسوى پايتخت باز کند، اما 

ده شد، ولى درحمله ديگرى با مقاومتى روبرو نشد، زيرا عقب ران

سربازان گرجى که مامور پاسدارى از پل بودند، مست وخراب به 

خواب رفته بودند. سربازان از روى پاسداران گذشتند وراه را 
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براى نفوذ سپاهيان افغانى بازکردند. سپس مواضع خود رامحکم 

تا آن زمان گمان مى  کردند و راه هاى خروج از شهر را بستند.

رفت که شورشيان افغانى به اصفهان حمله نخواهندکردوبه سبب 

اين توهم کوشش چندانى براى امداد به شهر نکرده بودند، اما وقتى 

متوجه شدندکه شورشيان از پل گذشته وشهر را به محاصره 

خوددر آورده اند، از خواب گران بيدارشدند وسعى کردند تدابيرى 

 ( ١٥« )رساندن به شهر بينديشند.براى يارى 

چون محاصره کامل نبود، مردم اين امکان را داشتند تا خواربار 

وآذوقه خود را از سمت غرب شهر تدارک ببينند. در ماه اپريل اين 

محاصره کامل شد و هيچکس توانايى ورود به شهر يا خروج از 

فکر صلح آن نداشت. در ماه اپريل وحتى قبل از آن دوبار افغانها ب

خان  و مراجعت به کرمان افتادند. در همان اثنا مکتوبى از جانب

حويزه بدستور شاه به افغانها رسيد که، با غنايم بدست آمده به 

قندهار مراجعت کنند و مبلغ ديگرى نيز از شاه گرفته بشما داده 

خواهد شد. افغانها از ديدن آن مکتوب به ضعف کلـى دولت پى 

تند که شاه دست يکى از دختران خود را با بردند و جواب نوش

تومان در دست محمود بگذارد وقندهار  ٥٠٠٠٠جهيزيه معادل 

وکرمان و سيستان وخراسان را به محمود واگذارد. اگر صلح 

خواهد اين است شرايط ما واال تا پيروزى نهايى از محاصره  مى

ه به دست نخواهيم کشيد. جانب ايران جواب داد که دختر دادن شيع

سنى ناممکن است چه رسد به اينکه شاه به رعيت خود دختر بدهد. 

 ( ١٦پذيريم. ) بقيه شرايط شما را مى

کاش شاه دخترش را که بعدها خود با نگونبختى به محمود پيشکش 

داد تا مردم اصفهان آن همه  نمود، در همان اول وقت به محمود مى
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تيجه اين جواب رد مردند. در ن ديدند و نمى از گرسنگى رنج نمى

 افغانها تصميم به محاصره شهر تا پيروزى نهايى گرفتند. 

کروسينسکى در مورد وضع مردم در ايام محاصره اصفهان 

بعد از سه ماه در شهر اصفهان گوشت خر و شتر  »نويسد:  مى

شد و آنقدر نکشيد که حمارى)خر( به پنجاه تومان داد و  فروخته مى

پيدا نشد. بناى خوردن سگ و گربه نهادند.  کردند، بعد آنهم ستد مى

در عرض چهارماه مردم بناى خوردن گوشت انسان نهادند، پنج 

قصاب به اين امر مشغول بودند. مرده تازه را ديدم که رانهايش را 

خوردند. چون اهالى شهر اصفهان را عادت نبود که آذوقه  بريده مى

از بازار ملزومات خود هاى خود جمع نمايند و همه  ساليانه در خانه

نمودند و ابدأ فکر محاصره به خاطر  را يوم به يوم خريدارى مى

آوردند. آخر کار بجاى رسيد که پوست درختان را به وزن  نمى

کوفتند و پوست کفش  فروختند و در هاون کرده مى دارچينى مى

خوردند و مردمان  جوشاندند و آب آن را مى کهنه را جمع کرده مى

دادند. دختران باکره و زنان بى  ها و گذرها افتاده جان مى در کوچه

تافت، لعل و جواهر و زيور خود  صاحب که آفتاب بر سرشان نمى

دادند و کسى پرواى دفن  زدند و جان مى را بر سر نهاده فرياد مى

( و به ١٧« )مردگان را نداشت و شهر از الشه ايسشان پرشد...

آنها)مرده ها( را بريده برخى درخفا گوشت »گفته دوسرسو 

ميخوردند. گاهى مردم گوشت کودکانى را که از گرسنگى مرده 

بودند، ميخوردند. وحتى مادرانى بچه خود را خورده بودند. وضع 

دراصفهان چنان وخيم بود که مرده ها را دفن نميکردند، بلکه آنها 

را درکوچه ها رها مى کردند و مردم مجبور بودند از روى اجساد 

حال متالشى شدن گذر کنند، به تدريج اين نيز امرى عادى تلقى در

شد.شمارکثيرى از اجساد مردگان را نيزدر زاينده رودانداختند 
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وشمار آنان چنان زياد بودکه آب رودخانه به کلى آلوده شدتا جايى 

 ( ١٨« )که تا يکسال تمام قابل استفاده نبود.

کفايتى و عاقبت نه  اين بيان کشيش لهستانى بخوبى ازضعف و بى

انديشى دولت صفوى و بى پروايى ارکان آن دولت به حال مردم 

اى در  دارد. اگر وزراء و مسولين امور، ذره ايران پرده بر مى

بودند، الاقل شهر را از لحاظ خوار بار  فکرمردم خود مى

نمودند و يا خود مردم را به  بايستى براى يک سال تامين مى مى

ساختند تا هرکس غم زندگى  واقب آن متوجه مىخطر محاصره و ع

سنجيد.  اى براى خود مى خورد و چاره خود و خانواده خود را مى

ولـى متأسفانه که وزراء و ارکان دولت هر يک بفکر انباشتن جيب 

خود و برانداختن رقباى خود از نظر شاه ساده لوح و خرافاتى 

 بودند و هرگز در غم مردم ايران نبودند. 

ميان افغانان با وجود آنکه آنان در تيررس سربازان حکومتى از»

قرار داشتند، از زمان محاصره اصفهان کسى کشته نشده بود. 

شمارتوپ هاى سپاهيان ايران به چهارصد عراده بالغ ميشد، با 

اينکه خدمه هريک از آنها چهارصد توپ شليک کرده بودند وشمار 

پ بالغ ميشد، اما استفاده هزار تو ١٦٠گلوله هاى پرتاب شده به 

 سربازان از توپ چنان ناشيانه بودکه حتى چهارصد سرباز افغانى 

 ( ١٩« )را نيز نتوانست از بين بردارد.

به قول همان کشيش پولندى، بارى مردم شهر قصر شاه را سنگ 

باران کردند و از شاه خواستند از قصر بيرون آيد و در پيشاپيش 

جان خود را براى نجات از ايران فدا کنند. مردم حرکت کند تا آنها 

هاى قصر  اما دربانان شاه مردم را با شليک تفنگ از پشت دروازه

متفرق ساختند و شاه حاضر نشد خود را بمردم نشان بدهد. در ماه 

دو سه تن از خانهاى ايران بسرکردگى عليمردان خان  ١٧٢٢مى 
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دار کافى آذوقه و که قبأل در جنگ زخم برداشته بود، همراه با مق

هزار سوار بکمک اصفهان شتافتند. محمود افغان وقتى از  پنج

سوار  ٤٠٠٠زرتشتى را در رأس هللا موضوع مطلع شد، نصرا

در نزديکى اصفهان جلوى اين هللا براى مقابله با آنها فرستاد. نصرا

تن از آنها کشته شدند و  ١٥٠٠سپاه را گرفت و با حمله به آنها، 

 (٢٠ار گرديدند. )بقيه مجبور به فر

در آخر سپتامبر به پايتخت خبر رسيد که ملک محمود سيستانى،  

حکمران تون و طبس، در رأس ده هزار نفر سپاه بغرض کمک به 

شود. اين خبر مايه مسرت مردم اصفهان  اصفهان نزديک مى

گرديد، اما همين که شاه محمود افغان اين خبر را شنيد، فورأ 

موطن ملک محمود بود به پيشواز او زرتشتى را که ههللا نصرا

در گلناباد ملک محمود را مالقات هللا براى مذاکره فرستاد، نصرا

کرد و پس از اهداى هداياى گران بهايى به وى، در مقام توضيح 

برآمد که اصفهان در شرف تسليم و سلسله صفوى در حال سقوط 

مود بايد افتخارى را که عمأل درچنگ مح باشد. از اين روى نمى مى

 افغان قرار دارد ازوى بگيرد. 

پافشارى کرد تا از هرگونه انديشه براى نجات اصفهان هللا نصرا

چشم بپوشد و در عوض از او خواست تا با افغانها يکجا شده 

بکمک آنان، بر خراسان بطور مطلق العنان حکمروائى کند. سر 

انجام ملک محمود سيستانى طورى تحت تاثير صحبت و احتجاج 

 زرتشتى قرار گرفت که بيدرنگ به خراسان بازگشت.هللا نصرا

(٢١ ) 

سلطان حسين را از  اند که وزراء خودخواه و جبون، شاه برخى گفته

ملک محمود ترساندند که اگر اوبا نيروهاى خود وارد اصفهان 

گردد، شايد خود بر اورنگ سلطنت ايران قرار گيرد و سلسله 
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که شاه به ملک محمود صفويه را از ميان بردارد. از اين است 

سيستانى پيغام فرستاد که از راه آمده بازگردد و دولت صفوى خود 

قادر است که از اصفهان و سلطنت ايران دفاع کند. ملک محمود 

هم ازاين جواب شاه مأيوس گشته به خراسان برگشت و به توسعه 

تر  قلمرو خود پرداخت. خالصه هر چه مدت محاصره طوالنى

 .گرديد  دم اصفهان وحشتناکتر مىشد، وضع مر مى

درتمام مدت محاصره شاه سلطان حسين و »بگفته دکتر شفا ، 

تا از راه نذر و نيازو چله نشينى و دعاهاى  مشاوران او کوشيدند

صغير و کبير براى دفع باليا و فتنه ها و بيماريهاى مختلف که در 

کتابهاى حديث گردآورى شده بود، و خواندن روضه صاحب 

زمان ويا از طريق طلسم و جادو و احضار زعفر جـنى پادشاه ال

راه فرستادن اجل معلق  اجـنه براى بميدان آمدن سپاه جنيان و يا از

براى بزرگان افغان از راه کرامات مالباشى، کفارملعون را 

ازادامه محاصره اصفهان باز دارند، اما به گزارش ماموران 

روزنامه وقايع »عنوان  شرکت هند شرقى هلند در اصفهان با

با اين همه تدابيرکارى از پيش نرفت و شهرچنان « : » اصفهان

هزار درهم رسيد، و  ٢٠گرفتار قحط و غال شد که يک من گندم به 

پس از آنکه ديگر گندمى باقى نماند و نه جو و برنج و ارزنى ، 

کار به خوردن گوشت خر و سگ و شترو موش و سرانجام الشه 

 ( ٢٢« )رسيد. هاى مردگان

سرانجام پس ازشش ماه محاصره پايتخت براثر قحطى و گرسنگى 

ومرگ و مير از بيمارهاى عفونى، شاه سلطانحسين مجبور شد از 

تخت سلطنت فرود آيد وخودشخصأ به اردوى دشمن رفته و 

 سرنوشت حيات و سلطنت خود را در پاى قدرت محمود بگذارد. 
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ه شديد و طوالنى را شهريان مزه تلخ و کشنده يک چنين محاصر

ميالدى از دست  ١٧٣٨و شهريان قندهار در  ١٧٣٠هرات در 

و  ١٨٣٧قشون ايرانى بسرکردگى نادر افشار و در سالهاى 

م از دست محمد شاه قاجار شهريان هرات چشيدند. اما مردم ١٨٥٧

گوشت سگ و گربه نخوردند و مقاومت کردند. در حاليکه مدت 

ماه و  ٦ماه بوده و از اصفهان  ١١هر بار محاصره اين دو شهر 

 شد.  چندروز سپرى مى

هاى غارتگرانه همواره دمار از روزگار  در هر حال لشکرکشى

توان کشيده و توانگران کمتراز گرسنگى رنج  مردم فقير وکم

هاى خود را  اند. اصفهان در اواخر ماه اکتوبر آخرين نفس ديده

کهارت چشمديد آنها را ضبط کشيد. بگفته شاهدان عينى که ل مى

اکتوبر( به حفاظت  ٢٣سربازانى که درپايان ايام محاصره ) »کرده 

تر زيبندگى داشتند بجاى استقرار  حصارها گماشته شده بودند، بيش

 ( ٢٣«. )در اين مواضع در بيمارستان به سر برند

پادشاه قوى شوکت  »به قول نماينده شرکت هند شرقى انگليس، 

اکتوبر بدون هيچگونه جالل و جبروت  ٢٣ /آذر ١٢ايران ساعت 

و شکوه سلطنتى از قصر خود سوار شد. او همچون فردى بينوا 

و پريشان لباس بتن داشت و از آنجا که آشفتگى خاطر از سر و 

نمود که مراسم تشيع رسمى  باريد، چنين مى روى مالزمانش مى

 ( ٢٤«.)گيرد آن اعلحضرت انجام مى

در همين ايام محاصره در عالى قـاپى »واريخ : بروايت رستم الت

پانزده  -اصفهان چهل شهزاده ريشدار و صد و ده شهزاده چهارده 

که  ساله يا کمترکه هنوز ريش برعارض شان ندميده بود، ميزيستند

حاصل همخوابگى هاى پادشاه جمشيد نشان با زنان متعلقه يا 

ه و دلخسته سوار ( شاه نگون بخت افسرد٢٥« )کنيزان شان بودند.
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بر اسب عاريتى محمود در معابر پايتخت که اکنده از جسد مردگان 

راند تا به فرح آباد، قصر دلخواهش که اکنون محل  بود، آهسته مى

فرماندهى محمود افغان تعيين شده بود برود و درآنجا بادست خود 

تاج سلطنت ايران را برسرمحمود افغان گذارد. بگفت کشيش 

عالقه شاه به پائين آمدن از تخت سلطنت » دوسرسو، فرانسه ئى 

 ( ٢٦« )بيشتر از عالقه محمود به جلوس برتخت سلطنت بود.

راجع به طرز برخورد محمودشاه افغان با شاه سلطان حسين 

صفوى، لکهارت از قول يک شاهد عينى يعنى ژوزف آپى 

ساليمييان ارمنى مترجم قنسول فرانسه که در روز تسليم شاه 

محمود  »نويسد:  وى در دربار محمود غلزايى راه يافته بود، مىصف

در گوشه تاالر نشسته بر مخده زربفت تکيه داشت. شاه به گوشه 

ديگر تاالر هدايت شده در آنجا قرار گرفت. شاه سلطان حسين پس 

فرزندم، چون اراده قادر متعال بر اين قرار  »از اداى تحيات گفت: 

ن سطنت نکنم و به موجب مشيتش وقت گرفته که من بيش از اي

آن شده که تو از اورنگ سلطنت ايران باال روى، من از صميم 

کنم و از خداوند توفيق ترا  قلب سلطنتم را به تو واگذار مى

شاه پس از اداى اين چند کلمه طره پادشاهى را از «. خواهم مى

 سپرد. ولـىهللا ا دستار خود برگرفته آن را براى تسليم به امان

چون متوجه شد که محمود از اين کار آزرده خاطر است، طره را 

و او همانطور  بازگرفت و خود نزد محمود رفت )هللا ا از امان

( آن را با دست خويش بر سر محمود بسته بار ديگر  نشسته بود

براى وى توفيق خواست، شاه مخلوع بيدرنگ به جاى خود 

مود ظاهرأ سپس قهوه و چاى صرف شد. محبازگشت و نشست. 

در اين موقع نسبت به سلطان حسين احساس ترحم کرد و ويرا 

 مخاطب ساخته گفت: 
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تو اندوه بدل راه مده، بخت و اقبال انسانى چنين بى ثبات است.  »

بخشد و چون  اش تعلق گيرد، به يکى سلطنت مى خداوند چون اراده

 خواست آن را منتزع ساخته از دستى به دستى و از قومى به قوم

کنم که همواره به چشم  گرداند. ليکن من عهد مى ديگر منتقل مى

« پدر به تو بنگرم و هيچگاه بدون صوابديد تو دست بکارى نزنم

(٢٧ ) 

بدين سان سلطنت شاه سلطان حسين و دوره طوالنى سلسله صفويه 

، يکى از فرماندهان افغان هللا بار پايان گرفت. امان با طرز ذلت

سوار افغانى وارد اصفهان شد.  ٣٠٠٠ عصر همان روز در راس

او درهاى قصر سلطنتى را مهرو نشانى کرده سربازان خود را 

دستور داد اجساد هللا ا بجاى نگهبانان ايرانى گماشت. روز بعد امان

مردگان را از معابر شهر پاک کنند. و بالفاصله ترتيبى داد که 

ع شود. مواد ارتزاقى به مقدار کافى وارد شهر و به مردم توزي

براى ورود شاه محمود به اصفهان ترتيبات الزم هللا ا روز بعد امان

هاى مساجد  گرفت و از روى احتياط بر بام عمارات مرتفع و مناره

در مسير شاه محمود سربازان کامأل مسلح به نگهبانى گماشت. در 

آباد  اکتوبر موکب شاه محمود با شکوه و جالل خاص از فرح ٢٦

 هان وارد شد. حرکت کرد و به اصف

اين موکب با ده صاحب منصب سوار آغاز  »بگفته شاهدان عينى 

سوار که در ميان ايشان  ٢٠٠٠شد و پشت سر آنان در حدود 

شد، در حرکت  چندتن از بزرگان و اعيان دربار ايران نيز ديده مى

بود. بعد ميرآخور افغان در راس پانزده سوار هرکدام با يک 

سيار عالـى بر آن دوخته شده بود قرار هاى ب جنيبت که غايشه

سرباز  ١٠٠٠يى تفنگدار و پشت سر آنان  داشت. در پى او عده

کرد. بعد بالفاصله رئيس کل تشريفات در  پياده نظام حرکت مى
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زنگى سرخ پوش در حرکت بود. اين زنگيان از ميان  ٣٠٠ميان 

 اسيران اصفهان انتخاب شده بودند تا در زمره مستحفظان فاتح

افغان درآيند. با چهل قدم فاصله محمود غلزايى بر اسبى که والـى 

گيرى شاه به وى پيشکش کرده بود،  عربستان درهمان روز کناره

راند. از  سوار بود. سلطان حسين نگونبخت در سمت چپ او مى

در حرکت بودند. غالم بچه سواره ٣٠٠پى اين دو امير در حدود 

حمود و مال زعفران و ، صدراعظم مهللا سپس مفتى و امان

دار و محمد آقا ناظرالبيوتات  زرتشتى، مال موسى خزانههللا نصرا

کردند. پس از اين عده اعتمادالدوله و صاحب  محمود حرکت مى

منصبان عالـى رتبه شاه مخلوع به اتفاق جمعى از صاحب 

راندند. در خاتمه يکصد شتر که بر پشت هر  منصبان افغانى مى

زنبورک( بار بود قرار داشت. مقدم بر اين  يک يک توپ شمخال )

هزار سرباز سواره  چى و پشت آنان شش موزيک 6٠٠اشتران 

نظام در حرکت بودند. آنان به مجرد عبور از پل شيراز، شاه 

گاه او فرستادند. به نظر  هاى قصر به توقيف حسين را از ميان باغ

الف رسد که محمود حضور شاه مغلوب را درمراسم پيروزى خ مى

تدبير تشخيص کرده بود. و او بعد براه خويش ادامه داد تاپس 

اهالى با وجود غم و محنت  .ازاندکى به دروازه هاى شهر رسيد

خويش اين تغييررا به اميد آسايش فرجى دانستندو همين احساس 

آنان را برانگيخت تانسبت به فرمانرواى جديد به ظاهر اداى 

ها زير سم ستوران وى گسترده احترام نمايند. آنان امتعه پرب

هوارا عطر آگين ساختند. توپ هاى که بر پشت اشتران قرار 

داشت گاه و بيگاه آتش ميشد و ده نفر افغانى که پيشاپيش موکب 

حرکت ميکردند به نوبت با صداى بلند بر محمد و ياران او 

 ( ٢٨« )صلوات و درودمى فرستادند.
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ود رسمى به قصر سلطنتى سربازان افغانى پس ازآنکه مراسم ور

پس  کشيدند و محمود« اکبرهللا »يان يافت با صداى بس بلندفرياد پا

از عبور از دروازه قصر به تاالر بار يافت و براورنگ سلطنت 

جلوس نمود. بزرگان و وزيران مسئول شاه سلطان حسين مخلوع 

سوگند وفادارى و احترام به شاه محمود بجا آوردند. اين مراسم با 

چند توپ به اطالع همگان رسيد. محمود در ختم تشريفات  شليک

جلوس خود به کليه حضار ضيافت داد. و بدينگونه دوره 

 فرمانروائى افغانها در ايران آغاز شد.

يکى از عواملى که در :» درگزارش کروسينسکى آمده است که 

پيروزى افغانها سهم عمده داشت ، انضباط سپاهيان بود. شايددر 

ديگرى سرداران]سپاه[ از چنين اقتدارى برخوردار هيچ جاى 

سقوط اصفهان بروايت « ) نيستند و از آنان فرمان برده نمى شود.

 ( ٤٦کروسينسکى ،تهران، ص 

جنگ  »گويد:  کروسينسکى در مورد روحيه جنگجويان افغانى مى

تواند از  و قتال عادت افغانهاست. درجنگ و کارزار کسى نمى

که بر گردد بى امان به قتلش بپردازند. دشمن رو گرداند هر

آباد تماشاى جنگ  درمحاصره اصفهان من نزديک پل عباس

کردم. يکى از افاغنه را ديدم که دست راستش را افکنده بودند،  مى

به عقب صف آمده و محافظان به گمان اينکه از جنگ گريخته 

ز خواستند او را بکشند. دست افتاده خود را بنمود، با است، مى

راضى از برگشتن او نشدند وگفتند: اى نابکار اگر دست راست تو 

درکارزار افتاده، بايد با دست چپ جنگ کنى و اگر دست چپ هم 

انداز تا از خداى   افتاد با دهن جنگ کن و آب دهن بر روى دشمن

رسى... اگرشمشير، کمان، تفنگ و غيره  گخود به مزد بزر

آيند.  گرفتن آن ازاسپ به زير نمىاسحله افغانان بزمين افتد براى 
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باشند از روى اسب خم شده از  سوارى چابک مى از بسکه در اسب

گرفتند اگر از اهالـى  دارند. هر شهر و بلدى را که مى زمين برمى

رود، از  ديدند که طبقى از جواهر و زر بر سرنهاده مى آن شهر مى

يى به او  ذرهگذاردند که  لشکر و توابع يکنفرکه آنجا بودند نمى

اذيت رسانند. به بيع و شراى اسير رغبت ندارند. و اسير را بعد 

کنند و بسيار کسان را که در جنگ گرفتار کردند،  از مدتى آزاد مى

بخود اوالد کردند و بچشم فرزند نگريستند. در امور توکل دارند، 

گذرانند. عادت به الوان  تن پرور نيستند، به گندم برشته اوقات مى

اند. روده گوسفند را پر آب کرده بر کمرمى پيچند و  طعمه نکردها

دارند. نان  نمايند. در طعام تکليف نمى در وقت حاجت استمعال مى

خورند و به غير از  ها را بر روى زمين گذاشته مى و ساير خورش

هاى  خورند. از اعلـى و ادنا شال و کرباس آب چيزى نمى

فتاب و اسحله خود را از باران رنگارنگ دارند که خود را از آ

هاى ايشان بى  دارند. لباس گشاد وبلند مى پوشندو زن نگاه مى

خرامند و بسيار مقبول در ميان آنهاهست که  ها مى نقاب در کوچه

هاى خود از بلور و  روند، در گوش چون آفتاب بى حجاب مى

 ( ٢٩«)مدنگ گوشوار کنند.

فغانها مردمانى ساده و کم شود که ا از اين شرح بدرستى معلوم مى

جنگجو و دلير و با انضباط بودند و براى پيروزى   توقع اما سخت

 رزميدند.  خود تا سرحد مرگ مى

 

 سلطنت شاه محمود در ايران: 

کروسينسکى، چنانکه قبأل هم اشاره شد، در ايام محاصره اصفهان 

در آن شهر شاهد اوضاع دلخراش مردم بوده و پس از فتح آن 

له محمود، چندين بار فرصت ديدار با محمود غلزايى برايش بوسي
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ميسرگرديده است و تصويرى از کرکتر و سيماى محمود را 

 دهد:  بدينگونه بدست مى

او مردى بود ميانه قد، چهارشانه، داراى چهره عريض و بينى  »

پست، چشمان تيز، نگاه تند، گردن کوتاه و ريش سرخ کوسه، او 

گرفت و  مندترين افسران اردويش کشتى مىهر روز صبح با زور

هاى که باالخص بر جسم وى سختى و  بقيه روز را به ورزش

پرداخت. روزانه پنج گوسفند با پاى بسته نزد  بخشيد مى قوت مى

کرد.  کردند تا او آنها را با شمشير خود دو نيم مى وى حاضر مى

گز هدفى هاى کوتاه بسيار ماهر بود و هر او در پرتاب کردن نيزه

کرد. او در موقع سوار شدن بر  گرفت خطا نمى را که نشانه مى

اسب، آنچنان جست و چاالک بود که بدون رکاب، با دست چپ از 

گرفت و همينکه دست راست را بر پشت اسب  يال اسب مى

خوابيد و  گذاشت. در خانه زين سوار بود. او بسيار کم مى مى

ها، شخصأ از  ميد. شبآر هنگام لشکرکشى هرگز بر بستر نمى

پرداخت. در عذا  گرفت و در اصفهان به گشت مى پاسبانان خبر مى

يافت قناعت داشت،  خوردن ميانه رو بود و به هر چه دست مى

نوشيد و بجز با زوجه خود، دختر شاه سلطان حسين  شراب نمى

که از او يک پسر داشت با هيچ زنى همبستر نشد. شاه محمود بر 

که تن آسا و عياش و مهربان بود، فعال و  خالف شاه حسين

پرطاقت بود و در قصاص و تعزير احدى پيشش شفاعت کرده 

پذيرفت و حکم شرعى را نافذ ميکرد  توانست و التماس را نمى نمى

ها، پيش روى سپاه  و درحق دشمن خود بسيار قهار بود. در جنگ

 (٣٠)خود قرارميگرفت.

 -١٧٢٢ران سلطنت نمود)بهر حال، شاه محمود سه سال در اي 

م(. در آغاز او شخص با نشاط و معتدل بود و يکى از ١٧٢٥ 
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کارهاى نخستين او در مسند پادشاهى ايران، عمل انسانى وى در 

هاى اول  ى زده اصفهان بود. در ماهطححمل آذوقه براى مردم ق

سلطنت خود با ميانه روى که مايه اعجاب ايرانيان شده بود، 

کرد. او تا آن حد از عقل سليم برخوردار بود که بى  فرمانروائى مى

گى افغانها را براى قبضه کردن امور پيچيده ادارى دستگاه  تجربه

سلطنت صفوى تشخيص دهد. از اين سبب او وزيران و ماموران 

عالـى رتبه را در مقامشان ابقا کرد و در پهلوى هر يک از آنان 

ير براى افغانها مجال يک افغان را گماشت. در چارچوب اين تدب

فرا گرفتن فن اداره فراهم گرديد. افغانها جدأ متوجه کارداران 

گيرى نشوند و بالنتيجه ايران در  ايرانى بودند تا مايه فساد و رشوه

اوايل سلطنت محمود از حکومتى برتر از آنچه در نيم قرن گذشته 

 داشت، برخوردار گرديد. 

اه و وطن خود خيانت ورزيده شاه محمود آنانى را که نسبت به ش

بودند و عمل جاسوسى به نفع افغانها انجام داده بودند يا اعدام نمود 

گفت از  يا زندانى ساخت و درس درستى به خائنين داد. او علنأ مى

توان چشم  اند، نمى کسانى که به شاه و دولت خود خيانت ورزيده

راه نيکى داشت و در صورت اقتضاى فرصت در مورد وى نيز 

 ( ٣١خيانت پيش خواهند گرفت. )

پس از آن محمود دستور داد تا در شهر منادى در دهند که ايرانيان 

کنند، از  و بخصوص اهل اصفهان هنگامى که با افغانها مالقات مى

جاى خود بلند شوند و با گذاشتن دست بر سينه اداى احترام نمايند. 

هاى افغانستان اين روش احترام حتى امروز هم در ميان افغان

 معمول است و جزء فرهنگ زندگى آنانست. 

هاى اجتماعى را به هفت درجه تقسيم  افزون بر آن، محمود گروه

نمود که افغانها به عنوان گروه فاتح در درجه اول و ايرانيان 
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گرفت. و اين طرز برخورد ناشى  مغلوب در درجه هفتم قرار مى

يان فاتح  ل از آن لشکراز برخورد ورويه ايست که بيست سال قب

 کردند.  ايران در مقابل قندهاريان و هراتيان مى

در اين فرصت دو دشمن در کمين نشسته ايران ، روسيه و در 

رأس آن پطر کبير و ديگرش ترکيه عثمانى هر يک خطرى بشمار 

رفتند. مخصوصأ که پطر شهر مهم دربند را تصرف کرده بود.  مى

اسب صفوى که قباْل از اصفهان در چنين فرصتى شاهزاده طهم

م در ١٧٢٣هجرى = نوامبر  ١١٣٥محرم  ٣٠فرار کرده بود، در 

قزوين اعالم پادشاهى نمود. هر چند اين کار وى دعوتى براى 

جنگ با افغانها بود، اما براثر تشويق وزراى بى کفايت خود 

بزودى در لهو و لعب و عيش و نوش غرق شد و از فکر نجات 

خان، هللا  ل گرديد. شاه محمود، اماندر اصفهان غافخانواده خود 

سوار  ٣٠٠٠اعتمادالدوله و اشرف پسر عموى خود را در رأس 

براى نبرد با شاهزاده طهماسب بسوى قزوين فرستاد، اما شاهزاده 

بدون مقاومت و مقابله با افغانها، قزوين را ترک کرده به کاشان و 

اى به  ن بدون جنگ و مقابلهاز آنجا به آذربايجان فرار نمود و قزوي

تصرف افغانها افتاد. در آغاز مردم از افغانها بدرستى پذيراى 

کردند، اما سپاهيان فاتح نتوانستند جلوى خشونت و بدرفتارى خود 

را بجان و مال وناموس مردم بگيرند. از اين رو است که بزودى 

 مردم از اين روش افغانها بستوه آمده دست به قيام زدند. 

ر اين قيام هر قزوينى مهمان افغان خود را بکشت و بدينگونه د

گير شدند و به قتل رسيدند. اى از لشکريان افغانى غافل عده

هاى باقيمانده  خان نيز زخمى شديد برداشت، اما به نيروى هللا امان

ه خود دستور داد تا خود را به ارگ شهر برسانند و در آنجا ب

خان را پذيرفته خود  هللادستور امانمقاومت بپردازند. قواى افغانى 



 107 رستاخیزقندهار و ...

را به ارگ رساندند و اين کار باعث نجات آنان گرديد. اما چون 

دستور داد تا با قوت شمشير هللا  ذوقه ارگ رو به اتمام بود، امانآ

صفوف قيام کنندگان را در هم بشکنند و راه بيرون رفت خود را 

نگين )در حدود باز نمايند. افغانها چنين کردند اما با دادن تلفات س

اى از آنها  تن کشته( بقيه توانستند از شهر خارج شوند. عده ١٢٠٠

بسوى کاشان رفتند و سپس گروهى از آنجا بسر کردگى اشرف 

خان، خسته  هللا ند و گروه ديگر به سرکردگى امانراهى قندهار شد

 ( ٣٢ وکوفته به اصفهان بازگشتند.)

د که دستور داد تمام خبر اين واقعه چنان بر شاه محمود گران آم

سران و وزيران و سرکردگان اصفهان را که به سيصد تن ميرسيد 

به قصرحاضر کنند و بعد تيغ در ميان آنان گذارند. اين دستور در 

خان اعتمادالدوله که مورد  قلـى حق آن مردم بيگناه به استثناى محمد

شفاعت دو نفرغلزايى قرار گرفت و از مرگ نجات يافت، عملـى 

د و همگى از دم تيغ گذشتند و اجساد مقتولين در گذرگاه عامه ش

نهاده شد. محمود به اين شدت عمل اکتفا نورزيده دستور قتل 

ها و عده ديگر از قزلباش هارا صادر نمود و چنان  فرزندان آن

ترس و وحشتى در اصفهان ايجاد کرد که تا مدتها کسى جرئت قدم 

شت و مردم اجازه نداشتند مواد گذاشتن به بيرون از خانه را ندا

دچار قحط خواربار به شهر وارد کنند، در نتيجه اصفهان دو باره 

زرتشتى به تهيه آذوقه و مواد هللا و گرسنگى شد. و اگر نصر

پرداخت، بدون شک مردم از  خواربار از اطراف اصفهان نمى

 رسيدند.  گرسنگى شايد بيشتر از غضب شاه به تلف مى

سوار در نواحى شمال غربى  ٣٠٠٠أس زرتشتى در رهللا نصر

اصفهان به تهيه آذوقه پرداخت و اين ماموريت را به وجهه نيکو 

خواربار به پايتخت « پنجاه هزارشتربار»بسر آورد و مقدار 
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فرستاد و از نواحى شرقى وشمال شرقى همدان چهار هزار 

خانوارسنى مذهب درگزينى را راضى ساخت که به اصفهان کوچ 

هللا ( فرزندان نصرا٣٣سکونت در آن شهر بپردازند.) کنند و به

 ١٢٠٠زرتشتى پس از فتح اصفهان به سيستان برگشتند و با 

 خانوارافغانى و زرتشتى ازسيستان به اصفهان کوچ کردند. 

در اين موقع سربازان افغان که براثر جمع آورى غنايم جنگى به 

د وگروه رفاهى دست يافته بودند، هواى يار وديار به سرشان ز

هايى از آنان راه قندهار درپيش گرفتند. شاه محمود که ترک کردن 

سربازان افغانى را براى آينده خود وبقيه افغانان مقيم اصفهان 

جهت جلوگيرى از فرار سربازان دستور داد  خطرناک مى ديد

خانواده هاى آنان را به اصفهان منتقل کنند. هشت هزار شتر به 

ابا شترهايى که درقندهار وجود داشتند، قندهار فرستاده شد ت

خانواده هاى سربازان افغانى را به اصفهان انتقال دهند. به گفته 

نخستين کاروان مرکب از سى هزارنفر شتر بود »کروسنيسکى: 

که پس ازسه ماه راه پيمائى به اصفهان رسيد. در دوسال آينده نيز 

کمبود مهاجرت هايى به اصفهان صورت گرفت ، اما بازهم 

جمعيت اصفهان جبران نشد. واپسين کاروانى که درزمان حيات 

محمود شاه به اصفهان واردشد، مرکب از سه هزارشتر بود ومادر 

 ( ٣٤«. )شد شاه محمود نيز همراه اين کاروان به اصفهان وارد

شد. در اواخر  بايد گشوده مى شيراز دومين شهرى بود که مى

ن مامور فتح اين شهر شد. او کور سلطاهللا م نصرا١٧٢٣تابستان 

تا نزديکى شيراز با هيچگونه مقاومتى روبرو نگرديد، اما وقتى به 

بيدرنگ هللا شيراز رسيد حکمران آن دست به مقاومت زد. نصرا

دررأس قواى خود قرار گرفته آنان را قيام براى حمله هدايت نمود. 

فعين اما اين سردار شجاع، از نخستين کسانى بود که آماج تير مدا



 109 رستاخیزقندهار و ...

سبب حزن و اندوه هللا قرارگرفت و بخاک افتاد. مرگ نصر شهر

فراوان لشکريان او گرديد و محمود آن را ضايعه جبران ناپذير 

 خواند. چه او يکى از پيروز مندترين سرداران لشکر وى بود. 

، حامى بزرگ خود هللارامنه و مخصوصأ زرتشتيان با مرگ نصر

دريغ خوردند. حتى مردم  را از دست دادند و در مرگ او فراوان

شناختند از مرگ  اصفهان که او را مردى رؤوف و پرتحمل مى

در خاطرات خويش  وى متأسف شدند. کروسينسکى کشيش پولندى

زرتشتى، مردى بس بردبار و شکيبا بود و هللا نويسد که نصر مى

يى از گرجيان در موقع ارجاع خدمتى از  چون متوجه شد که پاره

مجبور به قبول اسالم ميشوند، به آنان اجازه داد طرف شاه به آنان، 

که به کيش اوليه خويش بازگردند و حتى از اصفهان کشيش گرجى 

کند که به هر حال او  براى آنان فرستاد. کروسينسکى اضافه مى

نه از راه عالقه به عيسويت بلکه به علت تنفر از مذهب شيعه به  »

 ( ٣٥« )پرداخت. اين کار مى

خان افغان قيادت   زرتشتى، زبردستهللا نصرپس از مرگ 

نيروهاى افغانى را براى فتح شيراز بدست گرفت و گويند: 

وبنابرين به « جنگاوردلير وبسيار بيباکى بود» زبردست خان 

محاصره شديد آن شهر پرداخت و وقتى شهر تسليم شد، نسبت به 

مردم شيراز کمال محبت و رأفت پيشه کرد.چون تجار و توانگران 

از عرضه اموال خوراکى به مردم دريغ ورزيده بودند، تعدادى از 

مردم مستمند از گرسنگى جان داده بودند، زيردست خان دستور 

داد تمام دکانهاو خوراکه فروشيها باز شوند ولى هيچ کسى اجازه 

بزودى وضع شهر به حالت عادى  ندارد باخود سالح حمل کند.

ه شيراز وارد شدو مردم به درآمدو ازچهارسوى مواد خواربار ب

 تهيه مواد اوليه پرداختند. 
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در تاريخ منظم ناصرى که آنرا وزيراستخبارات ناصرالدين شاه 

زبردست خان به اهالى شيرازامان داد، » نوشته، آمده است که 

يک روزناگاه يورش برد، شيراز را گرفت و)مردم را( از قتل 

فراز گرسنگى غدغن کرد.چون شهر ضبط شد، ديدندکه چند ن

هالک شده بودند. سوداگرى درخانه چندان گندم داشت که مجموع 

خلق شيراز را چندماه کفايت مينمود. زبردست خان از بازرگان 

بازخواست کرد و او راحبس کرد وگفت : چرا اين گندم رابه فقراء 

 (٣٦«)انفاق نکردى تا تمام مردم از گرسنگى هالک شدند.

شاه محمود افغان عرض کرده بودکه  بارى يک تاجر ارمنى به 

جواهرات او با دوبسته الماس ازطرف دزدان در راه اصفهان به 

هندوستان ربوده شده است. شاه محمود به زبردست خان نوشت که 

مال تاجر پيدا وبه صاحبش تسليم داده شود. زبردست خان براى 

 آنکه صولت پاشاهى افغان را در ايران به اثبات رسانده باشد،

تالش مؤثرنمود والماس هاى ربوده شده را پيدا کرده به صاحبش 

تسليم داد. اين کار نشانه آنست که زبردست خان مردى بادسپلين 

وحاکم با انظباطى بوده است، ورنه پيداکردن الماس وجواهرات 

گوربت ، شماره چهارم،سال پنجم، تاجرارمنى نبايدکارآسانى تلقى شود.)

 ( ن بقلم آقاى حدادمقاله زبردست خا، ٥ص 

فتح شيراز شاه محمود را خوشحال و اميدوار به فتح شهرهاى 

خان مصروف  ديگر ايران نمود. بنابر آن در هنگامى که زبر دست

گشايش نواحى الر و بندر عباس بود. شاه محمود خود در رأس 

لشکرى بر گلپايگان واقع در يک صد ميلـى شمال غرب اصفهان 

از نبردى مختصر گشود و بعد به عزم شهر  حمله برد و آنرا پس

خونسار واقع در ده ميلـى جنوب سلسه جبال زاگرُوس حرکت نمود 
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خان  و آن را نيز متصرف شد و سپس کاشان را به کمک زبردست

 فتح نمود و به اصفهان بازگشت. 

گرچه اين فتوحات بمنظور توسعه قلمرو او، هيچگونه آينده 

ا بار ديگر محمود در راس سپاه اطمينان بخشى نداشت، معهذ

بزرگى قرار گرفت و خواست عشايرکوه گيلويه را منقاد سازد. اما 

عدم آشنايى او به وضع جغرافيايى آن مناطق و سرماى شديد تلفات 

سنگين به سپاه محمود وارد آورد. بدون آنکه به فتح و پيروزى 

ون دست يافته باشد. محمود از اينکه قدرت و توانائيش را بد

هللا يى تباه ساخته بود، سخت ناراحت بود. درهمين اثنا امان ا ثمره

خان، يکى ازرجال مؤثر دولت شاه محموداز او بخاطرشدت عمل 

واستبداد رأى او يا بخاطر تقسيم غنايم بدست آمده آزرده شده 

نيزبا هللا باقواى خود ظاهرا بقصدقندهار از اصفهان بيرون شد.امان ا

ن حسين ازدواج کرده بود واز اين طريق يکى ازدختران شاه سلطا

نيز نزديکترين کس شاه محمود شمرده ميشد.کروسينسکى اين اقدام 

که از هللا را براثر تحريک شاهزاده خانم ، زن امان اهللا امان ا

اختالف شوهر وشاه محمود مطلع بود، وانمود کرده، مينويسد: 

هى ، درحالى که تاج شا ١٧٢٣، در نخستين دهه سال هللا امان ا»

و راه  رابرداشته بود، همراه سپاهيان خود از اصفهان خارج شد

قندهار درپيش گرفت، اما درميان راه ، بى آنکه قصد خود را 

آشکار کند، مسيرحرکت خود رابسوى مناطقى که در تصرف 

 (٣٧«)طهماسب بود، تغيير داد.

در هرصورت اين خبر چنان شاه محمودرا عصبى وناراحت  

شتافت و هللا خود تافرسنگ ها بدنبال امان اساخت که بيدرنگ 

وقتى اورا دريافت،از اسپش پياده شد واو را درآغوش گرفت و 

تمام تقاضاهاى اورا )مبنى برتقسم قدرت وغنايم بدست آمده( 
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پذيرفت و برسم افغانى هردو برروى شمشيرهاى آخته سوگند 

ه وفادارى قديم را تکرار کردند و سپس شاه محمود اسپ خود را ب

داد تا برآن سوار شود وبا شکوهى تمام مجدداْ به اصفهان هللا امان 

 برگردد. 

خان از کابل به قندهار آمده و  هللا امان »نويسد که  کروسينسکى مى

به محمود انتساب يافته بود. مردى عاقل و کامل و جنگ ديده و 

مدبرشده و باعث ثبات قدم محمود  کارآزموده بود. بسيار

خان را  هللا ( شاه محمود، امان٣٨ « )ود.دراصفهان او شده ب

 صدراعظم( ساخته بود.  اعتمادالدوله )

خان به محمود گوشزد نمود تا اشرف را که مرد  هللا بارى امان

از قندهار دو باره بخواهد و قدرش   شجاع و جنگاور دليرى است

را بجا آورد. شاه محمود بناچار اشرف را از قندهار احضار 

کرد اما در دل از او بخاطر قدر ومنزلتش  ام مىوظاهرأ به او احتر

برد. اعتماد و اطمينان محمود نسبت به  نزد لشکريان، خوش نمى

او از راه قندهار کم شده بود،   خان نيز پس از بازگشت هللا امان

متنفر و هللا ا اکنون از هر دو نفر افغان عاليمقام يعنى اشرف و امان

 وى سرکين داشتند.  بيمناک بود، البته آن دو نيزنسبت به

در همان موقع به شاه محمود اطالع رسيد که کاروان افغانهاى که 

از قندهار به قصد اصفهان در حرکت بودند، از طرف اهالـى يزد 

افغانى که همراه  ٢٠٠٠مورد قتل و غارت قرار گرفته و در حدود 

 اند. شاه محمود به قصد انتقام آن کاروان بودند نيز همه بقتل رسيده

در رأس سپاهى بدان سوى روانه  ١٧٢٤از اهالى يزد در نوامبر 

گرديد. اما در اين لشکرکشى فتح نصيب او نشد و بر عکس سپاه 

او تلفات زيادى نيز متحمل گرديد. سران سپاه قصور و علت اين 
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شکست را به خود محمود نسبت دادند و بالنتيجه تعدادى از افراد و 

 د. افسران او راهى قندهار شدن

اين وقايع چنان براعصاب محمود فشار آورد که دچار خوف و 

ضعف اعصاب شدو از خوردن و خوابيدن بازماند و جنون و 

وسوسه بر او غالب شد. اطرافيان و از جمله مرشدش آن وضعيت 

را نشانه خشم خداوند ميدانستند وبراى فرونشاندن غضب الهى به 

دو به چله بنشيند. اين اوتوصيه شد، دست به اعتکاف وعبادت بزن

اعتکاف بايد مدت چهل روزادامه مى يافت و محمود نيز چنين 

به مشوره مرشد خود به چله خانه نشست و بخواندن  کرد. محمود

اسم اعظم مشغول گرديد و از خوردن و آشاميدن و صحبت با 

اشخاص براى مدت چهل روز پرهيزکرد.اين اعتکاف اثرات 

گذاشت و کار او را به جنون کشانيد.  نامطلوبى بر روحيه محمود

وقتى از چله خانه بيرون آمد، بارنگ پريده و حال نزار، آرام و 

 قرار نداشت و مشاعرش کامأل مختل شده بود.

نسبت به تمام اطرافيان خود بدگمان بود وتصور ميکرد هرکه به او 

نزديک ميشود، قصدجان وتاج و تخت او را دارد و بنابرين قبل از 

اشرف پسر عموى خود را در قصر سلطنتى بزندان سپرد. در  همه

چنين وضعيتى به او خبر دادند که يکى از شاهزادگان بنام 

ميرزا از قصر فرار کرده و به بختيارى پناه برده است. اين  صفى

وار بر اوالد و عايله  خبر مثل چکش بر مغز او ضربه زد و ديوانه

ل خانواده شاه را با دست خود شاه مخلوع حمله برده، زنان و اطفا

از دم شمشير گذراند. گويند سلطان حسين از شنيدن فرياد و ضجه 

اطفالش از خانه برون آمد و آن صحنه وحشتناک را مشاهده نمود. 

فريادالتماس بلند کرد، دو نفر از پسرانش که دستانشان را از پشت 

بردند،  بسته بودند، از دست جالد فرار نموده به آغوش پدر پناه
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محمود بر آنها حمله آورد و شاه حسين دستان خود را حايل نمود، 

شمشير بر دستان او فرود آمد و او را مجروح کرد.محمود با ديدن 

خون پدر زنش به خود آمده و از قتل دو پسر باقيمانده منصرف 

گرديد. اما آن دو پسر چنان ترسيده بودند که دو روز بعد هر دوى 

 ( ٣٩آنها مردند. )

اثرات اين عمل مخوف بر شخص محمود وحشتناک بود. چه اين 

واقعه آخرين سالمت عقل را از وى گرفت. چنانکه خودگوشتهاى 

بدنش را بدندان ميکند و بخود نمى فهميد و زخمهايش عفونى شده 

بود، ميرفت. چون ديگر شاه محمود قادر به ادامه فرمانروائى ن

ان مصمم به تعين جانشين وى خ  هللا سران افغان و از جمله امان

و يکى هللا  م ، امان١٧٢٥اپريل  ٢٢ظهر روز  شدند. در بعد از

ديگر از سران افغان، اشرف را از زندان رها ساختند و سپس در 

تن راهى ميدان شاه شدند. آنان به مجرد ورود  ٨٠٠يا  ٧٠٠رأس 

بميدان به قصر سلطنتى حمله بردند، گارد سلطنتى پس از اندک 

تسليم و اشرف فورأ قصر را به تصرف آورد و شاه  مقاومت

را بزندان سپرد. بعد از سه روز محمود بر اثر بيمارى يا  محمود

بر اثر سوء قصدى از ميان رفت و سطنت اشرف بعد از مرگ 

  (٤٠محمود اعالم گرديد.)

 قراربود:  بدين سجع مهرمحمود

     شد دولت سلطان حسين نابود

 شد دشاه ايران عاقبت محمو

 

 سلطنت شاه اشرف در ايران : 

شاه اشرف پسر مير عبدالعزيز هوتک که با شاه محمود هم سن و 

 ١٧٢٥اپريل  ٢٦سال داشت به تاريخ  ٢٧يا  ٢٦سال و در حدود 
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ميالدى به سلطنت ايران نشست. بقول کروسينسکى، او با همه 

جوانى، لشکرکشى کار آزموده و شجاعى بود و کفايت خود را در 

ام رهبرى به مرحله ثبوت رسانده بود.محمود نيز بداليل شجاعت مق

و دليرى مسلم خود مورد احترام زيردستان و لشکريان خود بود، 

ليکن دلها را بجاى محبت آکنده از رعب و ترس ساخته بود. 

اشرف در عين آنکه همچون محمود به دليرى و شجاعت معروف 

داشت و چون زيرکتر  بود، به غايت مورد عالقه سپاهيانش قرار

کرد.اشرف در  از محمود بود، بيشتر جانب احتياط را رعايت مى

آغاز خيال داشت سلطنت ايران را به سلطان حسين پادشاه مخلوع 

نشين و تارک دنيا  صفوى اعاده کند. اما شاه که در اين وقت گوشه

شده بود از قبول اين امر ابا ورزيد، اما خواهش نمود تا به وضع 

اش توجه بيشترى صورت گيرد و در عين حال يکى از  هعايل

دخترانش را به عقد خود درآورد. اشرف اين مامول را پذيرفت و 

دستور داد تا بجاى پنجاه تومان مدد معاش ماهيانه، هفته اى پنجاه 

تومان به خانواده شاه مخلوع فرستاده شود. همچنان اشرف با يکى 

بل از هر عمل ديگر دستور داد ها ازدواج نمود. اما ق از شاهدخت

اجساد شاهزادگان را با احترام و تجليل فراوان توسط کاروان به قم 

( طبعأ اين ٤١انتقال داده و در آرامگاه سلطنتى بخاک بسپارند.)

گرديد.بقول کروسينسکى ،  عمل او سبب ارضاى خاطر ايرانيان مى

ديهاى مردم اصفهان باگريه وزارى جنازه ها را تا واپسين آبا

اين بارخود را با اين فکرتسلى مى » اصفهان بدرقه کردند و

دادندکه مى توانند با آزادى برنگون بختيهاى خود و خاندان سلطنتى 

 ( ٤٢« )اشک بريزند.

اشرف درجريان محاصره اصفهان ، »کروسينسکى ميگويد: 

ماليمت بيشترى از خودنشان ميداد وبرآن بودکه بايد به پيشنهاد 
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سلطان حسين تن درداد وحتى او زمانى که شاه دچار صلح شاه 

ندم به دربار شاهى گو مواد غذايى بود، چهل هزارکيلو کمبود غله

فرستاد.و چون محمود از اين کار اشرف مطلع شد ، او را به بهانه 

ماموريتى دورنمود و همينکه بر تخت سلطنت تکيه زد، اشرف را 

اشرف افغان درمقايسه با  ( بگفته همان منبع ،٤٣«)بزندان سپرد.

محمود، مردى کمابيش معتدل وبا انصاف بودو پس از مرگ 

زردشتى ، بهترين سردار سپاهيان شورشيان افغان بشمار هللا نصرا

مى آمد که توانسته بود درجنگ گلناباد آنان را به پيروزى رهبرى 

سياستمدارى »کروسينسکى در جاى ديگرى اشرف را «.کند.

 ( ٤٤است.)توصيف کرده « ماهر

اشرف به طهماسب ميرزا نيز پيشنهاد کرد تا در يک نقطه بيطرف 

بغرض مصالحه با هم مالقات کنند. ليکن اين اقدامات به علت 

بدگمانى جانبين صورت نپذيرفت. اشرف در آغاز سلطنت خود نه 

عثمانى مورد تهديد قرار  تنها از ناحيه مداخالت روسيه و ترکيه

دعيان دروغين سلطنت ايران نيز خود را با داشت بلکه از ناحيه م

ديد. ولـى قبل از مقابله با اين خطرات،  مشکالت فراوان مواجه مى

اى شد که از جانب رجال افغانى به سرکردگى  متوجه توطئه

خان براى او چيده شده بود. ظاهرا  علت اين اختالف  هللا امان

طمع » ازاينجا منشاء مى گرفت که بقول کروسينسکى 

خان غالب آمد و در ظرف يک هفته از طايفه قزلباش  هللا امانبر

تومان گرفته بود. اشرف از اين حالت خبردار شده او را  ٩٠٠٠٠

احضار نمود و مورد مواخذه قرار داد و هر چه داشت همه را از 

 ( ٤٥«)او گرفت.

خان هم که نميتوانست بار اين اهانت ومواخذه راتحمل کند   هللا امان

ا با همدستى برخى از رجال افغانى، اشرف را از درصددبرامدت



 117 رستاخیزقندهار و ...

خان با  هللا ميان بردارد و خودبر اريکه قدرت تکيه زند. عالوتأ امان

شاهزاده طهماسب صفوى که در اين وقت در آذربايجان بود باب 

مکاتبه باز نموده او را تشويق کرده بود بر اصفهان حمله کند. 

خان را با همکارانش  هللا ناشرف از اين دسيسه او اطالع يافته اما

از ميان برد و متعاقبأ شاهزاده طهماسب را که با سپاهى از قبايل 

آذربايجان بطرف اصفهان در حرکت بود، شکست داده بسوى 

خان ناصرى سر لشکر او توانست قزوين  مازندران راند و سيدال

خان سردار ديگر او  را فتح و به قلمرو او اضافه کند. زبردست

خان قاجار را عقيم  علـى به تصرف آورد و اقدامات فتح تهران را

 ساخت. 

 

 دفاع شاه اشرف در برابر دشمنان خارجى ايران: 

پس از فراغت از کار طهماسب، اشرف متوجه دشمنان خارجى که 

ايران را مورد تعرض قرار داده بودند، گرديد.در اين وقت بر 

وسيه مبنى بر بين ترکيه و ر ١٧٢٤ژوئن  ٢٤اساس معاهده مورخ 

ها ساحات وسيعى از ايران  تقسيم ايران ميان آن دو کشور، روس

بدست آورده و  )باکو(را در قفقاز بشمول شهرهاى دربند و بادکوبه

عالوه بر آن يک دسته عساکر خود را از راه بحر بساحل جنوبى 

خزر پياده کرده و بر رشت و بعضى نقاط ديگر قبضه کرده بودند. 

پطر کبير وفات يافت و جانشينان او بعلت  ١٧٢٥اما در سال 

 ( ٤٦هاى او را دنبال کنند.) اختالف در امور داخلـى نتوانستند نقشه

چند لشکر  ١٧٢٤ژوئن  ٢٤ترکان عثمانى نيز برطبق معاهده 

براى فتح واليات غربى ايران در قفقاز تا خليج فارس گسيل 

بود، قواى  نمودند. چون مدافعه حکمرانان محلـى ايران ضعيف

عثمانى برشهرهاى تفليس، ايروان، تبريز و کرمانشاهان دست 
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يافت. قيادت اين لشکرهاى عثمانى در دست حسن پاشا والـى بغداد 

هان وفات نمود و پسرش  بود. مشاراليه اندکى بعد از فتح کرمانشا

عالـى جانشين او گرديد و ماموريت يافت   احمد پاشا از طرف باب

 وى اصفهان لشکرکشيده آن را فتح نمايد. تا مستقيمأ بس

اشرف که از نظر مذهبى خود را به ترکان نسبت به ايرانيان 

نزديکتر ميدانست، نخست سعى کرد تا با دولت عثمانى کار را با 

مصالحه تمام کند و براى اين مقصود هيئتى را برياست شخصى 

کرد تا عالـى فرستاد. سفير مذکور سعى  بنام عبدالعزيز نزد باب

دولت عثمانى، حاکميت اشرف را بر ايران برسميت بشناسد. اما او 

بدون نتيجه به اصفهان مراجعت کرد. چه ترکيه از ديرباز آرزوى 

تصرف مناطق غربى ايران را در دل داشت و حاضر نبود فرصت 

را از دست بدهد و از سوى ديگر اين کار مخالف با مواد 

م ايران ميان روسيه و ترکيه عقد قراردادى بود که راجع به تقسي

 ( ٤٧شده بود.)

هزار نفر بودندو هفتاد توپ  ٨٠تا  ٧٠قواى عثمانى که مرکب از 

داشتند از همدان بسوى اصفهان حرکت کردند. سر لشکر آن احمد 

پاشا به اشرف نامه شديد اللحنى فرستاد و در آن شاه اشرف را به 

نزد خودش تهديد کرد  ترک ايران و فرستادن شاه سلطان حسين به

و گفته بود که او براى دو باره بقدرت رساندن شاه مخلوع به 

آيد. اشرف از اين پيام چنان بر آشفته شد که دستور داد  اصفهان مى

سر شاه مخلوع را از تن جدا کنند و بعد آن را همراه با نامه و 

قاصدى نزد احمد پاشا فرستاد و حالـى کرد که جواب او را با 

 ( ٤٨ير خواهد داد.)شمش

از قول « اشرف افغان بر تختگاه اصفهان »دکتر فلور، مولف کتاب 

نويسد که احمد پاشا بوسيله يک مالى ترک و دو  شاهدان هلندى مى
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اشرف شاه! تو بايد  »مالى افغان به اشرف پيغام زير را فرستاد: 

براى تسليم به سلطان عثمانى به سر خود نزد احمد پاشا بيايى و 

سلطان به عنوان يک سنى هم کيش مقام بيگلر بيگى نواحى مفتوحه 

ايران و جاهايى را که تسخير خواهى کرد به تو خواهد داد. تو بايد 

بيدرنگ تسليم شوى و سکه و خطبه به نام سلطان عثمانى زده و 

شاه اشرف آن مالى ترک را با پاسخ زير نزد احمد « خوانده شود.

ان عثمانى مايل نيست که معاهداتى را که اگر سلط »پاشا فرستاد: 

با امپراطوران صفوى بسته است تجديد کند، من هيچ يک از 

ام  هايى را که بتازگى گشوده امتيازات سلطانى خود را يا سرزمين

تسليم نکرده و با چنگ و دندان و تا آخرين نفس از آنها دفاع 

 ( ٤٩« )خواهم کرد.

  ٨٠د و امر پيشروى داد. دراحمد پاشا ازپيام اشرف به غضب آم

 ١٧٠٠٠ميلـى همدان قواى ترک با نيروهاى اشرف که تعداد آن به 

رسيد روبرو شدند. هر دو لشکر بفاصله چند ميل از هم  نفر مى

توقف کردند و به مطالعه وضع الجيش طرف مشغول شدند. اشرف 

افرادى بمنظور رخنه در ميان لشکر ترک فرستاد تا الاقل کردها 

سرباز   ٦٠٠٠ز صف نبرد خارج کند. در عين حال احمد پاشا، را ا

خود را در تاريکى شب براى يک حمله غافلگيرانه بر سر اردوى 

اشرف فرستاد. راهنما آنها را در تاريکى شب چنان راه نمود که تا 

فرد آخر از دم تيغ افغانها گذشتند. احمد پاشا از اين خبر خشمگين 

مين احوال چهار نفر عالـم دينى افغان و متحير مانده بود. در ه

ها شدند و به تبليغ انصراف از جنگ پرداختند.  وارد اردوى ترک

ترين آنها به اطالع احمد پاشا رسانيد که آنان از طرف  مسن

ها بخواهند که  اند تا از ترک شهريار خود اشرف براى آن آمده

اتفاق آنان کيشان سنى مذهب خويش کنار نهاده به  مخاصمه را با هم
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عليه ايرانيان شيعه مذهب به جهاد برخيزند. عالـم افغانى با اين 

جمله که اشرف افغان در صورت پافشارى احمدپاشاه از ريختن 

خون هم مذهبان سنى خويش متاسف خواهد بود، سخن را پايان 

بخشيد. درهمان آوان که احمد پاشا با سخنگوى افغانى مشغول گفت 

ن برخاست. علماى افغانى بيدرنگ براى اداى و گو بود، بانگ آذا

ها قرار گرفتند، بدين سان همکيشى خود را بار  نماز در صف ترک

ها نشان دادند. پس از ختم نماز با اصرار مجدد به  ديگر به ترک

هاى خود نشستند و به اردوى خود  ريزى بر اسب خوددارى از خون

 نبال آنها براه افتادند. ها بد اى از ترک بازگشتند. در همين اثنا عده

احمد پاشا از مشاهده اين وضع چاره را در حمله فورى ديد و 

بالدرنگ دستور حمله برقشون افغانى را صادر نمود. اما در آن 

هنگام بود که اثرات کامل تدابير اشرف بظهور پيوست. نه فقط 

 ٢٠٠٠٠قسمتى از لشکر ترک از حمله امتنا ورزيدند، بلکه 

سرکردگى بيک سليمان اوغلو که در جناح چپ قرار نفرُکرد به 

داشتند از صف ترکها بريدند و در کنار اشرف افغان قرار 

گرفتند.احمد پاشاه جناح راست خود را سر و سامان بخشيد و بر 

اشرف حمله برد. ليکن حمله او به عقب زده شد. دو بار ديگر نيز 

ى نداشتند. ها حمله کردند اما هر دو بار جز شکست نصيب ترک

احمد پاشا پيروزى خود را بر افغانها ناممکن ديد و بنابر اين 

نشينى صادر نمود. سپاهيان او چنان با شتاب به عقب  دستور عقب

نشستند که حتى در همدان نيز توقف نکرده و به بغداد فرار کردند، 

نفر کشته را با توپخانه و اسباب و وسايل  ١٢٠٠٠در حاليکه 

ته بودند. کردها از اين هرج و مرج استفاده کرده و حربى بجا گذاش

ها پرداختند و افغانها تمام  به غارت وسايل و تهجيزات ترک

 (٥٠توپخانه و وسايل جنگى را متصرف شدند.)



 121 رستاخیزقندهار و ...

و تعداد  ١٧٢٦نوامبر  ٢٠فرهنگ، تاريخ وقوع اين برخورد را 

يم ( اما دکتر ويل٥١هزار کشته قيد کرده است.) ١٧تلفات ترکها را 

و عده تلفات  ١٧٢٦نومبر  ٨فلور، تاريخ وقوع اين جنگ را 

نفر همراه با مقدار عظيمى از تهجيزات و  ٣٠٠٠٠ترکان را 

وسايل حربى ضبط کرده، تعداد تلفات سپاه اشرف افغان را فقط 

با  ١٧٢٦نوامبر  ١٧کند که اشرف در  نفر نوشته عالوه مى ١٤

نماينده تجارتى هلند از « اسخارو» پيروزى به اصفهان بازگشت و 

جمله کسانى بود که در يک ميلـى بيرون شهر به پيشواز شاه 

 (٥٢اشرف رفته بود.)

پس از اين نبرد بود که ترکان با اشرف راضى به صلح گشتند و 

يى ميان طرفين به امضاء رسيد که بموجب آن شاه اشرف  معاهده

عثمانى به موافقت کرد که در قلمرو او در خطبه اول نام سلطان 

عنوان خليفه اسالم برده شود و بعد نام اشرف. در مقابل سلطان 

عثمانى شاه اشرف را به عنوان پادشاه ايران شناخت و موافقت 

نمود که بنام خود سکه ضرب کند. هر چند اشرف اين کار را در 

همان آغاز جلوس خود به منصه اجرا گذارده بود و مسکوکات طال 

ار بلند خود از ارزش خاصى برخوردار وبنام و نقره او به سبب عي

در شهرهاى ايران و افغانستان خريداران زيادى داشت. « اشرفى»

شاهان و همدان و سنندج و  عالوتأ واليات غربى ايران مثل کرمان

آباد و قسمتى از آذربايجان که قبأل ترکها بر آن تسلط پيدا کرده  خرم

س از اين معاهده دولت بودند، زير سلطه ترکها باقى ماندند.پ

بحيث سفير نزد شاه اشرف  ١٧٢٨عثمانى رشيد افندى رادر اگست 

به اصفهان فرستاد و شاه اشرف هم محمدخان بلوچ يکى از سران 

عشاير بلوچ را که مردى صاحب رسوخ و شجاعى بود، به عنوان 

سفير به استانبول فرستاد. در بار عثمانى از اين شخص استقبال 
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و امرکرد تا تمام منازل واقع در مسير حرکت سفير  شايانى نمود

 افغانى سفيد کارى گردد و به همين مناسبت ترکها اين 

 ( ٥٣يعنى خان سفيدکار ياد کردند. )«  خان سيواسى »مرد را بنام 

اش را بسوى  شاه اشرف پس از فراغت از کار عثمانى، توجه

کبير ها قبأل تحت سرکردگى پطر ها معطوف ساخت. روس روس

شهرهاى دربند و بادکوبه را تسخير کرده بودند.در وصيت نامه 

شدن نزديک » ايکه به پطر کبير نسبت داده شده ، آمده است : 

کسيکه اين منطقه را در دست  هرچه بيشتر به قسطنطنيه و هند.

داشته باشد، مالک تمام جهان خواهد بود. پس براى رسيدن به 

دامن زد، نه فقط در ترکيه بلکه  اين مقصود بايد بجنگهاى دايمى

همچنين در ايران. تاسيس کارگاهاى کشتى سازى در اطراف 

درياى سياه ، تصرف تدريجى اين دريا که مانند درياى بالتيک 

براى اجراى طرحهاى ما لزوم قطعى دارد. و نفوذ تاخليج فارس 

با تضعيف ايران ، و در صورت امکان بر قرارى مجدد روابط 

ق با مشرق زمين. پس از آن پيشروى تا هندوستان که تجارى ساب

انبار گنجينه هاى جهان است. پس از دست يابى به آنجاديگر به 

 ( ٥٤«)طالى انگليس احتياجى نخواهيم داشت.

بدين گونه انديشه رسيدن به آبهاى گرم در دماغ روسها جاى داده 

را ، پطر در گذشت و بازماندگان او قدرت آن ١٧٢٥شد. در سال 

هاى گرم دنبال کنند، ليکن  هاى پطر را بسوى آب نداشتند که نقشه

متصرفات خود را در قفقاز حفظ کردند. از طرفى هم شاه اشرف 

ها را از مناطق اشغالـى قفقاز اخراج  آنقدر توانايى نداشت که روس

خان ناصرى براى نبرد با  کند. معهذا نيروى بسرکردگى سيدال

ها  برد مختصر بين قواى افغانى و روسها فرستاد و چند ن روس

 ٣خان زخم برداشت. بعد از آن بتاريخ  رخداد که در آن سيدال



 123 رستاخیزقندهار و ...

خان و  پيمان متارکه بين سيدال ١٧٢٩فرورى  ٢٤فرورى يا 

ژنرال لواشف در رشت بامضاء رسيد. به موجب اين پيمان، شاه 

اشرف از ادعايش برآن والياتى که قبأل طهماسب ميرزا صفوى و 

نظر  ها واگذار نموده بودند، صرف بيگ به روس اينده او اسماعيلنم

ها هم او را به حيث پادشاه مناطق تحت  کرد و در مقابل روس

تصرف او در ايران شناختند و هر دو طرف به رفت و آمد تجارو 

معامالت تجارتى و امکانات اقامت تجار روس در اصفهان و از 

  ( ٥٥ت نمودند.)آنجا به هندوستان و بالعکس موافق

ها بر قلمرو ايران صفوى،  ها و ترک در نتيجه تجاوزات روس

ايران تقريبأ به چهار قسمت تقسيم شده بود. واليات غربى و شمال 

غربى آن بدولت عثمانى و واليت شمالـى آن بدولت روس تعلق 

گرفت. خراسان غربى و باقى حصص شمالـى ايران در اختيار 

رار داشت که بعد از مرگ پدر خود را طهماسب ميرزاى صفوى ق

به عنوان پادشاه ايران اعالن کرده بود و شاه اشرف که بر 

اصفهان، شيراز، قزوين، تهران، کرمان و سيستان و حصص 

جنوب غربى ايران مسلط بود. قندهار که خاستگاه اشرف بود بعد 

از مرگ شاه محمود، تحت رهبرى برادر شاه محمود، شاه حسين 

اشرف خارج شده و خود را مستقل اعالن کرده بود. در از دست 

نتيجه شاه اشرف از گرفتن کمک از کشور خود محروم ماند و 

مجبور شد بيش از پيش بر سپاهيان اجير از عشاير سنى مذهب 

 گاه ضعيفى بود.  ايران تکيه کند و اين خود تکيه

 

 نبردهاى شاه اشرف با مدعيان سلطنت : 

ود را مجبور به دفاع از منافع ايران در برابر شاه اشرف نه تنها خ

هايى را که از  بايستى شورش ديد بلکه مى ها و ترکها مى روس
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طرف مدعيان و وارثان دروغين سلطنت صفوى از گوشه و کنار 

 کرد را نيز خاموش سازد.  مملکت بروز مى

يکى از اين مدعيان سلطنت، سيد احمد کرمانى بود که گويا جدش 

ود متولـى مرقد امام رضا با دختر شاه سليمان صفوى ميرزا دا

دانست. در  ازدواج کرده بود و بنابر اين سلطنت را حق خود مى

آغاز مدتى با شاهزاده طهماسب بناى همکارى داشت، اما چون ديد 

دهد و غرق در عيش و نوش  هاى او گوش نمى طهماسب به حرف

ستقالل بلند کرد و خود است، از شاهزاده بريد و در کرمان علم ا

خود را شاه خواند. طهماسب سعى نمود او را بر سر جايش بنشاند، 

آمد و باالخره شاه اشرف در اواخر  اما از عهده او کارى بر نمى

م( او را در هم شکست و از ميان  ١٧٢٨ هجرى ) ١١٤٠سال 

 برداشت. 

مرد ديگرى نيز در بلوچستان سر بلند کرد و کارش بزودى رونق 

. اين شخص سلطان محمد نام داشت و چون به خرسوارى گرفت

معروف شده « سلطان محــمد خــر سوار»شوق مفرطى داشت، به 

بود.سلطان محمد خرسوار، بارى با سيد احمد کرمانى مصاف داد 

و بر او غالب آمد و به غارت و دست درازى پرداخت، اما شاه 

ه هند اشرف اين شخص را نيز بشکست و مجبورش ساخت تا ب

( در کوهستان بختيارى نيز مردى پيدا شد که ٥٦متوارى گردد)

ميرزا  نخست خود را معصوم ميرزا ناميد و سپس بر خود نام صفى

گذاشت. مردم به تصور اينکه او همان صفى ميرزا است که در 

خواسته بود از زندان شاه محمود افغان فرار کند، فورأ  ١٧٢٥

وى را در خطبه بعد از نام  دعوى او را اجابت کردند و نام

طهماسب ذکرنمودند. اما طهماسب ميرزا، اصليت او را منکر شد 

و او را شياد خواند. مگر او در شوشتر دو باره بر هواخواهان 
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( ١٧٢٧هجرى ) ١١٤٠ساده دل خود چيره گرديد تا آنکه در سال 

 کشته شد. 

( مدعى ديگرى که نام ١٧٢٩اگست  هجرى ) ١١٤٣در سال 

ى وى محمدعلى رفسنجانى بود، خود را صفى ميرزا خواند و اصلـ

بر مردم شوشتر عرضه کرد. مردم گفتند که چشمان وى شبيه 

چشمان صفى ميرزا است، در حاليکه چشم هيچيک از آن مردم به 

محصور در حرم قصر( نيفتاده بود. معهذا  چشمان صفى ميرزا )

حمايت وى دست مردم او را خريدار شدند. اما حاکم شوشتر از 

گرفت و او را تحت فشار گذاشت و او ناگزير گرديد تا از آنجا 

 النهرين برود و سپس از قسطنطنيه سر بر آورد.  فرار کند و به بين

جان سر به طغيان  مرد ديگرى بنام زينل بن ابراهيم از مردم الهى

برداشت. او خود را اسماعيل ميرزا، يکى از پسران شاه سلطان 

شاهزادگان از زندان   ند و مدعى شد که پيش از قتلحسين خوا

گريخته است. زينل پس از نبردى باهواخواهان طهماسب ميرزا به 

ها او را مجبور به فرار به  ها به گيالن رفت و روس مصاف روس

ها نمودند. هر چند در آغاز کار او در آن  قلمرو اشغالـى ترک

 قتل رسيد.  نواحى رونق گرفت، اما عاقبت دستگير و به

خواندند،  دو شياد ديگر عالوه بر زينل خود را اسماعيل ميرزا مى

يکى از آنان در سرزمين بختيارى شورشى برپا کرد. اما بزودى 

قلع و قمع گرديد و آن ديگر پس از جلوس طهماسب ميرزا در 

اصفهان سر از دربار برآورد و طهماسب ميرزا را تحت تأثير 

ا طهماسب چون پى برد که او خيال ربودن دعوى خود قرار داد. ام

ن همه تاج و تخت را دارد، او را دستگير و به قتل آورد.اي

که مردم بدنبال آنان برپا ميکردند  هاي ادعاهاى دروغين و شورش

، حاکى از آن است که مردم حاکميت بيگانه را در کشور خود 
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خواستند و در جستجوى کسى بودند تا آنها را از چنگ  نمى

اشغالگران نجات دهد.سر انجام يک چنين کسى پيدا شد و اما اين 

کس شاهزاده طهماسب صفوى نبود، بلکه يک جنگاور شجاع و 

سال گذشته  ٧-٦طلبى   هاى قدرت  دليرى بود که از کوره جنگ

بدر آمده بود. او نادرقلـى، فرمانده اصلـى نيروهاى شاهزاده 

هاى رزمى نادرقلـى در  طهماسب بود. مؤرخين معتقدند که آموزش

دستگاه حکومت ملک محمود سيستانى در خراسان، در آتيه 

درخشان او نقش سازنده داشته است. نادر، ابتدا در خدمت ملک 

برد، چون در خود نخوت و غرورى حس  محمود سيستانى بسر مى

کرد، از خدمت ملک بيرون رفت و برهزنى پرداخت. سعى  مى

جاى را نگرفت. آوازه شجاعت او ملک محمود در دستگيرى وى 

بگوش شاهزاده طهماسب رسيد و او که از خدا چنين آدمى را 

خواست خود براى ديدار و الحاق نادر از مازندران به خراسان  مى

آمد و در قوچان وى را مالقات کرد و نادر که خياالتى در سر 

داشت ، وجود شاهزاده طهماسب را براى رسيدن به اهداف آينده 

ش، غنيمت شمرد و در صف مدافعين سلطنت صفوى درآمد. خوي

سپس نيروهاى طهماسب ميرزا تحت سرکردگى نادرقلـى و 

خان قاجار، براى نبرد با ملک محمود سيستانى که در آن  علـى فتح 

شد، خود را آماده کردند و پس از  هنگام شاه خراسان خوانده مى

وادار به تسليم هاى چند مشهد را متصرف و ملک محمود را  جنگ

 نمودند و سراسر خراسان به اطاعت طهماسب ميرزا درآمد. 

ميالدى نادر توانست ابداليان هرات را شکست  ١٧٢٩در سال 

بدهد و هرات را جزو حاکميت طهماسب ميرزا بسازد. نادر 

تعدادى از سران ابدالى را با افراد جنگى شان شامل اردوى خود 

نادر قوايش را  ١٧٢٩.در سپتامبر نموده، متوجه شاه اشرف گرديد
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بطرف اصفهان سوق داد. شاه اشرف که منتظر حمله نادر بود، 

 ٢٩براى مقابله بسوى خراسان حرکت کرد. تالقى طرفين بتاريخ 

 - همان ماه در محل مهماندوست در شرق دامغان بر سر راه مشهد

تهران رخداد. اردوى نادر از لحاظ تهجيزات رزمى نسبت به 

 اشرف برترى داشت.  اردوى

از آنجايى که نادر در جنگ با ابداليان هرات اصول و روش جنگى 

دايره در اطراف قواى  اش را بطور نيم دانست. توپخانه افغانها را مى

ايران تعبيه کرد. بطوريکه افغانها از هر سوى که هجوم 

شدند و در نتيجه تمام  آوردند، به آتش توپخانه مواجه مى مى

دسته جمعى افغانها به عقب زده شد و افغانها با قبول  هاى يورش

 ١٢٠٠٠نشينى شدند. در اين نبرد افغانها  تلفات زياد مجبور به عقب

نفر کشته بر جاى گذاشتند، در حاليکه عده تلفات قواى نادر به 

خورت واقع  رسيد.جنگ مهم ديگرى در محل مورچه نفر مى ٤٠٠٠

تجارب گذشته، در سنگر محکمى شد. اردوى افغانى با استفاده از 

قرار گرفته بود، اما نادر با سوق دادن يک دسته از قوايش بجانب 

اصفهان، آنها را به ترک سنگرشان وادار ساخت. اشرف که 

هيچگونه اميدى براى دفاع از اصفهان نداشت، شهر را ترک گفت 

نوامبر نادر به اصفهان  ١٦و با بقيه اردويش به شيراز رفت. در 

که در شهر باقى مانده بودند و يا   د شد و به امر او تمام افغانانىوار

خود را پنهان کرده بودند، قتل عام گرديدند. و نسبت به آرامگاه 

محمود نيز اهانت روا داشته شد. در نهم دسامبر طهماسب ميرزا 

هم از تهران به اصفهان آمد و بر تخت پدرش جلوس نمود. اما 

طهماسب در اصفهان نگدشته بود که به  هنوز يکهفته از سلطنت

از عموم طبقات براى لشکريان او پول » امر نادر مقرر گرديد 

آورى شود. اين پول طورى به عنف و جبر وصول گرديد که  جمع
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اى تا دم مرگ زير چوب افتادندو برخى از هستى ساقط شدند.  پاره

ى از ا کردند و حتى عده سربازان نادر واقعأ مردم را غارت مى

مردم را مثل برده بفروش رساندند. مردم زود متوجه شدند که در 

 ( ٥٧« )ترى داشتند. عهد افاغنه روزگار نسبتأ خوش

نادر با وجود اصرار شاه حاضر نبود بدنبال اشرف حرکت و کار 

او را يکطرفه کند. تا آنکه شاه فرمان واگذارى خراسان و کرمان 

ر امضاء کرد و اجازه داد هر و مازندران را به عنوان تيول ناد

خواهد، ماليه وضع کند و بدينسان نادر در امر  طور خود نادر مى

سلطنت طهماسب رسمأ شريک شد. سپس نادر حاضر گرديد به 

 تعقيب اشرف بسوى شيراز حرکت کند. 

 

 شکست شاه اشرف از دست نادرافشار:

ز در صدد اردوى تازه برآمد و اين اردو را ا شيردراشرف شاه 

مردم افغان مقيم شيراز و ساير باشندگان سنى مذهب و قبايل عرب 

هزار نفر براى مقابله با نادر آماده  ٢٠تهيه ديد و با همه مشکالت 

دسامبر نادر نيز بسوى شيراز حرکت کرد و در  ٢٤کرد. در 

نزديکى شهر در محل زرقان با قواى افغانى مواجه گرديد. جنگ 

بار ديگر برترى خود را بر اردوى  آغاز شد. توپخانه نادر يک

افغانى ثابت ساخت و با همه مقاومت، اشرف از نادر شکست 

خورد و به شيراز عقب نشست. نادر شهر را به محاصره کشيد. 

اشرف چون حرمش درقزوين تحت محاصره دشمن قرار داشت ، 

لهذا توسط سيدالخان سپهساالر و مال زعفران باب مذاکره را در 

باز کرد. نادر رهائى خاندان اسير صفوى رابا تسليم  اردوى نادر

 دشمن شرط گذاشت. شاه اشرف از جمله اسراى صفوى دو زن

ومالزعفران براى نادر فرستادو  خاندان مذکور را توسط سيدالخان 
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تا حرم او از قزوين برسد. نادر که از  مذاکره را طول داد

گر انديشمند محاصره کردن شيراز و اشتعال جنگهاى طوالنى دي

و منتظربود  بود ، نمى خواست کار را بر شاه اشرف سخت تر کند

بدون جنگ تسليم شود. اما اشرف که نمى خواست زنده بدشمن 

و يا زنان خود را در دست آنان بگذارد، همينکه حرم او  تسليم شود

حمود و شاه چون پانزده نفر زن مربوط شاه م، از قزوين رسيد

و بردن همه ايشان به سوارى اسپ و  ندوداشرف و خاندان او ب

طى منازل در شب و روز ناممکن بود و از طرف ديگرگذاشتن 

زنان در دست دشمن مخالف عنعنه افغانى بود، لهذاخواست آنانى 

بکشد، اما دست خودش يارى نميداد، پس  را که نميتواند ببرد

ود نفر از زنان را از تيغ بکشد و خ ١٣خواجه سرائى بگذاشت تا 

تنها دونفر از زنان جوان خود را با دونفر از زنان خاندان صفوى 

خان ناصرى و دو صد  خان برداشت وبا اتفاق سر لشکر خود سيدال

سواراز جنگجويان افغانى شبانه از شهر خارج شد و با شمشير 

راهى از دل دشمن باز کرد و با شتاب تمام بسوى شرق کشيد.سپاه 

افغانهاى را که در  عده ل شدند و آننادر با عجله به شهر داخ

شيراز فرصت فرار نيافته بودند ، همگى را اسيرگرفتند و به 

اصفهان فرستاده شدند تا درمحضر مردم اصفهان اعدام شوند، اما 

مال زعفران )شاعر و اديب زبان پشتو( هنگام عبور از رودخانه 

 ( ٥٨)خودش را به رودخانه انداخت تا ذلت اسارت دشمن را نکشد.

در محل پل فساد مالپير  و ى نادر، شاه اشرف را دنبال کردندقوا

روحانى و پير و مرشد   که شخصيت« مياجى»محمد معروف به 

شاه محمود و شاه اشرف بود با عده کمى جلو تعقيب کنندگان را 

گرفت و درجلوگيرى آنان پايدارى نمود تا آنجاکه سرش را در اين 
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اشرف و همراهان او اين موقع را مسير راه از دست داد، اما به 

 ساخت تا خود را از تيرس نيروهاى نادر نجات بدهد. 

بهر حال، اشرف پس از آنکه از نادر شکست خورد ديگر نتوانست 

 ١٧٣٠سپاهى غرض مقابله با نادر آماده کند و درفبرورى سال 

بناچار راهى قندهار شد و بعد از آنکه ازکرمان و دشت لوت 

ديگر خود را از پيگرد سپاهيان نادر  ارد سيستان گرديدوو گذشت،

در « صفار» و « لکى»در امان يافت. بنابراين وقتى در حوالى 

برادر شاه ،حسين شاهاز جانب هملند سفلى رسيد، مطلع شد که 

د، نقصد از ميان بردن او را دارافرادی گماشته شده اند و  محمود

 ١٧٣٠در ماه مارس   رد.لذا سعى کرد که به بلوچستان پناه بب

حسين هوتکى موسوم به  ء يکى از گماشتگان شاه بضرب گلوله

ابراهيم به قتل رسيد. و گويا به انتقام مرگ شاه محمودبرادر شاه 

 حسين کشته شد. 

آورد  خان مؤلف جهانگشاى نادرى مى فرهنگ ازقول ميرزا مهدى

ى از  فران نامهاشرف، يکنفر بنام ُمالّ زع  که اندکى بعد از قتل شاه

حسين براى نادر ، در سنندج آورد که در آن تقاضا شده  جانب شاه

محمود را که در شيراز گرفتار  مانده شاه تا اوالد وزنان باقى بود

شده بودند به قندهار بفرستند وضمنا  براى اثبات دوستى خود 

به اين تفصيل که چون ؛ بيان کرده بود اشرف را  تفصيل قتل شاه

حسين  کنار هيرمند از راه ميانه آهنگ بلوچستان کرد، شاهوى از 

خان بلوچ  به تعقيب او به قلعه لکى در گرمسير وارد شد و ابراهيم

مالزم خود را به تعقيب و قتل او مأمور کرد. در اين وقت 

اشرف در زردکوه واقع در سفالى شورابک بود. ابراهيم نام او  شاه

مهدزّرين عليا و بنات خاقان » را به ضرب گلوله از پا درآورده

حسين هوتکى  را با خود به قندهار آورد. بعدها شاه« مغفور
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محمود  تن از وابستگان شاه ١٤وابستگان حرم شاهى صفوى را با 

سال ٨( و ٥٩هوتکى که درگرو نادرافشار بودند معاوضه نمود. )

بعد خود شاه حسين هوتکى نيز بدست نادرافشار در قندهار شکسته 

 و به مازندران تبعيد و در آنجا از بين برده شد.  شد

 

 سجايا وشخصيت شاه اشرف : 

کروسينسکى، کشيش پولندى که خود هنگام محاصره و فتح 

اصفهان حضور داشته و چندين بار موفق به صحبت و ديدار با شاه 

اشرف  »گويد: محمود و شاه اشرف شده، در مورد اشرف مى

، مردى جنگ ديده وکار آزموده بود بامحمود ازقندهار آمده بود

  کردند، عاقل و صاحب يى از سپاه تحت فرمان او عمل مى ودسته

رأى و شجاع و مدبر و خيرخواه مردم و متواضع و بسيار 

در  مهربان بود. از آن سبب نيز سپاه به او ميلـى وافر داشتند.

محل گلناباد طالب صلح بود و در دماغ محمود هوس پادشاهى عجم 

فتاده بود. اشرف چون رغبت صلح اظهار نمود، محمود از او ا

دلگير شد. اشرف از اين حالت آگاه گشته، غالبأ از خوف و تحاشى 

خالـى نبود. در محاصره اصفهان که درسراى شاهى آذوقه نبود، 

اشرف اطالع حاصل کرده براى شاه، هزارمن آذوقه فرستاد و 

به سپاه تابع خود دهد... مکتوب نوشت و از شاه خزينه خواست که 

محمود از قضيه آگاه گشته و بخاطرش تغيير راه يافته آشکار نکرد 

وبعد از چند روز اشرف را از اصفهان دور کرد و جهت دفع 

لشکر امدادى اصفهان به اطراف اصفهان فرستاد. چون اصفهان 

فتح شد، اشرف را به حضور طلبيده از او بازخواست نمود که چرا 

اه سلطان حسين فرستادى ؟ وخطاب وعتاب کرده بزندانش آذوقه بش

فرستاد، ليکن درزندان احترامش مى کرد چراکه محمود آبروى 
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خان و شيخ افاغنه  هللا فر را از حسن تدبير اشرف و اماندولت و ظ

. اشرف در حال پادشاهى خود اظهار رفق و مال پير محمد( داشت )

ها  ف و اکناف آدمماليمت و تواضع و عدالت نمود و به اطرا

مردم در امن و امان و ايران   ها نوشت که من بعد فرستاد و نوشته

 ( ٦٠« )بايد آباد باشد نه خراب.

از کارهاى ماندگار اشرف در ايران، يکى کتاب بسيار مهم و 

است. که بدستور او در مورد « تذکره الملوک »ارزشمند 

عنى ادارى حکومت صفوى در سال دوم سلطنتش ي سازمان

ميالدى نوشته شده است و ظاهرأ به منظور فراگيرى فن  ١٧٢٦در

حکومت و اداره براى افغانهاى حاکم بر سرنوشت ايران، به ميان 

اهميت تاريخى برخوردار است  آمده است. اين کتاب از يک چنان 

که پروفسور مينورسکى را وا داشت تا آن را تحشيه و تعليق کرده 

آن را بچاپ برساند. پروفسور  با مقدمه جامع و مفصلـى

مينورسکى در اين مقدمه پس از تعيين ارزش آثار نويسندگان 

اروپايى از قبيل، شاردن و کمپفر و سانسون و دوبرين و غيره 

تاليف آنان شرح و توصيف محض است در حاليکه  »گويد:  مى

« نمايا ند. تذکره الملوک روح واقعى دستگاه ادارى صفويه را مى

(٦١ ) 

و ديگر، ضرب مسکوکات طالى اشرفى و نقره اشرفى در د

اصفهان است که بمناسبت جلوس خود بر تختگاه اصفهان به ضرب 

آن اقدام ورزيد. اين مسکوکات بدليل عيار بلند خود، از ارزش 

خاص در ايران و افغانستان برخوردار بودند و تا هنوز هم شهرت 

وکات شاه اشرف اين اند. در روى برخى از مسک خود را حفظ کرده

 بيت نقر شده بود : 

 رفى اثر نام آن جناب رسيدــــــبه اش
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 شرف زسکه اشرف به آفتاب رسيد

بقول داکترجاويد، درمسجداصفهان کتيبه يى درچهارفردعربى، 

» فارسى بروى خشت کاشى برنگ طالئى وجودداشت که درآن

 ( ٤٧خوانده ميشد.)اوستا، « اشرف السلطان السالطين

 در باره شاه اشرف گفته است: « بى بى زينبو»ن افغان بنام يک ز

 که زمرى دى ، شاه اشرف د جنگ زمرى دى

 اشرف ته کام رانغى خکه نادر پراشرف برى دى

ترجمه: )شاه اشرف در ميدان جنگ چون شير بود ، چون قوم 

 کمکش نکرد، نادر براو پيروزشد ( 

 

 ارزيابى و نتيجه گيرى: 

دادهاى اين مرحله از تاريخ کشور، به اين ازشرح حوادث و رخ

 نتيجه ميرسيم که : 

ـ افغانها مردمان سلحشور و آزادى خواهى اند که هرگاه  ١         

نيروهاى بيگانه برکشور و سرزمين شان تجاوز کند، موقتا سوز و 

درد ناشى از تجاوز را تحمل ميکنند، ولى هرگز تا آخرنميتوانند 

دگى متجاوزين را برگردن خودحمل کنند. يوغ ذلت و خوارى وبر

سرانجام به پا برميخيزند و انتقام آن همه بى احترامى و هتک 

 حرمت وغارت وچپاول را از متجاوزين ميگيرند.

ـ درس ديگرى که از طغيان محمود افغان برضد سلطنت ٢        

مستبد صفوى بايد گرفت ، اينست که شاه محمود اگرچه براى 

ه يک کشور بزرگ چون ايران ، هنوز بسيار جوان سلطنت و ادار

 بودو براى مملکت دارى تجربه يى )بجز دو سه سال اداره قندهار(

 نداشت، مگر به مردم خود ثابت ساخت که جوانان کوهسار

افغانستان اگر بخواهند ،توانايى راه اندازى يک قيام عمومى يا يک 
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وآن را تا  شورش ضد استبدادى وضد بيگانه را بخوبى دارند

 پيروزى بردشمن ميتوانند رهبرى کنند. 

ـ نکته ديگرى که در اين ارزيابى مى بايستى بدان اشاره ٣        

کرد، اينست که گويى تاريخ رسالت عظيمى بردوش شاه محمود 

افغان گذاشته بود تا طومار سلطه رژيم مستبدو خون آشام صفوى 

دى را با پيروان راکه با رسمى ساختن مذهب شيعه دشمنى شدي

ساير مذاهب اسالمى دامن زد، وبه اين بهانه خون صدها هزار 

انسان بيگناه هموطن را محض به بهانه داشتن مذهب غير شيعه بر 

زمين ريخته بود، درهم بپيچد وبه زباله دان تاريخ سپرد.شاه 

محمود با اين کار خود گريبان ميليونها انسان زحمت کش ايرانى و 

چنگال شاهان بى رحم وسفاک وبيکفايت صفوى براى  افغان را از

سال تسلط خود، از آغاز  ٢٢٠ابدکوتاه ساخت. رژيمى که در طول 

تا انجامش بخون ريزى، بيرحمى، برادرکشى، فساد و تزوير و 

کردن، انسان را  خودکامگى مطلق گذشت . رژيمى که، زنده کباب

کردن و مقصر  در ديگ جوش انداختن، شکم دريدن و با تبر دونيم

را زنده پوست کندن و گوشت دشمن را خام خوردن ، مثله کردن و 

معيوب ساختن انسانها از ابتکارات او بود. رژيمى که شاهان آن 

درعين ادعاى مرشدى و پيشوايى با سفاکى وبيرحمى، بربرادر و 

زن و فرزندان وحتى مادرخودشان رحم نمى آوردند. با درنظر 

و ناروائى ها و اجحاف و استبداد مذهبى و داشت اين همه فساد 

سياسى و فرهنگى ، بايستى مردم ايران، و بخصوص اقليت هاى 

مذهبى، طغيان محمود افغان را براى سقوط دولت صفويه به فال 

نيک گرفته باشند،زيرا نجات ايران از دست استبداد مذهبى دولت 

ز نجات صفوى از توان ملت ايران خارج بود، چنانکه امروزه ني

ملت ايران ازسلطه روحانيت شيعه کارآسانى نيست و بدون ترديد 
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بسيارى از دگرانديشان وروشنفکران ايرانى بشمول طيف وسيع 

مردم و نسل جوان ايران که طالب آزاديهاى مدنى اند، چشم انتظار 

فرصتى اند که دستى از غيب بيرون آيد وکارى بکند.واگر چنين 

نجات ملت ايران کارى بکند، مردم بايد از دستى پيدا بشود و براى 

 آن متشکر و سپاسگزار باشد.

ـ ما نمى گوئيم که افغانهاى فاتح اصفهان، بهتر از ُعّمال 4         

وکارگزاران صفوى بر قندهار وهرات و طبسين عمل کرده اند، 

يکى از ازکارهاى »اما گروسينسکى شاهدان عينى ميگويد: 

سند پادشاهى ايران ، عمل انسانى وى نخستين او) محمود( درم

هاى اول  درحمل آذوقه براى مردم قطحى زده اصفهان بود. در ماه

سلطنت خود با ميانه روى که مايه اعجاب ايرانيان شده بود، 

کرد. او تا آن حد از عقل سليم برخوردار بود که بى  فرمانروائى مى

ادارى دستگاه گى افغانها را براى قبضه کردن امور پيچيده  تجربه

سلطنت صفوى تشخيص دهد. از اين سبب او وزيران و ماموران 

عالـى رتبه را در مقامشان ابقا کرد و در پهلوى هر يک از آنان 

يک افغان را گماشت. افغانها جدأ متوجه کارداران ايرانى بودند تا 

گيرى نشوند و بالنتيجه ايران در اوايل سلطنت  مايه فساد و رشوه

حکومتى برتر از آنچه در نيم قرن گذشته داشت، محمود از 

برخوردار گرديد.شاه محمود آنانى را که نسبت به شاه و وطن خود 

خيانت ورزيده بودند و عمل جاسوسى به نفع افغانها انجام داده 

گفت از کسانى که  بودند يا اعدام نمود يا زندانى ساخت . او علنأ مى

توان چشم نيکى داشت  ند، نمىا به شاه و دولت خود خيانت ورزيده

و در صورت اقتضاى فرصت در مورد وى نيز راه خيانت پيش 

( ٢٢١، لکهارت، ص٦٣خواهند گرفت. )تاريخ سياح مسيحى، ص

البته قشون فاتح هنوز ظلم و ستم و ناروائيهاى که ازجانب عمال 
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صفوى وبا تجويز روحانيت شيعه درطول دوره استيالى صفوى 

مال شده بود فراموش نکرده بودند، وبخاطر برمردم قندهار اع

آوردن آن گذشته تلخ و ناهنجار، طبيعتا حس انتقام کشى را در افراد 

مهاجم وفاتح تقويت مى بخشيد و موجب بروز خشونت و اعمالى 

شدکه خوشبينى روزهاى نخستين فتح اصفهان را از ميان برد و 

ه ان رانسبت بکينه و نفرت مردم اير متناسب به عملکرد فاتحان،

افغانها بيشتر وبيشتر ساخت و آنهارا وادار به مقاومت نمود 

وسرانجام به شکست اشغال گران انجاميد.فراموش نبايد کردکه 

تبليغات روحانيت سنى در شدت عمل فاتحان برمردم ايران بى 

تاثير نبوده است ، چه روحانيت سنى حجاز براى حاجى ميرويس 

اگرمسلمانى يک مسيحى »بودند که: پدر شاه محمود فتواداده 

محارب را بکشد، يک ثواب کرده است، اما کسى که يک ايرانى) 

شيعه( را بکشد، ثوابى کرده است که اجرآن هفتادباربيشتر 

، ص ١٣٨٢سقوط اصفهان بروايت کروسينسکى، چاپ «)است.

( برمبناى اين فتواى شرعى ، قشون فاتح اگرکشته اند يا غارت ٣٢

مال مردم را به غنيمت برده اند، در واقع بدستورات  کرده اند و

مذهبى خود عمل کرده اند، همانگونه که سربازان قزل باش، 

بدستور مرشد اعظم شاه اسماعيل وفتواى روحانيت شيعه که حکم 

ثواب قتل يک سنى مقابل ثواب قتل پنج کافرحربى »داده بودند:

مال شان حالل  است . نکاح با سنى مجاز نيست. خون شان هدر و

است، و واجب است که شکم زنان حامله آنهارا شگافته بچه هاى 

ذکور شان را نيز به نيزه زنند.خريدو فروش سنيان نيزحالل است 

)پس از هزار و « ، زيراکه خارج از حريت اسالميه اند..

( اهل تسنن را شکم دريدند يا با تبر دونيم ٧٢٦چهارصدسال، ص 

نداختند ويا زنده پوست کندند و ... و... کردندويا در آب جوش ا
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اجازه بدهيد بپرسيم که در کجاى اين فتواهاى فقهى، عدالت اسالمى 

و انصاف خداوندى و رحم وشفقت انسانى وجود دارد. کدام عقل 

سليم و وجدان طيبى ميتواند به پذيردکه کشتن يک مسلمان توسط 

مادر،يک  مسلمان ديگر و به سرنيزه کشيدن کودک حتى درشکم

امرشرعى واسالمى است و مرتکبين آن مستوجب ثواب ورفتن به 

بهشت خواهندبود؟ مابه عنوان انسانهاى روشنفکر که از مدتيست 

در مدينه فاضله دموکراسى، درغرب بسر ميبريم ، و مى بينيم که 

دراين جوامع هرکس با هرعقيده و هردين و هرآئين ، درکنار هم 

بخود حق نمى دهد تا کسى را بخاطر زندگى ميکنند، وهيچکس 

اختالف دين، عقيده ، جنسيت، مليت يا رنگ بچشم حقارت ببيند و 

توهين کند، احيانا  اگربراى ما يک چنين فتواى صادر شودکه براى 

کمايى ثواب هرکجا سنى يا شيعه ويا پيروان اديان ديگر را يافتيد 

زچنين بکوشيد تادر آن دنيا بهشت نصيب تان بشود، آيا ا

دستورمذهبى پيروى خواهيم نمود؟ فکرميکنم هرگزنه، مگر آنکه 

بيمار روانى باشيم. پس چرا درايران عهدصفوى و ترکيه عثمانى 

پس از اعالم مذهب شيعه به عنوان مذهب رسمى، چنين کشتارهاى 

مقدس صورت گرفت و چرا هيچيک از پيشوايان مذهبى و دينى 

که «دکانداران دين»اين است که مانع اين جنايات نشدند.واقعيت 

علت وجودى خود رادر گرم داشتن تنور اختالفات مذهبى ميجستند، 

سبب اين همه دشمنيهاو اعمال غير انسانى شده اند.نگاهى به تاريخ 

مذاهب اسالمى روشن ميسازد که در طول تاريخ پيدايش مذاهب 

وف ّرق، رهبران و پيشوايان هريک از مذاهب وفرق اسالمى ، 

تنهاپيروان خود را مسلمانان راستين گفته و ف ّرق ديگر را مشرک 

وزنديق وکافر شمرده اند. و وقتى برگروه مخالف خود غالب آمده 

اند، از هيچ عمل وحشيانه در حق طرف مقابل دريغ نورزيده اند و 
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برسرآن اعمال غير انسانى خود، کاله شرعى گذاشته و طرف را 

اند. پس عامل وعلت اصلى اين همه  مستوجب اشد مجازات دانسته

افتراق و اختالف وخونريزيها، رهبران وپيشوايان فرق ومذاهب 

اسالمى اند که پيروان خود را بجاى اينکه درس برادرى وبرابرى 

و نوع پرورى و انسان دوستى و احترام متقابل بدهند،وال اقل 

بگويند: کسانيکه پيغمبرشان محمدوکتابشان قرآن است، همه 

سلمان و فرقى از همديگرخود ندارند، برعکس با ترديد باورها م

ومعتقدات فرقه هاى ديگر، درس نفاق وکينه توزى ودشمنى داده 

اند و مردم خوشباور وساده لوح را به جان هم انداخته اند و خود 

سود برده اند. تا امروز هم آنکه روغن بريز بر آتش اختالف و دو 

ت، روحانيت متنفذ ) شيعى و سنى( پاره گى عقيدتى بوده و هس

است که براى منافع وصالح کارخود، از دين فروشگاه پرمشترى 

ويک سوپر مارکيت پرسودى ساخته که در آن با تزوير ورياکارى 

متاع ثواب و گناه وسند رفتن به بهشت در برابر انجام عمل 

رقه غيرانسانى و تروريستى داده ميشود و با ايجاد دره تنافر ميان فـ

هاى مختلف اسالمى، نمى گذارد مردم مثل انسان هاى خرد ورز و 

عاقل شرافت مندانه درکنار هم زندگى کنند.و انرژى و توان خود 

را در جهت ارتقاى سطح زندگى خود و همنوعان خود بکار گيرند 

واز مزاياى آن لذت ببرند.دکترشفا دانشمندايرانى بر اثر تحقيقات 

ومذهب دارد،بدون تعصب اذعان  وسيعى که در عرصه دين

ميداردکه :مکتب شيعه از همان زمان بنيانگذارى خود با تسنن که 

آئين حکومتى دستگاه خالفت اسالمى بود، دشمنى داشت، ولى اين 

دشمنى به سطح ناسزاگوئى و اهانت وقيحانه به سه خليفه اول از 

ه چهارم خلفاى راشدين تنزل نيافته بود. سنيان هم هيچگاهى به خليف

شان )على بن ابى طالب( توهين وبدگوئى نکردند وحتى به خاندان 
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على نيزبا آنکه به امامت آنان قايل نبودند، دشنام نگفتند، مگراين 

نسبت هاى رکيک وکارهايى از قبيل عمرکشان و عمرسوزان 

نگذاشت کسانيکه پيغمبرشان و دين »وساير طعن ولعن هايى که 

فقط با رويکار آمدن « وبرادر باشند شان يکى است باهم همراه

صفويه در ايران، رونق گرفت. سالطين صفوى بخاطر پيشبرد 

اهداف سياسى خود به بهره بردارى از اين نفاق انگيزى دکانداران 

دين نياز داشتند]و بنابرين شيعه را به عنوان مذهب رسمى و 

 حکومتى اعالم داشتند وسپس تعميم بخشيدن آن را در ميان اهل

تسنن با گردن زدنها وشکم دريدنها وشکنجه هاى غير انسانى 

همراه ساختند.وشاه اسماعيل در دوشبانه روز بيست هزار مردم 

سنى را در تبريزکه زبان به لعن سه خليفه اول نکشوده بودند، با 

قاضى »تبر به دونيم کرد.[ و بالمقابل درترکيه عثمانى نقيبان و

و احمقانه يى در مورد اهل تشيع  هاى آنان فتاوى زشت« القضات

صادر کردند که دست کمى از فتاوى مجتهدان عظام اصفهان در 

مورد اهل تسنن نداشت و بنابرين چهل هزار شيعه در ترکيه به 

جرم شيعه بودن سربه نيست شدند.دانشمندمزبور مى افزايد: از 

تا امروز، هزاران حديث « اصول کافى»زمان تاليف و انتشار

بزرگ در مذمت اهل تسنن و توهين به معتقدات و کوچک و

مقدسات آنها در کتب احاديث و روايات شيعه نقل شده است. شيخ 

االسالم مال محمدباقر مجلسى قهرمان مبارزه باتسنن در عهد شاه 

سلطان حسين صفوى ، که همه تالش خود راصرف آزار و اذيت 

رذم سنيان از سنيان ايران کرد، به تنهايى بيش از هزار حديث د

خود بيرون داد.البته اين دشمنيها و اتهامات جنبه متقابل خود را 

داشت وروحانيت سنى ترکيه عثمانى در صدورفتواهاى زشت تر 
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از مالها و شيوخ شيعه دست کمى نداشتند.)توضيح المسايل ، ص 

٢٦٠-٢٥٩ ) 

 عارف فرزانه فريدالدين عطاردر اسرارنامه ميگويد: 

 گـرفتار على ماندى و بوبکر     رزرق و پـرمکرز نـادانى دلى پ

 ندانم تا خدا را کى پرستى ؟      همه عمر اندرين محنت نشستى

ـ متاسفانه، يکى ازخصوصيات جنگ هاى مذهبى که درآن ٥       

رهبران دينى نقش تعيين کننده دارند، کشتن وغارت دارائى مردم و 

قام مقايسه ميتوان است . و درم« ملل مغلوب به عنوان )غنيمت

گفت: ظلم و ستمى که مردم ايران از دست شورشيان افغان ديده 

اند، در مقايسه با ستم وناروائيهاى که مردمان بخش هاى اشغالى 

افغانستان توسط قزلباشان صفوى ديده اند ،شايد شديدتر نبوده باشد. 

بدون ترديد سطح درک شورشيان افغان، اوال  درسطح بينش اقليت 

مذهبى و قومى ايران بودکه بيشتر برانتقام کشى ازحاکميت  هاى

متعصب دينى استوار و رهنماى عمل شان فتواهاى مذهبى بود. 

وثانيا  درزير تاثير باورهاى مذهبى ، هرعملى که درحق اهل تشيع 

انجام ميدادند، آنرا يک عمل روا و مشروع تلقى ميکردند، زيرا 

مان ملل خبرى بود و نه درآن زمان، نه ازحقوق بشر و ساز

 (BBC)ازتمدن و پيشرفت امروزى ورسانه هاى گروهى مثل: 

وغيره اثرى، اما درپايان قرن بيستم که بشر دراوج تمدن وپيشرفت 

قدم گذاشت و درعرصه دانش وتکنالوژى بدست آوردهاى شگفت 

انگيزى نايل گرديد وبا آفرينش انواع وسايل رفاهى يا تباهى و 

باطات جمعى ، و انفجار اطالعات سمعى وبصرى پيشرفت در ارت

)چون: مجالت، کتب، روزنامه ها، راديو وتلويزيون وتلفن مبايل و 

ستاليت)ماهواره( وکامپيوترو انترنت وفکس و ميدياى کامل، 

وغيره( جهان را به دهکده کوچکى مبدل ساخته است، چرا رهبران 
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شيخ و پيرو جهادى که هريک خود را پروفسور ،استادالهيات ، 

مرشد وعالم عرصه دين ومذهب ميشمردند، مرتکب آن همه 

جنايات درحق مردم کشورخود و بخصوص شهريان کابل گرديدند؟ 

جناياتيکه که نظير آن را درهيچ کتاب تاريخ و داستان جنايى 

نميتوان يافت و شنيدن آن هنوزهم موبراندام انسان راست ميکند. 

ند که پس از اشغال کابل وساير مگرهمين جهاديهاى افغان نبود

، بدستور رهبران تنظيمى خويش پستان ١٩٩٢شهرهاى کشور در

هاى زنان را بريدند و در بيرلهاى انبار کردند؟ مگرهمانهائيکه 

برفرق مردم بى دفاع کابل ميخ هاى شش انچه کوبيدند، خود را 

جهادى نميگفتند؟ مگرآنهايى که انسانها را زنده در کوره هاى 

پزى سوختاندند، وزنان را به صليب کشيدند، ومردان را  خشت

زنده از چنگک قصابى آويزان کردند ، همين مجاهدين نبودند ؟ 

مگر همين مجاهدين نبودند که بردخترو زن و ناموس مردم تجاوز 

کردند. دارائى هاى مردم را بغارت بردند و بردارائى هاى عامه 

ات توليدى را از بيخ وبن دل نسوختاندند، کارخانه جات وفابريک

نابودکردند وشهر کابل را به خاکدان سياه مبدل و درواقع تمدنى را 

برباد دادند وحتى سالح هاى ثقيله چون تانکها و زره پوشهارا 

بشمول بس هاى شهرى به پاکستان برده به نرخ آهن پاره فروختند. 

رهبران جهادى که هريک ،از مدرک کشتار وغارت مردم 

وطن خود، صدها ميليون دالر دربانکهاى خارج ذخيره  وويرانى

کرده اند، با اين همه ستمى که برمردم و وطن خود روا داشته اند، 

چراازمردم خجالت نميکشند.وهنگام خطابه دادن خود را قهرمان 

نجات ملت وانمودميکنند؟! ستم وناروائيهاى که اکثر اين رهبران 

مرتکب شدند،بدون درحق مردم خود درپايان قرن بيستم 

ترديدازسوى شورشيان افغان درحق مردم اصفهان اجرانشده ورنه 
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ناظران اروپائى آنرا ضبط وثبت ميکردند.پس يک بار ديگر به اين 

نتيجه ميرسيم که پيشوايان مذهبى در مشتعل کردن جنگ هاى 

خانمانسوز مذهبى نقش محورى دارندومسؤول تمام خونريزيهاى 

فتوا هاى شرعى خود در ميان پيروان خوشباور اندکه آنها با صدور

 مذاهب وفرقه هاى مختلف برزمين ريخته اند.

نسل هاى افغانى بايد توجه داشته باشند که ،جانشينان  -6         

ميرويسخان ، بجاى آنکه حاکميت ملى را در داخل کشور توسعه و 

استحکام بخشند، فقط از روى شور جوانى و احساسات مذهبى و 

يت پشتون والى، بدون محاسبه دقيق تواناييها و ظرفيت هاى حم

افغانى براى اداره يک کشوربزرگ تاريخى ، خواستند دامنه 

حاکميت افغانى را به درون قلمرو صفوى ايران گسترش دهند، 

درحاليکه فتح پايتخت يا چند واليت يک کشور چيزى و اداره 

رايط فقدان کشورى بزرگ چون ايران ،چيز ديگرى بود و درش

رجال مجرب و کاردان و کارآزموده، اداره يک چنين مملکتى از 

توان يک عده جنگجويان سلحشور و بيباک و فداکار، کار بسيار 

دشوارو ناممکنى بود. به همين دليل همه افغانهاى که به طمع فتح 

واشغال ايران کمر بسته بودند، از روزيکه از قندهار بيرون شدند 

خود يک روز آرام و بى دغدغه نديدند وسرانجام تا پايان عمر 

هزار نيروى مهاجم وسى هزار اعضاى  ٢٠تمامى شان) درحدود 

خانواده هاى شان که به امر شاه محمود از قندهار به اصفهان کوچ 

کرده بودند( توسط مردم ايران وبخصوص بدستور نادرافشار قتل 

  عام گرديدند.

درجنگ دامغان از وقتی شاه اشرف  ١٧٢٩درماه نومبر

 جنگجوی خود را از دست داد ١٢٠٠٠ شکست خوردنادرافشار

جای عقب نشينی دراصفهان به به وبناچار با بقيه لشکر خود 
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  تمام افغانانىرفت و نادر به اصفهان وارد شد.بدستور نادر شيراز 

که در شهر باقى مانده بودند و يا خود را پنهان کرده بودند، قتل 

با اين تعداد بايد اعضای خانواده های فاتحان افغانی عام گرديدند. 

 را در اصفهان عالوه کنيم. 

ميالدى نادرافشار طومار دولت هوتکى  ١٧٣٨وسرانجام در 

قندهار را در هم پيچيد، وسران خاندان هوتک غلجايى را ازقندهار 

 به مازندران وبخارا وبلخ و غيره نقاط دوردست تبعيد و نابود کرد. 

رفته، دولتى که ميرويس خان اساس گذاشت وبه دولت روى هم

هوتکى قندهارمعروف شد، تقريباْسى سال دوام کرد. اما 

بنابرخصلت مناسبات فئودالى، بزودى ميان پسران عمو و سران 

  نظامى واعيان اختالف پيداشد وباعث سقوط آن دولت گرديد.

( ١٧٤٧از زمان ميرويسخان تا تاسيس دولت مستقل افغانستان)در 

ابدالى ظهور نمود  خانسى سال طول کشيد تاشخصيتى چون احمد

و او توانست با مشورت و همکارى رجال مجرب افغانى قلمرو 

حاکميت افغانى را در چوکات متين تروبا دوامترى پى ريزى نمايد 

 که تا امروز دوام آورده است.

 

 : ی سوممآخذ و زيرنويسها

ت، اما از آنجا که بحث ٭ گرچه اين فصل ادامه فصل دوم اس

وفحص برسقوط اصفهان پاى تخت ايران عهد صفوى توسط 

افغانان وبالنتيجه سرنگونى رژيم صفوى ، از حساسيت خاصى در 

« افغانستانى»حلقات ايرانى وافغانهاى که خود را در اين اواخر 

مبتنى بر  عنوان ميکنند، برخوردار است ، نگارنده اين بحث را

ساخته که استوارتبى و چشم ديدهاى شاهدان عينى مدارک و اسناد ک
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درصحنه سقوط اصفهان حضور داشته اند و سپس برداشتها 

 شتهاى خود را بصورت رساله و کتاب بيرون داده اند..دوياد

تاريخ سياح مسيحى تحشيه و تعليق فقير محمدخيرخواه ، کابل  -١

  ١٢-١٠ش،، ص  ١٣٦٣

، ١٣٦٤ه عماد،تهران لکهارت،انقراض دولت صفوى ، ترجم -٢

  ٥٥٥ص 

  ٢٨تاريخ سياح مسيحى، ص  -٣

  ١٥١لکهارت، همان اثر،ص  -٤

) بحواله لکهارت ٤٤محمدخليل مرعشى ،مجمع التواريخ ،ص  -٥

 ( ١٣١، حواشى ص 

  ١٥١لکهارت، همانجا، ص  -٦

  ١٥٢-١٥٠لکهارت، همان، ص  -٧

  ٦٣کروسينسکى، همان اثر، ص  -٨

  ١٥٧، ١٥١ص لکهارت ، همان اثر،  -٩

ايران ،کلده وشوش، تاليف، مادام ژان ديوالفوا، شواليه لژيون  -١٠

، ترجمه شادروان علمى ١٨٨٧دونور، افسر اکادمى، پاريس 

 ١٣٧٧محمدفره وشى، به کوشش دکتر بهرام فره وشى، چاپ 

  ٢٥٧-٢٥٦دانشگاه تهران، ص 

  ٢٥٧همان اثر، ص  -١١

  ١٦٤-١٦٣لکهارت،همان اثر، ص  -١٢

، بحواله ٣، ص ٨١کيوان )مردم(، شماره  -حدادهللا قدرت ا- ١٣

 تاريخ منظم ناصرى 

است ومفهوم آن اين است که اقليت « ُجل پا»ُجلفا ، دراصل  -٭

هاى مذهبى مانند، ارامنه، يهوديان وزرتشتيان مجبور بودند در 

تامردم مسلمان آنهارا بشناسند و به آنها  پاى خود جل )پارچه( ببندند
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هند. اين عمل فاشيستى محصول ذهن آخندو روحانيت حاکم دست ند

 در ايران بود. 

مقايسه شودبا تاريخ سياح ١٥٦لکهارت، همان اثر، ص  -١٤

  ٤٠مسيحى، ص 

  ٥١سقوط اصفهان به روايت کروسنيسکى ، ص  -١٥

  ١٨١، لکهارت، همان اثر، ص ٣٩تاريخ سياح مسيحى، ص  -١٦

  ١٩٣رت، ص ،لکها٤٢تاريخ سياح مسيحى، ص  -١٧

  ٥٩سقوط اصفهان به روايت کروسنيسکى ، ص -١٨

  ٦٠همان اثر، ص  - ١٩

، ترجمه دکترسيداحمد موسوى، ١جى، پى، تيت، سيستان، ج  -٢٠

  ٤٢ببعد، تاريخ سياح مسيحى، ص ١٥٤، ص ١٣٧٤طبع تهران 

  ١٩٥، ١٨٧لکهارت،همان اثر، ص  - ٢١

  ٧٦٠ص ،  ،٢دکتر شفا، پس از هزار وچهارصد سال، ج  -٢٢

  ١٩٥، ١٨٧لکهارت،همان اثر، ص  -٢٣

  ١٩٩-١٩٨لکهارت، صفحات  -٢٤

شفا، همان اثر، رستم التواريخ ، نوشته محمدهاشم آصف،  -٢٥

 ١۶٢،چاپ مشيری، ص  ١٣٤٨چاپ تهران ، 

  ٦١سقوط اصفهان به روايت کروسنيسکى ، ص  -٢٦

، تاريخ سياح مسيحى، صفحات ٢٠١-٢٠٠لکهارت، صفحات -٢٧

٥٠ -٤٩  

، لکهارت، ٩٤، ص١فرهنگ، افغانستان درپنج قرن اخير،ج-٢٨

، سقوط ٦٣، تاريخ سياح مسيحى ص٢١٩اثر قبل الذکر، ص 

  ٧٧-٧٦اصهان ، بروايت کروسينسکى، ص 

، سقوط اصهان ١٣-١٢اريخ سياح مسيحى، کابل، ص ت -٢٩

  ٤٦بروايت کروسينسکى، ص 
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، ٦٣ى ص ، تاريخ سسياح مسيح٢٢١لکهارت، همان اثر،  -٣٠

  ٦٣سقوط اصفهان به روايت کروسنيسکى، ص

  ٢٣٢، لکهارت، ص ٥١تاريخ سياح مسيحى، ص  -٣١

، سقوط ٥١، تاريخ سياح مسيحى، ص٢٣٣لکهارت، ص -٣٢

 افهان به روايت کروسنيسکى ، 

 ، کروسينسکى تعداد درگزينى هارا صدهزار نوشته است. ٦٧ص 

  ٦٨سقوط اصفهان به روايت کروسنيسکى ، ص - ٣٣

  ٥٣، کروسينسکى، ص ٢٣٤لکهارت، ص  -٣٤

  ٥٧تاريخ سياح مسيحى، ص  -٣٥

، مقاله ٥مجله گوربت ، شماره چهارم،سال پنجم، ص  -٣٦

 زبردست خان بقلم آقاى حداد 

  ٧٢سقوط اصفهان ، بروايت کروسينسکى، ص  - ٣٧

،تاريخ سياح مسيحى، ٢٤٠-٢٣٩لکهارت، همانجا، صفحات  -٣٨

  ٦١-٦٠صفحات 

، سقوط ٦٤، تاريخ سياح مسيحى، ص ٣١٧لکهارت، ص  -٣٩

  ٧٥اصفهان بروايت کروسينسکى ، ص 

 همان منابع ، همانجا  -٤٠

،فرهنگ، ٨٠سقوط اصفهان به روايت کروسنيسکى، ص  -٤١

  ٩٥همان اثر، ص 

، سقوط اصفهان به روايت ٦٦تاريخ سياح مسيحى، ص -٤٢

  ٨٢کروسنيسکى ، ص 

  ٨٠روسنسکى، ص سقوط اصفهان بروايت ک - ٤٣

  ٧٩همان ، ص  -٤٥،               ٧٧همان اثر، ص  -٤٤

  ٣٢٨-٣٢٦، لکهارت، ص ٩٦-٩٥فرهنگ، همان اثر، ص  -٤٦
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براى اطالع بيشترازقرارداد تقسيم ايران ميان روسيه وترکيه  -٤٧

 کتاب انقراض سلسله صفويه  ٢٦٩وصفحه  ١٧رجوع شودبه فصل

  ٣٣٢لکهارت، ص  -٤٨

ور، اشرف افغان برتختگاه اصفهان، ترجمه دکتر دکترفل -٤٩

  ١٨ - ١٩، صص ١٣٦٧ابوالقاسم سرى، تهران 

  ٣٣٤-٣٣٣لکهارت، همانجا، صص  -٥٠

  ٩٦فرهنگ، همان اثر، ص  -٥١

لکهارت،  -١٩٥٣اشرف افغان برتختگاه اصفهان، ص  -٥٢

، درموردمحمدخان بلوچ بايد گفت که او يکى از ٣٣٦همانحا، ص 

بارسوخ بلوچ بود وچون اصفهان بوسيله نادرافشار  رجال معتبرو

فتح و اشرف افغان نيزشکست خورده به افغانستان بازگشته بود، 

اونيز وقتى ازترکيه برگشت وديد ورق برگشته است، راهى 

م او باهمدستى شيخ احمد مدنى ، ١٧٣٤درسال  ٠بلوچستان شد

هاى نادر  يکى ازاعراب خليج ، دست به قيام برضدنادر زد. ونيرو

افشار را درچندين نبرد به عقب نشينى وادار کرد. اما سرانجام در 

يکى از نبردها از نادرشکست خورده دستگير و به زندان سپرده 

محمدخان بلوچ ننگ اسارت را در دست نادر براى خود  ٠شد

توهينى بزرگ دانسته، خودش را با خنجراز ميان برد. نگارنده 

دت هاى اين مردشجاع بلوچى و قيام او مقالتى مفصل درمورد رشا

بر ضد نادر افشارنوشته است ودر مجله مليت هاى برادر درکابل 

ش بچاپ رسانده است، عالقمندان ميتوانندبه آن مجله ١٣٦٥درسال 

رقابت روس و انگليس در ايران و افغانستان ، -٥٤رجوع کنند.

، ٢٣-٢٢کارتولونزيو،ترجمه دکتر عباس آذرين ،صص -دکتر پيو

  ١٣٥٩بنگاه ترجمه و نشرکتاب ، تهران ، 
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-٣٤٠مقايسه شود بالکهارت، ص  ٩٧فرهنگ، ص  -٥٥

 انقراض سلسله صفويه  ١٨وفصل ٣٤١

  ٣٤٥-٣٤٤ص لکهارت  -٥٦

  ٣٨٣، ٣٧٣-٣٧٢لکهارت، صص  -٥٧

  ٣٣٥، ص ١غبار ، ج  - ٥٨

  ١٠١-١٠٠، ص ١فرهنگ، ج  -٥٩

  ٦٣کروسينسکى، همانجا، ص  -٦٠

   ٥٦٨، انقراض سلسله صفويه، ص لکهارت -٦١
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 فصل سوم ايمضم

 

 ضميمۀ اول

 

 برضد نادرافشار محمدخان بلوچ قیام 
 (سال جستجو پیدا شد 3۵مشده ایکه بعد از )گ

 
 محمدخان بلوچ،سفیر شاه اشرفبدربار عثمانی

 

( درکابل نوشته بودم ودرمجله 1۹۸۵ش )13۶۴] این مقاله را درسال 

مجبور بعد پس از آنکه ( به چاپ رسیده بود. 1۴)شماره  "های برادر ملیت"

 چاپ نا به ترک وطن شدم، خانه و اثاثیه ام به یغما رفتند وکتابها وآثارچاپی و

دلم بیشتربرای دواثر قلمی چاپ نشده  آنازبا اطالع نیز تاراج شدند. من 

  ام)سهم سیستان درمعارف اسالمی( وهمین مقاله ام می سوخت.

برای دریافت  این مقاله ام دونفرجوان بلوچ از 1۹۹۶درکشور سویدن درسال 

کیلومتر دور تر از استکهلم بدیدنم در شهرګوتنبرګ آمدند تا در باره  ۶00

شخصیت تاریخی محمدخان بلوچ  با من مصاحبه کنند و معلومات خود  را از 
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بخاطر نبود طریق رادیو بزبان  بلوچی بګوش هموطنان خود برسانند ولی 

مآخذ ومدارک  مورد نیاز مصاحبه بطور دلخواه انجام نګرفت  واز آن تاریخ 

به بعد هرکسی که از افغانستان با من تماس میګرفت در آخر صحبت میګفتم 

اګر میتوانی همین مقاله ام را از آرشیف مجالت درکتابخانه عامه کابل ویا 

. ولی هریکی باالخره جواب اکادمی علوم افغانستان پیداکرده برایم بفرست

ثور در آتش  ۸ثور توسط تفنګ داران ۷میداد که تمام مجالت ونشرات بعد از 

یافت نمیشود. باالخره  ۶0سوخته شده اند و چیزی ازنشرات سالهای دهه 

این ارزویم را بعد از  گ(داودفرهنمحمد انجنیرام )یکی از عزیزان هلمندی 

، آنرا در میان کلکسیونهای جستجواز سال انتظار برآورده ساخت وپس  35

از طریق نومبر  1۸روز  و دنموعلوم پیدا  افغانستانمجالت اکادمی 

خوشحال  خیلی  گداود فرهن انجنیر گمسینجربرایم فرستاد. از این خدمت بزر

عالوه  گ)فرهن شدم و آن روز دلم از شادمانی لبالب بود. محمدداود

تحصیل  کابل سی درپوهنتون جهانبرانجنیری در رشتۀ حقوق وعلوم سیا

توفیق مزید آرزودارم. متاسفانه این مقاله که  عمرطوالنی وبرایش  (میکند.

مهمی از کتاب )رستاخیر قندهاروفروپاشی سلسله صفویه درایران (  حثب

بشمار میرود،جایش دراین کتاب خالی است.  اینک آنرا برای نخستین باراز 

 [  ندان تاریخ مردم دلیربلوچ شریک میسازم.طریق انترنت با دوستان وعالقم

 ۲01۹/ 11/ ۲۵ سیستانی

 

  : مهمقد

تا کنون  خیازمنه تار نیمتریبلوچ که از قد روشجاعیمردم آزاده ، دل

 یزندگ یهندوستان بستر اصل یتا مرزها جیبنادر خل انیم یاراض

در همه  خیدر طول تار دهد،یم لیآنها را تشک یواقتصاد یاجتماع

خود با افغانها  یواقتصاد یاجتماع -یاسیس اتیح یفرودهافراز و

 نیداشته ودارند. البته ا ریناپذ یسرنوشت وسرگذشت مشترک وجدائ

عکاس تمام نا زین ها در افسانه ها وشاهنامه یووحدت حت یهمبستگ

 ،یمذهب ،یاحساسات مل ،یائیجغراف طیمح یاست. همگون افتهی

نعمات  عیتوز ۀونحو دیز تولطر ،یکیاتن یتشکل وساختار گروپ ها
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 گریازجهات د یورسوم ، عنعنات وسنن وفرهنگ وبس یماد

وسنن  یلویوساختار نظام قب ستیز طیبا مح یآنان بحد یندگز

 انیمشخص م یوهم سانند که مشکل است بتوان مرز هیافغانها شب

 کرد. نییبزرگ وباهم برادر تع تیدو مل نیا

گه سرنوشت ساز قندهار را درجر وریغ یبلوچها ریچشمگ نقش

فراموش کرد  توانینم 1709درسال  یخان هوتک سیرویم یبرهبر

که  یمردم نیاذعان داشت که اول دیبا یبه آن کم بها داد. حت ایو

 ادهیدرعمل پ یجرگه را برضد استبداد دولت صفو نیا یها صلهیف

 ن بودند وآنها بودند که با انکاریآباد دره نش نیریت یکردند، بلوچها

 میعظ انیخان، آتش طغ نیگرگ رانیبگ هیبه مال اتیاز پرداخت مال

در قندهار واطراف آن مشتعل ساختند  یرا برضد ستم دولت صفو

آن در آن سوختند ونابود شدند  یهزارنفر یسپاه س یکه بزود

 جادیها در قندهار ا یهوتک یدولت مستقل محل نینخست جهیوبالنت

 . دیگرد

در دفاع از  171۴و 1712 یکه درسالها بلوچها بودند نیا وباز

سهم گرفتند و قشون  یخان هوتک سیرویم یشهرقندهارو رهبر

 یقندهار انیجوګبا جن کجایرا  تار ومارکردند و  یصفو ریانتقامگ

ملت  نیبر قندهار مسلط شوند. وبازهم  ا انینگذاشتند دوباره صفو

 شیرا درگرفتن وگشا یهوتکرزمنده بلوچ بود که شاه محمود

افغان در  یرساندند، ودر سرنوشت دولت هوتک یاریاصفهان 

 کردند. یباز رینقش چشمگ رانیا

 یاز افغانستان که صدا ییآزاده بلوچ، همواره در هرگوشه  مردم

خود را  یوهمنوائ یبرخاسته است، همراه یوضد استبداد یآزاد

با  یالدیابراز داشته اند، چنانکه در دهه چهارم قرن هژدهم م

که برضد  ستانیهرات و در دهه پنجم قرن هجدهم با مردم س انیدالاب
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را عمالً به  یوهمراه یهمدل نیبودند، ا هزد امینادر افشار دست به ق

مردم بلوچ در مبارزات ضد  غیدریب یجانباز زیاثبات رساندند. ون

در قرن نوزدهم و قرن  میسه نبرد عظ یافغان ها در ط یاستعمار

 لیافاده دل یبرا یروشن است که ضرورت چنان واضع و ستمیب

 .شودیوآوردن حجت احساس نم

 ،یخیتار یتمام جوانب همبستگ حیمقصود ما، شرح وتوض نجایدرا

بلوچ با  فیمردم شر یوفرهنگ یواجتماع یاسیس ،یائیجغراف

تابناک  یاز چهره ها یکی یبلکه شناخت ومعرف ست،یافغانان ن

حکومت  ۀدر دور ،یدوست ورزمجو یمردم آزاد نیا یاسیس

 خیدرتار  تاسفانهومطلقه وخود کامه نادرافشار است که م یاستبداد

هرات  یشده است.او محمدخان بلوچ وال ادیکشور ما کمتر از او 

 یبرا نیبود. بنابر یبدربار دولت عثمان یاشرف هوتک رشاهیوسف

 یو یمبارز بلوچ، دوران رزمندگ  تیشخص نیا شتربایب  یآشنائ

 .شودیگرفته م یبه برس نجایدرا

 

 محمدخان بلوچ دربرابر نادرافشار: امیق

که محمدخان بلوچ در  شودیافغانستان استنباط م خیمطالعه تار از

 یهرات بوده است.بقول عبدالح یوال یصفو نیعهد شاه سلطان حس

 سیرویبعد از اعالم استقالل قندهار توسط م 1709درسال  ،یبیحب

 ندهینما یخود،بدنبال ناکام انیبارخان، شاه صفوى بامشورت در

 دهدیبلوچ  والى هرات، دستور م خان اول خود به قندهار،به محمد

خان را به اطاعت  سیرویشاه  به قندهاربرود وم ندهینما ثیتا به ح

. محمدخان بلوچ که با شخص دینما بیترغ یاز دولت صفو

میرویس خان در سفرحج دوست شده بود،  به قندهار 

خان به محمدخان بلوچ  سیرویم د،یخان رس  یسبحضورمیرو
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خداى را سپاس بجاى آرکه حق مصاحبت تو مانعست و اال » گفت:

باید چون دیگران پاداش میدیدى، آزادگان کوهساربقید بندگى باز 

نیفتند، شیران شرزه زنجیر گیسخته اند وشمشیرهاى آخته دوباره 

 [  1«]درنیام نیایند.

بود، شمارا نیز به زندان  یتى درمیان نماگرپاس حقوق دوس وافزود

 سیرویمیفرستادم، اما از شما به عنوان مهمان پذیرائى میکنم. م

محمدخان را با احترام  نگهداشت و مانع   یخان به پاس دوست

سان به  نیبازگشت او به هرات یا به دربار صفوى ایران شد. بد

  میا شده وتحکقندهارهمنو امیبا ق زینکه محمدخان بلوچ  رسدینظرم

 یخان هوتک سیرویم نانیجانش امیبا پشتونهارا تا ق یرشته دوست

عمرش حفظ  انیبراصفهان وتاپا یروزیوپ یبرضد دولت صفو

 کرده بود.

اصفهان از قندهار حرکت  ریتسخ یبرا یکه محمودهوتک یهنگام

شناخته شده  تیشخص کیمحمدخان بلوچ به عنوان  کرد،یم

ازاقوام خود  یبلوچ ، در رأس گروه انبوه قبول شده مردم ۀوسرکرد

از  یفوج یبه حرکت افتاد وسپاهساالر یشاه محمودهوتک یبا اردو

 [2را بعهده گرفت.] یافغان یاردو

 ً اصفهان  شیوگشا یصفو یافغانان براردو یروزیپس از پ طبعا

محمدخان بلوچ جاه ومقام مناسب خود را در دولت  ران،یا تختیپا

که بعد  یاحراز کرده بود. در نبرد رازیش یوال ثیافغان  بح یهوتک

رخداد وبه شکست ترکها  هیاشرف افغان ودولت ترک انیها م

صلح  وخواسته  طیشرا  بولحاضر به ق یودولت عثمان د،یانجام

 ریبه عنوان سف رازیش یشد، محمدخان بلوچ وال یجانب افغان یها

رفت تا قرداد  فوق العاده شاه اشرف افغان به استامبول ندهیونما

 هیآنها موافقت شده بود، امضاء کند. دولت ترک انیرا که م یصلح
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او  وافغان بکشد  ریدولت خود را به رخ سف ۀآنکه شأن ودبدب یبرا

قرار بدهد،دستور داد تا با  هیعظمت دولت ترک ریرا تحت تاث

امرشده بود تا  یاستقبال شود. حت یافغان ریمفصل از سف فاتیتشر

محمدخان  یافغان ریها ومنازل واقع بر سر راه حرکت سف تمام خانه

 .ندینما یوگچ مال میبلوچ را ترم

 ری)محمدخان بلوچ( تحت تاثیآنکه و ی: " براسدینو یم لکهارت

مفصل انجام  فاتیدر مورد او تشر ردیقرار گ هیقدرت وعظمت ترک

 نیشدند وبه ا یکار دیوسف ریتعم راویمنازل واقع درمس هیگرفت. کل

[ اما 3( لقب دادند.]دگری")خان سفیواسیخان سرا" یمناسبت و

برترکها با  یروزیوافتخار پ رورمحمدخان با رفتار سرشار از غ

صدراعظم  ینکرد واسباب خوش یچندان توجه فاتیتشر نیا

 یوسرانجام چهار روز قبل از امضا اوردیرا فراهم ن یعثمان

 ن ترک گفت. ، استامبول را به مقصد اصفها یقرارداد دوست

شخص در اول  نیکه ا یدر مکتوب انیبه نقل از استپان لکهارت

که محمدخان بلوچ  گرددیبه لندن نوشته، متذکر م 1729سپتامبر

به  ایمنعقد کند  ی"بدون آنکه قراردادخیتار نیچهار روز قبل ازا

 یبا ارباب دولت عثمان شینعمت خو یول یدوست میمنظورتحک

شده  رانیعازم ا ردارد،ب یتقابل قدمم یشفائ یها نانیجزاطم

 [. ۴است."]

 یبرقرار شد ومدت هیلویکوهک التیبلوچ در مراجعت به ا محمدخان

هرات کمر بست،  انیابدال یسرکوب یکه نادر برا یبعد هنگام

 هیوهمدان منشاء شکست قزلباش رانیمحمدخان بلوچ " درجنگ ا

 [۵حساب ]برضد نادر[ شد."] ی[ بیومصدر]کارها

،  یذوالفقار خان ابدال یمهم هرات وسرکوب هیپس ازتصف رناد

از هم  یبزود رانیدر ا یمتوجه اصفهان شد. چون دولت هوتک
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راه حزم  نکهینداشت جز ا ییمحمدخان بلوچ چاره  د،یفروپاش

مردم را برضد افغانها  یبانیوبا نادر که پشت ردیگ شیدر پ اطیواحت

طهماسب جلب  زادهشاهآوردن  کاریها به خاطر رو یوعثمان

سبب شد تا نادردو باره او را به  یکینزد نیشود.ا کینزد کرد،یم

. محمدخان دیوشوشتر ودزفول منصوب نما هیلویحکومت کوه ک

 یرا از نواح یقشون عثمان خواستیکه بار اول نادر م یبلوچ هنگام

 شیخو یروهایشکست خورد، با ن یکند ول رونیب  رانیا یغرب

 ینیعقب نش نیبغداد را درمحاصره داشت.ظاهراً پس از هم یمدت

خود را دوباره گرد  ۀبودکه نادر در همدان قشون شکست خورد

اعزام داشت. سلطان  رانیمختلف ا یبه نواح ییآورد وحکام تازه 

 یمهردار ۀقرقلورا به رتب کیحاکم فارس وقاسم ب ثیرا بح یمرو

 [۶کرد.] نییتع هیلویبه کوهک

خان   ریکه محمدخان بلوچ وام ینیخان،ح یمهد رزایل مقو بنابر

از توابع لرستان شدند،  دریوارد جا ینادر یبه عزم اردو کیب

فارس وشوشتر وبلوچ وهزاره  انیمحمدخان]بلوچ[ با فتنه جو

افساد به جانب فارس  یبه هوا» گشته« مقصود روگردان ۀکعب»از

 [ 7.«]دی( گردیر)نادیمعلعازم درگاه  کیب رخانیروان شده و ام

آنست که محمدخان بلوچ نهاداً به نادر اطاعت نداشت  قتیحق

 چوجهیتاخود را به ه داشتیاو را برآن م یواحساسات وغرور مل

هزار نفر بلوچ که از  80بقول محمدکاظم  رایاز نادر کم نشمارد. ز

او  یفرمانده ریز کردند،یم یهندوستان زندگ یتا مرزها جیبنادر خل

 یبرا ین که نادر او را در رأس قشونیتند. بنابرآن همقرار داش

احمد  خیش یمذهب بندر عباس به رهبر یاعراب سن امیق یسرکوب

کنندگان را آغاز کند،  امیمبارزه با ق نکهیا یروانه ساخت، بجا یمدن
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کنندگان اعالم کند وجانب مردم  امیگرفت اتحاد خود را با ق میتصم

 . ردیرا بگ

چون محمدخان :»که  سدینو یم ینادر یالم ارامؤلف ع محمدکاظم

درگرفتن  د،یگرد راتیوشوشتر وگرمس زهیحو ارید ۀبلوچ روان

 تیوخزانه که از مداخل  آن وال ایمالزم ودادن وجه از خود برعا

سپاه مشغول شد و نزد  ینینموده ودر رنگ یبعمل آمده بود مهم ساز

 هیه دودمان نادرخشونت نسبت ب اناکثر از امراء وسرکردگان سخن

 [8«]نمود. یم ریتقر

 توجه داشت که شکست نادر از ترک ها وبرخورد خشن او با  دیبا

از مردم  یریکث ۀاحساسات عد ، شاه طهماسب دوم)خلع اواز قدرت(

از  یاریدار نمود وموجب توجه گروه بس حهیرا جر رانیا

. به محمدخان بلوچ شده بود یعالقمندان وهواخواهان خاندان صفو

 یموجه خود را از نادر کمتر ن چیکه به ه زیمحمدخان بلوچ ن

موقع خاص قدرت را در   نیشمرد، در صدد برآمد که با استفاده هم

 .ردیدست گ

نادر  دنیبودکه از به قدرت رس یمحمدخان بلوچ از آن دسته کسان 

بودند واز خشم ونفرت  یافشار خراسان ناراض لینقش قبا میوتحک

بود که با کمک  دوارینادر مطلع بود وام یتم وتعدمردم درمقابل س

 ردیخود بدست گ ایمردم ناراض بتواند نادر را براندازد وقدرت را 

خود به  یروهایجهت او  با ن نیبرگرداند. بد رزایبه طهماسب م ایو 

واعالم داشت که مقصودش به سلطنت رساندن  وستیکنندگان پ امیق

ن فارس  وسواحل آن " از وپاک کرد هی" صفوی" قانون ۀسلسل

باشد. چنانکه محمدخان بلوچ  ی[م9اشرار افشار"] ۀفیوجود طا

 گرد آمدند. ارشع نیا ریتمام در ز اقیحساب کرده بود، مردم با اشت
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که نادر  ی: وقتسدینو یم ،ینادر ینادردرعالم آرا ریوز محمدکاظم

قاجار  یوجعفرسلطان زعفرانلو وشاهقل ریخان جال یطهماسب قل

محمدخان بلوچ فرستاده ،  یاستمالت وضمناً سرکوب یرا برا یمرو

 یحال مرد لیتو در اوا: »کندینقل م نیرا به نادر چن یپاسخ و

 صدیس ستیبادو ر،هرگاهیخود فق سجن یابنا انیودرم ریحق یبود

ونواب  یداشته باش ییسلطنت وفرمانروا هیخانوار افشار داع

انتساب را که آبا  یمآب مرتضو انیشهزاده عالم ابیکام

 رانیا یمقتدا آن حضرت در استقرار امر سلطنت داراپ یواجدادعال

ومختار السلطنه  لیفرمان روا بوده اند، عزل نموده، خود را دخ

 د،ینمایاز خاطرت خطورم رانیا ینیواورنگ نش یپادشاه ،ساخته

صورت بنده درگاه که صاحب هشتاد هزارخانوار بلوچ است  نیدرا

است،  شانیا یسرحد هندوستان محل سکنا یبنادر ال یاحکه از نو

 [10.«]والسالم مینما نه ییفرمانروا یچرا ادعا

به  ییاحوال محمدخان بلوچ  آگاه شد، نامه  قتیبه حق یوقت نادر

خواست که درهنگام فرصت  ینوشت واز و کیب اریاسفند

ان به محمدخ زین یگریسرمحمدخان را ازتن جدا کند واز آنسونامه د

 کیب اریخواسته بود که در خاتمه کار اسفند ینوشت واز و

بکار بسته است. از  یرا نادر در موارد متعدد استیس نیبکوشد.ا

که  یشورش زیخان حاکم فارس ون یمحمدتق انیدر طغ توانیجمله م

 ستانیخان درس یقلیبرادر زاده اش عل یبرهبر یدر اواخر عمر و

مورد  کیوشگفت آنکه تنها در بود  ذکر کرد.  وستهیبه وقوع پ

به توطئه  لیفوق العاده طهماسب خان وک یوفادار ۀوآنهم بواسط

 است. دهیانجام یو هیعل وبانمشترک مغض

چون ارقام :»سدینو یرا داده، م عیوقا نیا لیکه تفص محمدکاظم

 کیقتل  شهیعظام افتاد، هردو در فکر واند نیمذکور بدست خوان
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ت سررشته ووفور استعداد در حراست اما به جه گرافتادند،ید

از  شانیخود مشغول شده، غافل نبودند. چون خوف رعب ا انتیوص

، بهم  اننهادهیمقدمه را درم نیالبد  ا د،یرس تیبه نها گرید کی

 مانیارقام باهم عهد وپ یاظهار نمودند. بعد از اطالع از چگونگ

الفت ومخ انیطغ یلوا ده،یچینمودند که سر از اطاعت نواب پ

 [11«]مشغول شدند. ادهیبه گرفتن مالزم سوار وپ هیافراشته، عالن

 یتیکه مخالفت محمدخان بلوچ آنقدر اهم کردیاول احساس م نادردر

ها باز دارد،  یوجنگ با عثمان ینخواهد داشت که او را از لشکرکش

نبرد با ترکها موکول  انیرا به پا لهیگرفت که ختم غا میلذا تصم

 .دینما

نادر در غصب سلطنت  تین یافشا یار سپاه محمدخان که براد جلو

 دیبه دز فول رس رزایواحقاق حقوق طهماسب م ه،یاز خاندان صفو

از مردم را   ادهیگرفتن مالزم سوار وپ لیبود، دل یچون خود دزفول

که محمدخان بلوچ اعالم داشته  یمحمدخان بلوچ عکس سخنان یبرا

 یشهر را برو یدروازه ها دزفولکرد، لذا مردم  فیبود تحر

شناختند به  یمردم شوشترکه از قبل او را م یمحمدخان بستند، ول

(به گی[هرچند که حاکم دزفول)قاسم ب12آمدند.] رونیب یاستقبال و

مردم شوشتر سخنان جلودار سپاه محمدخان وقصد او را نسبت به 

به  ینکردند و و نیمردم شوشتر او را تمک ینادر اعالم داشت ول

بدست محمدخان بلوچ گرفتار آمد  یبهبهان روانه گشت وپس از چند

شد. ابوالفتح خان حاکم سابق شوشتربه حکومت آن شهر  یوزندان

 یبا محمدخان اتحاد وهمبستگ زهیحو خی. اعراب ومشادیگرد نییتع

 خانیعل دیبرادر س دعبدالرضایبه س زهیخود را اعالم داشتند وحو

  [13شد.] ضیآن شهر تفو یوال
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را در  ی،نادرافشار، احمدخان مرو امیق یگسترش بعد  جهینت در

 امیکه قبالً با ق رازیساخت. اشراف ش رازیروانه ش یرأس سپاه

 یکنندگان ارتباط داشتند وبه آنها وعده داده بودند که احمدخان مرو

خود  ۀکنند، مگرآنها به وعد ریرا به محض ورود به شهر دستگ

 [1۴شد.] رازیون مانع وارد شعمل نکردند واحمدخان بد

 رازیبلوچ با اطالع از موضوع بسرعت خود را به ش محمدخان

که با قشون  دیخبر ورودمحمدخان رس»محمدکاظم: ۀوبه گفت دیرسان

]شهر[آمده مستعد جدال وقتال  یواستعداد تمام به دو فرسخ

 [ 1۵«]است.

 انیازجنگ جو یکی« دولت نادرشاه افشار» نیقول مولف به

 دهدیکنندگان شرکت داشته خبر م امیدخان که خود در نبرد باقاحم

اند. از شش  وستهیکننندگان پ امیکه قسمت اعظم از قشون شاه به ق

 یوپنجصد نفر باق کهزاری یقشون احمدخان مرو یهزارجنگ جو

خود  یماند. قشون نادر که متحمل شکست شده بود با سرکرده ها

. درعرض دندیان وارد شهر گردکنندگ امیشدند وق یمخف ییدرقلعه 

کنندگان  امیمانده به ق یاز سربازان باق گرینفر د 700چند روز 

 [1۶.]وستندیپ

او بودند،  یمیکنندگان را که خواستار تسل امیق شنهادیابتدا پ احمدخان

روز محاصره دچار  زدهیپس از س انشیکه لشکر یردکرد، اما وقت

شود. او بشرط حفظ جانش  میکمبود غذا وآب شدند، مجبور شد تسل

نکند،  یکنندگان اقدام امیق هیوعل دیآ رونیموافقت کرد که از قلعه ب

 ریجال کیبا قاسم ب یاحمدخان مرو جهیشد. درنت رفتهیشرط پذ نیا

 یشدند. احمدخان مرو ریکه نادر فرستاده بود اس یرسرکردکانیوسا

شد  یقرار داشت زندان رازیش یدر دو فرسخ کهیدر قلعه ا

 [ 17سربازانش خلع سالح شدند.]و
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واقعه کارمحمدخان بلوچ باال گرفت وبه شهادت  نیازا پس

به انتظام مهام سپاه  التیمحمدخان چند روز در آن آ» محمدکاظم:

. نه افتی یم شتریهر روز وسعت ب امی[ ق18«]مشغول شد. تیورع

 نیوهمچن نیچادر نش لیقبا ریوسا یاریبخت لیتنها اعراب، بلکه قبا

 دولت»نی. مؤلفکردندیم تیحما آناز  زیفارس ن التیا نانیبوم نش

که در  سندینو یاز قول"سه من اوراموف" م«نادرشاه افشار

از ساکنان اطراف اصفهان زن  یاریبس:» یالدی( م173۴)یجنور

 [19«]محمدخان بلوچ رفته اند. شیوفرزند خود را رها کرده وپ

بودند که ستم  ینانیستا نشو رو ایکنندگان رعا امیق یاساس یروین

. بازهم "اوراموف" گزارش دادندیم لیاقشار مردم را تشک نیتر دهید

 وستهیسر وپا به بلوچها پ یتمام مردم ب رازیدر راه ش»که  دهدیم

 یشورش یاصفهان  منتظر ورود دسته ها التیاند... وکشاورزان ا

آن  یکرده و برا رهیمطمئن آذوقه ذخ یاهاهستند  وخودشان درج

 [20«]قراوالن گذاشته اند.

محمدخان بلوچ به قول محمدکاظم  یبه هوا دار زهیحو اوضاع

عمل نموده  یتیورع یبه خالف فرمان بردار اریآن د یاهال»که

 [21بود.] میوخ اریبس« بودند

آن مجبور شد با   یسرکوب یبود که نادر برا رومندین یبحد امیق

مورد  نیدرا« من اوراموفقرارداد متارکه جنگ ببندد."سه  هیترک

موضوع  ژهیبو ،یبزرگ داخل یها یآشفتگ:» سدینو یم

محمدخان بلوچ( سبب انعقاد عجوالنه قرارداد متارکه  امیق«)بلوچها

 [22جنگ شد. ]

 یمیعظ یجنگ یها رویمقابله با شورشگران دوباره  ن یبرا

قاسم خان قرخلو به  ینفر( به سرکردگ12000فرستاده شد. فقط)

از قشون نادر  یقسمت زهی. درجنگ حودیوشوشتر روانه گرد زهیحو
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و به  دیگرد ری. وقاسم خان فرمانده آنها اسوستیکنندگان پ امیبه ق

بودُ فرستاده  یدر آن زندان یاحمدخان مرو کهیهمان قلعه ا

 [23شد.]

که قشون نادر از دست محمدخان بلوچ  یاریبس یاز شکست ها پس

 ینظام یسرکرده ها نیکارکشته تراز  یمتحمل شد، نادر به برخ

قاجار  یجعفر سلطان زعفرانلو، شاقل ر،یخودمثل طهماسب خان جال

محمدخان بلوچ روانه  امیق یسرکوب یدستور داد که برا رهیوغ

کننده  امینادر وق یروهاین نیب یدیگردند. در بهبان نبرد شد

 [ 2۴را تحمل کردند.] ینیدرگرفت. هردو طرف تلفات سنگ

 دیروانه گرد امیق یسرکوب ین نادر خود از بغداد براپس از آ

هق(وتوپخانه خود را  از راه خرم آباد روانه 11۴۵رجب 1۵)

 ابانیبه شوشتر را که تمام آن از ب زهیاصفهان نمود. وسپس راه حو

 [2۵گرفت.] شیدر پ گذشتُ یم

 امیرا اشغال کرد ودر آنجا قتل وکشتار ق زهیحو یقشون نادر بزود 

شوشتر  یسه شبانه روز ادامه داشت. آنگاه قشون نادر بسو  کنندگان

قلع وقمع  انهینادر مردم را  وحشا زیشهر ن نیحرکت کرد. درا

ابوالفتح،حاکم شوشتر را  ،نادرینادرشاه خینمود. به قول مؤلف تار

مرخص  تیوغارت واسروال نهبقشون را به »کشت و

بودند، به محض  شرکت کرده امیشوشتر که در ق انی[ اع2۶«]نمود.

شدن شتافتند. به فرمان نادر،  میتسل یشدن قشون نادر برا کینزد

 ریوسا یاتیمال لگرانیجعفر سلطان زعفرانلو حاکم شهر، تحص

 [27صاحب منصبان]سابق[ شوشتر دوباره به کارگماشته شدند.]

محمدخان  یکنندگان به سرکردگ امیعمده ق یروهایهنگام ن نیدرهم

اصفهان حرکت کردند. نادرهم با قشون مجهز  یوبس رازیبلوچ از ش

کنندگان تلفات  امیکه رخداد ق یبه استقابل آنها شتافت.درنبرد
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نفر از  2۵00برداشتند وشکست خوردند. محمدخان بلوچ با  ینیسنگ

وارد  مندیوم یواز راه باشت وممسن رفتبدر  راههیهوادارانش از ب

رداشته از راه جهرم شد ودر آنجا زنان واطفال خود را ب رازیش

 [ 28عازم الر گشت.]

متعاقب او  یرا با فوج ریخان جال ینادر از همان مکان طهماسب قل

 یفبرور11) یهجر 11۴۶شعبان  2۶مامور ساخت واو در 

 یشد. احمدخان مرو رازی( با قشون تحت فرمانش وارد ش173۴

شده بودند آزاد  ریکنندگان اس امیق ۀلیکه بوس گیب یوقاسم عل

مقرر شدند. محمدخان بلوچ  هیلویوبه حکومت فارس وکوه ک دندیردگ

. هردو رهبر دیرسان یاحمد مدن خیش رنزدیاز الر خود را به گرمس

که خورده بودند در آنجا شروع به تدارک  یبا وجود شکست امیق

مردم  عیوس تیاز حما امیکردند. چون ق ییتازه  امیوق دمتازه  یروین

 کیرس وخوزستان( برخوردار بود، نادر فا جیفارس )وسواحل خل

مقابله  یبرا ریطهماسب خان جال یبفرمانده یهزارنفر 12قشون 

با آنها روانه ساخت. او به طهماسب خان دستور داد که 

 [29کند.] ریمحمدخان بلوچ را اس شودیهرطورم

 یسیانگل یران یکشت یشرکت ها یبرا یامیپ ریطهماسب خان جال 

بودند فرستاد واز آنها خواست که  میعباس مقکه در بندر  یوهلند

 یها یکشت ایدر قیاز طر یاز فرار خان باغ یریجلوگ یبرا

امر را  نیانجام ا یوهلند یسیگان انگل ندهیبگذارند. نما یو اریدراخت

گردد،  نیکه مع ییدادند که در هرجا دهوع یمشکل وانمود کردند ول

 [30اعزام دارند.] یکشت

را  یاحمدمدن خیدژ ش ر،یسب خان جالهنگام طهما نیدرا

 خیودر آخر تابستان قلعه را تصرف نمود. ش دیدرمحاصره کش

 ۀریخان محمدخان بلوچ توانست به جز یول رشد،یدستگ یاحمدمدن
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دستور داده شد تا  رانیالبحر ا ریخان ام فیفرار کند. به لط شیک

بلوچ  دخان. سرانجام محمردیرا درمحاصر گ شیک رهیجز

راشد او را نزد  خیعالق بن ش خیش شیو حاکم ک شدریدستگ

را به اصفهان نزد نادر  یو زیفرستاد واو ن رازیطهماسب خان به ش

 [31روانه نمود.]

بعد از ورود به اصفهان به اشاره :» سدینویخان م یرزامهدیم

 یبعمل آمده بود، چشم ها دیوعده ووع نینادر همانجا که ا ونیهما

آورده  وچون  رونیاز حدقه ب نیالناظربخت را عبرت  رهیآن ت

را به چشم خود  نیع یبود،جزا دهیخود چشم پوش یازاحسان موال

« قدم به راه عدم گذاشت. یکور بادوسه روز  ۀبا فاصل دهید نهیمعا

همان شب که چشم محمدخان را بدر آوردند :» دیگو ی[الرود32]

 [33«]درزندان با خنجر خود را بکشت.

احمد  خی"دولت نادرشاه افشار" نادر شنیفمؤل تیاما بروا 

 پس از شکنجه«نقش جهان اصفهان دانیدرم»ومحمدخان بلوچ را

( وبه قتل دیکش رونی)چون گوسفندان پوست از تن آنان ب

 [ 3۴]رساندند.

 انیب نینادر را دراصفهان چن  یاتیاز ستم مال یینمونه  لکهارت

صفهان نگدشته :" هنوز یک هفته از سلطنت طهماسب در ا کندیم

از عموم طبقات براى لشکریان » بود که به امر نادر مقرر گردید 

آورى شود. این پول طورى به عنف و جبر وصول  او پول جمع

افتادندو برخى از هستى  چوباى تا دم مرگ زیر  گردید که پاره

کردند و حتى  ساقط شدند. سربازان نادر واقعأ مردم را غارت مى

مثل برده بفروش رساندند. مردم زود متوجه  اى از مردم را عده

 ( 3۵« ]ترى داشتند. شدند که در عهد افاغنه روزگار نسبتأ خوش
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 یاحمد مدن خیمحمدخان بلوچ وش امیق یشک علت اصل بدون

از  شیوخامت ب یالدیدر دهه چهارم قرن هژدهم م جیواعراب خل

گ ها مردم بود که بار تمام مشقات جن یتوده ها یحد اوضاع زندگ

را بدوش  یونادر یوافغان یمهاجم ترک یقشون ها یوخسارت ها

، بازهم مردم مفلس  هنادر شا دنیبودند. با بقدرت رس دهیخود کش

را بپردازند که با زور  یگزاف یها اتیمال ستیبا یوجنگ زده م

 . شدیاز آنها گرفته م یوتعد

 مهیبلوچ در ن ریمبارزدل کی ۀبود چهر نیبود وچن یارگروز نیچن

نادر که  یومبارزات او دربرابر حکومت استبداد جدهمیاول قرن ه

ندارد. نادر با  ادیاو را در منطقه به  رینظ موریپس ازت خیتار

 یکانون اصل 173۴سال   انیدرپا امیواعدام رهبران ق یریدستگ

 نمود. یجنبش را از هم متالش

 

 ومنابع مقاله: مآخذ

رستاخیز  ،یستانی، س2۴۶چاپ سوم، ص مختصرافغانستان، خیتار ،یبیحب-[1]

 فصل دوم 200۵شاور،یقندهارو فروپاشى دولت صفویه ایران ،چاپ 

 دعبدهللایبه کوشش س ،ینادر ی،جهانگشایخان استراباد یرزامهدیم -[2]

 (30۴)نادرنامه ص 173ص  ،ی.فارسنامه ناصر212انوار،ص

 338ص، تهران،13۶۴.ترجمه عماد،چاپ هیلکهارت: انقراض صفو -[3]

 339همان اثر ص -[۴]

 1۶3.ص ینادر یجهان گشا خان،یمهد رزایم -[۵]

 30۵نادرنامه.ص -[۶]

 212انوار، ص حیبه تصح ینادر یجهانگشا -[7]

 ۴۶3مسکو،ص19۶2چاپ 1،جینادر یمحمدکاظم، نامه عالم آرا-[8]

 (۵2۴)ص2۵۶.ورق ینادر ینامه عالم آرا -[9]

 ۵27همان اثر، ص -[10]

 .جلد اول۴۶۴.صینادر یم آرانامه عال -[11]
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 ۵32-۵31همانجا، ص -[12]

، نادرنامه، 130پانصد ساله خوزستان،ص خیتار -یاحمد کسرو -[13]

 ببعد 30۴ص

 ۀن.ر.ارونووا.ترجم ان،یخانم ز.ک.اشراف فیدولت نادرشاه افشار،تال -[1۴]

 17۴،ص 13۵2مومن .طبع  دیحم

 (2۵۵)ورق ۵22ص 1.جینادر یمحمدکاظم.عالم آرا -[1۵]

 .17۴دولت نادرشاه افشار.ص-[1۶]

(، دولت 2۵۶)ورق ۵2۴، ص 1،جینادر یمحمدکاظم، نامه عالم آرا-[17]

 17۵نادرشاه افشار، ص

 محمدکاظم، همان جلد ، همان صفحه -[ 18]

 17۵دولت نادرشاه افشار،ص  -[19]

 همان اثر،همانجا -[20]

 17۵ر، ص ، دولت نادرشاه افشا20۶محمدکاظم،همان اثر.ورق  -[21]

 17۶دولت نادرشاه افشار،ص  -[22]

 همان اثر،همانجا -[23]

 ۵28 -۵27، صفحات 2۵8-2۵7محمدکاظم،جلد اول،ورق -[2۴]

 307ص ،ینادرشاه خیتار اینادرنامه  -[2۵]

 همان اثر،همانجا -[2۶]

 17۶دولت نادرشاه افشار،ص -[27]

، دولت 278صتهران، 1319نادرشاه ، طبع  ګیزند ،ینورهللا الرود -[28]

 .177نادرشاه ص

 308نادرنامه، ص ای ینادرشاه خیتار-[29]

 1331،طبع 113 -112ص ،یلکهارت.نادرشاه، ترجمه مشفق همدان-[31]

 231انوار، ص حیتصح ،یجهانکشا-[32]

ببعد.نادرنامه،  278ر،صینادرشاه پسر شمش ګیزند -[33]

 (قاتی)تعل1309ص

 177دولت نادرشاه افشار، ص  -[3۴]

 372،383ترجمه عماد، ص  ه،یلکهارت، انقراض صفو -[3۵]
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 ضميمه دوم

 

 در بارۀ 

 "آزاد خان افغان"

 

 آزادخان افغان

 

آزادخان افغان، اهل  ملقب به يیغلجا یهوتک ليمانخيآزادخان سل»

ق( به ١١۵٠توسط نادر شاه )شهر نيکه پس از فتح ابود  [١]کابل

به هندوستان شرکت کرد و تا  یو در لشکرکش وستيسپاه او پ

[ او از ٢.]برد یبه سر م یافشار در خدمت و کار پادشاه انيپا

کرد و پس از  افتيدر یخان قببرادرزاده نادر، ل شاه، ميابراه

فرصت را مغتنم شمرده،  رزا،ياز شاهرخ م خان ميشکست ابراه

 جانياز آذربا یرا تصرف کرد و به حکومت در قسمت هياروم

 [٣بود.] رانيتاج و تخت ا یپرداخت و مدع



 167 رستاخیزقندهار و ...

 

 :جانيآذربا یحکمران

و  وستيبرادرزاده نادر پ رزايم ميابراه یروهاياز قتل نادر به ن پس

 یروهاياز ن رزايم ميگرفت، اما با شکست ابراه یاز او لقب خان

 تيمحمد، تول ديبه او به همراه سواران افغان به س رزايم شاهرخ

فرستاده شد.  نيو از طرف او به قزو وستيپ یآستان قدس رضو

 یپاشا وال غرب به فرمان خالد یدارراف از سرحدپس از انص

قاسملو افشار  خان یپس از آن به خدمت نق وست،يزور پ شهر

و  یدرآمد. در آخر با متحد ساختن رهبران ترک و کرد محل

 ،یو کاخت یپادشاه کارتل خان یسرفرود آوردن در برابر اراکل

دست  را به ليو اردب هياروم انيم ینواح یتوانست کنترل تمام

 به دست آورد. زيرا ن یبعدتر کنترل زاگرس مرکز ی. ورديگ

 

 :آزاد خان افغانبا  خان زند ميکرجنگ 

از  یکيکه به همراه  یاريبخت مرادخان یبه دعوت عل آزادخان

و قصد  کرد یم یشرويپ رانياز بغداد به سمت ا هيبازماندگان صفو

 دنياز رس شيت. اما پرا داشت، به آنجا رف کرمانشاه قلعه ريتسخ

لشکر را شکست  نيا رانيغرب ا یقيزند حاکم حق خان ميکر ،یو

افغان برآمد اما  انيو شکست سپاه بيتعقدر صدد  خان ميداد. کر

که مرکز  یها به قلعه پر بزرگ خورد، پس از آن افغان یشکست

زند و پانزده تن از  یها بردند و هفده تن از خان ورشيبود  انيزند

بود به اسارت  شان انيدر م زين خان ميرا که مادر کر شانيزنان ا

و در  ختنديدر راه گر شانيامگربرد  هيگرفت و به سمت اروم

 بيخان زند پس از تعق مي. سرانجام کروستنديپ خان ميبروجرد به کر
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را شکست دهد و او را به زندان انداخت  یاو، توانست و زيو گر

 [۴مرد.]]در شيراز[ در زندان  یالديم ١٧٨١ خيدر تار نکهيتا ا

 

 سيپانو

اهل آزادخان از].٣٢ادر،  س از ن پ خ يوار ت ال ل م ج م ن، ي د ام م ح م ن ي س ح وال ه، اب ان ت س ل . گ١

 [رجوع شود به خالصه زندگينامه آزادخان درذيل همين مطلب.سنه از کابل. ،بود غزنیړاند

 .١٨٢ادر،  س از ن پ خ يوار ت ال ل م ج م ن، ي ام د م ح م ن ي س ح وال ه، اب ان ت س ل گ -.٢

 .١٨۴ادر،  س از ن پ خ يوار ت ال ل م ج م ن، ي د ام م ح م ن ي س ح وال ه، اب ان ت س ل .گ-٣

4.- http://www.iranicaonline.org/articles/azad-khan-afgan-d 

 [شيراي]ومنابع

طبع  یادر. تهران: شرکت سهام س از ن پ خ يوار ت ال ل م ج . من ي د ام م ح م ن ي س ح وال ه، اب ان ت س ل گ•

 کتاب.

•J. R. Perry. “ĀZĀD KHAN AFḠĀN”. In Encyclopædia Iranica. vol. 

١. Bibliotheca Persica Press, December ١٩٨٧ ,١٥. 

ISBN  ٠٧١٠٠٩١١٠٩. Retrieved August ٢٠١١ ,١٨ 

 

افغان با اين  سکه ای از ازادخان ی فارسیياويکی پيدادر

 خصوصيات به نظرميرسد:

 آزادخان افغان

 

 ای از آزادخان سکه

 ميالدی ١٧٨١ -ميالدی  ١٧۵٠ دوران

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Azad_Khan_Afghan,_Gold_Mohur_11.0_grams_1168_AH_Isfahan.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Azad_Khan_Afghan,_Gold_Mohur_11.0_grams_1168_AH_Isfahan.jpg?uselang=fa
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 آزادخان سليمانخيل هوتکی غلجايی نام کامل

 خان افغانآزاد )لقبها(
 آزادشاه افغان

 ميالدی ١٧٨١ درگذشت

 شيراز محل درگذشت

  

 مقيم ايران(پشتون )جی يعقوب غل  هایياد داشت
 

دنبالۀ محمديعقوب غلجی مقيم ايران،  آگاهان افغانيکی از 

سرنوشت افغانهای را که از دم شمشير نادرافشار نجات يافته بودند 

پی گرفته و با توجه به کتب مورخين ايرانی ياد داشتهای نوشته 

 :هدوبرای من فرستاده است. وی دراين ياد داشتها تذکر ميد

]نخبه گان هجری قمری ١١۶٠پس ازکشته شدن نادرشاه درسال"

احمدشاه )ازمدعيان اصلی جانشينی نادردرايران بودندافغانی[ 

 (.درانی وآزادخان غلجايی

احمدشاه درانی باتصرف بخش شرقی قلمرو نادرشاه)افغانستان  

وخراسان( پايه های امپراطوری عظيم درانی را گذاشتند. 

ی باتصرف بخش غربی ومرکزی قلمروی نادرشاه وآزادخان غلجاي

( درپايتخت واصفهان  يجان، کردستانآذربا افشار )گرجستان،

آزادشاه سکه به  ايران )اصفهان( اعالم پادشاهی نمودند و به عنوان 

نام خويش ضرب نمودند وقصد تشکيل امپراطوری عظيمی 

ه به ازمرزهای غربی ايران  تاهندوستان را در سرمی پروراند ک

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
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پروازانه ی اوعقيم ماند و  علت جنگهای داخلی اين طرح بلند

سرانجام پس ازجنگ  آزادشاه به آرزوی قلبی خويش نرسيد،

دومدعی سلطنت درايران)محمدحسن خان  وگريزهای فراوان با

وباعزت  قاجار وکريم خان زند( دست ازسلطنت برايران کشيد

 ..."می نمود. زندگی  دکريم خان زن دربار در واحترام تاپايان عمر

 

ی ديگر در ياد داشمقيم ايران،  آگاهان افغانيکی از آقای غلجائی 

، از اعقاب آزادخان افغان در بارۀ یآزادزو مينج انجنير مينويسدکه

بدست ازادخان افغان کتابی نوشته وخالصه ای از آن را چنين 

 ميدهد:

 :خالصه»

دو  رسد،يبه قتل م رانيها در ا یرانينادرافشار بواسطه ا کهيآنزمان

نادرافشارقرار  یدر پهلو رانيدر ا یافغان ینظام یقو یروين

 یقو یرويبود که با چهار هزار ن یآن احمد خان ُدران یکيداشت. 

حرم نادرافشار را نجات داده وعازم قندهار  يیسدوزا یپشتون ها

 یو امپراطور اشتهگذها را  يیسدوزاسلطنت  یو بنا رددګ یم

و  ترگبزر یورين رگدهد. م یم ليها را تشک یُدران گبزر

دوازده هزار  با  يدود تقرآزادخان افغان با ح یبه رهبر یتريقو

. آزادخان مانديم یباق جانيرباذدر آ يیغلزا یپشتون ها یلشکر قو

 کاراآش رانياوضاع در داخل ا ګیونگتا چ مانديدر ابتدا منتظر م

و هر  ردييگم موج رانيدر ا یداخل یوخورد ها . چون زدرددگ

افتد، آزاد خان اوال  در  یم رانيا یصدد پادشاهصاحب قدرت در 

 یومناطق شمال غرب جانيرباذدر آ ارشياستحکام مناطق تحت اخت

 ني. دردهديرا مرکز خود قرار م هيموپرداخته و قلعه اُر رانيا

استفاده نموده و به طرف  موقع زا موراس،يت رجستانگزمان شاه 
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داخته پر موراسيدفع ت کشد. آزاد خان به یلشکر م رانيا جانيرباذآ

را  رجستانگدهد و یشکست م س،رايارکول او و پسر سلحشورش

 رجستانگو با دختر شاه  دينما یم ريتسخ سيلفط زشګتا مر

 رانيخاطر آزاد خان از سمت شمال ا کند. بعد ازآنکه یم یعروس

به  شتګشده و به فکر بر رانيمتوجه سمت جنوب ا ردد،يگم دهآسو

 .شوديافغانستان م

آزادخان افغان پالن “ سدينو یم نيچن یمؤرخ هند ګنداسنگ

 و ران،يافغانستان، ا خواستيرا در نظر داشت که م یعيوس

را  یعيوس یقدرت در آورده و امپراطور کيهندوستان را تحت 

 ….”دهد ليتشک

متوجه اصفهان مرکز  رانيبعد از استحکام مناطق شمال ا آزادخان

خود راچون  یرانيا یه، رقباشد رانيا یها یصفو یامپراطور

زند و حسن خان قاجار را شکست داده و در اصفهان  مخانيکر

 .ردديګرب مضبنامش  یکند و سکه شاه یم یاعالن پادشاه

 ميکر“در کتاب خود بنام  ،يیکايمورخ امر ،یپ ر سورجانيپروف

 دهه،معایاحمد شاه ُدران ،یشاه ُدران: “سدينو یم نيچن” خان زند

 نينمود که به اساس آن ا ]امضاء[ٌخان زند امظا ميکر را با یدوست

 خود نينادر افشار را ب یبا قدرت بتواند امپراطور تيدو شخص

 .…ندينما ميتقس

خان مکتوب  ميقرار راپور ها، کر…. دينما یعالوه م یجان پر

 افتيدر بود شاپوريدوستانه از احمد شاه که در آنزمان در ن یها

که او  رفتگ یلشکر را از احمد شاه منمود و وعده پول و  یم

    .رديگآزادخان را ب شرفتيخان جلو پ ميکر یعني

 یو روبرو شدن با قشون افغان گجن یآرزو زگآزاد خان هر رگم

سمت  او را به ريګبار د کي رانيا یرا نداشت و اغتشاشات داخل



 172 رستاخیزقندهار و ...

بار کارش به سرحدادت کردستان، عراق، و  نيو ا ديکش جانيئرباذآ

به  رجستانگ . در آخر عمر به در بار شاهديفارس رس سواحل

خان زند او  مياش کر نهيريد بيکرد تا آنکه رق یم ګیزند یراحت

تا  رفتگقرار  مقرش رازيرا به دربار خود دعوت نمود و در ش

 راز،يم در همان شهر، ش١٧٨١در سال  یگسال ٧۶آنکه به عمر 

 جان به حق سپرد و در همانجا دفن شد.

 نيچن در مورد آزادخان[ ]مولف رستم التواريخاشم آصفمحمد ه

بود با عدل و انصاف و در  یآزادخان سلطان جايعال: “ديوگ یم

رؤف و و  ريوغوررس و مو شکاف و بص قيدق ارياحکام بس

و خوب صورت و فراخ حوصله و در  رتيعُطوف و خوش س

بوده و اخالق حسنه آداب مستحسنه  استيس صاحب حسن استير

رستم «]….بوده است رينظ یجمع بوده و در حلم و وقار ب یدر و

 [٢۵٨مشيری، ص به اهتمام محمدالتواريخ،

رستم  کتاب ٢٧۴و ٢۶۵و ٢۶٣و ٢۵٩]همچنان در صفحات 

درج در بارۀ کارنامه های آزادخان افغان  اطالعاتی نيز التواريخ 

 که برای تکميل تاريخ او سودمند است.[است 

که توسط آقای آزد زوی نوشته شده، آمده  در بيوگرافی آزاد خان

است که آزادخان افغان از مردم سليمان خيل قوم غلجی و از 

 سال بزرگتر از احمدخان درانی بود. ١٧ولسوالی اندر غزنی و

 ونديعه مدر مطبمينويسد که کتاب ” آزادخان افغان“نويسنده کتاب 

دالر و  ٢٠جلد کتاب  یف متيق   واست  دهيدر کابل به چاپ رس

 ميگردد.دالر ٢۵دالر، جمعاُ  ۵ یمصرف پوست
 

 :در ايران«پشتونها» وضعيت 

پشتونها بعدازدوره ی »دراين خصوص آقای غلجائی مينويسد:

درايران حکومت نمودند) « ١١٣۴/١١۴١»سال٧صفويه به مدت 
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 سلسله ی هوتکيان محمودواشرف( وازتماميت ارضی ايران در

وعثمانی ها( دفاع نمودند و درزمان مقابل اطماع بيگانگان )روسها 

ازفرماندهان برجسته ی ومورداعتماد شاه  حکومت نادرشاه افشار

 ....( افشاربودند)احمدخان درانی وآزادخان غلجايی

پشتونها مانند سايراقوام قدرتمندومدعی سلطنت درايران ازآسيبهای 

 سياست وسياست مداران درامان نماندند وآسيبهای فراوانی ديدند،

چنانچه پس از کنار رفتن داوطلبانه ی آزادخان به نفع کريم خان 

متاسفانه خان زند به علت  ترس وهراسی که ازناحيه ی  زند،

پشتونها احساس ميکرد دريک اقدام پيشگيرانه اقدام به قتل عام 

نمود که مورخين متعدد ايرانی به اين  ١١٧٢ درنوروزسال پشتونها

ها بعد از  گروهى از افغان»ه اند:حادثه ی ناگوار اشاره نمود

سرنگونى حکومت صفوي، همواره در گوشه و کنار کشور براى 

کردند و هرگاه  هائى ايجاد مى مردم و مأموران دولتى مزاحمت

داد از هيچ نوع سختگيرى و چپاول روگردان  فرصتى دست مى

هاى محلى تفرقه  کوشيدند تا در ميان حکومت نبودند و هميشه مى

 (.٧٧خان زند و زمان او:  کنند )کريمايجاد 

در طى دوره »ميگويد:است که کتاب کريم خان زند روايتی در 

هاى  ساله پس از قتل نادر همواره احتمال خطرآفرينى گروه  دوازده

هائى که در سپاه نادر بودند پس از  افغان وجود داشت؛ چون افغان

نان به احمدشاه اى از آ قتل وى در همه اياالت پراکنده شدند. عده

الطريقى که  هاى راهزن و قطاع اى ديگر به گروه ابدالى و عده

هاى محلى ناپايدار در ايران شدند  بعدها موفق به تشکيل حکومت

-*]ترين اين گردنکشان آزادخان افغان بود برجستهپيوستند. 

خان قاجار  حسن ها جمعى به محمد پس از شکست افغان. [استدارک
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خان  قتل وي، گروه زيادى از آنان به خدمت کريم پيوستند و پس از

 (.١١٩زند، ص  خان درآمدند )پري، جان؛ کريم

جمعى از »نويسد:  ابوالحسن غفاري، مؤلف گلشن مراد، مى

سرکردگان افاغنه، که با جمعيت خود بعد از مقدمه شيراز و فرار 

خان از اطراف و اکناف به خدمت خديو پى همال و  حسن محمد

پهر تمثال جمع آمده و تعداد ايشان به هفت، هشت هزار اردوى س

ى زسا اب نصرت بنيان در تهران جبهه رسيد، ملتزم رک کس مى

مآل،  آستان جم پاسبان بودند. به خيال فاسد محال و فکر کاسد بى

دست ازدحام علم  بناى غدر و مکر نهاده .... قرار دادند که به

را از انتظام انداخته )گلشن  طغيان افراخته و سلسله اردوى همايون

 (.١١۵مراد، ص 

ها ترتيب داد. وى  اى براى سرکوبى افغان خان شيوه ماهرانه کريم

اى به تمام حکام اياالت ارسال داشت و به آنها دستور  پيام محرمانه

هائى را که در گوشه و کنار کشور در سپاه خدمت  داد تمام افغان

  ق به قتل برسانند. دسته ١١٧٢کردند در روز عيد نوروز سال  مى

خان  اول که حدود چهارهزار بودند در تهران که محل اقامت کريم

خان،  شدگان سران افغان، مانند اکرم بود کشته شدند. در بين کشته

خان  خان، معظم و محمدفاروق نيز بودند. دسته دوم را زکى ميرک

نفر را کشت.  ١٩٠٠٠همزمان در سمنان يکجا جمع کرد و 

خان چون شيعى مذهب بود  انده اين عده موسوم به شيرعلىفرم

وسيلهٔ ندرخان قتل عام شوند  نجات يافت. دسته سوم که قرار بود به

علت فاش شدن موضوع و عدم لياقت وي، به سرپرستى زمان  به

خان قاجار  خان به استرآباد گريختند و هنگام طغيان رفيع

ايران مانند کاشان، قم،  دردسرهائى ايجاد کردند. در شهرهاى ديگر

 يزد، اصفهان و گيالن نيز افاغنه قتل عام شدند )گلشن مراد؛ ص 
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 (.٣٠۵، ص ٢. و تاريخ منتظم ناصري؛ ج١١٧-١١۶

 

بنا به نوشته گلستانه روز عيد نوروز در تمام ايران نه هزار نفر  

افغان کشته شدند و ثروت آنان از طرف مأموران دولتى ضبط 

 (.٣٢٢واريخ پس از نادر؛ ص الت گرديد. )مجمل

 

مهم ترين طوايف افغان ساکن درايران عبارت درحال حاضر،

 مشوانی، عليزی، انداز؛ غلجايی، بارکزی، نورزی، ساگزی،

چوداری. افغانهای ايران در استان های سيستان  لکزی،

وبلوچستان،کرمان،خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، 

 کن هستند.گلستان، مازندران واصفهان سا

 

 قره تپه  تبعيدگاه شاه حسين هوتکی

آقای غلجائی مينويسدکه قره تپه محل تبعيدشاه حسين هوتک 

وهمراهانش بود واکنون  غلجايی های سليمان خيل وناصردراين 

 روستان زندگی می کنند. 

 
 نمايی از روستای قره تپه
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چنانکه درتصوير ديده ميشود، قره تپه، روستايی است از توابع 

ر استان مازندران ايران.روستای بخش مرکزی شهرستان بهشهر د

قره تپه از نظر موقعيت جغرافيايی در سيزده کيلومتری شمال 

غرب بهشهر و اولين روستای در مسير جاده بهشهر به دريا بعد از 

است . مساحت کلی روستا با  شهرک صنعتی بهشهر قرارگرفته

رسد.اين  هکتار می۶٠٠٠های مزروعی و مراتع به  احتساب زمين

های زراعی روستای حسين آباد و  از سمت غرب به زمين روستا

محله و کوهستان و  های زراعی روستای گرجی از جنوب به زمين

نژاد که جزء آثار  شود . مجموعه بناهای افغان کال منتهی می رستم

آيد و مربوط به دورهٔ قاجاريه است در اين  ملی ايران به حساب می

نژاد در نوک  عه بناهای افغانروستا قرار دارد. در گذشته مجمو

 محمديعقوب غلجائی( ) «تپه نماد روستای قره تپه بود. 
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صفوی ايرانبرضد سلطه  قيام ابداليان درهرات  

م(١7٣١ -١7١6)  

 

 

 
 ارگ هـرات ،يا قلعه ملک اختيارالدين کرت
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 هرات ارگ هرات از داخل

 
 دورنمای شهر و مسجد جامع هرات

 

 : ١6در قرن  گانهمساياشغال آن بوسيله  وهرات 

شهرهرات در قرن پانزدهم ،در عهد فرمانروائى نيم قرنه شاهرخ 

سال سلطنت سلطان حسين بايقرا  ٣٧پسر تيمور و سپس در مدت 
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به يک »در کمال رونق و شگوفائى فرهنگ و تمدن زيست و 

مرکز بزرگ تجارتى و پيشه ورى و فرهنگى مبدل گشت و گويا 

اريد شهر هاى آسياى ميانه و مرجع علما و هنر مندان مرو

 ( ١« )گرديد.

ملکه گوهر شاد ، خانم شاهرخ و ميرزا بايسنقر پسرش هردو در 

پرورش و تعميم دانش و هنر و فرهنگ با شاهرخ با جديت 

همکارى مى نمودند و درمرمت خرابى هاى وارده بر کشور سعى 

ر مشهد و درهرات از ياد ميورزيدند. مسجد و مدرسه گوهر شاد د

گار هاى نفيس هنر معمارى و علم دوستى اين زن فهميده و فداکار 

 ٢٠، براى مدت ١٤٤٧هراتى مى باشد . پس از مرگ شاهرخ در

سال شهزادگان تيمورى که تعداد شان کم نبود ، کشور را دچار 

هرج و مرج نمودند ولى با قرار گرفتن سلطان حسين بايقرا بر 

، دوباره امنيت و ثبات سياسى و رونق  ١٤٦٨در  اريکه قدرت

ثبات سياسى را » هنر و فرهنگ و ثروت به اين شهر روى نمود. 

صميميت و اتحاد سه شخصيت بزرگ بوجود آورده بود. سلطان 

حسين بصورت فرمانروا ، جامى ممثل طبقه روحانيون و 

دانشمندان ، و مير عليشير نوائى ، دوست صميمى و صدراعظم 

طان بود. او شان با يک ديگر خود ، عميقا  شناخت و آشنائى سل

داشتند. هرسه شخصيت بزرگ ، شريک کار و دوست صميمى 

همديگر بودند و از نوابغ عصر خود بشمار ميرفتند. هريک از 

اوشان نسبت بيک ديگر احترام خاص داشتند )و گاهى در وصف 

 ( ٢« )همديگر ( اشعارى مى سرودند.

اکادميسين داکتر جاويد از زبان واسع جبلى در  مدانشمند مرحو

 وصف هرات مى آورد :

 از بقعه اى که پـــندارىهللا ارک تبـ
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 ز بـس تکـف کاندر عمارت آن است

 خالصه خـرد است و دقيقه شرفست

 لطـيـفه هنر است و نتيجه جان است

 هــواى او به لطافت عين تسنيم است

 زمين اوبه نظافت چوباغ رضوان است

ک ميران شاعر دربار آل کرت ، شهر هرات را نظر به سه مير

 شهر ديگر خراسان چنين ستوده است : 

 ارىباعتدال هوا خوش تــر است بسيـ

 زبلخ و مرو و نشاپور روستاى هرى

 چو جرم مهر و قمر روشنست و تابنده

 فضاى جنــت جاويـــد از صفاى هرى

 نسيم خوش نفس بوستان خــلــد برين

 (٣بهر صبح از هواى هرى)معـطر است 

و شاعرديگرى ، خراسان را صدف و هرات را گوهر آن صدف 

 خوانده است :

 

 گر کسى پرسدترا کز شهــر هــا خوشتر کدام ؟

 گر جواب راست خواهى گفت اورا ، گو: هرى

 اين جهانرا همچو دريا دان خراسان را صدف

 در ميان آن صدف ، شهر هرى ، چون گوهرى

غانستان در قرن پانزدهم مرکز عمده تمدن و روى همرفته اف

فرهنگ و اقتصاد در آسياى وسطى بود. و با وجود خرابى بند 

رستم و باير ماندن حوزه هلمند، زراعت و آبيارى و پيشه ورى در 

 سايرحصص مملکت انکشاف زياد کرد. 



 181 رستاخیزقندهار و ...

نقاشى افغانستان که متاثر از نقاشى چين بود ، يکى از سبک » 

گ ومشهور مشرق زمين بود. نمايندگان هنرى هاى نفيس و قشن

استاد بهزاد و مير على و سلطان افغانستان در اين زمان چون 

دست کمى از هنر وران اروپاى دوره رنسانس  محمد و سلطانعلى

نداشتند. در معمارى افغانستان سبک نفيسى در اين دوره بميان آمد 

و اسپانيا  که با سبک هاى معمارى چينى و هندى و عربى و مصر

متفاوت و مستقل بود.اما در اثر عوارض سياسى و نظامى امروز 

بدون خرابه هاى مصلى و ميناره ها و قسما  بقاع فروريخته در 

 ( ٤.«)هرات نشانى از آن معمارى هاى زيبا و فريبا نمانده است 

سال سلطنت خود را در افغانستان  ٣٧سلطان حسين توانست مدت 

متى از ايران حفظ کند و در راه شگوفائى هنر و ماوراءالنهر و قس

و فرهنگ و احداث بناهاى عام المنفعه خدمات ارزنده و فراموش 

ميالدى  ١٥٠٦نشدنى انجام دهد ، سر انجام او در هرات در سال 

در گذشت . بعد از مرگ سلطان پسرش ، بديع الزمان بايستى شاه 

سپاه نفوذ داشت ميشد ولى مادر اندر او خديجه بيگم که در بين 

مانع گرديد و مظفرحسين پسر خود را در سلطنت بديع الزمان 

پس در يک اقليم دو پادشاه و دو دولت ساخته شد  ٠شريک ساخت

و مسکوک بنام هردو ضرب گرديد و خطبه بنام هر دو خوانده شد 

 ( ٥و امور مالى بالمناصفه به هردو تعلق گرفت .)

قدرت رسيده شمال و غرب در چنين اوضاعى دولت هاى تازه ب

افغانستان جدا  آرزومند توسعه طلبى و تصرف خاک هاى قلمرو 

سالطين تيمورى بودند. چنانکه شيبک خان اوزبک )يا محمدخان 

 ١٥٠٠شيبانى از احفاد جوجى فرزند چنگيز( پس از آنکه در سال 

ميالدى سمرقند را از دست آخرين بقاياى تيمورى خارج کرد 

دى ازآمو دريا عبور نمود و بلخ را متصرف ميال ١٥٠٦درسال 
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شد و هرات را تهديد کرد. شهزادگان از بابر که نواسه عموى شان 

ميشد و بر کابل حکومت داشت استمداد کردند و بابر به هرات آمد 

م(. بابر جدا  عالقمند بود تادر رأس قشون هرات بر دشمن ١٥٠٦)

دند که مسوليت حمله ببرد اما شهزادگان مغرور تر از آن بو

رهبرى قشون را به بابر بسپارند. چون زمستان فرا رسيده بود 

ازبکان از پيشروى بجانب هرات صرف نظر کردند. و شهزادگان 

ازبابر خواستند تا زمستان را درهرات بماند. بابر پذيرفت و مدت 

چهل روز را در هرات به تماشاى عمرانات و نقاط ديدنى آن شهر 

 سپرى کرد .

در کتاب خود ) بابرنامه( در توصيف هرات عهد سلطان  بابر

دوره او عصر شگفت آورى ها بود. » حسين بايقرا چنين ميگويد : 

خراسان و از همه برتر هرات ، مملو از دانشمندان و مرادان بى 

همتا بود، هرکارى را که يکى آغاز ميکرد ، آن را با تمام تالش و 

در مورد شهزادگان چنين  ( و٦« )کوشش به پايان مير ساند.

هردو ميرزا ، از آداب معاشرت اجتماعى خوب » مينويسد: 

برخوردار و در سخنورى ماهر بودند، ولى اوشان با جنگ ، 

« ) اهداف جنگى، تجهيزات ،خونريزى و زد و خورد بيگانه بودند.

٧ ) 

بابر واپس به کابل برگشت و قشون او در راه هزاره جات از 

شيبانى خان )يا شيبک  ١٥٠٧وان دادند.در بهار سردى تلفات فرا

خان( در رأس چهل هزار نيروى ازبکى خود آمو دريا را عبور 

نمود و مسقيما  برهرات حمله آورد. شهزادگان در بادغيس به مقابل 

دشمن شتافتند، اما کارى از پيش برده نتوانستند ، اولى بسوى 

ن با اردوى خود قندهار و دومى بسوى استراباد کشيد. شيبک خا

 يکراست وارد هرات شد. 
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بمجردى که محمدخان شيبانى شهر هرات را گرفت » بقول غبار: 

، فقها و ارباب عمايم قديم از ديگران پيشتر بدربار او شتافتند و 

پانزده هزار تنگه يک مثقالى به موالنا عبدالرحيم ماورامالنهرى 

دادند و توسط  صدراعظم شيبانى ) که مرد کم سوادى بود( رشوت

او در دربار شيبانى جاى و رتبه گرفتند، پس شيخ االسالم قديم 

 هرات مجددا  شيخ االسالم هرات شد و مولوى نظام الدين عبدالقادر

به منصب قاضى القضاتى و نقيبى رسيد .... محمد خان شيبانى از 

تاوان جنگ گرفت. « تنگچه » هزار سکه  ١٣٥شهر يان هرات 

دينار کبکى بود. ٦ى يک مثقال و داراى ارزش هر تنگچه مساو

بعالوه شيبانى تمام دارائى سالطين و اشراف را با زور و شکنجه 

گرفت و به فتواى علماى مذهبى هرات ، ملکه مظفر حسين را 

براى خود گرفت و مهر انگيز دختر مظفر حسين را به پسر خود 

قنبر ميرزاى  سلطان و کابلى بيگم ملکه بديع الزمان را بههللا عبيدا

کوکلتاش بزنى داد در حالى که هردو ملکه ، شوهران زنده داشتند. 

فقهايى که اين فتوا را دادند همه از برگزيدگان دولت کورگانى 

بودند ، زيرا خاصيت اين دولت در اداره کشور ، تکيه کردن بر 

شهزادگان و فقهاى افغانستان بود. آنگاه شيبانى به پيشنهاد فقها لقب 

اختيار کرد و نام او به همين « مام زمان و خليفه الرحمن ا» 

 ( ٨عنوان در خطبه خوانده ميشد. )

قندهار کرد و به  محمدخان شيبانى پس از تسخير هرات عزم فتح

سلطان را در رأس سپاهى مامور فتح قندهار هللا اين منظور عبيد

(، از بابر ٩نمود، محمدمقيم وشاه بيگ ارغونى حکام قندهار)

داد جستند، تا وقتى که بابر به قندهار رسيد، آن دو برادر به استم

نيروهاى ازبکى که زود تر رسيده بودند تسليم شده به حکومت 

خود باقى ماندند، لهذا براى طرد بابرسپاه آراستند و بجنگ اقدام 
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نمودند، مگربابر هردو برادر را در هم شکست و قندهار را به 

(.اما ١٥٠٨خود بکابل برگشت )برادر خود ناصرميرزا داد و 

شيبانى بکمک دو برادر شتافت و ناصر ميرزا را جانب کابل 

فرارى ساختند و شيبانى خان هم به هرات مراجعت کرد و قندهار 

( ماند. ١٠) -شاه بيک و محمدمقيم -در دست برادران ارغونى 

ّ اظهار اطاعت نمود و  سلطان على ارغون حاکم سيستان نيز کتبا

 ابقا گشت.  در جايش

شيبانى خان )يامحمدخان شيبانى( پس از آنکه در  ١٥١٠درسال 

سرکوبى مردم گرمسير و زمينداور چندان موفقيتى بدست نياورد ، 

به هرات برگشت. او در هرات مطلع شد که شاه اسماعيل صفوى 

به عزم تسخير خراسان لشکرکشيده است ، پس شيبانى هرات را 

نمود. شاه اسمعيل صفوى که طوس ترک گفت و جانب مروحرکت 

و مشهد و سرخس راگرفته بود به مرو شتافت و در جنگى که بين 

او شاه اسماعيل در حوالى روستاى طاهرآبادمرو واقع شد، سپاه 

شيبک خان درهم شکست و شيبک خان پا بفرار نهاد ، ولى درحين 

فرار در زير پاى سواران فرارى خود افتاد و کشته شدو مرو فتح 

 ( ١١گرديد. )

غبار مينويسد که شاه اسماعيل پس از فتح مرو و برپا کردن کله 

منارى از جمجمه کشتگان ازبک به هرات آمد. اشراف شهر قبالّ 

تسليم شده بودند و در مسجد جامع منشور فتح هرات قرائت شد. در 

اينجا امرشاه ازطرف حافظ زين الدين هراتى نقض شد ، زيرا 

لفاو مخالفين على بن ابى طالب نکشود، لهذا حافظ لب به طعن خ

افسران شاه که از تعصب مذهبى ميلرزيدند، حافظ راهماندم در 

مسجد بکشتند. مردم هرات از اين برخورد متنفر و متفرق شدند، 

پس از آن شاه صفوى به بواليات ميمنه و فارياب کشيدو حکومات 
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يرم بيگ آنجا را با بلخ و جوزجان و غرجستان زير نظارت ب

گذاشت و حکومت سلطان اويس حاکم بدخشان را تصديق نمود.شاه 

اسماعيل صفوى بابر ميرزاى کورگانى را که قبالّ بدخشان 

رامتصرف شده بودامداد نظامى نمودتا ماوراءالنهر را از دست 

به ماوراءالنهر حمله  ١٥١١ازبکها بيرون کند، بابر نيز درسال 

ح نمود. ولى همينکه اخالف محمدخان نمود و سمرقند و بخارا را فت

بابر را مغلوب و  ١٥١٢شيبانى خود را جمع و جورکردند در سال 

قشون امدادى صفوى رامعدوم نمودند. در همين سال تيمور سلطان 

شيبانى بر مشهدحمله آوردند، مردم که از هللابسوى هرات و عبيد ا

تان ظلم و تعصب مذهبى صفوى کوفته خاطر شده بودند در افغانس

 بيشتر طرف دولت ازبکى را التزام کردند.

اين است که در هرات تيمور سلطان را پذيره شدند و دونفر واعظ  

و موذن صفوى رابه خون حافظ زين الدين بکشتند. در بلخ 

نيزحاکم ازبک را استقبال کردند و حاکم صفوى )کمال الدين 

از آنکه  محمود(مجبور به فرار و سرانجام دستگير و کشته شد.بعد

هللا سپاه صفوى مجدداّ به هرات لشکر کشيد، تيمور سلطان و عبيدا

از هرات و مشهد به ماوراءالنهر عقب نشستند،اما مردم خاموش 

ننشستندو برضد استيالى صفوى دست بشورش زدند چنانکه 

خى و امير  ابوالقاسم بخشى و خواجه شهاب الدين غورى و قاسم کرُّ

يره برضد استيالى صفوى به پاخاستند و نظام الدين و عبدالقادرو غ

در صدد اشغال شهرهرات برآمدند، اما سپاه صفوى آنقدر قوى بود 

که هرات را بگرفت و شورش را باکشتار شهاب الدين غورى و 

 قاسم کروخى و سيصد نفر ديگر سرکوب نمود. 

در اين نوبت شاه اسماعيل در مشهد توقف نمود و ديو سلطان و 

با قشونى براى سرکوبى واليات شمالى افغانستان که اميرسلطان را 
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از حکومت ازبک حمايت کرده بودند، سوق نمود. مردم اندخوى 

برهبرى قرابقال جلو سپاه صفوى را گرفت و مدت يکهفته 

بارشادت جنگيد، ولى سرانجام قواى منظم صفوى بر نيروهاى 

قتل محلى غلبه جستند و مردم اندخوى را از زن و مرد و کودک 

ّ تسليم و غارت شد. در  عام نمودندو شبرغان و بلخ نيز متعاقبا

همين وقت شجاع بيک ذوالنون والى سابق قندهار از زندان ارگ 

هرات فرار کرد. وقتى شاه اسماعيل از فرار ذوالنون مطلع شد امر 

کرد تا هرکسى از مردم هرات تا قندهاررا دستياب کنند، از دم تيغ 

صفوى در هرات دست به اين کار زدند و مردم بگذرانند. افسران 

بسيارى از زن و مرد را کشتند و تاراج نمودند و همچنين شهرخ 

افشار در رأس سپاهى عازم قندهارگرديد تا قندهار را مسخر و 

شجاع بيک ذوالنون را معدوم نمايد. اين سپاه باجنگهايى که نمود ، 

بلوچستان کشيد و از فتح قندهارعاجز آمد و در عوض به مستونگ 

مردم بيگناه مستونگ راکشته و تاراج کردند و واپس به ايران 

 برگشتند. 

لشکر کشى هاى صفويان و شيبانيان براى اشغال بخش هاى شمال 

و شمال غرب افغاستان به زراعت و کشت و کار مردم آن نواحى 

قحطى بزرگى در  ١٥١٢تاثير ناگوارى کرد ، چنانکه در سال 

مردم غرجستان و  ١٥١٤و متعاقب آن در سال  هرات رخ داد

چغچران به قيادت محمدزمان ميرزا و اميراردوشاه بر ضد دولت 

صفوى قيام کردند، اما قيام بخون کشيده شد. درحالى که شاه 

اسماعيل صفوى يک سال قبل در جنگ آذر باييجان مغلوب سلطان 

داده بود. سليم عثمانى شده و تبريز، پاى تخت کشوررا نيزاز دست 

طهماسب »هرات را به پسرخود  ١٥١٥شاه صفوى در سال 

داد و اين ميرزا همراه با شيخ مجدالدين کرمانى به هرات « ميرزا
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آمد و در هرات متمکن گرديد. کار گزار طهماسب ميرزا، 

اميرخان در هرات دست تعدى درازکرد و بغرض تحصيل پول و 

ه مبلغ گزافى بر مال بيشتراز مردم، نفوس را سرشمارى کرد

آنهاحواله نمود. مردم هرات که از ظلم و تبعيض مذهبى حکومت 

داران صفوى بتنگ آمده بودند ، غايبانه از حکومت ماوراءالنهر 

خان پسر محمدخان شيبانى ازبک بار هللا کمک خواستند، عبيدا

برهرات حمله نمود مگر در برابر قشون صفوى  ١٥٢٠ديگر در 

کام باز گشت ، بعد ازين حادثه شاه کارى از پيش نبرد و نا

را بجاى طهماسب « سام ميرزا»اسماعيل صفوى پسر ديگرخود 

 ( ١٢ميرزا به هرات فرستاد. )

بارى براى تصرف قندهار  ١٥٢٠سام ميرزاصفوى در سال 

لشکرآراست و قندهار را به محاصره کشيد. اما کامران ميرزا پسر 

رزا را درهم شکست بابربه مقاومت پرداخت و محاصره سام مي

 سام ميرزا به سيستان رفت واز آنجا بهرات بازگشت. 

بيست سال بعد همايون پسرو جانشين بابر بعد از شکست از دست 

،به شاه صفوی طهاماسب ميرزا رجوع ١٥٤٠شيرشاه سورى در

کرد و ازاو برای استرداد تخت دهلی استمداد جست ووعده داد که 

قندهار رابه دولت صفوی واگذار  در صورت گرفتن دوباره دهلی ،

خواهد شد. شاه صفوی نيز که چنين چيزی را ازخدا ميخواست، به 

والی هرات دستور داد تا از شاهزادهمايون که اينک خود راتا 

 سيستان رسانده بود، استقبال کند وبه پيش باز او بشتابد.

صورت مصرفی راکه بدستور طهماسب « حديقه االقاليم » مؤلف 

رهرات بمناسبت پذيرائى از همايونشاه پسر بابُر بعمل آمده اول د

سوار اشراف از هرات همايون  ۵٠٠» بود، اينطور بدست ميدهد: 

را در عرض راه استقبال کنند و يکصد اسپ با يراق طالئى از 
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اسپ با لگام زربفت و زين منقش  ٣٠طرف شاه طهماسب و 

شود. و جل  الجوردى از طرف امير خان ، حاکم هرات پيشکش

اين اسپان مخمل زرد وسرخ باشد. بعالوه کمربند و خنجر جواهر 

نشان اسمعيل صفوى ، چهارصد توپ مخمل و اطلس فرنگى، 

پنجاه جامه، قالينچه مخمل دوخوابه طالباف، نمدتکيه کرک استر 

اتلس ، سه قالين دوازده زرعى، دوازده خيمه قرمزى و سفيدبنام 

دوازده زرعى ،  -بيست  -لين هاى چهل طهماسب پنجاه خيمه با قا

صد اشتر ،پنجاه طبق چينى از طرف حاکم هرات تقديم شود. 

خوراکه مجلس همايون شاه هم مرکب باشد از روزانه پنجصد 

غورى طعامهاى رنگارنگ در طبق  ١۵٠٠غورى و در مهمانى ها

نقره ئين ولنگرى هاى طالئى و چينى با سر پوش هاى طالئى و 

عطر باگالب و عنبر و مشک ، شربت آب ليموى گالب نقره ئى، م

دار، مرباى سيب، تربوز و انگور، مفرحات و حلوا و فالوده. و 

دسترخوان ها همه قلم کار باشد. جيب خرچ روزانه افراد معيت 

همايونشاه ، فى نفر دو تومان و از خود او دوهزار تومان ) يک 

داده شود. روز تومان مساوى ده مسکوک نقره رايج آن وقت ( 

هاى شکار باز و چرخ و شاهين بکار انداخته شود و در مجلس 

همايونشاه سرايندگان و نوازندگان هراتى چون حافظ صابر، حافظ 

دوست ، قاسم قانونى، استاد شاه محمدنائى ،و استاديوسف کمانچه، 

هزار  ٣٠حاضرباشند.در روز ورود همايونشاه در شهر هرات، 

او اسقبال کنند. بازار ها تزئين و طاق ها نصب و سواره و پياده از 

حمامها سفيد و معطر شود. کالنتر حسين هراتى روزنامچه اين 

وقايع رابا صورت مذاکراتى که در مجلس همايونشاه بعمل مى 

 ( ١٣« )آيد،بنويسد و به اصفهان ببرد.
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با توجه به اين دستور شاه صفوى ميتوان ميزان درد و الم مردم   

را براى تهيه اين همه سور و سات و بر پا داشتن محافل هرات 

عيش و نوش شاهان و مهمانان ناخوانده استنباط کرد. زيرا اين 

مصارف گزاف بايستى فقط در هرات و از طرف مردم آن تدارک 

ديده ميشد نه ازجاى ديگرى ونه از خزانه شاه طهماسب صفوى. 

صفوى با همايون شکى نيست که ده هزار نيروى جنگى ايکه شاه 

شاه براى اعاده قدرت و پيروزى بر برادرانش همراه کرده بود، 

نيز از مردم هرات همراه با ساز وبرگ جنگى تدارک ديده شده 

ميالدى شيبک خان ازبک  ١۵٠٧است. اين درحالى بودکه درسال 

م( شاه اسماعيل صفوى هست و بود ١۵١٠ق= ٩١٦و بعد در)

 دام بغارت برده بودند.مردم هرات را با شکنجه و اع

بهرحال همايون پسر بابر با مساعدت دولت صفوی ايران توانست 

به  ١٥٤٤برقندهار غلبه حاصل کند وبرطبق وعده قندهاررا در

دولت ايران واگذار شد و قشون صفوى بسرکردگى شهزاده مراد 

قندهار را تسليم شدند. اما بزودى اين شهزاده در قندهار درگذشت 

ندهار را به بيرم خان سپرد و سپاه ايران را رخصت و همايون ق

(. از آن پس قندهار چندين بار در بين دو دولت ايران ١٥٤٥داد) 

شاه عباس دوم  ١٦٤٨تا آنکه در سال  ٠و هند دست بدست ميگشت

قندهار را براى آخرين بار مسخر نمود و ديگر سعى دولت بابرى 

واقع نشد و قندهار تا  هند براى دوباره بدست آوردن قندهار موثر

 ( ١٤در تحت اشغال دولت صفوى باقى ماند. ) ١٧٠٩

در طول دوره استيالى بيگانگان برافغانستان ، در واليات غربى  

و جنوبى کشور سيطره دولت صفوى ايران توسط اردوى 

نيرومندى حفظ ميگرديد زيرا برساير عوامل محرکه قيام مردم 

 فزوده بود.برضد سلطه صفوى ، تعصب مذهبى ا



 190 رستاخیزقندهار و ...

دولت صفوى قيام هرات و مقاومت اندخوى و قندهار و مستونگ 

)بلوچستان( را در کمال شدت باکشتارهاى دسته جمعى و تاراج 

خاموش نمود و از آن بعد تا قرن هژدهم توانست باچنين سياستى از 

اما پس از آنکه مبارزات آزادى خواهانه مردم جلوگيرى کند. 

 ميالدى، ١٧١٠خان هوتکی در سال  قندهار برهبرى ميرويس

استقالل خود رااعالم کرد، ابداليان در هرات نيز برضد حاکميت 

صفوی در آن واليت دست به قيام زدند و استقالل محلی خودرا 

چگونگی اين قيام بايد ديد اين ابداليان شرح بدست آوردند،قبل از 

 از کجا به هرات آمدند؟

 

 ات آمدند؟ابداليان از کجا و چگونه به هر

يا درانى چنانکه امروز به اين نام خوانده  قبيله نيرومند ابدالـى )

( نام خود را از فردى به نام ابدال يا اودال ابن ترين  شوند مى

اند.  شرخبون بن سره بن ، جد معروف قبايل پشتون اقتباس کرده بن 

خواهد به  = هپتالی مى جوئى کلمات اپتل پوهاند حبيبى، درقرينه

شه ابدال و اودال برسد.وی مينويسد که ريشه نام ابدال به ري

 ۴٠٠يا هپتالی، نام قبيله سفيد پوست آريائی درحدود  Aptalاپتل

ميالدی می پيوند واين قبيله درباختروتخارستان دولت مقتدری 

 ( ١٥تشکيل دادند.)

هرچند که اين کوشش پوهاند حبيبی از جانب برخى از پشتونهاى 

بول نيست، مگرمحقق افغانی محمد معصوم سختگير مورد ق

با توجه به نظريات « اودل، ابدل، اپتل، هفتل» هوتک، زيرنام 

مرحوم حبيبی مينويسد که:ريشۀ نام ابداليان به آن قبيله آريائی سفيد 

شناخته  هفتليا  Aptalاپتلپوست ميرسد که درتاريخ به نام 

نان سفيد اروپائيان همين هپتاليان آريائی را هو ميشوند.
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درپشتو است....اعراب « خان»ميگويند.)هون،هان( شکل متحول

اين قبيله را]هياطله[ ميگفتند. تحقيقات تاريخی نشان ميدهد که اين 

آريائيان سفيد پوست بعد از ورود به افغانستان با قبايل قديمی تر از 

ها مخلوط شده اند. زبان هفتاليان « پکهت، پشت»خود يعنی با 

شده « پشتو»ده، بعد از اختالط با پکتها بطور کامل هرچه که بو

م( در باختر وتخارستان يک ٤٠٠است. قبيله اپتل در حدودسالهای )

دولت مقتدر تاسيس کردند وبا ساسانيان به نبرد پرداختندو کتيبه 

 (١٦« )های شان درروزگان پيدا شده است.

( ١٧رى )متذکره طب« هفتالـى» يا« هياطله»بالفاصله بايد گفت که 

)که ظاهرا  کاتبان عربى زبان به اشتباه آنرابگونه هياطله و هيطال 

، ضبط کرده اند و صورت درست ونزديک به ريشه آن، همان 

اى از قبايل معروف آريايى بود که  "يپتل چينى" است که نام قبيله

در اوايل ورود خود در شمال هندوکش، درتخارستان سکنى 

ا به جنوب هندوکش سرازير شدند و با در قرن پنجم آنه .گزيدند

تراز خود )پکتهای زابلستان( زبان خود را  اختالط در قبايل قديمی

هرچه که بوده ، فراموش نمودند و پشتو را به عنوان زبان خود 

پذيرفتند. امروز بقاياى اين قبيله در تخارستان و بدخشان افغانستان 

 اند.   بنام يفتلـى معروف

در قديم پادشاهان هياطله در  »نگارد که  جاويد، مىاکادمسين دکتور 

امراى  کردند و عنوان يبغو داشتند. و تخارستان حکومت مى 

 هپتل، هپتال، يپتلباستانى کوشانى نيز يبغو لقب داشتند. 

«yeptal » چينى درفارسی ظاهرا ابدال شده است. هفتاليان مذهب

قلمرو ساسانيان  بودائى داشتند و درزمان شاپور اول ساسانى جزو

بودند. شاپور در کتيبه کعبهء زرتشت، نرسه را به عنوان شاه هند 

 ( ١٨« )و سکستان و تخارستان معرفى نموده است.
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اما به عقيده پوهاندحبيبی ،هپتاليان مذهب بودائی نداشتند 

ودرفتوحات اوليه خود، بسا معابد بودائی را ويران کرده اند و 

 ٩اند.هيوان تسانگ هنگامی که درسال) پيروان اين آئين راکشته 

م( به افغانستان آمد، در واليت گندهاره بسامردم ۶٣٠هجری/

وشهزادگانی را ديد که به ترميم معابد خود مشغول بودند. واين 

تخريب معابد بودائی قبل از ورود او روی داده بود. ازمسکوکات 

يگردد که بدست آمده از شاهان هپتالی درکابل وهده وغيره معلوم م

آنان دين برهمنی يا افتاب پرستی داشته اند و]تخريب[ بت زوريا 

هجری[ در زمينداور  ٣٣زون] بدست عبدالرحمن ابن سمره در

وکشف معبد سوريا در خيرخانه، حاکی ازرواج دين آفتاب پرستی 

 (١٩درعهد زنبيل شاهان هفتالی است.)

ان محقق نامورانگليس بوسورت، ازمقاومت بقايای هفتاي

درتخارستان ومرزهای هرات در برابر قشون اسالمی، ازآخرين 

ياد کرده، ميگويد: او  طرخان نيزکفرمانرواى بزرگ هپتاليان بنام 

ساليان درازى آرمان ايشان را زنده نگهداشت و مقاومت او 

م(، خاينانه وى  ٧٠٥ق)  ٨٦مسلم در  قتيبههنگامى پايان گرفت که 

( داستان دليريها ورشادتهای ٢٠) .را فرو گرفت و نابودش ساخت

بادغيسی با سپاه قتيبه درخلم، بغالن وسمنگان وبادغيس  نيزک

هجری ،يکی از صفحات درخشان وزرين  ٨۶ومرورود درسال 

 تاريخ مقاومت مردم ما است.

بنابرتحقيقات پوهاندحبيبی، قبايل سفيدرنگ آريائی نژاد که چينيان 

ن آنها را"افتهاليت دو" ويونيان وروميا -لی -تی -"يی

Ephthalites يا "خيونيت "Chionites وپارسيان "خيون يا"

" ودرزبان پهلوی وعربی ودری هيتال يا Hun" و"هون Honهون

هيطل يا هيفتال يا هياطله ياد کرده اند، از آسيای مرکزی ودريای 
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آموبطرف واديهای شمال هندوکش تخار وباختر گذشتند.... اين 

يالدی از شمال بجنوب حرکت کرده بودند م ٣۶٠مردم درسنه 

وچون کيداريان کوشانی خطرحمله ايشان را دانستند، از ساسانيان 

کمک خواستند، ولی خود مقاومت کرده نتوانستند و به وادی 

گندهارا پس نشستند. اما هپتاليان )که نام ايشان در يفتل بدخشان تا 

مال  تصرف کرده ميالدی باختر را کا۴٢۵کنون باقی است(، تا سال 

و از اينجا بطرف غرب دولت ساسانی را به خطر انداختند. 

دراستقامت جنوب هندوکش، واديهای کابل وگندهارا و زابل را 

 گرفتند ودولت مقتدر هپتالی افغانستان را تشکيل دادند. 

هفتاليان هم مانند کوشانيان وکيداريان وساکها با مردم بومی آريائی 

ن سرزمين درآميختند. وچون خود هم آريائيان نژاد وپشتونهای اي

سپيد نژاد و دارای فرهنگ آريائی بودند، درافغانستان نژاد قوی 

ومقتدری را بوجود آوردند، که بينی های کشيده وچهره های شاهان 

ايشان عينا  به جوانان قبايل غلجی وابدالی افغانی ميماند. ونام قبيله 

 آيد.... ابدالی هم ازاين ريشه به نظرمی 

 ۴٢٧نخستين تصادم قوای هفتالی با شاه ساسانی بهرام گور درسال 

ميالدی در وادی مرغاب و مرورود رخ داد که درنتيجه سبب 

مرگ شاه هفتالی گرديد وتاج مرصع او را بهرام به آتشکده 

برادرخود رابحيث نايب السلطنه  در  نرسیآذربائيجان اهدا  و

د از بهرام گورپسرش يزدگرد دوم سرزمين هفتاليان مقررکرد. بع

(  ميزيستند به نبرد پرداخت ٢١با هفتاليان که در طالقان) ۴٣٨در

م( برجايش نشست ۴٨۴ -۴۵٧ولی شکست خورد وبعد فيروزاول )

ودراين موقع رهبری قبايل هفتالی را شخصی بنام اخشونواز) 

خوشنواز( بدوش داشت. اخشونواز با فيروزساسانی به جنگ 

درنتيجه شاه ساسانی شکست خورد و متعهد شد که  پرداخت که
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قلمرو هپتاليان را در طالقان محترم بشناسد و خراج گزافی نيزتا 

پرداخت و پسر خود قباد را طور  دوسال به دولت هپتالی می

گروگان به دربار خوشنواز فرستاده بود. فيروز ساسانی برخالف 

رکشيد، و درجنگ اين تعهدات قبلی يک بار ديگر برهپتاليان لشک

م( ۴٨۴دردشت های خراسان لشکرش تباه وخودش هم کشته شد)

ودخترش بدست اخشونواز افتاد که او را به زنی گرفت. از آن پس 

سلطه هپتاليان بر مرو رود تا هرات گسترش يافت و دولت ساسانی 

 باجگزار ايشان گشت. 

مرحوم حبيبی می افزايد: درعصری  که پادشاهی هفتاليان 

)اراضی بين  زابلرتاسر آريانا استقراريافتند، قبايل ايشان در درس

غزنی تا سيستان( تمرکز يافتند. درکتيبه های کشف شده، شاهان 

( Jauvla( يا جيوله)Jabulaهفتالی )يا يفتلی( خود را جابوله )

م( ۵٠٠ -۴۶٠يعنی زابلی گفته اند. اخشنواز هپتالی بزرگ ) 

پارس تا ختن وچين وهند برقلمروی وسيعی که از مرزهای 

سال حکم راند و پس از او پادشاه ديگر اين  ۴٠گسترده بود مدت 

ميالدی  ۵٠٠نام داشت که درسال  Turama قبيله تورامانانا 

رويکار آمد. وی توجه خود را به هند معطوف کرد وپای تخت 

تزلزل  خود را شهر سيالکوت تعيين ودولت گوپتای هندی را دچار

دو کتيبه از تورامانا هپتالی زابلی نام برده که يکی  نمود. در هند

مهاراجه توره هست که نام او را " ديگری دراکورا در سهکر و

)شهنشاه توره من شاه زاولی( نوشته اند. بعد از  "منه شاه جاوله

برتخت شاهی هپتاليان  Mahirakulaتورامانا،پسرش مهيراکوال 

م(نامش ذکرشده ۵١٧سال )زابلی نشست ودر کتيبه گواليار هند در

با جنگها وخون ريزيهای  ۵۴۴يا ۵۴٢است.سلطنت مهيراکوال تا

هولناکی همراه بود که با شکست مواجه گرديد وبا مرگ او، دولت 
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م( ۵٧٩ -۵٣١هپتالی ناتوان وسرانجام درعصر خسرو انوشيروان )

 (٢٢مضمحل گرديد. )

چه محققان اگر:»پوهاندحبيبی، به ارتباط کلمه "زابل" مينويسد 

را يکی از قبايل هفتالی شمرده گفته اند که اين  زاولامروزی، 

سرزمين بنام ايشان)زابلستان( تسميه شده است واين کار بايد 

ميالدی( که هنگام خروج هفتاليان دراين سرزمين  ۴٠٠درحدود)

است، انجام يافته باشد، ولی من دليلی دارم که نام "زاول" قديمتر 

است. حبيبی می گويد که درخط پهلوی، نام از قرون ميالدی 

شاهان زاول: "زوب ملکا" است که ملکاهوزوارش آرامی"زاب 

( مگر مرحوم حبيبی، توضيح ٢٣شاه" يا "زابل خدای" باشد.)

بيشتری نداده که اين خط مربوط به پهلوی پارتی يا اشکانيان قبل 

يالد؟ ازميالد است يا پهلوی ساسانی متعلق به قرن سوم بعد از م

ولی ازاين تذکر دانشمند فقيد ايران سعيد نفيسی، برمی آيد که 

منظور وی ازتذکر خط پهلوی، پهلوی ساسانی است. نفيسی 

مينويسد:"درسکه های اين ناحيه به زبان ورسم الخط تخاری که از 

يونانی بيرون آورده اند، نام وعنوان شاهان اينجارا،"شاهوزابوال 

Shaho-Zabula و به زبان وخط پهلوی "زاب ملکا"  نوشته اند

آمده و پيداست که کلمه "ملکا" هوزارش واز زبان آرامی است و 

در زبان های ايرانی"زاب شاه" بايد گفت. دراين صورت ترديدی 

" ضبط تخاری زابل" بوده و"زابدرپهلوی" زابلنيست که اصل نام 

 ( ٢٤اين کلمه است.)

ميگوييم، ميتوان از آن اينطور  از نظراين قلم، آيا وقتی که زابلستان

برداشت نمود که زابلستان يعنی جايگاه "زاب ملکا"يا زادگاه شاهان 

را نام قبيله يی  "زاول" يا "زابل؟  درحالی که منطقی تراينست که "

از قبايل هفتالی تخاری بدانيم و بعد زابلستان را جايگاه زيست آن 
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بيله بلوچ،را بلوچستان قبيله بشماريم، چنانکه مثال  : زيستگاه ق

ميگوئيم  و از تاجيک، تاجيکستان وازبک، ازبکستان، واز ترکمن، 

 ترکمنستان، وازافغان، افغانستان وغيره. 

به هر روی به قول حبيبی ،بقايای هپتاليان) يا ابداليان( تا عصر 

خروج عرب ونشر اسالم در زابلستان بودند وکتيبه های ايشان تا 

مال قندهارموجود است. در يک کتيبه که کنون در اروزگان،ش

برروی صخره عظيمی کنده شده نام شاه هپتالی به صورت 

" )بزرگ شاه زاول مهرزی( خوانده بگوس شاه زاول مهرزی"

 (٢٥ميشودکه بگمان اغلب همان مهيراکوالخواهد بود.)

، به ارتباط قدرت هفتاليان در جنوب هندوکش ميگويد: بوسورت

از آمدن اسالم به افغانستان برخی  کمابيش يک سده پيش

 -۴٩٠فرمانروايان هپتالی جنوب هندوکش مانند تورامانا )حدود 

م ( قدرت بزرگی درشمال ۵۴۴ -۵١۵م( و ميراکوال)حدود۵١۵

هند ساخته بودند. رفته رفته چنگ اندازی به شمال هند سست شد و 

در سراشيبی زوال قرارگرفت، امادربخشهای جنوب و مشرق 

فرمانروا يان هپتالی به صورت امرای محلی به زندگی  هندوکش

خود ادامه دادند و چنانکه ديده ايم اين اميران لقب زنبيل )يارتبيل( 

داشتند. پيدا شدن اين لقب در دوره های ديرپايی ازخالفت معاويه 

تا هارون الرشيد و روزگار امرای نخستين صفاری نشان 

ب سلسله پادشاهی بوده نه نام قطعا  لق"رتبيل"يا  "زنبيل"ميدهدکه

( ازاين اشارت بوسورت استنباط ميشود که زنبيل ٢٦) شخصی.

شاهان متعلق به قبايل "هفتالی" يا "يفتالی" بودند که بيش از دوصد 

کابل دست به  -سال با لشکرهای اسالمی در فاصله ميان بست

مقاومت زدند وگاهی با پرداخت حق الصلحی به سرداران عرب، 

هجری )که يعقوب  ٢۵٨را از سرمردم کابل کم و تاسال  شرشان
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ليث موفق به فتح کابل وپخش دين اسالم به آنجاگشت(، آنها 

 (٢٧استقالل خود را حفظ کرده بودند.)

پوهاندحبيبی، درتاريخ مختصر افغانستان ،درباره ابداليان بحث 

فشرده اما مغتنمی دارد ومينويسد: دردورۀ اسالمی اولين شخص 

ف بنام )ابدال= اودال( ولد ترين ولد شرخبون ولد سره بن، معرو

م ١٠٤٨هجری/٤٤٠جد معروف قبايل درانی است که درحدود 

قبايل پشتون را درکوه سليمان بدور خود جمع کرده بود. وازنژاد 

، قبايل افغانى را از کوه سليمان زيرکوی ملک سليمان مشهور به 

مر خود ملک بارک پسر به وادى قندهار اسکان داد و در آخر ع

خود را در يک جرگه بزرگ قومى جانشين خود کرد و بعد از 

بارک، پوپل پسر ديگر زيرک، رياست قبيله را بدست گرفت و پس 

سالگى درگذشت. بعد ملک حبيب  ٨٩سال رياست به عمر  ٦٥از 

بامى زائى  پسر ملک پوپل جانشين پدر شد و پس از او ملک بامى )

ئيس قبيله افغانى قندهار گرديدکه با سلطان منسوب به اوست( ر

م( روابط دوستانه ١۴٨٨ -١۴۵١= ق ٩٠٠ -٨٥٥ سکندر لودى )

داشت. بعد از ملک بامى، ملک بهلول پسرکانى ولد بامى و سپس 

ملک صالح پسر معروف  پسر ملک بهلول رؤساى قبايل افغانى 

 - ٩٤٧ شدند. ملک صالح با دربار شيرشاه سورى 

م( روابط دوستانه داشت. بعد از ملک ١۵۵۴ -١۵٣٩هجرى)٩٦٠

) جد بزرگ دودمان سدوزائى( برادر ملک  سدوصالح، ملک 

صالح ، در يک جرگه قومى رياست قبايل افغانى قندهار را بدست 

الدين افغانى و لکهارت، از جانب  بقول سيد جمالسدوگرفت. ملک 

بدالـى شاه عباس اول صفوى نيز به عنوان رئيس وکالنتراقوام ا

(  ملک سدو )متولد ٢٨قندهار برسميت شناخته شده بود.)

م( مرکزخود را ارغسان  قندهار قرار داد. ١٥٣٨هجرى/   ٩٤٥
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سالگى رسيد در يک جرگه قومى  ٧٥ملک سدوف وقتى به عمر 

خان،  )يا مودود(، زعفران از ميان پنج پسر خود:)خضرخان، مغدود

ضرخان را به جانشينى کامران خان، بهادرخان(پسر بزرگ خود خ

م ١٦٢٦هجرى /  ١٠٣٦خود منسوب کرد. خضرخان در سال 

زندگى را بدرود گفت و بجاى او ملک مغدود يا مودود قرار 

گرفت.ملک مودود بر خالف سياست پدرشان ملک سدو که روابط 

جهان امپراتورى  حسنه با شاه عباس اول داشت، به هوادارى شاه 

شاه جهان را در فتح قندهار در سال  هند برخاست و با اقوام خود

م کمک نمود و بنابرين، اين برادران از ١٦٣٧هجرى = ١٠٤٧

جهان به عنوان مرزبانان قندهار شناخته شدند. ملک   طرف شاه

( درسال کليد کامرانیمغدود و برادرش کامران)مؤلف کتاب، 

ميالدی به دهلی رفتند واز جانب شاه جهان بگرمی استقبال  ١۶۴٠

 (٢٩د.)شدن

از آنجايى که دولت هاى هند وايران براى تصرف شهر و ايالت 

قندهار، محتاج همکارى و هميارى قبايل افغانى بودند، ترديدى 

نيست که براى رسيدن به مقصود خويش، رؤساى قبايل افغانى را 

از راه دادن بخشش و عناوين اعزازی ووعده هاى دادن تيول و 

و امتيازات ديگر، نسبت به خود جاگير)اراضى اهدائى مشروط( 

متمايل ميساختند و سپس دست به لشکرکشى ميزدند. در اين 

صورت پلۀ قدرت به نفع هريکى از طرفين رقيب که مى چرخيد، 

دولت فاتح رؤساى قبايل هوا دار خود را مورد نوازش وحمايت 

قرار ميداد و قبايل مخالف خود را بوسيله خود قبايل افغانى 

فشار و مزاحمت تا مرز تبعيد ازسرزمين آبائى  سرکوب وتحت

شان قرارميداد. واز اين طريق براى ادامه حاکميت خود، دشمنى 

قومى را در ميان قبايل افغانى ريشه دار مى ساخت. متاسفانه 
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رؤساى قبايل افغانى، نيزوقتى که مورد توجه و نوازش يکى از 

ند، ناخود آگاه تيشه ا دول مقتدرهمسايه) ايران يا هند( قرار گرفته 

 اند و قبل از  بر ريشه خود زده 

 اند.   همه به تصفيه رقبای خاندانی وگاهی خيل و تبارخود پرداخته

فرهنگ درهمين ارتباط می نويسد: درنظام اجتماعی قبايل ابدالی 

وغلزائی که خصوصيت قبيلوی وفيودالی داشت،با وصف سلطه 

شان اطاعت ميکردند اجنبی اعضای قبايل ازخانها وملکهای 

وارتباط شان با دولت توسط خانها تامين ميگرديد. چون مساعی 

دولت ايران برای ايجاد يک اداره مستقيم که باساختمان اجتماعی 

قبايل تصادم ميکرد، به ناکامی منجرگرديد، شاه عباس صفوی 

چنان مقرر نمود که حکام ايرانی اجراات شان را توسط رؤسای 

ز اين کالن تر ناميده ميشدند، اجرانمايند.اولين قبايل که بعد ا

ملک سدو کالنترقبيله ابدالی که نام او درتاريخ ثبت گرديده، 

عمال ١۶٢٢مربوط به عشيره پوپلزائی ميباشد. مشاراليه درسال 

ايرانی را درگرفتن شهرقندهار از دست عمال دهلی کمک کرد واز 

س قبيله ابدالی طرف دولت صفوی)شاه عباس اول( به عنوان رئي

شناخته شد. چندی بعد عمال دهلی با همدستی عليمردان خان 

حکمران صفوی ايران که از دولت مذکورروی برتافته 

بود،درتبانی با عليزائيها ويک قسمت از پوپلزائيهای رقيب ملک 

چون  ١۶۴٩سدو، موفق شدند باز برقندهار تسلط يابند. درسال 

نها از ترس انتقام جوئی صفويان صفوی ها بازبرشهرچيره شدند، اي

 (٣٠به هند رفتند واز جانب اورنگ زيب درملتان جابجا گرديدند. )

لکهارت،مورخ معروف تاريخ صفويان ونادرشاه افشار، در کتاب 

غلزائى ها براى نخستين » انقراض سلسله صفويه خود مينويسد که

 باردر زمان سلطنت شاه عباس اول ) نيمه اول قرن هفدهم(کسب
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اهميت نمودند و پس ازآنکه ابداليها براثر فشار غلزائى ها ازحوالى 

قندهار مجبوربه تغيير محل به هرات شدند، قبيله دومين )غلزائى 

ها( در قندهار و زمينداور قدرت بالنسبه بيشترى کسب کردند، 

زيرا که غلزائى ها على الرغم ايمان راسخ خود به تسنن، 

ندهار برمغوالن هند، بديدۀ رجحان فرمانروائى صفويان را بر ق

« مينگريستند و دليل آن هم روش آزاد منشانه شاه عباس اول بود.

(٣١ ) 

از ديدگاه اين قلم ، اعمال سياست تطميع و تفرقه بينداز دولت 

صفوى و تمايل بيشتر شاه عباس به حمايت ازغلزائيها، سبب 

د تا ملک مودود فشارغلزائيها بر ابداليان شده بود واين امر علتی ش

واقوامش به هواداری از شاه جهان برخيزند و لشکرمغولی را 

برای تصرف قندهار ياری رسانند.وباز همينکه دوباره دولت 

صفوی توانست قندهاررا به چنگ آورد، آنگاه  دوباره ابداليان 

مورد فشار رقيبان افغانی  خود و نيز سرکوب عمال صفوی 

ز آنها مجبور به مهاجرت به هند ويا قندهار قرارگرفتند و برخی ا

به فراه وهرات شدند. شاه عباس اول بگفته لکهارت،اين سياست را  

در مورد کردان سنی نيز عملی کرده بود وعده يی از عشاير کرد 

 را از کردستان  به قوچان خراسان تبعيد کرد.

به قول لکهارت، ابداليانى که در اوايل قرن هجدهم در هرات و 

( ٣٢رسيد.) هزار خانوار مى ٦٠کونت داشتند، تعدادشان به فراه س

مهاجرت يک چنين کتله عظيم انسانی بيانگر استبداد مذهبی رژيم 

صفوی است که توسط حکام مستبدی چون گورگين 

م( وحمله وحشيانه او برابداليان تحقق ١٧٠٩ -١٧٠۴درقندهار)

بته يک تعداد يافته بود. وچنانکه قبال  از قول لکهارت اشاره شد،ال
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ازابداليان در زمان شاه عباس اول مجبور به کوچ کردن به حوالی 

 هرات شده بودند. 

محقق افغانی عبدالباری جهانی،از قول مؤلف  مجمع التواريخ 

هجری قمری ازکوهستان ١٠٠٠مينويسد که: ابداليان درحدود سال 

ر بود بنابر بعضی عوامل بيرون شده ود کابل که مسکن اصلی آنها

حوالی هرات جابجا شدند. آنها در تابستان دربادغيس ودرزمستان 

در اوبه وشافالن درشرق هرات به امور مالداری مشغول بودند. 

گفته ميشود که در زمان شاه سليمان  وپسرش سلطان حسين 

هزار  ۶٠م( تعداد آنها در حوالی هرات به ١٧٢٢ -١۶٩۴صفوی)

به ديده قدر مينگريستند  خانوار می رسيد. سالطين صفوی آنها را

وبه سرداران اين قبيله لقب سلطان ميدادند.سالطين صفوی عين 

رويه را با غلزائی نيز ميکردند ورئيس قبيله آنها را سلطان خطاب 

 ميکردند.

جهانی به حواله مجمع التواريخ می افزايد که در اواخرسلطنت شاه 

يک محصل  سليمان صفوی،سردار قبيله ابدالی حيات سلطان ، با

حکمران هرات دعوا کرد ودر نتيجه محصل کشته شد .حيات 

سلطان وبرادرش لشکرخان از ترس حکمران صفوی با پنج شش 

 (٣٣هزار اقوام خود  راهی ملتان شدند.")

 دراين روايت مجمع التواريخ دو نکته قابل مکث وبحث است:

خی درهيچ يک از منابع تاريخی افغانی ) با استثنای تاري -اول 

احمدشاهی( چنين اشارتی نيست که کوهستان کابل،  مسکن اصلی 

ويا فرعی ابداليان در طول تاريخ بعد از اسالم وحتی قبل از اسالم 

بوده باشد. دراين مورد مورخين افغانی از قبيل: فيض محمد کاتب، 

پوهاند علی کهزاد، حبيبی، غبار، فرهنگ وپوهاند ميرحسين شاه و

يک چنين نکته يی را در آثار خود ذکر وغيره هيچمحمدزهما 
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نکرده اند. پس اين ادعای مولف مجمع التواريخ)که غالبا  از 

مورخين درباری صفوی بوده( بی اساس وغير قابل قبول است. 

بنابر نوشته پوهاند حبيبی که مبتنی براسناد تاريخی است، سال 

م( عهدفرمانروائی شاه عباس اول است. ١۵٩٣هق مطابق) ١٠٠٠

در عهدشاه عباس اول ابداليان درارغسان قندهار درتحت رياست و

ملک سدو زندگی ميکردند. و چنانکه در فوق بدان اشاره شد، ملک 

سدو از طرف شاه عباس صفوی، به حيث رئيس وکالنتر ابداليان 

شناخته ميشد و پس از ملک سدو پسرش ملک خضرخان به همان 

 صفت شناخته ميشد.

رخدادادسلطان، معاصر شاه عباس دوم، وشاه حيات سلطان پس -دوم

 حبيبی، سليمان وشاه سلطان حسين صفوی بنابرنوشته های پوهاند

مقيم قندهار بود، نه ساکن هرات تا حکمران هرات  محصلی را 

عقب او بفرستد ودرنتيجه کشته شود.حيات سلطان چنانکه بعد تر 

پرقوت خواهيم ديد، از طرف پسرعموی خود دولت خان که مردی 

وپرنفوذی درعهد شاه عباس دوم وسلطان حسين صفوی بود تحت 

فشار وبی مهری قرارگرفت ومجبور به ترک محل ومسکن خود 

 از شهر صفا گرديد و با برادروکسان خود به مولتان رفت.

پدر حيات سلطان ، خداداد سلطان وبرادرش شيرخان پسران 

با حاکم خضرخان بعد از مرگ عموی خود ملک مودود)درجنگ 

م(، رياست قبيله ابدالی را بدست گرفتند.  ١٦٤٣بابری هند درسال

خداداد سلطان همان کسی  است که سعی کرد تا اختالفات قبيله 

زابل( از طريق  ابدالی را با قبيله غلجائی ساکن در قالت )

تدويرجرگه های قومی  حل و روابط دوستانه برقرارکند. سرانجام 

ها به  رئيس قبيله غلجائى( دراين جرگه ) خى تو او با سلطان ملخى 

تفاهم وموافقت رسيد وحدود نفوذ وحکمرانى طرفين پل سنگى 
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گرماب و جلدک واقع در پنجاه ميلـى شرق قندهار تعيين گرديد. 

بعد ازاين توافق وی ساحه حاکميت خود را تا اراضى ژوب و 

کز هاى کوه سليمان توسعه داد. دراين وقت مر بورى و دامنه

ميلى شرق قندهار  ٣٠برادران سدوزايى عمومأ شهر صفا واقع در

 بود .

 پوهاندحبيبی می گويد که: از دربار دهلـى به شيرخان برادرخداد

سلطان پسر خضرخان لقب شهزاده داده شده بود. در حاليکه دربار 

شناخت. باری  )شاهزاده( مى  صفوى نيز آنان را به لقب ميرزا

فوى قندهار در آويخت و نه تنها قواى شيرخان با حکمران ص

صفوى را در"دربند کوژک" نابود کرد، بلکه وى پسرعموی خود 

يعنى حسين خان)پسرمغدود( را نيز مغلوب و مجبور به مهاجرت 

به ملتان نمود که در ملتان از طرف اورنگ زيب )عالـمگير(، 

 امپراطور مغولى هند به آنها جاگير و اقطاع اعطا گرديد. شجاع

خان ابدالی درعصر احمدشاه و شريف خان ابدالی ومظفرخان رکن 

الدوله درعهد تيمورشاه که به حيث ناظمان )يا حکمرانان ( ملتان 

 (٣٤مقرر بودند، از اوالدۀ همين حسين خان سدوزائی بودند. )

بعد از شيرخان پسرش سرمست خان و بعد ازسرمست خان پسرش 

 ار شاخته شدند.دولت خان به عنوان مرزبانان قنده

قبال  اشاره شد که دولت های فارس وهند،هردو رؤساى قبايل  

افغانى را با اهداى القاب اعزازى و ارسال تحفه و هدايا و وعده 

هاى مقام و رتبه و جاگيرو تيول و اقطاع، نسبت بخود تطميع 

ايکه در اوايل   ميکردند. چنانکه شاه عباس دوم صفوى در نامه

خان نوشته بود، وى را ايالت  م به دولت ١٦٤٩ / هجرى١٠٥٩سال 

پناه کوتوال قلعه قندهار خوانده و به تفويض حکومت يکى از 

بزرگترين واليات ممالک محروسه که در ايران و هندوستان نظير 
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( عين روش را دربار دهلی نيز نسبت ٣٥آن نباشد وعده داده بود.)

ان محمد به خوانين افغانی بکار می بستند، چنانکه سلط

درانی)صاحب تاريخ سلطانى( خود منشور اورنگزيب پسرشاه 

جهان امپراطور هند را در خانواده سلطان ملخى توخى مطالعه 

واين همان خانواده ايست که قلمرونفوذوقدرتش از  (٣٦کرده بود.)

 کالت زابل  تا غزنی گسترده بود. 

يد، سلطه خان سدوزايى، همينکه خود را بحد کافی نيرومند د دولت 

و نفوذ خود را)با دست اندازی برقلمروخاندان سلطان ملخی توخی( 

تا غزنى و کوه هاى سليمان گسترش داد. گرچه مرحوم حبيبی از 

برخورد ميان دولت خان سدوزائی وجانشينان سلطان ملخی توخی 

برسراراضی غلزائيها سخن نمی راند، مگراز توسعه قلمرو دولت 

وه های سليمان ياد آوری ميکند واين خان تا مرزهای غزنی وک

قبيلوی ورقابت های دول همسايه  -امردر شرايط مناسبات فيودالی

بدون ترديد  بدون جنگ وخون ريزی کارممکنی به نظرنميرسد.

دولت خان با قوت شمشير توانسته بود سلطه خود را برقلمرو 

 سلطان ملخی توخی توسعه بدهد،همانگونه که غلزائيهای در اواخر

عهدشاه عباس اول برقلمروابداليها تاخته بودند وآنها را مجبور به 

 مهاجرت به هرات کرده بودند.

دولت خان که از اين پيروزيها سرشار باده قدرت بود، يکطرف 

برضد حکمران صفوى قندهار سر به شورش وبغاوت برداشت و 

دم از استقالل وخودمختارى زد و از طرف ديگر بنواعمام 

سلطان وبرادرش لشکرخان فرزندان خدادسلطان( را خود)حيات 

چنان تحت فشار قرار داد که آنها مجبور شدند از تمام مايملک 

هزار خانوار ابدالـى راهى  موروثى خود دست کشيده با تقريبأ شش

خان سدوزائی، مدت   ملتان گردند. حبيبی متذکرميشود که، دولت
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ی حکم راند و اقتدار پنجاه سال برسرزمين وسيعی از قندهارتاغزن

بيگلربيگی)والی( دولت صفوی، محمدزمانخان را فقط به قلعه 

 (٣٧قندهار محصور کرده  بود. )

فرهنگ، نيز از اقتدار دولت خان سدوزائی ياد کرده وعلت اختالل 

  دولت:» اوضاع قندهار را شورش دولت خان دانسته مى نگارد 

حفاد سدوخان با اتکاء بر خان سدوزايى کالنتر قبيله ابدالى که از ا

نفوذ قومى از اطاعت والى صفوى در قندهار سر باززد و اوضاع 

در آن منطقه مختل گرديد. دربار اصفهان تصميم گرفت تا براى 

گير و با انضباطى در قندهار   خان حکمران سخت  سرکوبى دولت

تعيين نمايد و يک نفر گرجى نومسلمان را بنام گئورگى و ختنک 

شونت اخالق و قساوت قلب معروف بود براى اينکار که به خ

انتخاب نمود. کئورگى که در نزد افغانها بنام گرگين شهرت يافت 

با لقب شاهنوازخان و عنوان بيگلربيگى يا حاکم  ١٧٠٤در سال 

اعلى با يکدسته قوا مرکب از گرجى و قزلباش به قندهار آمد و در 

محلى خاتمه داده، اداره صدد آن شد که به نفوذ خانها و اميران 

مستقيم مرکز را در قندهار قايم نمايد. اما چون در عين حال مرد 

محتال)محيل( بود، در مرحله نخست با سران ابدالى رقيب 

خان هوتک معروف به  خان طرح دوستى ريخت و امير دولت 

 ( ٣٨ميرويس را از سران غلجايى مورد التفات قرار داد.")

ل و دوروئى بود، همينکه به قندهار رسيد، ُگرگين که مردى  محي

خان را که دراين وقت از شهرت ونام نيک درميان قبايل   ميرويس

قندهار وبخصوص درميان غلزلئيان برخورداربود، مورد التفات 

خان و نابود کردن  قرارداد و توجه خود را براى بر انداختن دولت 

ب ازخود قبيله ابدالـى  يى از افراد رقي اش بکار بست. او عده  قبيله 

خان کمک خواست.   را پيدا کرد و از آنها در گرفتارى دولت
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( در  خان سدوزايى خان واتل عزت  لوح ) متاسفانه اين رقيبان ساده 

آشام او به قلعه   هاى يک شب تاريک گرگين را با سپاه خون نيمه

ميلـى شرق شهر قندهار(  ٣٠خان واقع در شهر صفا ) دولت 

ن شدند. نيروهاى گرگين قلعه را محاصره و دروازه آنرا رهنمو

خان را به  بشکستند و به قلعه داخل شدند. گرگين بالدرنگ دولت

هايى   قتل آورد و سپس پسرش نظر محمدخان را در زير سرنيزه

  خان، رستم قشون گرجى سر به نيست نمود. دو پسر ديگر دولت

تاريکى شب فرار کردند زمان خان، با استفاده از  خان و محمــد

وخـود را به ارغسان در ميان اقوام خود رساندند. ابداليان ارغسان 

با اطالع از اين حادثه فورأ خود را مسلح ساخته و در صدد انتقام 

از گرگين و سپاه او بر آمدند. گرگين از اين وضع متوهم شده به 

خان، رستم را برياست قبيله   مصالحه پرداخت و پسر دولت

رسميت شناخت و براى جلوگيرى از بروز خطرات آينده بوسيله ب

قبيله ابدالـى، محمدزمان خان)پدراحمدشاه( از رستم خان گروگان 

خواست  و او را فورا  تحت الحفظ به کرمان فرستاد تا طور 

گروگان( زير نظر باشد. چهارسال بعد گرگين با حيله و  يرغمل )

د. وسپس با زور سرنيزه تمام خان را نيزاعدام نمو  نيرنگ رستم

ابداليها را از عالقه ارغسان اخراج و در اراضی بين گرشک 

وفراه) دردشت های بی علف بکوا(تبعيد نمود.ابداليها مجبورا  در 

دشت های شورابک وبکوای فراه به مالداری مشغول شدند و قسما  

در واليت هرات وحدود اسفزار پراکنده شدند. گرگين درعوض با 

جائی روش بهتر نمود و برای جلب دوستی غلزائی ها، اراضى غل

 م(. ١٧٠٧ حاصلخيز ابداليان را به سران قبيله غلجايى بخشيد )

( و از اين طريق تخم نفاق و شقاق و دشمنى را ميان قبايل ٣٩)
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افغانى بذر نمود و برآتش دشمنی و رقابت غلجائيها با ابداليها تا 

 توانست روغن ريخت. 

نی که در اين وقت براثر سياست خشن دولت صفوی ابداليا

اززيستگاه اصلی خود )ارغسان وشهرصفا( محروم ساخته شده 

هزار  ۶٠بودند ودرمربوطات هرات وسبزوارزندگی ميکردند، به

 خانوار ميرسيد. 

هزار خانواده ابدالی درهرات  ۶٠باری جهانی، ازموجوديت 

اظهار تعجب کرده  درعهد شاه سليمان وروزگار شاه سلطان حسين

ميگويد که:ابداليان به اين تعداد زياد می بايد در زمان طوالنی به 

هرات کوچ کرده باشند و بايد کدام حادثه بزرگی رخ داده باشد که 

اينقدر پشتونها از جا ومکان اصلی خود مجبور به نقل مکان به 

 (٤٠اينجا شده اند.)

لی در هرات،در اوايل هزار خانوار ابدا ۶٠به باور اين قلم، حضور

ميالدی يک رقم فوق العاده است که هرآدم دقيق النظر را ١٨قرن 

به تعجب وانديشه واميدارد تا به علل يک چنين مهاجرت گسترده 

کتلوی عطف توجه کند. به همين دليل، من به ياد سخنان محقق 

 صاحب نظرانگليس بوسورت می افتم ، که در رابطه با شمشير

ز سرداران خون ريزعربی بنام قتيبه،درمرزهای های يکی ا کشی

هرات وتخارستان،مکث کرده  وازمقاومت آخرين فرمان رواى 

ياد ميکند و ميگويد: مقاومت او هنگامى  نيزک بزرگ هپتاليان بنام

م(، با قسم به قرآن  ٧٠٥ق)  ٨٦مسلم در  قتيبهپايان گرفت که 

ابودش ساخت. ووعده امان به وی ،خاينانه وى را فرو گرفت و ن

سپاهيان نيزک که متشکل از اقوام او بودند، بدون ترديد پس از 

نابودی رهبرخود، در شمال هرات يعنی در بادغيس ونواحی 

باالمرغاب ونقاط ديگرسرسبزهرات به حيات روستائی وگله داری 
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خود ادامه دادند ودر قرن هژدهم يکجابا با ساير ابداليانی که از 

ات کوچ داده شده بودند، تعداد شان گويا به ده قندهار به نواحی هر

 هزار خانواده رسيده بود. 

بگفته لکهارت، ابداليانى که در اوايل قرن هيجدهم در هرات و 

رسيد.  هزار خانوار مى 6٠فراه سکونت داشتند، تعدادشان به 

لکهارت، متذکرمى شودکه، غلزائى ها براى نخستين باردر زمان 

کسب اهميت نمودند و پس ازآنکه ابدالى ها سلطنت شاه عباس اول 

براثر فشار غلزائى ها ازحوالى قندهار به هرات مجبوربه تغيير 

محل شدند، قبيله دومين )غلزائى ها( در قندهار و زمينداور قدرت 

بالنسبه بيشترى کسب کردند. زيرا که غلزائى ها على الرغم ايمان 

ا بر قندهار برمغوالن راسخ خود به تسنن، فرمانروائى ايرانيان ر

هند بديده رجحان مينگريستند و دليل آن هم روش آزاد منشانه شاه 

 ( ٤١عباس اول بود. )

اگر بشود به اين تذکر لکهارت باور کرد، ميتوان استنباط نمود که 

اوال  ابدالى ها در زمان شاه عباس اول صفوى دراوايل قرن هفدهم 

ند. وثانيا  ابدالى ها ميالدى ازقندهاربه هرات هجرت کرده ا

برعکس غلزائيها درمنازعات ايران و هند ، مغوالن هند را بخاطر 

داشتن مذهب تسنن بر ايران شيعه ترجيح مى داده اند.دولت هاى 

مزبور نيز براى تصرف شهر و ايالت قندهار، محتاج همکارى و 

هميارى قبايل افغانى بودند. وترديدى نيست که براى رسيدن به 

خويش، رؤساى قبايل افغانى را از راه دادن رشوه و مقصود 

بخشش و وعده هاى دادن تيول و جاگير)اراضى اهدائى مشروط( 

و امتيازات ديگر، نسبت به خود متمايل ميساختند و سپس دست به 

لشکرکشى ميزدند. در اين صورت پله قدرت به نفع هريکى از 

ل هوا دار طرفين رقيب که مى چرخيد، دولت فاتح رؤساى قباي
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خود را مورد نوازش وحمايت قرار ميداد و قبايل مخالف خود را 

بوسيله خود قبايل افغانى سرکوب وتحت فشار و مزاحمت تا مرز 

تبعيد ازسرزمين آبائى شان قرارميداد. و از اين طريق براى ادامه 

حاکميت خود، دشمنى قومى را در ميان قبايل ا فغانى ريشه دار مى 

 ساخت. 

اشاره شد که گرگين در قندهار با تردستى و نيرنگ توانست   قبال  

خان ابدالـى را در شهر صفا دستگير و با پسرش به قتل  دولت

برساند و بقيه عشاير ابدالـى را مجبور به فرار يا تبعيد به هرات و 

فراه و کرمان نمايد و اراضى متعلقه آنها را به سران قبيله غلجايى 

اى را بر اثر از دست دادن  دشمنى قبيله ببخشد و از اين طريق

ايکه بعدها بر آن اراضى دسترسى پيدا  شان به قبيله مايملک

تر به ظلم و  تر بسازد تا خود آسان دار تر و ريشه  اند، عميق کرده

 استکبارش بر مردم قندهار ادامه بدهد. 

در هرات قبيله ابدالی بعد از اينکه ديدند که قبايل غلزائی مقيم 

دهار توانستند سلطه صفوی را از سرخود پس کنند وخود حاکم قن

برسرنوشت خويش گردند، به عبدهللا خان پسرحيات سلطان 

درملتان پيغام دادند واز وی خواهش کردند تا به هرات آمده  

ورهبری آنها را برای آزادی از زيرسلطه صفويان متعصب وظالم 

 بدست بگيرد وآنان نيز آمدند وچنين کردند. 

 

 صفوى :  ۀقيام ابداليان هرات برضد سلط

خان  ميالدى، هنگامى که قندهار برهبرى ميرويس ١٧١٠در سال 

 ٢٥هوتکی استقالل خود رااعالم کرده بود و در برابر سپاه 

( که تحت فرمان کيخسرو به سوى قندهار ٤٢هزارنفرى صفوى)

سرش خان با پ هللا گرفت ، عبدا آمد، براى مقابله آمادگى مى پيش مى
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خان از ملتان عازم هرات شدند و در آنجا با سپاه ابدالـى که   هللاسدا

به کمک قشون صفوى عازم قندهار بودند، پيوستند. مگر پس از 

به هرات  خان، آنان شکست سپاه صفوى توسط ميرويس

خان که از تبارخان خيل بود و مقام  هللادر هرات عبد »بازگشتند.

بيگى ايرانى با بيگلر آورد و بدستاعيانى داشت، رياست ابداليان را 

خان شاملو همکار شد. اما بزودى روابط آنها به  موسوم به عباسقلـى

هم خورد و بنا بروايت جهانگشاى نادرى، حکمران ايرانى از نفوذ 

به خوف افتاده او را با پسرش روزافزون و اقبال مردم به او 

 ( ٤٣«. ) خان زندانى ساخت هللاسد

خان و پسرش با مشاهده پيروزى  هللا عبد لکهارت، برآنست که

غلزائيان ملهم و مصمم شده بودند تا آنان نيز خود را از زير يوغ 

خان که از نيت و مقاصد ايشان  سلطه ايرانيان برهانند. عباسقلـى

آگاه و متوهم شده بود، پدر و پسر را بزندان افکند. طولـى نکشيد 

خان و  هللات و عبدباش هرات آشوبى به پا خاسکه در اردوى قزل

خان با استفاده از آن هرج و مرج از زندان فرار کرده و به  هللاسد

ميان اقوام خود در کوه دو شاخ غوريان در غرب هرات رفتند و 

آنها را براى قيام بر ضد سلطه صفوى تحريک نمودند. بزودى 

عشاير ابدالـى مقيم هرات و سبزوار و فراه آمادگى خود را براى 

خان  هللاخان و پسرش اسد هللاشتند. در هنگامى که عبدابراز د قيام

آورى اقوام خود بودند، جعفرخان استاجلو، سردار  مشغول جمع

ها و ابداليان  جديدى که از دربار صفوى براى انقياد غلزايى

ماموريت گرفته بود، وارد هرات شد. وقتيکه قيام کنندگان به شهر 

به غرض مقابله با نزديک شدند، جعفرخان استاجلو قواى خود را 

آنان از شهر بيرون ساخت. اما ابداليان شکستى نابود کننده بر سپاه 

صفوى وارد کردند و بر اثر اسير شدن يا کشته شدن جعفرخان، 
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اهالى   ( سپس ابداليان به کمک٤٤سپاه قزلباش پا بفرار هادند.)

خانه وارد شهر شدند و تمام هوادران  شهر از راه برج معروف فيل

ى را اسير يا مجبور به فرار از شهر نمودند و بجاى آنان، صفو

 ابداليان ساکن سبزوار را جاگزين ساختند. 

خان  هللاخان و پسرش اسد هللاتحت رهبرى عبد سان قيام ابداليان بدين

ميالدى به  ١٧١٦هجرى مطابق  ١١٢٩رمضان  ٢٦در تاريخ 

کردند ( اما آنان از اعالن پادشاهى خوددارى ٤٥موفقيت انجاميد. )

و تنها به عنوان رئيس عشاير ابدالـى در هرات به استقالل خود 

دوام دادند.بگفته لـکهارت، وقتى منصورخان حکمران مشهد از اين 

حادثه آگاه شد، با اردوى عظيمى آهنگ هرات کرد اما او و 

رخان نداشتند. در محل سربازانش سرنوشتى بهتر از سرنوشت جعف

ا گرفت و پس از نبردى مختصر خان جلو او ر هللاغوريان اسد

شکستى سخت به او وارد آورد و او خود را به مشکل تا مشهد 

رسانيد. چون خبر هزيمت منصورخان به گوش شاه سلطان حسين 

خان  در اصفهان رسيد، شاه او را از مقامش عزل کرد و فتح علـى

ترکمان ميرشکارباشى را در رأس قواى ده هزار نفرى بسوى 

عليخان به مجرد ورود به مشهد در   کرد. فتح خراسان اعزام

االت ضريح زيارت امام رضا  ٓم، مقدارى از زينت١٧١٦سپتامبر 

را ذوب کرده سکه ضرب نمود و ميان سپاهيان خود تقسيم کرد. 

الذکر به سوى  سپس با تدارک توپخانه قوى در رأس اردوى فوق

( واقع  نياکوهسا هرات پيش تاخت. او و لشکريانش در کوسويه )

خان  هللاها به سرکردگى اسدا در سه منزلـى غرب هرات با ابدالـى

 تالقى گرديدند.

خان و لشکريانش براى قشون صفوى  هللادر تصادم آغازين اسد 

خان به گمان  علـى جاخالـى کردند و بسوى هرات عقب نشستند. فتح
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پيروزى قطعى بر ابداليان بدنبال لشکر ابدالـى تاخت. همينکه 

يشان هنوز ا  از کوسويه بداخل هرات پيش رفتند و توپخانهمقدارى 

خان و لشکريانش ناگاه رخ برگشتاندند و  هللابدنبال مانده بود، اسد

حمله هولناکى برقشون صفوى نمودند. در نتيجه اکثريت سربازان 

خان از دم شمشير ابداليان گذشتند و فقط عده قليلـى از سپاه  علـى فتح

د از آن معرکه جان بسالمت برده، خبر هزار نفرى توانستن ده

خان را به مشهد برسانند. لکهارت با  علـى  شکست و نابودى فتح

هزار نفر ناچيزى خوانده  ده تأسف به حال سپاه ناچيز صفوى )

شده؟( از نا آزمودگى فرمانده آن سپاه نيز در آن حادثه يادآور شده 

کمتر از ده  است، مگر عده جنگجويان ابدالـى را )که بدون شک

دهد. در حاليکه ابداليان نيز تعليمات  اند( بدست نمى شده هزار مى

نظامى و حربى نديده بودند و فقط از روى شجاعت و عزم به 

 حصول آزادى خود اين پيروزى را بدست آورده بودند. 

خان توپخانه دشمن را تصاحب کرده بسوى  هللادر هر حال اسدا

گردد که هر چند  متذکر مى مشهد به پيشروى پرداخت. لکهارت

مدافعان مشهد قليل و فاقد سالح الزم بودند. اما آنان رنج محاصره 

ها از محاصره  دو ماهه را برخود هموار ساختند. سرانجام ابدالـى

 ( ٤٦دست کشيده و به جانب هرات رهسپار گرديدند. )

خان پس از آنکه تمام بادغيس و باالمرغاب و اوبه و شافالن  هللاسد

اخرز و خواف و جام و لنگر واوزن را تا حدود مشهد و اسفزار وب

و فراه را زير سيطره ابداليان درآورد، از جانب پدر به حکومت 

خان در  در اين هنگام مير محمود پسر ميرويس »فراه گماشته شد. 

کرد و چنانکه قبأل اشاره شد، رقابت در بين دو  قندهار سلطنت مى

ريشه عميق داشت. از يکسو غلجائيان که قبيله ابدالـى و غلجايى 

خيز حوالـى قندهار  هاى حاصل قسمت بزرگ ابداليان را از زمين
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خارج نموده و مقام رياست را بدواْ به همکارى عمال ايرانى و 

بعدبا از بين بردن آنها ضبط کرده بودند، حاضر نبودند از اين 

ه بعضى در ها ک امتيازات صرف نظر کنند. و از ديگر سو ابدالـى

هرات و برخى در اراضى بى حاصل فراه )بکوا( و کرمان در 

بردند، هواى بازگشت به قندهار و وادى شاداب  نيمه تبعيد بسر مى

رود ارغنداب را در سر داشتند، بديهى است که در اين حال تصادم 

شان بر تضاد منافع اقتصادى طبقه  بين اين دو عنصر که مخالفت

حتمى بود و حتى خصومت و تهديد مشترک  حاکم قرار داشت امر

توانست از آن جلوگيرى نمايد. موضوع فعلـى  دولت ايران نمى

منازعه شهر و منطقه فراه بود که ابداليان در آن جاگزين بودند. اما 

 شاه محمود هم به آن نظر داشت. 

ار خاشرود رخداد باالخره تالقى هر دو قبيله در قريه دالرام در کن

قتل رسيد. و  خان سرداراليق قبيله ابدالـى به هللاآن اسدو در ضمن 

را از تن جدا کرده نزد شاه حسين به هللا محمود هوتکى سر اسد

 «.نشانه اطاعت از او فرستاد و شاه به او لقب حسينقلـى بخشيد

(٤٧ ) 

( تاريخ اين حادثه را ٤٨مرحوم غبار در کتاب احمدشاه بابا )

که مطابق است با ضبط  م ضبط کرده ١٧١٩هجرى مطابق  ١١٣٢

ايکه به آن مناسبت گفته  ( و محاسبه مصرع٥٣ص التواريخ ) مجمع 

هجرى بدست آمده است. با از ميان  ١١٣٢شده است و نتيجه آن 

 قابت شديدى در بين هردسته ازبنوخان در هرات، ر هللارفتن اسدا

عمام سدوزائى بر سر حکمرانى آن واليت آغاز شد. يکى از اين ا

خان سدوزائى، رئيس سابق عشاير ابدالـى  پسران دولت دو دسته،

قندهار بودند که به تحريک گرگين در شهر صفا دستگير و به قتل 
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خان پسر حيات سلطان،  هللارسيده بود و ديگر ى جانشنان عبدا

 تر عشاير ابدالـى مقيم ملتان.  کالن

 خان پير از طرف محمد هللا نويسد که سر انجام عبد لکهارت مى

سدوزائى مورد حمله قرار گرفت و اسير و بزندان سپرده  زمانخان

خان الکوزائى  ( در حاليکه غبار مدعى است که عبدالغنى٤٩شد.)

هللا ديد ديگر از دست عبد رات بود، مىکه يکى از روساى بزرگ ه

خان دل شکسته کارى ساخته نيست. لهذا به ساير روساى جرگه 

و ضمنأ زمانخان را قومى پيشنهاد انتخاب رئيس جديدى را نمود 

اليق اين کارپيشنهاد کرد. جرگه هرات هم به انتخاب زمانخان رأى 

( ٥٠ ( بحيث رئيس انتخاب شد. ) پدر احمد شاه دادند و در نتيجه او )

خان که مرد اليق و فعالى بود تمام قواى ملـى هرات را  زمانمحمد

 با هم متفق ساخت و سپس براى دفع هر گونه لشکرکشى از جانب

صفوى خود را آماده کرد. ديرى نگذشت که سردار ديگرى   دولت

براى مقابله با اوضاع هرات از اصفهان روانه شد. اين سردار، 

خان ترکمان، داروغه اصفهان بود. او پس از تهيه سپاه و  قلـى صفى

خان در خراسان  قلـى توپخانه مهجز رهسپار خراسان گرديد. صفى

و کردهاى آن نواحى را فرو نشاند  هاى يموت ابتدا شورش ترکمن

و سپس براى سرکوبى قيام ابداليان بسوى هرات حرکت کرد. قواى 

خان به پيشواز دشمن شتافت و در  ابدالـى به سرکردگى محمدزمان

خان نشست. وقتى سپاه ايران  قلـى کافر قلعه به انتظار ورود صفى

ندسپاه ابدالى الفنستون دوچ به آن محل وارد شدند، تعدادآنها بگفته

( اما همينکه جنگ آغازشد تيراندازان ماهر ابدالـى تلفات ٥١)بود.

سنگينى بر دشمن وارد کردند و پس از حمله شديد خود، قواى 

خان چون ديد شکستى  قلـى خان را از پيش برداشتند. صفى قلـى صفى

جبران ناپذير بر لشکر او وارد آمده بدون آنکه کارى از پيش برده 
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پس مرگ را بر ننگ ترجيح داده خود را برعراده باروت باشد، 

 ( ٥٢قرار داد و آن را آتش زد و قطعه قطعه شد. )

لکهارت تاريخ وقوع اين حادثه را متذکر نشده، اما پوهاند حبيبى و 

هجرى برابر  ١١٣٢جى، پى، تيت، وقوع اين جنگ را در سال 

گويند( نشان  مىاسالم قلعه  ميالدى در کافر قلعه )که امروز  ١٧١٩

 ( ٥٣اند. ) داده

بهرحال محمد زمان خان پس ازاين پيروزى برسپاه صفوى، تا 

را مى در هرات حکومت پنج ماه ديگر به کمال شکوه و آ دوسال و

م از دنيا چشم پوشيد. با مرگ  ١٧٢٢هجرى =  ١١٣٥کرد و بسال 

خان به هواى حکمرانى قدم  خان، محمد هللامحمدزمانخان، پسر عبدا

ميان گذاشت و بر طبق فيصله جرگه قومى به حکمرانى هرات  در

 (. ٥٤برداشته شد. )

اما محمد خان طورى ستمگر از آب درآمد که ابداليان او را کنار 

خان را بجاى او  زمان گذاشتند و ذوالفغارخان پسر بزرگ محمد

هجرى = ١١٣٧برياست و حکمرانى هرات برداشتند. در سال 

خان به عزم خونخواهى پدر  هللاسر ديگر عبداخان پ م، رحمان ١٧٢٤

خان در مقام معارضه  خود از ملتان وارد هرات شد و با ذوالفقار

طلبانه را موجب  هاى قدرت برآمد، اما چون ابداليان اين کشمکش

دانستند، سرانجام جرگه ئى داير کردند  تضعيف قدرت قبيله خود مى

بحکومت باخرز و در آن فيصله بعمل آوردند که ذوالفقارخان 

يارخان پسر هللان خان بحکومت فراه گماشته شوند وورقيب او رحما

هجرى ١١٣٩خان بحکومت هرات مقررگردد) هللا ديگر عبدا

 م(.١٧٢٦=

يارخان بزودى مورد ادعاى ذوالفقارخان که مردى هللا اماحکومت ا 

شجاع و متهورى بود، قرار گرفت و ابداليان مجددأ براى آنکه 
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ا مهار بزنند، به تدوير جرگه قومى مبارزه بخاطر قدرت ر

يارخان را به ماروچاق )باالمرغاب( و  هللاپرداختند و در نتيجه ا

( وامور هرات توسط يک ٥٥خان را به فراه فرستادند. ) ذوالغقار

 شوراى ريش سفيدان قومى پيش برده مى شد. 

هجرى هرات مورد تهديد نادر  ١١٤٠م= ١٧٢٧تا آنکه در سال 

. گر چه ابداليان مقيم هرات توانستند جلو نادر را افشار قرار گرفت

شود که  نشينى نمايند، اما معلوم مى بگيرند و او را وادار به عقب

نادر افشار از جنس مردان ديگر ى است که تا هرات را مسخر 

بارخان را از باال  هللانکند، از عزمش بر نخواهد گشت. بنابر اين ا

استند و او را بحکمرانى مرغاب و ماروچاق مجددأ به هرات خو

 خود برداشتند. 

ميالدى يوغ سلطه صفوى  ١٧١٦بدين سان ابداليان هرات در سال 

را از گردن برداشتند، ليکن شواهدى در دست نيست که نشان بدهد 

ئى خويش هدف  در آن موقع آنان جز استقالل محلـى و عشيره

سى سال ديگرى داشته بوده باشند. فکر افغانستان متحد و مستقل 

ديگر وقت الزم داشت و کسى که به اين انديشه افتاد و آن را به 

مرحله عمل گذاشت احمدخان، برادر جوان ذوالفقارخان ابدالـى 

 بود. 

 

 مقاومت ابداليان در برابر نادرافشار: 

نادر که مي ديد شاه اشرف در شمال ايران  ١٧٢٧در سال 

هاى مستقل  تمصروف جنگ با ترکيه و روسيه است و هم حکوم

گى ميکنند و در  قندهار و هرات هر کدام جدا و دور از هم زنده

ميان آنها خصومت قبلى نيز وجود دارد، از اين اختالفات داخلى 

حکومات افغانى استفاده کرده، همراه شاه طهماسب بر هرات حمله 



 217 رستاخیزقندهار و ...

هاى سنگان وبهدا دين را که اهل آنها  کرد. در قدم اول قلعه

اليان هرات بودند، در محاصره گرفت. اهل سنگان يى از ابد شاخه

 به دفاع شديد پرداختند. 

نادر از مقاومت ساکنان سنگان چنان خشمگين شد که پس از 

تسخير سنگان امر کرد تمام اهل قلعه را از دم تيغ بگذرانند. 

افغانهاى بهدادين )واقع در هفده ميلى جنوب غربى سنگان( خود را 

ماده کردند و از هرات تقاضاى کمک نمودند، براى نبرد با نادر آ

ها بيارى آنها شتافتند  هزار از ابدالى هشت -در نتيجه در حدود هفت 

و سپس در برابر نادر و لشکر او در حوالى سنگان )واقع در چهل 

آرايى کردند. در  ميلى مغرب سرحد فعلى ايران و افغانستان( صف

ها سرانجام ضربت مهلکى  نبردهاى که بين طرفين واقع شد، ابدالى

نشينى شد  به قواى نادر وارد کردند تا جايى که نادر مجبور به عقب

 (. ٥٦و به مشهد بازگشت )

م( مجددا  نادر بعد از  ١٧٢٩هجرى )سوم مى ١١٤١در شوال 

کشى از مشهد باتفاق طهماسب بعزم  آورى وسايل لشکر فراهم

قصد حمله دشمن تسخير هرات حرکت کرد.افغانهاى ابدالى که از 

 آگاه شده بودند، به رفع اختالفات پرداختند. 

رؤساى که در اين وقت براى به دست گرفتن قدرت و زمام امور 

خان ابدالى  يارخان پسرعبدهللا هرات ميکوشيد، عبارت بودند از هللا

خان و برادر ارشد  زمان خان پسر بزرگ محمد  و ذوالفقار

ن به حکومت هرات و به رياست يارخا خان. سر انجام هللا احمد

قواى عمده ابدالى منصوب و رقيب او ذوالفقار خان به حکومت 

 فراه انتخاب گرديد. 

خان از هرات بسوى شمال غربى  يار قواى هرات بسردارى هللا

باستقامت کافر قلعه پيش رفتند. دو لشکر در نزديکى کافر قلعه بهم 
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خان،  رماندهى محمد زمانها بف رسيدند و در اين جا بود که ابدالى

قليخان در ده سال قبل شکست داده  ها را بسردارى صفى ايرانى

ها در يکى از حمالت خود صفوف  بودند.جنگ آغاز شد و ابدالى

پياده نظام ايران را از هم متالشى ساخت. ولى قواى سواره نظام 

نادر حمله شديدى بر افغانها کردند و يکى از سرداران ابدالى به 

خان ابدالى خود را به  کت رسيد. در اين گيرودار حاجى مشکينهال

نادر نزديک کرد و با نيزه ضربتى بر نادر حواله نمود که پاى 

 (. ٥٧راست نادر از اين ضربت زخمى شد )

ها به هريرود عقب نشينى کردند و سپاهيان نادر  روز بعد ابدالى

واقع در شصت   آنها را دنبال کردند. در بيرون کوسويه )ياکهسان

ميلى شمال غربى هرات( جنگى سخت ديگرى درگرفت که اينبار 

هم پيروزى نصيب قشون نادر شد. قواى ابدالى مجددا  آماده نبرد 

شدند و در دهکده رباط پريان در شش ميلى شمال هريرود جنگى 

هولناک ديگرى درگرفت که تا ظهر ادامه يافت و از هر دو طرف 

ها به شهر عقب نشستند و تا  خره ابدالىگروهى کشته شدند، باال

چهل و هشت ساعت بعد که طوفان باد جريان داشت، جنگ ديگرى 

خان قرار شد با نادر صلح کنند ولى نادر  يار هللا واقع نشد.جانب

خان خود را تسليم کند. در همين موقع خبر  يار اصرار ورزيد که هللا

دم خود از فراه به خان با قواى مسلح و تازه  رسيد که ذوالفقار

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 

(.قواى فراه نيز شبانه به اردوى ٥٨هرات موضع گرفت )

خان مجددا  خود را براى نبرد آماده کرد.  يار ت و هللاخان پيوس يار هللا

خان بر اردوگاه نادر حمله  همينکه آتش نبرد گرم شد، قواى ذوالفقار
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برد و باروبنه قشون نادر را به غنيمت گرفت. جنگ تا شام ادامه 

يى از هر دو طرف متخاصم کشته شدند، چند جنگ  يافت و عده

نجام درهاى شهر هرات به بهاى ها در گرفت ولى سرا ديگر بوقفه

پيمايى از روى صلح   هزار نفر سرباز ايرانى و دو ماه راه خون سه

يارخان مجددا  به حکومت آنجا ابقاء  بروى نادر گشوده شد وهللا

 ( ٥٩گرديد. )

 

 طغيان ذوالفقار خان و دومين حملۀ نادر بر هرات: 

و حيثيت ملى  خان در دفاع از هرات اعتبار اشتراک فعال ذوالفقار

او را در نظر مردم هرات و به خصوص طايفه ابدالى دو چندان 

خان  افزون ذوالفقار خان از اعتبار روز يار  باال کرد. تا آنجا که هللا

در ميان طايفه ابدالى، بر جان خود ترسيد و روزى از روزهاى 

ميالدى( به بهانه شکار از  ١٧٣٠هجرى ) ١١٤٣تابستان سال 

يى به  د و چون در حدود کافر قلعه رسيد، نامههرات بيرون ش

خان نوشت که چون قصد گرفتن انتقام خون پدر  عنوان ذوالفقار

خود را از تو دارم، اينک من به مشهد ميروم و نادر را از قصد 

طغيان تو بر ضد او آگاه ميکنم و اردوى گرفته بر تو حمله خواهم 

 ( ٦٠آورد. )

در آذربايجان بود و برادرنادر  در اين هنگام نادر مصروف جنگ

خان بگرمى پذيرايى  يار الدوله در مشهد از هللا ابراهيم خان ظهير

خان بر ضد نادر  ان ذوالفقاريارخان از ظغي کرد و چون از زبان هللا

 شد. به تحکيم برج و باروى مشهد پرداخت. آگاه 

 ٨خان در راس  هجرى ذوالفقار ١١٤٣در اوايل ماه محرم سال 

خان برادر نادر را  ر نفر به طرف مشهد پيش راند و ابراهيمهزا

 ( ٦١درتمام نبردهاييکه در بيرون مشهد درگرفت منهزم ساخت. )
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خان در سمت )کوه سنگين( به جنگ  در يکى از روزها ابراهيم

خان با حمالت تند  ميدان اقدام کرد. قشون افغانى برهبرى ذوالفقار

قوماندان سپاه تفنگدار دشمن  قلب سپاه او را در هم شکافت و

باقرخان زخم برداشت. قشون افغانى با يک حمله عمومى سپاه 

مخالف را از پيش برداشت و به تعقيب پرداخت.پيادگان سپاه ايران 

ها انداختند و از بين  از ترس و هول بسيار اغلب خود را در چاه

ها  ازهخان توانست خود را به شهر برساند و درو رفتند فقط ابراهيم

خان شهر مشهد را در  ( ذوالفقار٦٢را بر روى مهاجمين ببندد. )

 محاصره شديد کشيد. 

 ١١٤٣محمد کاظم مينويسد که در ختم جنگ روز سيزده محرم 

يى به نادر نوشتند  رضا قلى ميرزا پسر نادر و بزرگان مشهد نامه

ا  هاى سريع السير بآذربايجان فرستادند و از و آن را به وسيله پيک

خان چندين شب پى هم در اطراف  و کمک خواستند.قواى ذوالفقار

قلعه مشهد گشت زدند تا راه دخول و يا حمله بر آن را دريابند ولى 

هيچ چيزى دستگيرشان نشد، روزى افرادى را در اطراف قلعه 

دستگير و از آنها جوياى راه حمله بر شهر شدند. در نتيجه معلوم 

ر ورود نادر دقيقه شمارى دارند و ده شد که اهل شهر در انتظا

اند.  هاى چابکى از موضوع به نادر اطالع برده روز شده که پيک

خان موضوع را با بزرگان لشکر در ميان گذاشت،  ذوالفقار

سرانجام فيصله بعمل آمد که عجالتا به هرات برگردند، بالنتيجه 

در انتظار قشون ابدالى براه افتادند و به زودى به هرات رسيدند و 

العمل نادر به تحکيم برج و باروى هرات پرداختند. نادر  عکس

خان و حمله قشون ابدالى بر مشهد  وقتى از موضوع طغيان ذوالفقار

مطلع شد، به مشوره با بزرگان نظامى خود پرداخت، در نتيجه 

تصميم گرفته شد که هرچه زودتر بايد به مشهد برگردند. نادر با 



 221 رستاخیزقندهار و ...

برگشت و ميگويند هفت منزل راه را يک منزل  سپاه خود به مشهد

 (. ٦٣ميکرد )

وقتى نادر در حدود اصفهان رسيد، پيک ديگرى از جانب رضا 

ميرزا رسيد و خبر ترک محاصره مشهد را باو داد. نادر قدرى  قلى

آرامش يافت. ومدتى باستراحت پرداخت و سپس دوباره راه 

د به برادر خود خراسان را در پيش گرفت. وقتى به مشهد رسي

خان اخطار داد که باستقبال او بيرون نيايد واال کشته خواهد  ابراهيم

شد، ابراهيم خان به ابيورد رفت. نادر وارد مشهد شد و با اطالع 

از موضوع آنهايى را که در نبرد با قواى ابدالى از خود ضعف و 

 سستى نشان داده بودند، توبيخ نمود و آنهايى را که فرزندان يا

 پدران خود را از دست داده بودند، دالسا نمود. 

هاى خود  يى از سپاهيان خود را رخصت داد تا به خانه نادر عده

برگردند و تا ميتوانند اسپان خود را فربه کنند. سپس براى 

کردن شورش قبايل، ايرسارى، ترکمن تکه، يموت و  خاموش

 ( ٦٤ساروق رهسپار ابيورد و مرو شد. )

کردن قبايل ترکمن، نادر دستور داد آذوقه و علوفه  پس از خاموش

کشى بر هرات تهيه گردد. با تهيه آذوقه کافى  کافى براى لشکر

 ( ٦٥هزار نفرى نادر به جانب هرات به حرکت افتاد. ) ٣٦لشکر 

وقتى اردوى نادر به خواف رسيد نادر قشونى بسرکردگى محمد 

نوانى امام يى هم ع بيک مروى بسوى قاين فرستاد و نامه

خان افشار، حاکم يزد و کرمان نوشت و بوسيله پيکى آنرا  ويردى

بکرمان فرستاد تا با قواى خويش در قاينات به محمد بيک مروى 

 بپيوندد و از آنجا بعزم فراه حرکت کند. 

خان اطالع يافت که نادر با ارودى عظيم  هنگامى که ذوالفقار

ام ابدالى را که در محالت آيد، تمام اقو خويش بسوى هرات پيش مى
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اطراف شهر سکنى داشتند، به شهر کوچ داد و پس از استحکام 

الزم شهر، براى مقابله با نادر، در رأس اردويى به پيشباز نادر 

پيش راند. ديرى نگذشت که هر دو لشکر در ناحيه کوهسان 

 )کوسويه( اردو زدند. 

سان طى نبردهاى نخستين که در محل جوى نقره نزديک که

خان تلفات زيادى داد، زيرا به قول محمد  درگرفت قواى ذوالفقار

خان )قسم به صيغه طالق ياد کرده بودند که  کاظم، لشکر ذوالفقار

گونه قشون ابدالى  تا جان در بدن دارند از رزم رو نگردانند( بدين

که حمله را اول آغاز کرده بودند بدون ترس و هراس از مرگ 

مى نادر که در قلب سپاه خود قرار داشت خود را تا بيست قد

رسانيدند، در اين هنگام توپخانه نادر به صدا درآمد و در ظرف نيم 

ساعت هفت تا هشت هزار نفر افغانى را به خاک و خون کشانيد. 

انديشه از کشته شدن ننموده   طايفه افاغنه»محمد کاظم ميگويد که 

 ( ٦٦«. )تر ميشدند در جنگ حريص

هزار  خان بروايت محمد کاظم، بعد از دادن بيست الفقارسرانجام ذو

نشينى شد و به شهر  تلفات کشته و زخمى، مجبور به عقب

بازگشت. و به سربازان خود دستور داد که تا آخرين رمق از شهر 

دفاع نمايند. نادر نيز با اردوى خود از جوى نقره حرکت کرده 

به پل ماالن نرسيده بود بسوى پل ماالن براه افتاد. اما هنوز نادر 

خان خبر آورد که  که پيکى از جانب شاه حسين هوتکى به ذوالفقار

ها به زودى وارد  دوازده هزار نفر سپاه قندهار به کمک ابدالى

بار، پيک ديگرى از  هرات خواهند شد. همزمان با اين خبر مسرت

 خان ابدالى)که برادر ذوالفقارخان خوانده شده( و جانب عليمردان

حاکم فراه بود، وارد هرات شد و خبر آورد که هشت هزار نفر 

سپاه از فراه نيز به زودى وارد شهر خواهند شد. از اين اخبار 
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و براى يک جنگ خونين سران و قشون ابدالى طبل مسرت نواختند 

 ( ٦٧) گى گردتند. ديگر آماده

 

خان ناصرى با سه  مرحوم غبار مينويسد که در چنين وقتى سيدال

از قندهار وارد هرات شد.  هزار نفر سوار و پياده به کمک هرات

اين افسر مشهور درتاريکى شب حمله هولناکى باالى قشون نادر 

وارد آورد که بر اثر آن اردوى ايران سراسيمه شد و تلفات 

بسيارى داد. نادر مجبور شد از جنگ ميدان به سطح مرتفع )تخت 

يى از تفنگداران تشکيل کرد  صفر( پناهنده شود. نادر در اينجا حلقه

قشون هرات و قندهار دو روز ديگر دشمن را  .بدفاع پرداخت و

زير ضربات متوالى قرار دادند. ولى ژاله شديد باريدن گرفت و 

 جنگ متوقف شد.

يى تشکيل داد و از روسا تعهد  خان در داخل شهر جرگه ذوالفقار

آخرين را گرفت که جنگ تا آخرين حد توان دوام داده شود. سپس 

و عمومى اقدام کرد. نادر بسيار کوشيد که در به يک حمله شديد 

زير شليک توپ و تفنگ از اين حمله جلوگيرى کند ولى ممکن نشد 

 نشينى کند.  و مجبور گرديد بار ديگر عقب

افغانها بزودى قلعه )ساق سلمان( را مرکز ثانوى قرار داده و از 

نادر  گشتند، کوفتند و بر مى آنجا اتصاال باالى دشمن ميريختند و مى

مجبور شد که به حمله عمومى و قاطع بپردازد. پس با توپخانه پيش 

آمد تا کارى از پيش ببرد مگر کارگر واقع نشد. قشون هرات به 

آباد درگرفت. ولى  حمله جديدى دست زد و جنگ از قريه شمس

توپخانه دشمن سه هزار نفر مهاجم افغان را روى هم ريخت. اين 

آورترين افراد قشون افغانى از  زيرا جنگ تلفات واقعا  سنگين بود،

 ( ٦٨بين رفته بودند. )
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نبرد بعدى در پوزه کفترخان در بيرون شهر رخداد که از هر دو 

در اين روز »نويسد که:  طرف گروهى کشته شدند. محمد کاظم مى

نيز حربى در نهايت صعوبت دست داد و از طرفين بسيار عرصه 

بداليان( از روز پيشتر قدم استوارتر تيغ گرديدند و باز مخالفان )ا

نموده پاى مردانگى داشتند چه در برابر عيال و اطفال خود که از 

گير ايشان شده به نقد  دامنکردند غيرت  باالى بروج قلعه نظاره مى

نهادند و چون شاهد آفتاب در نقاب حجاب مخفى  جان اعتبارى نمى

 ( ٦٩. )«گرديد هر دو طرف به معسکر خود عودت نمودند

* * * 

 
پل ماالن يکی از بناهای تاريخی هرات و از پلهای زيبا و تاريخی افغانستان 

است که بر روی رودخانه هريرود در منطقه ماالن ساخته شده است. اين پل 

قندهار واقع شده و در گذشته های دور،  -در مسير جاده قديمی هرات 

هار و هند سفر می کردند، کاروان هايی که از هرات به مقصد سيستان، قند

از اين پل عبور می کردند. در بيشتر کتاب های تاريخی که نامی از هرات در 

آنها آمده، در مورد پل شگفت انگيز ماالن نيز سخن گفته شده است. اين پل 

ميالدی( و در زمان سلطان  ١١١٠هجری قمری )برابر با  ۵٠۵در سال 

ست، با اندک تفاوت، ساخته شد. سنجر سلجوقی به همين شکلی که اکنون ه

 (٢٠٠٨جون  ٢٠)بی بی سی 
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* * * 

سومين نبرد نيز به همان سختى روزهاى اول دست دادکه سرانجام 

 بهلت نداشتن توپخانه مجهز مجبورخان بع قواى ذوالفقار

نشينى بسوى شهر شدند. و بالنتيجه نادر با قشون خود پل   عقب

دستور داد محالت اطراف ماالن را لشکرگاه خويش قرار داد و 

شهر را تا اوبه و شافالن بچاپند و براى قشون آذوقه و علوفه تهيه 

کنند.در چنين وضعى خان بزرگى با سه هزار مرد مسلح وارد 

هرات شد و عوض دوست به دشمن پيوست. اين شخص همان 

دالورخان تايمنى بود که با قشون نادر قبال رزم کرده و منهزما  

ر رفته بود و در آنجا معزز ميزيست. ولى اين شخص بدربار قندها

از شاه حسين هوتکى رنجيده و در صدد انقراض دولت او بر 

آمدبود. چون خودش از اجراى چنين کارى عاجز بود نادر افشار 

را انتخاب نمود. گفته ميشود دالور خانه دخترى زيبا روى داشت و 

خان به اين  رشاه حسين ميخواست او را بزنى بگيرد مگر دالو

خويشى راضى نشد و دختر را بکسى ديگر داد و سپس از بيم 

انتقام شاه حسين به هرات فرار کرد و با اقوام خود که از غور 

خان بدشمن نادر را  فراهم آورده بود به نادر پيوست. اتصال دالور

 ( ٧٠بيشتر تقويت نمود. )

ره ق شهر را شديدا  در محاص١١٤٤م=١٧٣١نادر، درآغازسال

گرفت و دستجات قشون خود را بر نقاط حاکم شهر موظف ساخت 

تا احدى را نگذارند که به شهر وارد يا از شهر خارج گردد. 

هزار عسکر خود را براى حفظ سنگر نقره در غرب  چنانکه ده

شهر وده هزار نفر براى حفظ سنگر ناگهان و ماالن در جنوب 

ى شهر بگماشت و شهر و ده هزار نفر براى حفظ سنگرهاى شرق
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خود در قريه اردوخان سنگر گرفت. سپاهيان نادر مواشى مردم را 

 که به چرا بيرون ميبردند غارت ميکردند. 

همه روزه غازيان ظفر انجام در »محمد کاظم مينويسد که: 

هنگامى که جماعت افاغنه مواشى و اغنام و دواب خود را به قصد 

نقار از يمين و يسار درآمده آوردند. چون شاهين و س چرا بيرون مى

اسپ و شتر و گوسفندان را تاخت و معاودت مينمودند و از آنجا 

نب نيز افغانيان بسيارى از غازيان )قزلباش( را بضرب شليک 

گلوله مقتول مينمودند و همه روزه به همين نحو بازار گير و دار 

 ( ٧١« )گرم بود.

به حمله قاطع خان تصميم گرفت  روزى ذوالفقار ١٧٣١در سال 

مبادرت ورزد، لذا با سپاه مختصر خود از شهر خارج شد و بر 

سنگر نادر حمله برد، نادر به شدت دفاع نمود. در اين وقت مفرزه 

شرقى شهر به کمک نادر رسيد و مهاجمين بين دو قوه گير آمدند. 

چون خطر شکست قطعى پيش آمد، افغانها برگشتند و با شمشير 

ه راه بازگشت را باز کردند و به اين صورت صف دشمن را شکافت

بار ديگر افغانها در شهر محصور گرديدند و نادر حلقه محاصره 

تر و شديدتر نمود. با وجود اين افغانها مجبور بودند که هر  را تنگ

روز از شهر خارج شده براى حصول آذوقه با شمشير از ميان 

ها قطعات افغانى  دشمن بگذرند و برگردند. در يکى از چنين حمله

در راه عزيمت به کرخ با سپاه دشمن برخوردند و جنگى شديد رخ 

داد و افغانها در اين جنگ تلفات سنگين دادند. به اين ترتيب مدت 

چهار ماه جنگ بين دو قوت غير مساوى جريان داشت و مردم 

شهر هرات دچار قحط غله گرديدند در حاليکه دشمن راه مواصله 

را تا ايران در دست داشت و با خاطر جمع ارزاق و امداد 

خان ناصرى بابقيه سپاهش  جنگيد. درچنين اوضاعى سيدال مى
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براى حصول آذوقه ازشهرخارج شد ولى مجددا  نتوانست به شهر 

 برگردد وبناچار راه اسفزار، فراه و قندهار را در پيش گرفت. 

ا را با ه خان که عالوه بر اين حوادث دو دستگى ابدالى ذوالفقار

يى را تشکيل کرد و  ديد، فورا  جرگه کارشکنى مخالفين خود مى

اعالم داشت که با وجود دشمنى مقتدر چون نادرنفاق ما منتج به 

شکست و سقوط هرات خواهد شد. پس شما براى جلوگيرى از 

سنجيد، من به فيصله شما قناعت خواهم کرد.  چنين اتفاقى چه مى

در اين جرگه اکثريت داشتند گفتند: ما يارخان که   طرفداران هللا

خان  بينيم که شما حکومت هرات را به هللا يار مصلحت در آن مى

خان جواب داد که  که اکنون در اردوى نادر است بگذاريد. ذوالفقار

پيچم و خير وطن را برخيز خود  من از مشوره بزرگان سر نمى

از طرف مردم  ترجيح ميدهم. متعاقبا  هيئتى به اردوى نادر رفت و

شهر پيغام داد که حاصل اين خونريزى چيست؟ اگر شما هرات را 

يارخان دوست خود را نزد ما بفرستيد تا شهر را در  ميخواهيد هللا

اختيار او بگذاريم. نادر به سرعت اين شرط را پذيرفت و 

 يارخان را بشرط اطاعت از او بشهر هرات فرستاد.  هللا

شهر وارد شد و خود را با حسن استقبال  يارخان وقتى به ولى هللا

خان را گرفت  خان روبرو ديد. جانب ذوالفقار مردم شهر و ذوالفقار

و از اطاعت نادر سر باز زد و به جنگ ادامه داد. محقق افغانی 

عبدالباری جهانی ورودهللا يار خان را به شهر هرات بگونه 

شهر هرات دگربازگوميکند ومينويسد :وقتی هللا يار خان وارد

شد،زنان هراتی که ازبام منازل خود منتظر ورود هللا يار خان 

بودند، همينکه او را نزديک ديدند شروع به پرتاب سنگ وکلوخ و 

دشنام های رکيک بر او کردند وگفتند تو بخاطر گرفتن قدرت 

هزاران مرد رشيد و جوان برومند را توسط دشمن تباه ساختی! 



 228 رستاخیزقندهار و ...

اشتی  وشوهران وفرزندان ما را ازدم تودست در دست دشمن ما گذ

شمشير قزلباشان گذشتاندی، شرم باد برتوای نامرد!، ای بی 

غيرت! حيف است برتونام مرد ونام افغان... هللا يار خان از شنيدن 

اين دشنام ها اشک درچشمانش جاری شد وبرسرغيرت آمد 

ومستقيما  به سرای ذوالفقار خان رفت واو را سخت درآغوش 

وگفت تايک قطره خون دربدن داشته باشد از قوم خود دريغ گرفت 

نخواهدکرد وحاضر است همين اکنون با نادر به جنگ بپردازدوبعد 

به نادر پيغام فرستاد که هرگز دروازه های شهر بروی نادرگشوده 

نخواهدشد. نادر از شنيدن پيغام هللا يار خان سخت به غضب آمد 

راکه در کمپ داشت بدون درنگ وامر کردتا پنجصد اسير افغانی 

 (٧٢اعدام گردند. )

 

 : و ذوالفقار خان فتح فراه و فرجام هرات

خان اطالع گرفت که نادر قبال سپاهى را  در همين اثنا ذوالفقار

خان را با  غرض تسخير فراه مأمور کرده است، فورا  عليمردان

اش و در دفع قزلب»هزار نفر بسوى فراه فرستاد و هدايت داد که  سه

دارى کوشيده بلده فراه را حراست نمايد و هرگاه کار بر آن  قلعه

شاه خواسته، مردانه ثبات قدم  تنگ شود، اعانت و استمداد از حسين

دارى و احتياط  ورزد و سفارشات زبانى در باب حراست و قلعه

گرى نموده و در نيمه شب از سمتى که اطراف آن از  لوازم سپاهى

خان را با سه هزار نفر  بود برادر خود عليمردانسپاه قزلباش خالى 

 ( ٧٣« )بايلغار روانه دارالرفاه فراه کرد.

عليمردان خود را بسرعت هرچه تمامتر قبل از ورود امام ويردى 

بيک و محمد بيک مروى به فراه رسانيد و در استحکام برج و باره 

آن  قلعه و حفر خندق آن اهتمام بعمل آورد و طايفه لزگيه سکنه



 229 رستاخیزقندهار و ...

حدود را انعام فراوان داد و در مجادله بر ضد قواى نادر تحريص 

نمود. ديرى نگذشت که امام ويردى بيک با هشت هزار نفر سپاه 

خود و چندين عراده توپ و در حدود پنجاه شتر زنبورک به 

خان  على خان وحاکم سيستان لطف مواصلت کرد و مصطفى« تون»

( ٧٤خود به قواى نادر پيوستند.) کيانى نيز با چهار هزار نفر سپاه

« ياالش وجوين»هر دو سپاه به استقامت فراه از طريق قلعه کاه 

 بحرکت افتادند. 

هجرى اين قشون در مقام ده نو  ١١٤٣الحجه  ذى ٢٨بتاريخ 

)امروز به نوده معروف است( که از مرکز فراه تخمين پانزده کيلو 

عليمردان خان  متر بسمت جنوب واقع شده رسيد. از اين طرف

خان با قواى خود )که به قول محمد کاظم به  ابدالى برادر ذوالفقار

بيست هزار نفر ميرسيد( به مقابله برخاست. در کاهدانک بين 

هاى  طرفين نبرد سختى درگرفت که در نتيجه سرکرده تفنگچى

 ( ٧٥کرمان و محمد بيک مروى کشته شدند. )

د بيک مروى محمد ( به جاى محم٧٦در جهانگشاى نادرى )

سلطان مروى ضبط شده که به صحت اقر بست زيرا امروز در 

جنوب اسفل کوه، مزارى بنام زيارت سلطان مير )سلطان مروى( 

 معروف و مورد ارادت مردم آنجا است. 

جنگ مدتى در پشت اسفل کوه ) يااشپل کوه( بين طرفين ادامه 

زگار رزمى جماعت افغان در آن رو»داشت. به قول محمد کاظم 

نمودند که چشم بيننده آفريدگار و نويسنده روزگار چنان دالورى 

( محمد کاظم مينويسد که امام ويردى ٧٧« )مشاهده نکرده بود.

گان نظامى براى  بيک بعد از اين نبرد دستور داد که تمام سرکرد

خانه حاضر گردند و پس از بجا  مالقات او بايستى اول درکشيک

ش به او بوظايف نظامى خود بپردازند، سران آوردن مراسم کورن
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نظامى که هر يک خان و فيودال منطقه خود بودند از اين عمل 

اميز عنوانى نادر   يى توطئه امام ويردى بيک ناخشنود گشتند و نامه

نوشته به هرات ارسال کردند مبنى بر اينکه امام ويردى بيک عزم 

ر کرده نظامى و تعداد مباالتى او، دو س طغيان دارد و بر اثر بى

اند، نادر با  بيشمار افراد سرباز در جنگ با فراهيان تلف شده

خان برادر خود که در مشهد بود  گرفتن اين نامه فورا  به ابراهيم

کشى و تسخير فراه را در دست  دستور داد تا بفراه رفته زمام لشکر

ردى خان بزودى خود را به فراه رسانيد و امام وي گيرد. ابراهيم

خان بر  گى ابراهيم بيک را توفيف کرد، سپس قواى نادر بسرکرده

مدافعين حمله برد، جنگ خونين و هولناکى درگرفت. فراهيان 

يى کشته شدند و در حدود يکهزار و پنجصد تن زخمى و اسير  عده

خان مجبور شد جنگ را از داخل شهر  به جاى گذاشتند. عليمردان

 (. ٧٨نتظر کمک بماند. )با قشون نادر ادامه دهد و م

که تا اصل فراه « مزرعه ويس»لشکر نادرهم پيش آمده در نواحى 

خان، در قريه قمر  يک ميل مسافت داشت: )و به گفته ميرزا مهدى

)؟( که ظاهرآ تصحيفى از قلعه محمد باشد( اردوگاه زد، 

خان ظهيرالدوله چون فکر ميکرد جنگ و فتح شهر فراه  ابراهيم

ا در بر خواهد گرفت، درصدد اعمار قلعه و برجى مدت زيادى ر

برآمد و شروع به تعمير آن کرد. فراهيان که دشمن را مصروف 

ساختن برج و قلعه ديدند بدون در نظر داشت توازن قوا و وسايل 

حربى آنها به صورت دسته جمعى بر دشمن حمله بردند ولى با 

هاى  و جنگفايده به شهر بازگشتند  نفر کشته بى ١٤٠٠دادان 

حصارى را دوام دادند، ضمنا  چند نفر از سران فراه براى آوردن 

در قندهار فيوداالن  ٠کمک نزد شاه حسين هوتکى به قندهار رفتند

هاى گذشته قبيلوى را دامن زدند و از امداد به  مغرض مخالفت
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خان، شاه حسين را متردد و  خان و عليمردان موقع به ذوالفقار

هزار نفر قشون )ظاهرا  دو  االخره شاه حسين دهمذبذب ساختند، ب

خان جانب هرات و فراه سوق داد،  هزار( را بسر کردگى لعل محمد

سفارش نمودند که » فيوداالن نظامى شاه حسين به قشون اعزامى 

در عرض راه همه جا توقف نموده با تانى و آرامى طى مسافت 

 (. ٧٩« )نمايند.

فت ماه بعد از تقاضاى عاجل بدينگونه سپاه کمکى قندهار ه

خان، به فراه وارد شدند. و اين هنگامى بود که کار از  ذوالفقار

خان و مردم هرات مدت سيزده ماه با  کارگذشته بود، زيرا ذوالفقار

وجود قلت آذوقه و مواد خواربار با رشادت و مردانگى از شهر 

 خود دفاع کردند.سرانجام چون عسرت گرسنگى و تنگدستى بعلت

محاصره طوالنى شهر نيروى مردم را مستاصل ساخت و ديگر 

يى از سران و  کمکى هم از بيرون بآنها صورت نميگرفت، عده

خان به نادر پيغام  بزرگان شهر بدون اطالع و صالح ذوالفقار

خان الکوزايى به شهر بيايد و  فرستاده بودند که هرگاه عبدالغنى

ر بروى قشون نادر باز شرايط صلح را نادر بپذيرد، البته شه

خان و  خان وقتى از قضيه آگاه شد که عبدالغنى خواهد شد. ذوالفقار

ها را نوشته  نامه همراهان وى وارد شهر شده بودند و قرار بود عهد

يارخان که شش هفت ماه قبل از  طرفين امضاء کنند.لذا او هم با هللا

جنگيد،  مىاردوى نادر جدا شده به شهر آمده بود و بر ضد نادر 

شبانه با اهل بيت خود از شهر خارج و عازم قندهار گرديدند و به 

خان برادر خود اطالع دادند که باو ابستگان خويش از  عليمردان

خان هم در يک شب  فراه حرکت کرده به قندهار بيايد. لذا عليمردان

خان  شهر را ترک داد و عازم قندهار شد ولى متاسفانه که ذوالفقار

حسين افتاد و  درانش بر اثر سعايت دشمنان بزندان شاهبا برا
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خان  (. و وقتى فردا صبح ابراهيم٨٠خان جانب ملتان رفت ) يار هللا

از فرار سران و سرداران فراه مطلع شد به تعقيب آنان پرداخت. 

خانوار از فراريان را  ١٠٠٠يى در حدود  خان، عده قشون ابراهيم

اشتند، غارت کرده مجبور به يى ند که از شهر چندان فاصله

 بازگشت نمودند. 

خان باز هم خواستند فراريان را تعقيب کنند ولى با  قشون ابراهيم

قواى کمکى قندهار برخوردند. جنگى شديد در ميان آنان درگرفت 

خان مجبور شد بشهر عقب نشينى کند. سپس به  و قشون ابراهيم

نادر در هرات شهر فراه داخل شدند و نتيجه فتح شهر را به 

خان لزگى فراهى  گزارش دادند. نادر فرمان داد که فراه به باقر

سپرده شود و خود ابراهيم خان با قواى خود به هرات بيايد. 

خان دستور نادر را در عمل اجرا گذاشت و خود را به  ابراهيم

هرات رسانيد. نادر هرات را به پير محمد فرمانده کل قواى ملک 

هاى مشهد به نادر خدمت  ه در گشايش دروازهمحمود سيستانى ک

 (. ٨١کرده بود سپرد و خود به مشهد بازگشت. )

نادر تصميم گرفت تا براى اطمنيان خاطر از پشت سر تمام سران 

خانى  ابدالى را از هرات و فراه تبعيد نمايد. نادر بشمول عبدالغنى

ى خان عليزاي شاه درانى( و نور محمد الکوزايى )ماماى احمد

هزار نفر را به خراسان و مشهد و دامغان تبعيد نمود و در  شش

خان را در  يى از سران ابدالى منجمله عبدالغنى عين حال عده

( بدين سان نادر باسرکوبى قيام ٨٢اردوى خود جلب نمود.)

کنندگان وخارج کردن رهبران قيام ازهرات وفراه ، موفقانه به 

 جنگى خود پرداخت.  ايران برگشت وبه ادامه برنامه هاى

 

 م: چهار مآخذ و زير نويسها فصل
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تاريخ ايران ، نوشته گروهى از مورخين شوروى ، ترجمه  - ١

  ٤٣٣کريم کشاورز، ص 

رادک سيکورسکى ، خاک اوليا ، ترجمه عبدالعلى نور  - ٢

  ٢٤٦، مشهد ايران ، ص  ١٣٧٠احرارى ، چاپ 

 - 7١، ص  ١999ئد، ، چاپ سواکادميسن داکتر جاويد ، اوستا  - ٣

7٣  

                 ٣٧٤- ٢٧٣غبار ، ص  - ٤

 ،  ٢٧١غبار ، ص  - ٥

    ٢٠٥، ٢٠٠چاپ پشاور ، ص حبيبى ، تاريخ مختصر افغانستان ، -٦

  ٢٣٣خاک اوليا ، ص  - ٧

  ٢٥١ -٢٥٠خاک اوليا ، ص - ٨

پوهاند حبيبى ، تاريخ مختصر افغانستان ، چاپ پشاور ، ص  - ٩

اوليا ، رادک سيکورسکى ، ترجمه عبدالعلى احرارى، ، خاک ١٩٥

  ٢٥٠مشهد، ص  ١٣٧٠چاپ 

پدر شاه بيک وبرادرش محمدمقيم ، امير ذوالنون ارغون از  -١٠

مالزمان سلطان ابوسعيد کورگانى بود که از طرف سلطان حسين 

 (١٤٩٨ق=٩٠٤بايقرا حکمران غور و زمينداور بود. وى درسال) 

ا مطيع گردانيد و در ازاى آن حکومت فراه قبايل هزاره نکودرى ر

(دختر ١٤٩٦هجرى ) ٩٠٢و قندهار را بدست آورد و در سال 

خود را به شهزاده بديالزمان داد و او را در عصيان بر ضد پدرش 

يارى نمود تا آنکه سلطان حسين را مجبور نمود تا او را در 

خ تسلط سلطنت خود شريک و نام او را در خطبه ذکر نمايد و بر بل

داشته باشد . در همين وقت ارغون از قندهار بر سيستان حمله برد 

و سيستان را نيز بگرفت و دامنه تسلطش از قندهار تا سيستان و 

بلوچستان گسترش يافت. ارغون در جنگ باشيبانى خان در هرات 
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کشته شد ، و دوپسرش ، شاه بيک و محمدمقيم ارغون از قندهار تا 

ندندو با شيبانى خان بعد از فتح هرات ازدر درياى سندحکم ميرا

صلح پيش آمدند وبه حکومت خود در آن نواحى ادامه دادند. ) 

 (١٩٦- ١٩٥تاريخ مختصر افغانستان ، ص 

  ٢٧٤- ٢٧٣غبار، افغانستان در مسيرتاريخ ، ص - ١٠

                 ٢٨٣غبار ، ص - ١١

  ٢٨٩غبار، ص - ١٢

حديقه االقاليم مرتضى حسن )بحواله ٢٩٠-٢٨٩غبار، ص  -١٣

، اين مطلب باتفصيل ٣٤٦بلگرامى، چاپ نولکشور هند، ص 

بيشتردرگنج دانش )جغرافياى تاريخى شهرهاى ايران(تاليف 

 آمده است.٤٧٥ – ٤٦٧، صص ١٣٦٦محمدتقى حکيم، چاپ 

خيزشهاى مردم قندهار، هرات و سيستان برضد  صفويان  - ١٤

  ٦-٥يالدى ، ص م ٢٠٠٠ايران، از نگارنده ، چاپ 

حبيبى، تاريخ مختصرا فغانستان، طبع انجمن تاريخ، کابل،  -١٥

  ٢٣٤ش، ص ١٣٤٩

 ٤٤معصوم هوتک، پشتنی قبيلی او روايتی شجری، ص  -١٦

  ٢١٥١، ص٥تاريخ طبرى، ترجمه ابوالقاسم پاينده، ج -١٧

  ٥٨، ص ١٩٩٩اکادميسين داکترجاويد، اوستا، سوئد  -١٨

 ٨٠ -٧٩يخ مختصر افغانستان،ص پوهاند حبيبی،تار -١٩

ادموندکليفوردبوسورت،تاريخ سيستان) ازآمدن اعراب تا -٢٠

تهران،  ١٣٧٤مه حسن انوشه، چاپ برآمدن صفاريان(، ترج

  ٤٠-٣٩ص

اين طالقان غيراز طالقان تخارستان ، از مربوطات جوزجان -٢١

ودر غرب اندخوی  نزديک مرورود)مرغاب(، درحوالی چيچکتو 

 (۴۴٩) سرزمين های خالفت شرقی، صواقع بود.
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 ٧٧-٧٩حبيبی، همان اثر، ص -٢٢

 ٧پوهاندحبيبی، هفت کتيبه قديم، ص-٢٣

، چاپ سعيد ١١۵١، ص ٣تعليقات تاريخ بيهقی،ج -٢٤

، ص ٢نفيسی،نيزرک: سيستان، سرزمين ماسه ها وحماسه ها، ج

 ش١٣۶٧،چاپ اکادمی علوم افغانستان،ثور١۴۶

 ٢٣٤،٧٩غانستان، ص حبيبی، تاريخ مختصر اف -٢٥

 ٧٩، ٧٨بوسورت ،تاريخ سيستان، ص -٢٦

برای اطالعات بيشتر از مقاومت دوصدساله زنبيل شاهان  -٢٧

 ومردم کابل، رک: حماسه قيامها،از اين قلم، فصل هشتم

، لکهارت، انقراض سلسله ٢٣۴حبيبی، همان اثر، ص  -٢٨

 ١١٠،تهران، ص ١٣٦٤صفويه، ترجمه مصطفى قلى عماد، چاپ 

  ٢٣۵حبيبی،تاريخ مختصر افغانستان،ص  -٢٩

 ٧۵ -٧۴، ص١فرهنگ، افغانستان درپنج قرن اخير،ج-٣٠

 ١۶۴ -١۶٣لکهارت، انقراض سلسله صفويه، ص  -٣١

 لکهارت، همان اثر، همانجا -٣٢

 ١٣٩باری جهانی، هرات، پشتانه او لويه لوبه، ص -٣٣

 ٢٣۶حبيبی ، همان، ص  -٣٤

 ١١١هارت، همان اثر،ص ، لک٢٣۶حبيبی، همان، ص  -٣٥

 ٢٣٢غبار،حبيبی، مختصر، ص-٣٦

 ٢٣٤حبيبى ، تاريخ مختصر افغانستان، ابداليان ص -٣٧

 ٧٥، ص ١فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، ج  -٣٨

 ٣١٧،ص ١غبار، افغانستان درمسيرتاريخ، ج -٣٩

 ١٣٩باری جهانی، هرات، پشتانه او لويه لوبه، ص  -٤٠

 ،٩۵،٩٦،١١١لسلۀ صفويه، صلکهارت، انقراض س -٤١

 ٢٤٧حبيبی، تاريخ مختصر افغانستان، ص  -٤٢
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 ١٠٧، ص١فرهنگ، افغانستان درپنج قرن اخير،ج -٤٣

  ١١٧-١١٦لکهارت، همانجا، ص  -٤٤

، انقراض سلسله صفويه  ١٠٨، ص فرهنگ، همان اثر -٤٥

  ١١٧،ص

 ١١٧لکهارت، همان اثر، ص  -٤٦

  ١٥-١٤غبار، همان اثر، ص  -٤٧

 ١٤ ص غبار، احمدشاه درانی ، -٤٨

  ٤٨١الفنستون ، افغانان، ترجمه اصف فکرت، ص  -٤٩

 ، ١١٥لکهارت ، همانجا، ص  -٥٠

، ١، جى، پى، تيت سيستان، ج ٢٣٧حبيبى، همان اثر، ص  -٥١

  ١٥٦ص 

  ٢٣٨حبيبى، همان اثر، ص -٥٣-٥٢

، ٣٧لکهارت انقراض  صفويه، ترجمه دولتشاهى، ص  -٥٤

 . ٤٨، ص زندگانى نادرشاه

، نادرشاه ٣٧٩-٣٧٦سله صفويه، ص انقراض سل -٥٧-٥٦-٥٥

 . ٥٨-٤٨ص

 . ٢٣٤ص  ١عالم ٓاراى نادرى، ج  -٥٨

 ببعد.  ٢٣٥همانجا ص  -٥٩

 . ٣٤٤غبار، افغانستان در مسير تاريخ، ص  -٦٠

 . ٢٤٧-٢٤٢محمد کاظم ج اول، ص  -٦٢-٦١

 . ٢٦٠، ص ١محمد کاظم، ج  -٦٣

 . ٢٧٠، ص ١محمد کاظم، ج  -٦٤

 . ٢٧٦-٢٧٢همانجا ص  -٦٥

 . ٢٤٤غبار، افغانستان در مسير تاريخ، ص  -٦٦

 . ٢٧٧، ص ١محمد کاظم، ج،  -٦٨-٦٧
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 . ٢٧٩-٢٧٨محمد کاظم، ج ا ،ص  -٦٩

 . ١٥٤، جهانگشاى نادرى، ص ٢٨٠محمد کاظم ج ا، ص  -٧٠

 . ١٥٥خان استرآبادى، جهانگشاى نادرى، ص  ميرزا مهدى -٧١

، ٢٨٤-٢٨٢، ص ١آراى نادرى، ج  ممحمد کاظم، عال -٧٢

 ١۵٣عبدالباری جهانی، هرلت، پشتانه او لويه لوبه،ص

 . ١٥٥خان استرآبادى، جهانگشاى نادرى، ص  ميرزا مهدى -٧٣

 . ٢٩٣کاظم، ج اول،  محمد -٧٤

  ٣١٠-٣٠٨، ص ١محمد کاظم، ج  -٧٥

 ١٥٥جانگشای نادری،ص  -٧٦

 . ١٥٦لکهارت، نادرشاه، ص  -٧٧

، ص ١٣٦٦، ١٠، درانى احمد شاه، آکادمى علوم جگنداسنگه -٧٨

  (١٨٢-١٧٩خان، ص  ، ميرزا مهدى١٨)بحواله تاريخ سلطانى، ص  ١٨

 . ١٦٧، دولت نادرشاه افشار، ص ١٥٧همان اثر ص  -٧٩

شاه، ترجمه نصرهللا سوبمن، آکادمى  گنداسنگه، درانى احمد -٨٠

 .  ١٩ص ١،١٣٦٦علوم ج

 .١٥٦لکهارت، نادرشاه، ص ،  ٢٩٣کاظم، ج اول،  محمد -٨١

  ٣١٠-٣٠٨، ص ١محمد کاظم، ج  -٨٢

 

 

 

 

 

 

 


