
 

 

 

 

 ظهورافغانستان معاصر

 و

 احمدشاه ابدالی

 

 (١٧٧٣-١٧٢٢مؤسس افغانستان معاصر )
 

 

 تألیف

 اعظم سیستانىمحمداکادمیسین  کاندید

 ٢٠٠٦سوئد  ــ 

 

 



 2 ظهور افغانستان معاصر                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 مین سال تاسیس دولت معاصر افغانستان ٢٦٠به مناسبت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات کتاب_________________________ 

 غانستان معاصرو احمدشاه ابدالینام کتاب : ظهوراف

 اعظم سيستانى محمدنام مؤلف : کانديد اکادميسين 

 ش/ دانش خپرندوی موسسه،پشاور١٣٨٦م/٢٠٠٧چاپ اول:  

 ناشر:  دافغانستان دکلتوری ودی تولنه، جرمنی

 است. پرداخته شده مقيم لندن فدامحمدنظری ازسوی :چاپ مصارف 

 )با دوباره نگری(ينجرمن انال -چاپ دوم: پورتال افغان



 3 ظهور افغانستان معاصر                                                        

 

 

 

 اهداء 

 نام نامی  به

 

 

 شادروان عالمه اکادمیسین عبدالشکور رشاد کندهاری 

 

 

 

 مرحوم عالمه عبدالشکور رشاد کندهاری 

 

 



 4 ظهور افغانستان معاصر                                                        

 

 

 

 

 

 میالدی1772نقشه افغانستان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 ظهور افغانستان معاصر                                                        

 

 فهرست مطالب

 13............. ............................................مقدمۀ مؤلف  .......................

 فصل اول

 چگونگی ظهور افغانستان معاصر

 17 ..................تهاجم ویران گرانۀ مغوالن برکشورهای منطقه ...........مقالۀ اول:

 24........................وادامه دهندۀ راه چنگیز   .................. تیمورلنگ، جانشین 

 29 .........................................  فارسدولت صفوی  شمه یی از فاشیزم مذهبی

 47مآخذ ویاداشتهای مقالۀ اول ..............................................................

 54....................  دوران خوشبختی؟( )١٧٤٧گاهی برافغانستان قبل از نمقاله دوم:

 66....................................................................نتیجه   ....................

 68...... .........................................................مقاله دوم ...............ماخذ 

 فصل دوم

 قبایلاجتماعی جغرافیای بشری ومشخصات 

 71........... ...............................بشری قبایل پشتون  ..................جغرافیای 

 76 .............................................رودها ودره ها  ................................

 78.................................................درجنوب هندوکش  قبایلنخستین جابجائی 

 81 ....................................................................... ی قبایلجابجائدومین 

 84 ...................................................سیستم ویش ودفتر شیخ ملی  ..........



 6 ظهور افغانستان معاصر                                                        

 88............... ..................................جامعه شناختی قبایل .......................

 90 ............................................پشتونولی ( . شاخصهای اجتماعی پشتونها )

 90  ..............................................................................مهمان نوازی .

 91 ........................................................شجاعت ..............................

 92.. ............................................عشق به میهن وآزادی ......................

 93. ............................................قوم دوستی .....................................

 94....... ..........................................اننقام یابدل..................................

 95....... ......................................ننواتی )پناه جستن و حمایت(.................

 96..........................................قضائی ...................... یجرگه بمثابه شورا

 99...... ............................................................قبایل  وزردرمیانمقام زن 

 100.....................................ازدواج وشرایط آن ...................................

 101.............................................سن ازدواج ....................................

 102................................. .......................خواستگاری........................

 103..................... ...................نکاح وحنا بندان...................................

 103............................. .......................دیدار نامزدان ..........................

 103...........در اطراف .............................................................. ازدواج

 104....... ................................................روابط با زن وهمسر ..............

 104...........عشق وعاشقی ..................................................................

 105..........................آدمخان ودرخانی ................................ یداستان عشق

 106...........................................................................مآخذ فصل دوم ..



 7 ظهور افغانستان معاصر                                                        

 ومفصل س

 جنبش قبایل پشتون برضد سالطین مغولی هند

 بعد از سقوط شیرشاه سوری

 107.... .........................................عظمت افغانها درهند .... اعادهوشیرشاه 

 111...........................................................شیرشاهوسعت نظر  وشجاعت 

 112.... ........................................................راه ها نیأمتمبارزه با فساد و

 113.... .یادگارهای تاریخی شیرشاه درهند...................................................

 118....................... .....................ن  ..یل پشتون  برهبری پیر روشنبش قباج

 121................................................ن ..ادامۀ جنبش بوسیلۀ پسران پیر روش

 124..............................…………قیام خوشحال ختک  برای استقالل پشتونها 

 129...................در آن خان مومند وخوشحالخان ختک   ایمل قشنو صافی ها قیام

 138................................................................م  .........سوفصل مآخذ 

 مچهارفصل 

 خان هوتکى قیام قندهار برهبرى میرویس

 142...........................................ها مسایهدرمیان  هنزاع برسرتصرف قندهار 

 144................................سیاست تطمیع وتفرقه بینداز کشورهای همسایه  ......

 149....................................................................... زمینه سیاسى قیام  

 152 ..................................م مردم  ................درایت میرویس خان براى قیا

 156 ..........................................جرگه ملى قندهار وآغاز قیام...................



 8 ظهور افغانستان معاصر                                                        

 157 ................................ل   ...................میرویسخان مدافع آزادى واستقال

 163..................................................م  ......چهارمآخذ وزیرنویسهای فصل 

 مپنج فصل

 طغیان شاه محمود افغان وفروپاشى دولت صفوى ایران

 167 ..........................................................بررسى منابع عمده .............

 169.... .................................راصفهان .......................به پیش تاپیروزى ب

 171 .............................................جنگ گلناباد، نبردى سرنوشت ساز .......

 174.........................سقوط اصفهان و زوال سلسه صفویه ..........................

 183 ..............................................ه محمود در ایران ..............سلطنت شا

 190..................سلطنت شاه اشرف در ایران ............................................

 192 ..................................ر برابر دشمنان خارجى ایران ....دفاع شاه اشرف د

 196..........................................نبردهاى شاه اشردر برابر مدعیان سلطنت ...

 201 ...........................................صیت شاه اشرف .................سجایا وشخ

 203...............................ارزیابى و نتیجه گیرى .....................................

 209 ......................................................م....پنجمآخذ و زیرنویسهای فصل 

 مششفصل 

 قیام ابدالیان درهرات

 214 .................هرات و اشغال آن توسط ازبکان ماوراءالنهر و صفویان ایران  ...

 222 ...........................................ابدالیان از کجا و چگونه به هرات آمدند ؟  .

 234............................قیام ابدالیان هرات بر ضد سلطۀ صفویان  ..................



 9 ظهور افغانستان معاصر                                                        

 239 ...................................ر افشار ................مقاومت ابدالیان در برابر ناد

 241 ..............ادر برهرات  ...............طغیان ذوالفقار خان ابدالى و دومین حمله ن

 247 .................................فتح فراه و فرجام هرات .................................

 250 ........................................م.................ششمآخذ وزیر نویسهای فصل 

 متفهفصل 

 قیام ملک محمود سیستانى در خراسان

 255 .................................................انى  .........پیشینه ملک محمود سیست

 261 ...........................د  ............................قیام ملک محمود ازتون آغازش

 264 ....................................بر مشهد و نیشاپور  ............تسلط ملک محمود

 266 ..................................نادر افشار   .......... برد هاى اوباملک محمود و ن

 271 .................................نادر بر ضد ملک محمود   ...اتحادطهماسب میرزا با 

 274 ........................................ه و سقوط ملک محمود  .....خیانت یک فرماند

 278 ...................مردم بر ضد نادرافشار....... ک محمود و شورشهاىبرافتادن مل

 281 .................................................اعقاب ملک محمود سیستانى ...........

 283 ....................................................تم  ...فهمآخذ وزیر نویسهای فصل 

 مشتهفصل 

 شکرکشى نادر افشار برافغانستان و قیامهاى مردمل

 285... ...............................ماهیت دولت نادرشاه افشار ...........................

 292..............لشکرکشى نادر براى تسخیر قندهار   .....................................



 10 ظهور افغانستان معاصر                                                        

 297 ............................................................فتح کابل   .....................

 299 ..........................................تصرف بلخ و قندز و بدخشان  ................

 303 ..........................................قیام قبایل پشتون در مصب رود کابل   .......

 317 ................................................... ، اندخوى و بدخشان   قیام هاى بلخ 

 310 .........................................یس و غور    ..........قیام هاى هرات ، بادغ

 311 ..........................................................قیام سیستان  ...................

 316 .................................................م   .....شتهمآخذ وزیر نویسهای فصل 

 مهنفصل 

 واحمدشاه ابدالی  تاسیس دولت معاصر افغانستان

 323.. .......................................................قبایل  ..... انتخاب پادشاه از دید

  325.......................................شد؟ ....... انتخاب پادشاهیبه  چگونه احمدشاه

 327.. ......................................جرگه انتخاب احمدشاه .....پاسخی به مخالفان 

 336.. ................................................اولویت های دولت احمدشاه ابدالی.....

 339....................................ر تالش ساختن افغانستان بزرگ .........احمدشاه د

 353.............................................شخصیت احمدشاه درانى   ..................

 359..................................  ()مادراحمدشاهشهر احمدشاهی ودرایت زرغونه انا

 438... .....................................احمدشاه به پسرش تیمورشاه .........وصایای 

 362...............................................................جانشین احمدشاه،تیمورشاه 

 365 ......................................................شورش عبدالخالق درانى     ......

 366 ...................................................خان    ...............هللا توطئه فیض ا



 11 ظهور افغانستان معاصر                                                        

 368 ...........................................ن خراسان ...سلطنت زمانشاه واز دست رفت

 370 .................................دوزائی  .....سردارپاینده خان وسقوط دولت س کشتن

 376.... .................................................... نیدرا احمدشاهارضى  سیاست

 380.... .........................................درانی . امپراتوریزمین دراشکال مالکیت 

 383................................................منابع عایداتى دولت درانى  ...............

 387 ...................................انواع مالیات در دولت درانى .........................

 399... ....سلسله مراتب درانیان .............................................................

 400.... ........................................................ اندرانی اجتماعیخصوصیات 

 401.........مهمان نوازی ......................................................................

 401.........شجاعت ............................................................................

 401......................................................... م  هنی فصل مآخذ وزیر نویسها

  410...........یزتاریخ غبار .............تعلیقات : توضیحى بریک پراگراف بحث برانگ 

 428 ..............................................ومی منابع کتاب  ..............فهرست عم

 

 

 

 

 

 

 



 12 ظهور افغانستان معاصر                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 ظهور افغانستان معاصر                                                        

 

 مقدمۀ مؤلف

 

در مورد چگونگی ظهور افغانستان ، از ميان ويرانه هاای خراساان تااريخی، بعاد 

از ششصاااد ساااال تحمااال راااارت و زور اااومی واجحااااف، مقاومااات وسااارکوبی از ساااوی 

مهاجمااانی چااون: مغااوین و تيموريااان وبابريااان هنااد وصااسويان ايااران واسااتبداد  خشاان 

در  قاابالآ  نهااا را لسيااآ  نهااا بام ااالبی کااه مؤلاافنادرافشااار،با  اارد وری م الااب جديااد  وت

آ بصااورت  رسااانده  نشاار يااا رساااله باهمقالاه شاراي  فقاادان مناابف کااافی، تحقيااآ کارده وقسااما

خواسته ام تکمله ای بر ن نوشته ها فراهم  يد واظهار نمايم که سرانجام با همت ودرايات ،

 ١٧۴٧فتنااد کااه  درسااال فرزناادان دلياار وماايهن دوساات اياان  ب وخاااو، مااردم مااا توفيااآ يا

هيچ حاکم وصاوبه   نميالدی دست به تاسيس  دولت مستقلی بنام افغانستان،بزنند تا بعد از

و خااود حاااکم برسرنوشاات خااود  بر نهااا حکاام نراننااددار وبيگلربيگاای  ووالاای بيگانااه ياای 

باشند.خود بکارند وخود حاصل  نرا بردارند وخود  نارا در راه مصاالف فاردی واجتمااعی 

 بکارببرند.خود 

از ررب خراسان تا دهلى در شرق و از  ١٨حدود سياسى افغانستان درنيمه  قرن 

دول  ١٩ مو دريا در شمال تا درياى عمان در جنوب ميرسيد، ولى از اوايل قرن 

استعمارى انگليس و روسيه ، بخش هايى از شمال و جنوب و ررب افغانستان را جدا 

در جايش ميخکوب نمودند.... «  BufferState بيسرستيت»کردند و  نرا به عنوان 

م( دوبار برکشورماتجاوز کرد، ولی در ١٨٧٩و ١٨٣٩استعمار انگليس درسالهای )

هردو مرتبه با قيام عمومی مردم ما روبروشد و باقبول تلسات سنگين ازکشورخارج 

 هسته و نيم هزار نيروهاى جنگى خود را در ظرف يک ١٦ رديد. باراول انگليسها، 

جالل  باد از دست دادند و بار دوم تنها  -در راه کابل  ١٨٤٢جنورى  ١٣ -٦درروزهاى 

های سرباز مجهز با جنگ افزار بيش از هزارميالدی ١٨٨٠در نبرد ميوند در جویی 

 خود را قربانی دادند ومجبور به ترو افغانستان شدند.  مدرن

يه و انگليس حدود هاى بسيار ميان روسی نپس ازچانه ز ١٩اواخر قرن  در

موجودۀ افغانستان از رف کشورهاى استعمارى بزرگ برسميت شناخته شد. روسها که 

 رزوی رسيدن به  بهای  رم را از زمان پ رکبير در دل می پرورانيدند در 

ميالدی برکشور ما تجاوزکردند، ولی بامقاومت شديد مردم ما روبرو شدند و ١٩٧٩
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ر اين کشور از دست دادند و بایخره در فبروری سال هزار قشون خود را د ٢٥درحدود 

 ميالدی افغانستان را ترو  ستند.  ١٩٨٩

ازجانب عناصری که مدعی  تقريبا همزمان با تجاوز شوروی بر افغانستان،

بايد ، افغانستانکه نام  وميشود دشميند، ب ور  اهانه اين م لب م رح بودروشنسکری 

ل يف پدرام  ويا " ريانا"  ذاشته شود.از  نجمله اند : بجای  ن "خراسان" و يابدتغيير 

 نها را ومرام ديگرکه من اسامی  انتی افغان و افغانستان ستيزوپوهنيار کهگدای وچند 

 افشاکرده ام.  " يا افغانستان يک نام جعلی است؟"درمقاله 

حتی عقب ماند ی وفقرو بدبختی کشور را  برخی از تندروان همين  روه،

ام افغانستان دانسته و ن را حامل وعامل اصلی تيره روزی مردم در  ول محصول ن

") نام چهره نمامدت ايجاد کشوری بنام افغانستان ميشمارند.چنانکه کسی بنام "

ميالدی( باکمال ٢٠٠٤ماه اکتوبر ٣٧مستعاراست( درنشريه فروغ چاپ تورنتو )شماره 

يشند، من بدين باورم که بدبختی برخالف  نچه ديگران می اند» بالهت نوشته ميکند:

ثور. بلکه اين روزهای  ٨و ٧کشورما نه ازکودتای داودخان شروع شده ونه از روزهای 

ريشه های ستبری است که درعمآ افغانستان نهسته ميباشد. به پنداشت من  سياه محصول

 ميالدی رابايد يک روز شوم وسر راز تمام بدبختی های بيش از دونيم قرن ١٧٤٧سال 

 «و ن شناخت.

ما جواب محکمی به اين چهره نمای بی چهره داده است که  يکی از همو نان 

ماهنامۀ" مردم افغانستان" چاپ امريکا ونيز در افغان رساله  ٨٦و ٨۵درشماره های 

درتورنتوی کانادا به چاپ رسيده است،  ٢٠٠۵)شماره  های اپريل وجون وجوی وا ست 

نگاهی به دوران خوشبختی؟ افغانستان قبل »نام مگر من جواب اين  قا راتحت 

در مقاله ای به بررسی  رفته ام که در فصل اول اين کتاب همانگونه که در « ١٧٤٧از

به نشر رسيده، بازتاب داده ساير رسانه های انترنتی جرمن  ن یين" و-سايت های "افغان

ی  بوده است که چگونه دوران خوش وخرم ١٧٤٧تا ديده شود که دوران قبل از  هدش

    نما در حسرت  ن می سوزد؟!  قای چهره

 رز ديد،  رز ديدی است که يک داکتر از همين  ونه مضحکتر از اين  و بد تر

آ منکر بيان ميکند. اين شخص که روه  تاسيس خودرا "داکترلعل زاد" مينامد ،اساسا

وجود لرحمن خان افغانستان قبل ازامير عبدااست ومدعی است که  ١٧۴٧افغانستان در 

است. وی درسايت  ريامی خوابهای را تعبير ميکند که هيچ  دم خواب برده يی نداشته 

ا راندو سوادهم داشته باشد به  ن باور نميکند.داکتر لعلزاد صاف وپوست کنده 
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شگست  وراست که يک تعداد تاريخ نگاران درباری و تاريخسازان سرکاری » :مينويسد

م يعنی بقدرت رسيدن احمدخان رميس قبيله ١٧٤٧ان کنونی را سالمبداء ايجاد افغانست

ابدالی درکندهار ميدانند، درحاليکه درواقعيت امرتا زمان عبدالرحمن، دولتی ويا کشوری 

سايت  ريامی،  رشيف «)ندارد. باين نام نه تنها درتاريخ بلکه حتی درجغرافيه نيز وجود

  مسايل سياسی(

نظر شما، بالسرض تاريخ های  ا ر از ان کرد که جناب،به اين داکتر بايدخا ر نش

کهزاد وتاريخ های پوهاند حبيبی، وتاريخ های پوهاند داکتر حسن کاکر مرحوم احمدعلی 

وتاريخ های مال فيض محمد هزاره، وتاريخ ميرمحمدصديآ فرهنگ، همگی تاريخ های 

مرحوم ربار)افغانستان سرکاری وتاريخ سازی شده ورير قابل اعتماد باشند،  يا تاريخ 

درمسيرتاريخ( که مولف  ن نيم عمر خود را در زندان های استبداد  ذرانده است ،باز هم 

يک تاريخ بی اعتبار سرکاری است که جناب شان بخود زحمت نداده تا يک بار  نرا 

بخواند وبداند که افغانستان هم مثل کشورهای من قه از خود تاريخ وتمدنی درخشان 

 جغرافيای  ن نيز درخشان وبسيار پهناورتر از جغرافيای کنونی بوده است. داشته،و

مالحظۀ نوشته های فوق الذکر بخصوص نوشتۀ "چهره نما" وپوهنيار م العه و

کهگدای وداکتر لعلزاد، مرا واداشت تا اين کتاب را در راب ه به تاريخ درخشان وپراز 

ا قبل ازعهد امير عبدالرحمن خان کمر مبارزات وجان بازيهای مردمی وقف کنم که قرنه

همت بستند وخود را از زير يوغ سل ه بيگانگان متجاوز ورارتگر نجات دادند وحاکم 

برسرنوشت خود شدند. در اين کتاب ما با چهره ها وسيما های تابناو بزرگ مردانی 

از خود که شجاعانه با استبداد وزور ومی بيگانه  ان رزميده اند وبا   شنا خواهيم شد

سنت شريف مبارزه بخا ر  زادی وحاکميت ملی رابه نسل های بعد از خود به  ، ذری

ميراث  ذاشتند وخود سربلند وافتخار  ميزاز اين جهان رفتند. در اين کتاب ما از  رز 

که به جغرافيای کشور خويش نيز نظر بلتنها به تاريخ نه ديد رهبرانی   اه ميشويم که 

مرزهای جغرافيايی خود را به مرز های تاريخی قبل  ممکن بود داشتند وتا  نجا که

 ازتيموريان ومغوین چنگيزی، يعنی به مرزهای  عهدروريان ورزنويان ت ابآ دادند. 

فصل از اين کتاب وقف کارنامه های مردمی است که نام افغان و افغانستان ت هس

ن  ذشتگی  نان است. را باخود حمل کرده اند وسرزمين موجوده مزد شمشير واز جا

% قربانيان اين ٩٠های مردم افغانستان برضد سل ۀ بيگانگان و % قيامها و غيان٩٠

ها از سوی مردمی صورت  رفته که نام  افتادنها ودوباره به پاخيستن بسر خيزشها و



 16 ظهور افغانستان معاصر                                                        

وقوميت شان امروز خارچشم دشمنان وحدت ملی است وخواهان تعويض نام کشور 

 .وهويت ملی افغانان است

شدند و  پيش  ام ساکن دراين سرزمينبه هرحال افغانها بایخره از ساير اقوام 

متعصب صسوی را از  خان هوتکی يوغ سل ۀ دولت مستبد و سيصد سال قبل ميرويس

دوش مردم خود بدور انداخت وسپس پسرش شاه محمود هوتکی تا قلب ايران يعنی 

خ نسپرد از پای ننشست و مدت سی اصسهان پيش تاخت وتا  ن دولت را بگورستان تاري

  اهی سياسی  سال از قندهار تا اصسهان حکمروامی نمود . و در ادامه اين تحرو وخود

افغانها موفآ به تاسيس دولت مستقلی در قندهار، جايی که افغانستان ناميده ١٧٤٧در سال 

شد که از  ميشد،  رديدند و بعد با توسعۀ حاکميت شان اين نام بر تمام قلمروی ا الق

 حکومت مرکزی فرمانبرداری ميکردند. 

تالش بخا ر تعويض نام کشور، تالش بيهوده و ناکامی خواهد بود، چونکه اين 

نام بر اين کشور مست و رايگان بدست نيامده است.افغانها برای بقا و دوام  ن قربانيهای 

يس صرف برای بقا بيشمار داده اند و بازهم خواهند داد.) سه جنگ معروف افغان وانگل

وسربلندی افغانستان در قرن نزدهم وبيستم صورت  رفت وچهارمين نبرد برضد تجاوز 

دشمنان  (.ابرقدرت شوروی تا اخراج قشون سرخ از کشور،  واه اين ادعای ماست

وحدت ملی افغانستان بايد اين واقعيت را بپذيرند که يک قوم زنده و موثر در سرنوشت و 

» خواهان، بنام « افغانستانی»ر حضور فعال دارند که بزعم شکل  يری اين کشو

دفاع « افغان»ياد ميشوند. اين قوم تا زنده باشد از هويت ملی خويش به عنوان « پشتون

را از دست ندهند. هيچ قدرتی هم  (و ن جانان) ميکنند و حاضرند جان بدهند ولی

فغانستان را تغيير بدهد، مگر اينکه نميتواند که تا اين قوم در اين کشور زنده باشد، نام ا

افغانستان را از نقشۀ جهان محو کند که اينهم از توان انتی پشتونها وافغان ستيزها بدور 

است. اين سرود تا هنوز در  وش فرزندان کوهسارافغان  نين انداز است که چندين دهه 

 :ويسنده ومتسکر افغان  سته شده استپيش از سوی يک ن

 سمان وې        څو چې داجهان ودان ويڅوچي دامځکه آ

 څوچې ژوندپه دې جهان وي       څوچې پاته یو افغان وي

 تل به دا افغانستان وي

 / گوتنبرگ سویدن٢٠٠٦سپتمبر 
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 فصل اول 

 

 چگونگی ظهور افغانستان معاصر

 

 شايد بعضيها از سرسهل انگاری ويا ازسر نا   اهی ، تصور کنند که کشور ما،

، خودبخود وبدون جانسشانی وازخود ذريهای فراوان فرزندانش شکل ن عزیزافغانستا

 رفته، و در چار چوبۀ مرزهای موجود قرار رفته است. اما دقت درتاريخ اين کشور 

وتاريخ کشور های همجوارثابت ميکند که مردمان ساکن دراين محدودۀ جغرافيامی ، ده 

ستم واستبداد  از جان شسته و برضدها وصدها بار به علل وسبب های  ونا ون دست 

بيگانه  ان به پا خاسته اند ، قربانی داده وقربانی  رفته اند تا سرانجام به اين پيروزی 

بزرگ نايل شده اند که حاکم برسرنوشت خويش باشند واز خود کشوری داشته باشند  تا 

نام حواله وبرات ندارد ومحصول دسترنج شان را به  ديگر هيچ بيگانه ای بر نها ستم روا

وديگر عوارض مالياتی از جيب شان خالی نکنند وبرعرض وناموس وهستی شان بی 

 حرمتی وتوهين صورت نگيرد.

برای درو بهتر اين مسمله نگاهی  می افگنيم به تاريخ من قه وحوادث خونبار  

ميالدی ازنظر می  ذرانيم. پس ازسقو  دولت روری  ١٨تا ١٣کشوررا در قرون 

ميالدی، افغانستان ديگر فاقد ١٢١٤هآ =٦١٠ان توس  دولت خوارزمشاهيان درافغانست

مرکزيت اداری وسياسی  رديد وپنج سال بعد با وفان هستی براندازچنگيزخان مغول 

 از دست داد. همه دار و ندار خود  را

 مقاله اول

 ان گرانۀ مغوالن برکشورهای منطقهتهاجم ویر
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ان و کشتار بی رحمانه مغوین در سر خشم هستی سوز و ويرانگر چنگيز خ

زمين های  سيای ميانه ، افغانستان و ايران ، بين النهرين ) ديار بکر و عراق عرب( و 

بخش شرقی  سيای صغير )روم( ،  ذرباميجان شمالی و جنوبی و ارمنستان و  رجستان و 

ه و پادشاهی يونانی و  رجی  رابزون و ارمنستان و متصرفات صليبيون در سوري

جزيره قبرس و بایخره سل نت سلجوقيان روم در  سيای صغير )ترکيه( بدبختی و 

( جوينی ١مصايب فراوان برای توده های مردم کشور های فوق الذکر دربرداشت.)

) "آمدند وکندند وسوختند وبردند."هجوم چنگيزيان را درچهار کلمه خالصه ميکند:

همه ساکنان شهر ها را بدون استثنا از سرداران چنگيزی  (٧٢ص،١ج،ی جوينیجهانگشا

 دم تيغ ميگذراندند. 

پ روشسسکى ، محقآ شوروى در مورد قتل هاى دسته جمعى مغوین در 

مغوین ، ساکنان را که قبالآ خلف سالح کرده و به » سرزمين هاى مستوحه مى نويسد : 

يم ميکردند. هر صحرا رانده بودند و مرعوب و روحيه باخته بودند ، ميان سپاهيان تقس

سپاهى افرادى را که سهم وى شده بود، بزانو مى نشاند و سپس با شمشير و قداره ) 

سا ور( سرهاى ايشان را از تن جدا ميکرد ، بعد منشيان اسير را وا دارميکردند تا تعداد 

 ٦١٨سر هاى بريده را شمار کنند. بگسته جوينى ، پس از کشتار عمومى مرو در سال ) 

 ( ٢. )روز به  ول انجاميد ١٣شيان اسير(( شمارش کشته  ان ) توس  منم ١٢٢١ق=

 اهى که عده محکومين کشتار دسته جمعى بسيار زياد بود، سرداران چنيگزى ، 

برد ان اسير خويش را مجبور ميکردند به اتساق سپاهيان در قتل محکومين شرکت کنند.  

د که هيچ کس بر حسب تصادف ، جان فاتحان ضمناآ على الرسم اقداماتى بعمل مى  وردن

بدر نبرد. مثالآ پس از ا ساى نايره عصيان مردم هرات به رهبرى ملک مبارزالدين 

م قتل  ١٢٢٢ق =  ٦١٩اسسزارى و اشغال مجدد  ن شهر توس  مغوین در پايان سال 

عامى صورت  رفت و در  ى  ن کشتار  ويا يک مليون و ششصد هزار نسر از ساکنان 

هکده هاى پيرامون  ن به قتل رسيدند و ايلچکداى نويان ، سردار مغول هنگام شهر و د

خروج از شهر ،  روهى از سپاهيان را در مسجد جامف شهر باقى  ذاشت که کمين کنند. 

 نگاه مؤذنى اسير را مجبور کرد که بر مناره مسجد رفته و  ذان بگويد. عده کمى از 

و کاريز ها پنهان شده و زنده مانده بودند به محض ساکنان که در مخسيگاه ها وسردابها 

شنيدن بانگ مؤذن پنداشتند که مغوین رفته اند و به  رف مسجد جامف شهر شتافتند و 

نسر مرد از صنوف مختلف  ٤٠در  نجا مرگ چشم براه ايشان بود. پس از  ن کشتار فق  

 (٣اجتماع در هرات جان بدر برده و زنده ماندند. )
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ولى ميکوشيدندتا بابه کار بستن اين شيوه هاى کشتار، نه تنهاامکانات  فاتحان مغ

مقاومت و ايستاد ى مردم را از پيش پاى خود بردارند،بلکه ميخواستند وحشتى در عموم 

مردم ايجاد کنند تا اراده مقاومت در مردم بکلى نابود و معدوم  رد، لذا نتيجه هجوم 

تان ، ايران و ماوراء النهر و ريره جاها ، تقليل لشکريان مغول بر سرزمين هاى افغانس

شديد نسوس و مردم زحمتکش بوده که خود بر اثر قتل عام اهالى و يا به اسارت بردن 

ايشان و فرار باقى مانده مردم ، و خالى از سکنه شدن نواحى پر جمعيت سابآ کشور 

کوچکترين ق عه هاى مستوحه ، بخصوص خراسان که در دره ها و نواحى حاصلخيز  ن 

« قتل عام »زمين رير مسکون ولم يزرع وجود نداشت ، پديد  مده بود. منابف اين عهد از 

اهالى که به امر سرداران چنگيز در بسيارى از شهر ها و حومه بالد صورت  رفته ، 

ارقامى از کشته  ان ذکر ميکنند که شگستى انگيز است . مثالآ  بآ روايت سيسى به 

( نسر مرد ٧٤٧ر ٠٠٠م(  ويا ) ١٢٢٠ق =  ٦١٧يشاپور توس  مغوین)هنگام تصرف ن

جز چند نسر اهل حرفت باقى همه را بکشتند ، « وصاف » (  و بقول ٤) ٠را سر بريدند

م(  ١٢٢١ق =  ٦١٨حتى حيوانات را هم نابود کردند. و پس از تسخير مرو در سال ) 

( و بقول جوينى و ۵ل رسيدند. )به  سته ابن ایثير در حدود هستصد هزار نسر به قت

( تعداد مقتوین ٦وصاف ، حتى اين رقم به يک مليون وسيصد هزار نسر بالغ ميگرديده. )

م( ١٢٥٨ق =  ٦٥٧بغداد را به هنگام تسخير ن شهراز  رف نواسه چنگيز هالکو خان )

 ( ٧مستوفى به هشتصد هزار نسرتخمين ميزند. )هللا حمدا

دى ، در شهربلخ دوصد هزار نسر زند ى ميکردند ميال ١٣بنابر روايتى در قرن 

م( همه  نان را به امر چنگيز خان تا نسر  خر از دم تيغ  ١٢٢٠=  ٦١٧. در سال )

( بنابر تاريخ وصاف ، چنگيز بجرم قتل يکى از پسران چغتاى )موتوچين( ٨ ذراندند. )

حتى جنين در شکم  در باميان ، فرمان داد هيچ زنده سرى را در ٓانجا باقى نگذارند ،

( و سپس نوبت به رزنه رسيد. ارقام ٩مادران زنده نگذاشتند و چار پايان را هم بکشتند)

مذکور در منابف موجود مربو  به شهر هاى بزرگ مى باشد. همين منابف در مورد 

مقتولين شهر هاى متوس  تعداد کشتگان را به نسبت کمتر ذکر ميکنند. مثالآ پس از 

م( ١٢٢٠ق = ٦١٧يهآ خراسان ) شهر عمده  ن سبزواراست ( در سال کشتار ناحيه ب

سياح عهد چنگيز خان ، شهر « چون  -جان» ( بگسته١٠هستاد هزار کشته بر شمردند. )

سمر قند قبل از حمله مغوین يکصد هزار نسرنسوس داشت که همگى از دم تيغ مغوین 

 ( ١١ ذشتانده شدند. )
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رقام را کامالآ قابل اعتماد بدانيم ، معهذا نبايد پنداشت  رچه ما نميتوانيم همه اين ا

که صرفا آ مولود تخيل بوده و بايد مردود شان پنداشت. عده نسوس شايد کمتراز ارقامى 

بوده باشد که در منابف  مده است ولى حقايآ مربو  به نسس موضوع يعنى جمعيت و 

ت و ويرانى نواحى به  ور در ويرانى جمعى و يا تقريباآ همه نسوس شهر هاى پر جمعي

بست ، که در منابف  ونا ون ذکر شده مورد ترديد نمى تواند باشد. زيرا اين حقيقت که 

بعد از وقايف مذکور برخى از شهر هاى بزرگ ، مثالآ بلخ و باميان و رى تا مدت ها احيا 

 ( ١٢نشدند و قرنها ويران و رير مسکون باقى ماندند ، قابل انکار نمى باشد. )

يکى ديگر از نتايج سوء تسخير سرزمين هاى مستوحه از جمله افغانستان و ايران 

و نقا  مجاور  ن توس  لشکريان چنگيز خان ، همانا انح ا  و سقو  شبکه  بيارى بوده 

خراسان قرون وس ى ، سرزمين وسيعى بود داراى زراعت انکشاف يافته و  .است

روى زمين و جوى ها و نهر ها و جويبار هاى   بيارى مصنوعى و شبکه پهناور  بيارى

حاصل بخشى .منشعب از رود خانه هاى بزرگ و تحت زمين ) چاه ، کاريز يا قنات(

مزارع و باغ ها ى کشور ، مربو  به نگهدارى و تنقيه و یيروبى کاريز ها و شبکه 

اميان در در برخى ازنواحى افغانستان تقريباآ سه ماه از وقت روست .مزبور بوده است 

سال صرف کارپر زحمت تنقيه و احياء و کشيدن جوى ها و قنوات و کاريز ها ميگشته . 

بدين سبب تنها تخريب مستقيم سدها و ديگر تاسيسات  بيارى در امر ٓابيارى و وضف 

عمومى کشاورزى کشور تاثير مر بارى نداشته ، بلکه ويرانى کشور و خالى شدن سکنه 

ليل جمعيت و عدم تکافوى کار ر عمران زمين نيز از اين برخى از نواحى  ن و تق

 رهگذر موثر بوده است . 

اين دو عامل يعنى تقليل شديد جمعيت و بالنتيجه عدم کسايت عده کشاورزان و کار 

کنان در روستا ها و همچنين خرابى و ويرانى تا سيسات  بيارى به خودى خود موجب 

ن دو عامل بايد عدم تکافوى حيوان کارى ) به اي .سقو  شديد زراعت ميگشته است 

پس از احياى هرات معلوم شد که در  ن .براى امور زراعت ( و بذر را اضافه کنيم 

ویيت حيوان کارى به هيچ وجهه يافت نمى شود و اهالى بالضرور خود را به  او  هن 

ست  سيل مى بستند و ناچار عده يى را براى بدست  وردن  اوان قلبه به نقا  دور د

 ميداشتند. 

يک عامل مهم ديگر که موجب وقسه و انح ا  کشاورزى  شت ، همانا سياست 

مالياتى اى بود که نخست بوسيله اولين جا نشينان خان بزرگ و بعد از ايشان توس  
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ايلخانان اولس هالکومى اعمال ميشد . و يکى از بيرحمانه ترين روش هاى بهره کشى 

 ان را فقير و احياى کشاورزى را ل مه ميزد . فيودالى بود که روستامي

 

 انحطاط اقتصادى و اجتماعى پس ازغلبه مغول : 

عواقب وخيم و مصيبت بار رلبه لشکريان چنگيز خان و جانشينانش و روش 

حکومت فاتحان ،  نچنان سبب سقو  اقتصادى سرزمين هاى مستوحه و منجمله خراسان 

اى بعد هم نتوانست رونآ پارينه را باز يابد . قبالآ به معنى وسيف کلمه  شت که تا قرنه

تذکر رفت که ويرانى ها، حتى در  ى نخستين هجوم لشکريان چنگيزى تا چه حد 

پردامنه و عظيم بوده است. و در اثر  ن شبکه هاى  بيارى کامالآ خراب شدند. عده نسوس 

ض همه جا ير، بروز سخت تقليل يافت و حيوانات کارى از ميان رفتند و قح ى و امرا

کرد و اين عوامل در وضف کشاورزى منعکس  رديد و خراسان چنانکه منابف نشان 

ميدهند، بيشتر و زودتر ازديگر نواحى زيان ديد. بگسته جوينى، تولوى خان در ظرف 

دوسه ماه نواحى و ا راف و اکناف خراسان را ويران و از سکنه خالى و مانند کف 

 ( ١٣دست صاف کرد. )

يسى هروى در کتاب خويش ) تاريخنامه هرات ( خا رات سالخورد ان را در س

باره ويرانى وحشت انگيزى که در سراسر خراسان پس از هجوم مغول در سال هاى) 

م( به بار  مده بود ، نقل ميکند. سالخورد ان به عنوان  ١٢٢٢- ١٢٢٠ق =  ٦١٩ - ٦١٧

احيه هرات نه مردم باقى مانده بود و نه شهود عينى به مؤلف اظهار داشته بودند که در ن

از موینا مرحوم » (مؤلف باز همانجا چنين ميگويد : ١٤ ندم و نه  ذوقه و نه پوشاو.)

خواجه ناصرالملته والدين چشتى چنين شنودم که او  ست از حدود بلخ تا دامغان يک سال 

مله انبار ها را پيوسته خلآ  وشت  دمى و سگ و  ربه مى خوردند، چه چنگيزخانيان ج

 ( ١۵.« )سوخته بودند 

هجرى فق  مشتى از  ٦١٩سيسى باز خبر ميدهد که پس از کشتار عمومى سال 

آ جان بسالمت برده بودند ، چهل مرد از  بقات مختلف بودند که در ويرانه  مردم که اتساقا

ان ( و در روستاهاى حومه هرات هم عده نجات يافته  ١٦مسجدى سکنى  زيده بودند. )

که يکى از امراى مغول قريب هزار « حاي ى» ( مگر در ١٧بيش از صد نسرنبودند.)

نسر از اسيران را  رد  ورده مورد عسو قرار دادو شر  نهاده بود که رعاياى او باشند. 

(١٨ ) 
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ميالدى ، خان  ١٢٣٦هجرى =  ٦٣٤و چون بعد از چهار ده سال ، در سنه 

رات را احياء کنند و عده يى از اسيران ) هزار نسر بزرگ ) اوکتاى قا  ن ، فرمود تا ه

م( از  ١٢٢١ق =  ٦١٨پيشه ور و نساج ( را که بعد از نخستين بار تسخير هرات در )

آ نه   ن شهر کوچانده بودند باز  ردانند ، ديدند که در پيرامون ويرانه هاى شهر تقريبا

ى ها انباشته شده جو» روستامى باقى مانده و نه حيوان کارى براى زراعت و 

( و بدين سبب نخستين ساکنان هرات احياء شده نا چار خود بجاى  او ،  او ١٩«.)است

 هن و خيش ميکشيدند . قرار براين شده بود که هر مرد ساکن هرات ، سه من  ندم ) هر 

بکارد و از برکه و « کوتک خاو»و  رام ( در پنجاه  ٧٠٠کيلو ٣من هرات مساوى به 

هنگام زرع از وضيف و » ( و به امر قستاى شحنه جديد مغول: ٢٠. )حوض  بش دهد

دو جوغ ميکشيدند و ديگرى ميعاد راست ميداشت و بدين نوع زمين را  -شريف ، دو 

شديار ميکردند و تخم مى پاشيدند و پنبه ميکاشتند و چون ارتساع انتساع  رفتند وپنبه 

ن بر  يران  يور مبادرت  رفتندى برداشتند، بيست مرد تناور را که در سرعت سيرا

( فرستادند تا از  نجا دراز ٢١هريک را با پشتواره بيست من پنبه به افغانستان )

 ( ٢٢.« )دنبال) او( و ادوات دهقنت  وردند 

وادى هريرود و جلگه هرات که يکى از نواحى پر جمعيت و حاصلخيز افغانستان 

مى نبوده ، بلکه واحه مرو نيز با چنين بود، تخريب سراسرى  ن ویيت يک عمل استثنا

مصيبتى از دست مغوین روبرو بود . بنابگسته جوينى، در شهر  وس حتى پنجاه خانه 

 ( ٢٣مسکون باقى نمانده و ساکنان  ن خانه ها هم به بيغوله ها پنا هنده شده بودند. )

ى  بيارى را مغولها نه تنها به کشتن مردم بى دفاع اکتسا نميکردند، بلکه شبکه ها

نيز هر جا که ميديدند ، خراب ميکردند. سيستان نيز که از زمان هاى قديم داراى شبکه 

هاى منظم بند و انهار بود ، و رودخانه بزرگ هيرمند عامل مهم سرسبزى  ن بحساب 

ميرود ، توس  مغوین اکثريت بند ها و انهار  ن خراب  رديد و در نتيجه سرازير شدن 

 دمى از مرد و  ٣٠٠قريب » م  ١٢٤٣ق = ٦٤١ارى هيرمند در سال سيالب مدهش به

زن و بسيار چار پاى هالو  شتند و ارلب رله سيستان را  ب برد ، در روز  دينه 

( ب وريکه از نوشته هاى سياحان بر مى  يد ، ٢٤« )ق ٦٤١نوزدهم ماه شوال در سال 

د جان نگرفت. و در نيمه م ديگر تا مدتها بع ١٢٢٠ق =  ٦١٧بلخ پس از کشتار سال 

 اول قرن هشتم هجرى ) نيمه اول قرن چهاردهم ميالدى ( نيز ويران بوده است . 

م( از راه ترمذ به بلخ سواره  ١٣٢٥ق =  ٧٢٦ابن ب و ه چند دهه بعد تر ) 

» عبور کرد و  نجا را همچنان ويران و رير مسکون يافت . وى در اين مورد ميگويد : 
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ا  ذشته بسوى بالد خراسان حرکت کرديم ، يک روز و نيم در بيابان رود خانه جيحون ر

شن زارى راه رفتيم تا به بلخ رسيديم. بلخ بکلى ويران شده بود ، ليکن منظره شهر چنان 

و اين  .مى نمود که  ومى هنوز  بادان است . چه بناهاى اصلى کامالآ مستحکم بوده اند

ار مساجد و مدارس  ن تا کنون هم پا بر جا ى شهر بسيار وسيف و پر جمعيت بوده و  ث

ميگويند یجورد مال خراسان است  .نقوش پايه هاى عمارات رالباآ یجورد ميباشد .است 

از کوهستان بدخش ) بدخشان ( بدست مى  يد و ياقوت بدخشى هم از همان جا بدست مى 

خراب کرد . چنگيز  )بدخشى ( تلسظ ميکنند. بلخ را چنگيزخان« بلخش» يد و عوام  نرا 

تقريباآ يک سوم مسجد شهر را به  مف  نجينه يى که ميگويند زير يکى از ستونهاى اين 

مسجد نهسته بود ، ويران کرد و مسجد از بهترين و وسيف ترين مساجد دنيا بوده و ا ر چه 

با مسجد ربا  الستف المغرب از حيث بزر ى ستونها شباهت دارد، ولى مسجد بلخ زيباتر 

 ( ٢۵« )ز  ن است.ا

ابن ب و ه پس از مشاهده خرابى هاى مغول در بلخ رهسپار ديار هرات ميگردد. 

به شهر هرات رسيديم . « ررجستان» او ميگويد : پس از هست روز راه پيمامى در جبال 

شهر هرات يکى از » در بين راه قراى سرسبز و  ب هاى جارى وجود داشت . 

شهر هاى خراسان چهار است ، دوتا ويران ،  .ان است بزر ترين شهر هاى  باد خراس

دوتا  بادان . دوتاى  بادان عبارت است از هرات و نيشاپور و دو تاى ويران عبارت 

است از بلخ و مرو . هرات شهرى بزرگ و داراى ابنيه بسيار است. مردم اين شهر 

 ونه فسآ و فساد متقى و متدين و پاو دامن و حنسى مذهب ميباشند و شهر هرات از هر

 ( ٢٦« )مبراست. 

براثرسقو  عمومى زراعت که در پايان قرن سيزدهم به سبب سياست مالياتى 

مغوین شدت يافته بود ، شهرها از بازار  بيعى ) که حومه و پيرامون شهر را تشکيل 

ميداد( محروم شدند. مقامات مغولى ماليات عمده اى که از شهرها ماخوذ ميشد و يکى از 

بود. تمغا از کار اه صنعتى و « تمغا» ايد اصلى خزانه دولت را تشکيل ميداد، عو

بازر انى ، اعم از تجار عمده فروش يا خرده فروش و حتى خريدو فروش  ذوقه و هيزم 

که روستاميان ا راف به بازار هاى شهر مى  وردند ، همچنين از انواع مصنوعات 

 شهرى اخذ ميشد .

نق ه يى به نق ه ديگر حقوق  مرکى يا باج  رفته ميشد، تمام براى انتقال کای از 

« اورتاقان » سنگينى بار مالياتها بر دوش صنعتکاران بود. تجار بزرگ عمده فروش يا 

که در سايه حمايت ايلخانان قرار داشتند، از تسهيالت بزرگ مالياتى برخوردار بودند. 
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را به خزانه و يا فيودال ها مى   ذشته از اين صنعت  ران بخشى از مصنوعات خويش

پرداختند و کار اجبارى  ونا ون را نيز انجام ميدادند و در ساختمان ابنيه عمومى و 

 (٢٧تزمين شهر در موقف ورود ايلخانان و شاهزاد ان و ريره شرکت مى جستند. )

آ ) براى ربف اول قرن  م( با اصالحات  ١٤ظاهراآ سيستم مالياتى مغول که مؤقتا

ن خان اندکى دست تعدى وجورحکام و مامورين ماليات را از  ريبان کشاورزان و رازا

رعايا سست کرده بود و بعد از ربف اول قرن چهاردهم دوباره بزمان قبل از اصالحات 

 بر  شت ، در دوره تيمورنيز ادامه يافت . 

 

 تیمور لنگ ، جانشین چنگیزخان:

گيزى ميدانست و ميکوشيدکه راه امير تيمور حکومت خود را دنباله حکومت چن

و رسم او را در اداره ممالک تابعه بکار بندد و به همين مناسبت قسمتى از ياساى 

نام « تزوو تيمورى » چنگيزى را با اصول تعليمات اسالمى تلسيآ کرد و قواعدى که 

 دارد ، ترتيب داد وبر  بآ  ن عمل ميکرد. 

تقيم و رير مستقيم باز هم پشت دهقانان در اين دوره بار ماليات هاى  ونا ون مس

و مردم زحمت کش را خم ميکرد . و ماليات هاى جديد عالوه بر ماليات هاى عهد مغول 

از قبيل ماليات فوق العاده و عوارض ميراب و محتسب و منشى و ريره اخذ ميشد. 

و ه تيمور. با  نکعالوه بر  ن کشاورزان مکلف به انجام خدمات اجبارى بيگار نيز بودند

پسرش شاهرخ در اخذ ماليات رعايت حال رعايا را مورد توجه قرار ميدادند ، ولى در 

عمل محصلين ماليات  زادى کامل در کار وصول ماليات داشتند و هرچه ميخواستند ، 

 ( ٢٨ميکردند. )

تيمور خود پس از فتف هر شهرى ، خراج سنگينى بر اهالى وضف مى نمود ، 

سيستان و اصسهان چون مامورين ماليات وحشيانه به جمف  ورى  ن  چنانکه در تبريز و

پرداختند ، مردم شهر بشورش دست زدند و عده يى از مامورين وصول ماليات را کشتند 

 ( ٢٩) .در نتيجه تيمور خشمگين شد و دستور قتل عام مردم شهر را صادر کرد .

آ ميزان خراجى که تيمور بر اهالى هر شهرى پس از  فتف  ن تعيين ميکرد ،  بعا

بستگى به ميزان مقاومت مردم در برابر هجوم تيمور داشت ، زيرا مقاومت سر سختانه 

مردم دليل اقتصاد نيرومند مردم يک ناحيه بود و براى  نکه مردم را ذليل ومنقادخود 

ساخته باشد ، خراج کمرشکنى بر اهالى ميگذاشت و در صورتى که از پرداخت  ن سر 
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ند ، امر قتل شان را ميداد. واضف است که در سبزوار هرات و زرنج مرکز باز ميزد

سيستان و حصار  اق ، تيمور با چنين مقاومت هاى سر سختانه روبرو شد و همين 

مقاومت مردم سبب رضب بيشتر تيمور ميگرديد ، چنانکه در سيستان امر کرد تا بند 

مند را که سبب  ن همه  بادى و هاى  ب و منجمله بند معروف رستم بر رودخانه هير

عمران و سر سزى سيستان بود ، خراب کنند. سپس دستور داد تا مردم زرنج قتل عام 

( تيمور در زرنج ٣٠شوند. لشکريان تيمور سه روز تمام مردم شهررا قتل عام کردند.)

از جمجه هزاران انسان کله منارى ساخت و دو هزار انسان ديگر را زنده در ديوارى 

 ( ٣١ى داد. )جا

بقول ربار رچه حمالت تيمور بخصوص در افغانستان ، مقدمتاآ سبب ويرانى 

شهرهاى تازه جان  رفته کشور از قبيل : حصار هندوان بلخ ، شهر پوشنگ و برج و 

باره هرات و  وس و سبزوار ) اسسزار ( و هم معمورترين قسمت رربى کشور يعنى 

چنان مردان بسيارى در پوشنگ و سيستان و  وس حوزه هيرمند )سيستان(  رديد ، و هم

کشته شدند و کله منار هاى بر پا  رديد ، معهذا تسل  تيمور در افغانستان ، به تشکل 

 فيوداليزم متمرکز کمک کرد ولو که مرکز اين نظام در سمر قند قرار داشت . 

مه حوزۀ هيرمند و سيستان که در زمان تيمور شبکه  بيارى منظم  ن بشدت صد

ديده و بند معروف رستم بر هيرمند تخريب شده بود ، در عهد شاهرخ نيز تخريب شبکه 

 بيارى  ن سرزمين تجديد شد و ديگر احياء نگرديد و رونآ پارينه حتى رونآ عهد مغول 

( و در هرج و مرج دوران اخير ٣٢را نيزباز نيافت و خراب و خراب تر شده رفت. )

 ران افتاد و به ويرانه موحشى تبديل شد. صسويه کامالآ ويران و از عم

با توجه به  نچه  سته  مديم ميتوان دريافت که هجوم هاى ادوارى اقوام و قبايل 

عقبمانده بر سير تکامل تاريخى جامعه ما چقدر تاثير مر بارى داشته و براى مدتهاى 

 ت .  وینى رونآ کشاورزى و شهر نشينى را با انح ا  و  سست روبرو ساخته اس

شکى نيست که ا ر چنين هجومهاى ويرانگرانه بر خراسان زمين به وقوع نمى 

پيوست ، تجارت مانند شهر هاى اروپا در هرات و نيشاپور و بلخ و بخارا و سمرقند و 

ريره نقا  کشور هاى من قه قوام ميگرفت و بورژوازى تجارى به بورژوازى صنعتى 

 تکامل ميکرد. 

دان ثبات سياسى پايدار، دست بدست  شتن حکومت ها فق»بقول على ميرف روس 

و ويرانى شبکه هاى  بيارى و توليدى توس  مهاجمان ، باعث نوعى دلسردى و بى 
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تساوتى روستاميان و پيشه وران جهت سرمايه  ذارى و ترميم شبکه هاى توليدى  شت . 

سرمايه ها و  در جاده هاى تجارتى براى حرکت  زادکای ها و« امنيت»همچنان فقدان 

« مالکيت»عدم مصونيت بازر انان و استبداد خشن حکام و سال ين وقت ، باعث شد تا 

در دست پادشاهان و سران نظامى باشد.... اين حمالت و ويرانى ها و فقدان يک  -رالبا  -

در ايران هيچگاه « سرمايه دارى تجارى»سياسى پايدار، باعث  رديد تا  -ثبات اجتماعى 

تکامل نيابد. بخا ر هجوم ها و حمالت مختلف و  سست « ه دارى صنعتىسرماي»به 

 رازکنيم ، بدون « صسر»اجتماعى، ما مجبور شديم، هر باراز  -هاى متعدد فرهنگى 

( اين خصوصيت بارز هجومهای ٣٣...« )  اهى از  ذشته ، بدون چشم اندازى از  ينده 

 ميکند. ويرانگرانۀ قبايل صحرانورددرحآ کشورما نيز صدق

پس از مرگ تيمور افغانستان وبخش عمده ايران در قلمروحاکميت شاهرخ فرزند 

تيمور قرار رفت واو جداآ کمر به مرمت خرابيهای وارده  بست وبا تالش پيگير موفآ 

شد تاحدزيادی خرابی های پدر را جبران کند.روى همرفته افغانستان در قرن پانزدهم، با 

اير ماندن حوزۀ هيرمند، مرکزعمده تمدن و فرهنگ و اقتصاد وجود خرابى بند رستم و ب

در  سياى ميانه بود وبجز سيستان درساير حصص کشور زراعت و  بيارى و پيشه ورى 

 انکشاف چشمگير داشت. 

شهرهرات در قرن پانزدهم ،در عهد فرمانروامى نيم قرنه شاهرخ و سپس در 

ل رونآ و شگوفامى فرهنگ و تمدن سال سل نت سل ان حسين بايقرا، در کما ٣٧مدت 

به يک مرکز بزرگ تجارتى و پيشه ورى و فرهنگى مبدل  شت و  ويا »زيست. و 

 ( ٣٤« )مرواريد شهر هاى  سياى ميانه و مرجف علما و هنر مندان  رديد.

ملکه  وهر شاد ، خانم شاهرخ و ميرزا بايسنقر پسرش هردو در پرورش و تعميم 

شاهرخ با جديت همکارى مى نمودند و درمرمت خرابى هاى دانش و هنر و فرهنگ با 

سال  ٢٠، براى مدت ١٤٤٧وارده بر کشور سعى ميورزيدند. پس از مرگ شاهرخ در

شهزاد ان تيمورى که تعداد شان کم نبود ، کشور را دچار هرج و مرج نمودند ولى با 

منيت و ثبات ، دوباره ا ١٤٦٨قرار  رفتن سل ان حسين بايقرا بر اريکۀ قدرت در 

 سياسى و رونآ هنر و فرهنگ و ثروت به اين شهر روى نمود. 

سال سل نت خود را در افغانستان و ماوراءالنهر  ٣٧سل ان حسين توانست مدت 

و قسمتى از ايران حسظ کند و در راه شگوفامى هنر و فرهنگ و احداث بناهاى عام 



 27 ظهور افغانستان معاصر                                                        

سر انجام او در هرات در سال المنسعه خدمات ارزنده و فراموش نشدنى انجام دهد ، 

 ميالدى در  ذشت .  ١٥٠٦

همزمان بامرگ سل ان حسين بايقرا، وقايف و حوادثى که در داخل وخارج 

افغانستان اتساق افتاد،متاسسانه همه بضرر کشور ما و به نسف قدرت هاى نو خاستۀ 

 کشورهای همجوار تمام شده است.

هآ( کشور ۹۱۲م=١۵٠٦رای)به کالم ديگربعد از مرگ سل ان حسين بايق

مرکزيت و قدرت ادارى خود را از دست داد ، زيرا جانشينان سل ان حسين ) بديف 

الزمان ميرزا و مظسر حسين ميرزا ( که از مادران جدا  انه و با هم در رقابت بودند، 

نتوانستند حاکميت خود را درقلمرو تيموريان هرات حسظ کنند. اين رقابتها تا بدانجا بای 

 رفته بود که، سکه بنام هردو برادر زده ميشد وماليات بالمناصسه به هردو برادر تعلآ 

ميگرفت و خ به 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  ريآ بخشش و 

داین محلى براى خود اعتبار و پشتى بان کمامى کنند. در کشش سران نظامى و جلب فيو

چنين وقتى دشمن خارجى ) دولت شيبانى ازبک( دوبار از  نسوى  مو دريا بناى تهاجم 

 شهرنهاد و 

 هاى بلخ و مروچاق را در نورديد. 

 هآ دولت شيبانى در ماوراءالنهر و در٩٠٦م=١۵٠٠در بُعد خارجى در سال 

هآ ٩٣٢م=  ١۵٢۵سوى در ايران ظهور کرده بودند و در هآ دولت ص٩٠٨  =١۵٠٢

دولت بابُرى)مغول( در هندوستان تاسيس شد. اين دولت هاى جديد الظهور از شمال و 

ررب و شرق افغانستان دست تجاوز دراز کردند و بایخره کشور را به سه قسمت 

در سال شمالى و رربى و شرقى تقسيم نمودند. بدين معنى که دولت صسوى ايران 

و  ١٦٤٢و  ١٦٢١و  ١۵٤٤بر ویيت هرات و سيستان و درسال هاى  ١۵١٠هآ=٩١٦

 ميالدی بر قندهار دست يافت .  ١٦٤٨هآ= ٨۱۰۵ب ورق ف در

 ١٥٠٨بر رزنى و در سال  ١۵٠٧برکابل و در ١۵٠٣دولت بابرى هند در سال  

 قندهار را ١٥٢٠ننگرهار و سپس بدخشان را از زبير راعى  رفت.و درسال 

 ازمحاصره سام ميرزاى صسوى والى هرات نجات داده متصرف شد.

ميالدی  خرين بقاياى تيمور  ١۵٠٠دولت شيبانى ازبک هم پس از  نکه درسال  

را در سمرقند از پاى در  ورد و دولت خود را بجاى دولت کور انى ماوراءالنهر اساس 
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ات را تهديد کرد. از  مو  ذشت و بلخ را متصرف شد و هر ١٥٠٦ ذاشت ، در سال 

( محمدخان شيبانى )يا شيبک خان( با اردوى مجهزى از  مو  ذشت ١۵٠٧يک سال بعد )

 (٣۵و مقاومت شهزاد ان تيمورى را در مرراب در هم کوفته هرات را متصرف شد.) 

برسيستان ١٧٢٢برهرات وتا  ١٧١٦تا  ١۵١٠بدينسان تسل  صسويان از سال 

ن تسل  مغولهای هندبر ویيات شرقى و شمالى برقندهار وهمچنا ١٧٠٩تا١٦٤٨واز

 تقريبا  دونيم قرن ب ول کشيد.   ١٧٤٧تا ١۵٠٣کشور از

بقول ربار،در  ول دونيم قرن سل ۀ اجانب برافغانستان )به استثناى برخى 

ازپادشاهان مغولی هند( هيچ شهر و قصبه و يا نهر و بند  بى براى عمران کشور اعمار 

 ذشته باقى مانده بود، بتدريج روى به تنزل و انح ا  نهاد، زيرا نگرديد و  نچه هم از 

حکام و عمال خارجى ، مراکز معمور و مشهورى چون: دهلى و اصسهان و بخارا در 

خارج افغانستان داشتند و احتياجى براى انکشاف اقتصادى و فرهنگى اين مملکت 

ردارى مردم از اشغالگران و احساس نمى کردند. وظيسه  نها در اينجا فق  تأمين فرمانب

 جمف  ورى مالياتها و سرکوب کردن هر ونه شورش و قيام  زادى خواهى بود. 

از جمله قواى سه  انه اشغالگر در افغانستان ، اداره دولت ازبکى نسبتا  ساده تر 

و کم خرج تر بود. فرمانسرماى کل باسپاهى در بلخ مقيم بود و حکام او در عالقه هاى 

راز مردم، ماليات ميگرفتند و هم در اداى باج و ا اعت بدولت ماوراءالنهر شمال کشو

رالبا  به نامى اکتسا ميکردند. تشکيالت نظامى و قضامى و امور مالى شان ساده و کارذ 

بازى و دفتردارى کم و ابتدامى بود. اجرا ت امور و احکام حقوقى و ريره بيشتر شساهى 

بزرگ بود. مامورين حکومتى معاشى نداشتند و به حساب و وابسته به دولب شاه و عمال 

 مردم زند ى ميکردند. ماليات هم  ور دلخواه حکام از مردم  رفته ميشد. 

فرق فاحش بين استيالى دولت ازبک با استيالى دولت هاى هند و ايران در 

مى بشکل افغانستان اين بود که ازبک ها دل به افغانستان بستند و بتدريج از حالت استيال

مهاجرت و اقامت داممى در افغانستان در  مدند. لهذا با مردمان محلى  ميزش و اختال  

نمودند وبایخره ازماوراءالنهر منسک شده و جزء ملت افغانستان قرار  رفتند، در حالى 

که دولت هاى ايران و هند حصص متصرفه خود را درافغانستان با قوت نظامى از 

 ردند. فاصله دور اداره ميک

و اما دولت ايران که تا دو وش در بيروکراسى ادارى و تعصب مذهبى ررق 

بود، براى تأمين ویيات متصرفه در افغانستان بر قشون قزلباش خود اتکاءداشت. اين 
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آ  هزار سپاه در شهر قندهارمتمرکزساخته بود.  ٢٠هزارسپاه درهرات و ٢٠دولت تخمينا

تحت تسل  صسويه بود. حکام و افسران دولت  مصارف اين همه قشونها بر دوش مردم

صسوى بواس ه رفتار خشونت بار همراه باتعصب و استبداد مذهبى خود نسبت به مردم 

 ( ٣٦افغانستان زود تر و بيشتراز دولت ماوراءالنهر  رف کينه و تنسرمردم قرار رفتند. )

 

 مذهبی دولت صفوی: شمه یی از استبداد

به حيث مذهب رسمى دولت با شديد « شيعه»ب در دوره حاکميت صسوى، مذه

ترين استبداد سياسى و مذهبى وقتل عام هاى  سترده همراه بود.  روه هاى قومى و 

مذهبى رير شيعى مورد توهين و  زار و حتى کشتار دسته جمعى قرارميگرفتند و با 

خود  اعمال قتل و شکنجه و خشونت و مصادره دارامى وادار ساخته ميشدند تا ازمذهب

بر ردند و به مذهب شيعه بگرايند. سياست رسمى و مذهبى شاهان صسوى،به تمام معنى 

يک سياست فاشيستى بود، که تحمل مذاهب وديگر روه هاى مذهبى را درکنار مذهب 

 رسمى نداشت . 

براى دورى از هر ونه برچسپ تعصب  ميز، ما نظريات دانشمندان و صاحب 

ريم که  رچه خود شان منسوب به مذهب شيعه اند، ولى به نظران ايرانى را به مدد ميگي

عنوان دانشمندان روشنسکر وريرجانبدار، فق  حقايآ را نوشته اند تا مردم و نسل هاى 

ايرانى را به حقيقت تاريخ کشور خويش هرچه بيشتر و بهتر   اه کنند. ازجمله دانشمندان 

مذهبى( رژيم صسوى، م الب  روشنگرايرانى، که در باره استبداد مذهبى) فاشيزم

تکاندهنده و سخت وحشت انگيزى نوشته اند، ميتوان ازداکترشجاع الدين شسا،دکتر على 

شريعتى، دکترعلى ميرف روس، سعيدى سيرجانى، عيسى صديآ و ميرزا قاخان کرمانى، 

دآلرام مشهورى و جند تن ديگرنام برد.  ل سرسبداين دانشمندان دکترشسا است که در 

ى اخير کتابهاى بسيار سودمند و مستندى پيرامون اديان توحيدى و مسايل مذهب سالها

)پاسخهايى به پرسشهاى « توضيف المسايل»شيعه نوشته است و از  نجمله کتاب 

پس از هزار وچهار » نام دارد وسديگر: « تولدى ديگر» هزارساله( او است. وديگرش

ر متون معتبر اسالمى است و سخت او است که حاصل م العات ممتد و دقت د« صدسال

   اهى دهنده و مستند هستند. 

ترويج مذهب شيعه اثنى عشرى به مثابه مذهب دولتى و » دکتر شسا مينگارد: 

بويژه لعن سه خليسه نخستين ، مناسبات ايران را در زمان صسويان 
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ازقرن باکشورهای]افغانستان[ وخان نشين های  سيای ميانه سخت تيره و خراب ساخت . 

دهم هجرى ببعد تضييقات تعصب  ميز شيعيان در ايران سبب افزايش نسرت و کينه در 

جهان تسنن نسبت بدانها  رديد و اين خود باعث شد که رواب  فرهنگى ايران با  سياى 

ميانه و ديگر سرزمينهاى سنى نشين ق ف شود و انعکاس نامساعدى در زند ى فکرى و 

کتر شسا عالوه ميکندکه: يکى از ماليان دربار شاه اسماعيل فرهنگى کشور داشته باشد. د

ثواب قتل يک سنى مقابل ثواب قتل پنج کافرحربى است . نکاح :» درکتاب خود نوشت 

با سنى مجاز نيست. خون شان هدر و مال شان حالل است، و واجب است که شکم زنان 

ند.خريدو فروش سنيان حامله  نهارا شگافته بچه هاى ذکور شان را نيز به نيزه زن

نيزحالل است ، زيراکه خارج از حريت اسالميه اند. فقيهان سنى نيزبراى نخستين بار 

در تاريخ اسالم برده ساختن و فروختن شيعيان و حتى سادات را در بازارهاى برده 

 (٣٧« )فروشان جايز شمردند.

اى مردم در بر اثر اجراى چنين فتوايى بودکه يکى از وحشيانه ترين قتل عامه

شاه اسماعيل اول، »تبريز بدستورشاه اسماعيل صسوى انجام  رفت. بقول دکتر شسا 

سل نت خود را باکشتار وحشيانه بيست هزار نسراز مردم تبريز  راز کرد، زيرا اين 

مردم حاضر نشده بودند يکروزه معتقدات مذهبى خود را زير پا بگذارند و زبان به لعن 

بگشايند. در نتيجه قزلباشان شاه اسماعيل همه  نان راجابجا با تبربه سه خليسه اول اسالم 

دونيم کردند يا شکم دريدند. در همين تبريز عليررم حرمت نبش قبردراسالم ، 

استخوانهاى مرد ان را از  ور بيرون کشيدند و در کنار سرهاى بريده دزدان و روسپيان 

 ( ٣٨« )سوزاندند.

ترکيه عثمانى( باتساق فتوا دادندکه تمام پيروان  ريقه در مقابل ماليان سنى )در »

شيعه بخصوص اثنى عشرى از هست سال تاهستادسال مهدورالدم و واجب القتلند.... 

علماى سنى يک قدم پيشتر رفتند و فتوى دادندکه ثواب کشتن هرفردشيعه برابر با کشتن 

شيعيان به دستور فقهاى  هستاد کافر حربى است . زنان و دختران و حتى پسران نابالغ

سنى در ميان لشکريان عثمانى تقسيم شدند و به شيعيان تهمت بستندکه شبها شمف ها را 

خاموش ميکنند تا زنهاى يکديگر را زنا کنند. يکى از نتايج ملموس اين دشمنى وحشيانه 

 مذهبى ، اين بودکه اندکى پس از  نکه بيست هزار سنى در تبريز بسرمان شاه اسماعيل

کشته شدند، در ترکيه عثمانى نيز چهل هزار شيعه ساکن اناتولى به امر سل ان سليم ، 

دريکى از وحشيانه ترين قتل عامهاى تاريخ  ردن زده شدند. در همين ماجرا بر روى 

پيشانى عده اى ديگر که مظنون به داشتن تمايالت شيعى بودند با  هن  داخته داغ زده 
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اين يکى از فجيف ترين » ير اتريش در قس ن نيه شد.به نوشته يوزف هامر سس

رويدادهاى تاريخ مذاهب بود که جز قتل عام سنبارتلمى همانندى براى  ن نميتوان سراغ 

( اينست يکى ديگر از خونين ترين قصابى هاى تاريخ بشريت در راستاى ٣٩« )کرد.

 صورت پذيرفت . « اسالم ناب محمدی»تعصب مذهبى که ميان پيروان 

شاه اسماعيل براثر » نولد توينبى، نام  ورترين مورخ انگليسى ميگويد:ار

اتخاذسياست افرا ى دشمنى با تسنن وازبين بردن مشايخ وبزر ان متصوف، بين 

دومن قه بزرگ نسوذ تمدن ايرانى افتراق انداخت وبراى مدت چهارقرن از زمان سل ان 

ق ف کردو پخش تمدن وفرهنگ سليم تا دوره اتاتورو نه تنها راب ه شرق وررب را

ايرانى درجانب رربى اين سرزمين پهناورمنق ف شد، بلکه ايران درمن قه شرقى 

نسوذتمدن وفرهنگ خودنيز بمناسبت افرا  دراختالف شيعه وسنى از سترش اين 

نسوذمحروم ماند. بعالوه بمناسب اين سياست ،حکمت و فلسسه فداى شريعت وفحص 

يب بودکه فرهنگ وتمدن ايرانى بيکباره از رونآ افتاد و وبحث بر ن شد و بدين ترت

 ( ٤٠« )ديگر نرا بازنيافت.

دوران صسوى نه تنها درمدت کوتاهى »بقول يکى از د رانديشان ايرانى، 

،اکثريت سنى رابا کشتاردهشتناو به اقليتى ناچيز بدل ساخت، بلکه ايران ديگر شوره 

 (٤١« )دن نميتوانست.زارى بودکه در ن هيچ بذرد رانديشى رويي

همه عصر صسوى از  راز تا »مينگارد : « تولدى ديگر»دکتر شسا در کتاب 

انجام بخون ريزى، بيرحمى، برادرکشى، فساد و تزويرو باخودکامگى م لآ  ذشت که 

عمال  جايگزين همه موازين اخالقى و انسانى شده بود... زنده خوران شاه اسماعيل 

تند، یشه شيبک خان ازبک را که مذهب تسنن داشت به لقب داش« قورچى»صسوى که 

دندان پاره پاره کردند و خوردند و مباشرانش کاسه سر همين شيبک خان را به زر رفتند 

تا پياله باده نوشى شاه اسماعيل شود. نوه اين پادشاه، شاه اسماعيل دوم، هرشش 

و در يک روز پانصد برادرخويش منجمله  خرين  نها را که هنوز شيرخواره بودکشت 

تن صوفى وارسته را سربريد. شاه عباس اول پدرش را تا به هنگام مرگ در زندان نگاه 

داشت و فرزند ارشد خود راسربريد و دو فرزند ديگرش را کور کرد. و جا نشين او، 

شاه صسى، خون خوار ترين شاه دودمان صسوى، مادرو زن و فرزند شيرخوار و عموى 

ده ها نسر از نزديکان خاندانش را نا بينا کرد. همه پادشاهان صسوى کورخود راکشت و 

بجز  خرين  نان چنان در باده نوشى افرا  کردندکه چهار تن از  نها از شراب خوار ى 

وقتى که براى تيمن و تبرو با پاى پياده « کلب على»جان سپردند. شاه عباس به عنوان 
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رضا ميرفت، منزل به منزل بسا  رقص و  واز از اصسهان تا مشهد به  ستان بوسى امام 

و باده نوشى او  سترده ميشد، و چنانکه شاردن در سسرنامه خودمينويسد صدها روسپى 

همسسر سپاهيانش بودند. به نوشته جهانگرد ديگرى، توماس هربرت، بهترين تحسه حکام 

اى حاکم فارس به در اه شاه شراب ناب و يا نوجوانان خوبرو بود. همين مرشد بزرگ بر

امان نامه اى بخ  خود در پشت قر ن نوشت و توس  شيخ بهامى براى او فرستاد، ولى 

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

بگستۀ دکتر شسا: شاه عباس اول دو برادرش را بايک برادرزاده و عمويش اش 

و سومى )صسى کورکرد، سپس دو پسرخود )محمدميرزا و اماقلى ميرزا( را کور 

ميرزا( وليعهد را نيز ب رز فجيعى به قتل  ورد.  خرين پسرش که  اقت کورى را 

( ٤٣نداشت خود کشى کرد. وبدين ترتيب هيچ فرزند ذکورى از شاه عباس باقى نماند.)

ازدرنده خومى شاه عباس اول پرده برميداردکه: پدرش را تا « رگ تاو»نويسنده 

راکور وصسى ميرزرابه قتل  ورد ويکى از دختران خود  خرعمرزندانى نمود، دوپسرش 

( پس وقتى عادل ترين پادشاه اين سلسله بانزديک ٤٤راکه شش ساله بود، دوشقه کرد.)

 ترين کسان خود چنين کرده باشد، تکليف ديگران معلوم است که چگونه بوده ميتوانست. 

شاهان صسوى از  دانشمند افغانى عبدالبارى جهانى ، در موردضعف هاى اخالقى

هروقت شاه عباس »مى نگارد: « ُدن  ارسيا»يک نويسنده وسياح اروپامى بنام  چشمديد

سسر ميکردمحافل جشن وسروروپايکوبى وشراب نوشى برپا مينمود، و اهى فرمان 

ميدادتا جارچيان درشهر بگردندوندا دردهندکه تمام مردم اعم از مسلمانان ، مسيحيان 

ن و دختران خود را در فالن روز درفالن بازار حاضر کنند. در دم وسايرين بايدکه زنا

هر دروازه شهر چندين خواجه سرا ايستاده ميشدندو زنان و دختران خوشگل وزيبا 

راانتخاب وبه داخل بازار رهنمايى ميکردند. دکانداران وسودا ران در دکانهاى خويش 

ختران و خواهران و زنان خود اموال و اجناس رنگارنگ را روى هم مى چيدندو سپس د

را براى عرضه اموال مى نشاندندو خود از بازار بيرون مى رفتند. هيچ مردى اجازه 

نداشت به اين بازارها نزديک شود، پس از  ن شاه با خواچه سرايان خود به بازار داخل 

تران مى  رديد و دروازه هاى بازار بسته ميشد. شاه با خواجه سراهاشب را با زنان و دخ

 رد  ورده ميگذشتاند و فردا بعد از  نکه شاه چند تن از اين دختران زيبا را با خودبه 

حرم سراى شاهى مى برد، دروازه هاى بازار باز ميشد و مردم زنان و دختران خود را 

 ( ٤۵«)بخانه هاى خود مى بردند.
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درسلسله جنايات مذهبى شاهان صسوى يکى ديگر از صاحب نظران روشنگر 

اسماعيل اول  خود مينويسد : شاه « اى کوته  ستينان»ران ، سعيدى سيرجانى درکتاب اي

در جنگها و قتل عامهايى که به عنوان ترويج مذهب شيعه کرد، نزديک دويست و »

شاه اسماعيل، مرديکه با يک »کند:  ( سيرجانى عالوه مى٤٦«.)هزارنسر را کشت پنجاه

ريخت. فرمانرواى  رگ خزان زده بر خاو مى ناه چون ب حرکت دستش هزاران سر بى

از  رد راه در شهر »اش به عنوان رازيان اسالم  رحمى بود که قزلباشان قساوت پيشه بى

هزار کس از مردم  بس )که سنى مذهب   عام نمودند، قريب به هست هشت  بس رفته قتل

مقام  خسرو عالى عام  تش رضب  ن عام کشته شدند و به واس ه اين قتل بودند( در  ن قتل

زنده »عالوه براين « ا ساء يافته به همان اکتسا کرده متعرض بالدخراسان نگشتند

کندن، در ديگ جوشانيدن، مقصر را از  کردن،  وشت دشمن را خوردن، پوست کباب

اسماعيل   جاى بلند سرازير  ويختن و بر ردنش سنگى عظيم بستن، همه از کارهاى شاه

 ( ٤٧« )اول است.

« دشمنان  ل على»مجازاتهاى ديگرى براى « مرشدکامل»دوران همين  در» 

ابداع شدکه در حکومت همه جانشينان اوادامه يافت و از جمله :  چ  رفتن ، ق عه ق عه 

کردن اعضاو جوارح، زنده پوست کندن، ميل درچشم کشيدن،  وش و بينى بريدن، سرب 

در رورن  داخته انداختن، و بجاى   داخته در لوريختن، به سيخ کشيدن و کباب کردن،

 ( ٤٨« )خمپاره در دهن توپ  ذاشتن بود.

اسماعيل اول در  م شاه١٥١٠ق = ٩١٦و در احسن التواريخ ميخوانيم که: در سال 

خان در  ن  خان اوزبک)محمد خان شيبانى( جنگيد و اتساقاآ شيبک حومه مرو با شيبک

يل ديد، چند ضربه شمشير برجسد بيجان اسماع جنگ کشته شد. وقتى جسدمرده او را شاه

او زد و بر ا رافيان خود فرياد بر ورد که هر که مرا دوست دارد، از  وشت دشمن من 

)شيبک( بخورد. خواجه محمود ساررچى که در  ن معرکه حاضر بوده ، ميگويد که 

خان بجايى رسيدکه جمعى تيغها بر  ازدحام صوفيان براى خوردن  وشت جسد شيبک

يکديگر کشيدند، و  ن مرده بخاو و خون  رشته را مانند یشخوران از يکديگر مى روى 

آ شاه دستور داد تا ازکاسه سر اوجام شراب درست کنند، اين  ربودند و ميخوردند. عالوتا

دستور فورى به اجرا در مد و ازکاسه سر شيبک خان جامى زرين درست کردند ودر 

 ( ٤٩مجلس بزم شاه بکار رفته شد. )

بنابر نوشته ملک الشعرا بهارخراسانى : در تبريز تبراميان قزلباش ، درحالى که 

تبرى در دست و چماقى بر دوش داشتنددر کوچه و بازار حرکت ميکردند وبا صداى 
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بلندبه سه خليسه اول دشنام ميدادند، و مردم مجبور بودند باشنيدن فرياد  نان فوراآ باصداى 

مباد، و هرکس کوچکترين رسلتى ميکرد بدون محاکمه و يا  بلند بگويند: بيش بادو کم

 ( ۵٠پرسشى سرش از تنش جدا ميشد.)

سربازان شاه اسماعيل درعرض دوشبانه روز بيست هزار نسر از تبريزيان را » 

بجرم سنى بودن شکم دريدند، و بموازات  ن استخوانهاى مرد ان را از قبر بيرون 

رهاى بريده دزدان و روسپيان در  تش سوزاندند، کشيدند و در مالء عام در کنار س

زنان  بستن رانيز کشتند، و سيصد تن از زنان روسپى را در يک »(افزون بر ن ۵١)

صف در  وردند و هر يک را به دو نيمه کردند. حتى سگان تبريز را نيز کشتار کردند. 

ريها و به نوشته احمدکسروى، در تاريخ هاى صسوى هميشه پرده بر روى خونخوا

زشتکاريهاى شاه اسماعيل کشيده اند و فقهاى دوران صسويه نيز همه اين ستمکاريها را 

اسماعيل مادرخود را... فرمان داد »( درهمان تبريز بود که شاه ۵٢« )ناديده  رفته اند.

 ( ۵٣«)تا او را دربرابرش سربريدند.

يهايى نهاده شد بنياد سل نت صسوى از همان  راز کار بر خشونت ها و خونريز» 

که  اه تا مرز توحش پيش ميرفت . اين خوى خون  شامى چهره ناساز خود را  اه در 

پوشش دين ،  اه در جامه سياست و بيشتر در راه فرونشانيدن  تش خشم و کينه و نساق 

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

دوشقه کردن، چشم در  وردن، ميل درچشم کشيدن ، خسه کردن و از  دمى انباشتن ، 

ا ر در فرو « مرشدان کامل»اينگونه کارهاى بسيار وحشيانه به  سانى انجام ميشد. و 

نشاندن  تش خشمى که در اين زمينه داشتند کسى را از دوردستان نمى يافتند، به نزديکان 

و  خر کار به فرزندان خود مى پرداختند.  خود، يعنى به زنان و برادران و پسر عمويان

(»۵٤ ) 

شاه اسماعيل نامه اى از سل ان حسين بايقرا )از نواد ان تيمور( با مقدارى »

تحف و هدايا دريافت داشت که  نها را یيآ مقام و مرتبت خود ندانست ، یجرم بى  نکه 

ه ورشد و در  نجا نقارى ميان او و پادشاه تيمورى باشد از بيابان يزد به  بس حمل

قزلباشانش هرکه رايافتند، از دم تيغ بى دريغ  ذرانيدند و در  ن حادثه هست هزار تن از 

 ( ۵۵« )مردم  بس ) که سنى مذهب بودند( کشته شدند.

ميالدى، فريدالدين  ١٥١٠پس از تصرف هرات توس  شاه اسماعيل صسوى در 

دعنوان شيخ ایسالم شهرهرات را تستازانى عالم بزرگ فرقه شافعى را که سى سال بو
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داشت، به فرمان شاه اسماعيل در مالء عام کشتند و بعد جسدش را به دار کشيدند و 

سوزاندند. در همان زمان ، حافظ زين الدين خ يب مشهور ديگر را درهرات به هنگام 

 موعظه ، که او حاضر نشده بود تا خلساى سه  انه اول را لعن کند.قزلباشان صسوى از

 ( ۵٦منبر پامين کشيدند و در صحن مسجد سرش را از تن جداکردند.)

هجرى ، يکى از بزر ان تسنن هرات  ٩٣٤بدستور شاه  هماسب اول در سال 

بنام خواجه کالن روريانى را که از دستورات چماقداران متعصب صسوى سرباز زده 

بعد نرا ازکاه پرکرده بود، به چهارسوق شهرهرات بردند، ابتدا پوستش را زنده کندند و 

بر سر چوبه دار تعبيه کردند. و در سال بعد خواجه کالن ديگرى از روريان را به تبريز 

تا به برده ، بسرمان شاه خجسته نژاد او را از مناره نصريه از خصيه هايش  ويختند 

 مشقت تمام جان داد. 

س  هنين قسامير ديباج را بسرمان همايون در، ن سال مظسر سل انيمو دره 

 ( ۵٧ ذاردند و از ميان دو مسجد تبريز  ويختند و  تش زدند.)

اسمعيل صسوى نيز نشان از  با و اجداد خود داشتند، چنانکه شاه    اخالف شاه

ناميدند. و هر  خوار( مى ) دم« چيگين»عباس صسوى جالدانى  مارده بود که  نان را 

سپردند، تا  وشت  ن  نان مىپنداشتند، بدست   مقصرى را که محکوم به جزا مى

 ( ۵٨بر شته را زنده و خام با دندان بکنند و بخورند.) بخت

کرو سينيسکى کشيش لهستانى در کتاب خا رات خود از اصسهان عهد صسوى 

ميگويد: شاه سليمان، پدرشاه سل ان حسين صسوى نيز چنان شاه سساو وخون ريزى بود 

در شهزاده از اين قساوت شاه بربام که پسرش رابه اندو جرمى بقتل  ورد و ما

قصرشاهى رفته خود را به زيرپرت کرد و دردم جان داد و پسر دوم خود را نيز بجرم 

بريدن شاخچه درختى ازباغ شاهى، امرکرد کشته شود، مگر قورچى باشى  ست: قربان 

شمشير اين خادم در اه، براى کشتن دشمنان بایميگردد نه براى کشتن دوستان. شاه 

ازشنيدن اين حرف ازکشتن پسرمنصرف شد، اما وقتى مادر شهزاده وخود شهزاده ازاين 

قصدشاه   اه شدند،شهزاده ازقصرشاهى فرارکرد و ديگر نه شاه ونه شاه خانم روى 

 ( ۵٩پسررا ديدند.)

يک قرن قبل ، يکى ازروشنگران صاحب نظر ايرانى ، ميرزا  قاخان کرمانى در 

به اعتقاد خيلى از ايرانيان پادشاهان صسويه ، شاهانى رعيت » اين راستا نوشته بود: 

پرور و عدل  ستر بوده اند، اما به اعتقاد من ظلم و جورى که از ايشان به ايرانيان 
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رسيده بعد از عرب نظير نداشته و حتى ازچنگيزخونريز هم نرسيده است ، و  نقدر 

ه از هيچيک از  بقات ملوو بعد خرابى که از اين خرافات پروران به ملت ايران رسيد

از اسالم نرسيده ، زيرا اين  بقه خواستند از راه دين پرورى ، ريشه در دل عوام کنند و 

اساس استحکام سل نت خويش را به ريا بر پايه کيش و  مين  ذاشتند و خود را اوید امام 

راى و ذريه پيغمبر و صاحب کشف و کرامات و مسند نشين  ريقت و حقيقت و دا

رياست دنيا و  خرت وظاهر وبا ن جلوه دادند، و چون ريختن اين شالوده در ايران، تخم 

خرافات پاشيدن و بذر حماقت کاشتن یزم داشت از اين سبب به دستيارى مال محمدباقر 

مجليسى عقول و مدارو مردم ايران را بر باد دادندتا اساس سل نت پادشاهان صسويه در 

 ( ٦٠« )ايران پايدار  ردد.

براثر سياست تشديد » دکتر شسا از قول عيسى صديآ محقآ ايرانى مينويسد: 

دشمنى شيعه وسنى درعصر صسوى ، ايران از ارتبا  مستقيم خودبا مغرب زمين ، به 

علت حايل بودن دولت وسيف عثمانى ميان ايران واروپامحروم شد، و در اين دوره که 

مى وصنعتى و اقتصادى ررب و تحویت مقارن با نهضت عظيم رنسانس وجهش عل

شگرف عصر جديد بود، ايرانيان بدين ترتيب از شنايى باعلوم وصنايف نوين اروپايى بى 

نصيب ماندندو از کاروان تمدن جهان بدور افتادند.از  رف ديگر جاذبه قدرت 

وشاخصيت علما و پيشوايان مذهبى ، باعث شد که هرکس که قريحه و استعدادى داشت 

به تحصيل علوم دينى بپردازد تا شايداو نيز روزى به درجه اجتهادبسد وصاحب جاه  فق 

آ برتعداد  الب فقه و اصول و احاديث و اخبار و  وجالل ومنالى بشود.درنتيجه منظما

تسسير وقر ن افزوده شدو در عوض شماره محصلين علوم  بيعى ورياضى و حکمت و 

تاد ى فاجعه انگيز جامعه ايرانى رادر زمينه ادب ومانند  ن روبه کاهش رفت وعقب اف

 ( ٦١« )علوم ودانش جهان نو، از همام زمام  رازشد.

در دوره معاصر شايد جالبترين اظهار نظرهاى منتقدانه را در اين مورد از زبان 

» على شريعتى شنيد که خود يکى از هواداران تشيف و از مبارزان مذهبى صف اول 

و در کليه  رايشهاى مذهبى سالهاى پيش از انقالب اسالمى سهم بود « اسالم ناب محمدى

بسيار موثرى ايسا کرد. و اينست بخشى از  نچه اين مبارز بزرگ اسالم در کتاب تشيف 

 علوى و تشيف صسوى او در باره ماهيت  خندان شيعه در چهار قرن اخير ميتوان خواند: 

ل ان صسوى نشست ، و روحانى شيعى از کنار مردم برخاست و درکنار س» 

تشيف مردمى تبديل شدبه تشيف دولتى، و مذهب تازه اى جانشين مذهب قديم شدکه هنوز 

 خوند پيچيده در تقيه، اينک از  وشه حجرۀ » هم پس از چهار قرن برقرار است. 
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محقرخود بيرون خزيده وبه زند ى مجلل و موقعيت ممتاز سياسى و اجتماعى دست يافته 

ار شيعه على در مده بود و زانو به زانوى پادشاه صسوى مى نشست که و بصورت پرچمد

خود را سگ  ستان على ميدانست. در حکومت مورد مشورت بود و حتى ادعا داشت که 

قدرت حکومت و تاج سل نت از جانب او و به نمايند ى از  رف امام زمان به پادشاه 

هل و بى خبرى مردم ، بسيارى از  خوند با سوء استساده از ج.» شيعه تسويض شده است 

مساهيم را تغيير داد. بجاى تسکر تعبد ورد، بجاى عمل صالف اميد به شساعت  ل محمد، 

بجاى ديانت 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 نسس استرحام و  دامى ، بجاى صسا دورومى ، بجاى همدلى نساق و کينه توزى ، بجاى 

صداقت حيله  رى ، بجاى درستى فساد، بجاى خلوص تقلب، بجاى خود   اهى تعصب، 

بجاى شهامت ذلت وبزدلى ، بجاى درايت و تدبيرتوسل بجادو و جنبل، بجاى انسان خليسه 

ت و پول، بجاى مردانگى  ريه و زارى و قمه زنى و هاى بنده  خوند و شکم و شهوهللا ا

 تعزيه و خود  زارى ، بجاى  زاد ى بند ى و بجاى ايرانى معرب يعنى شبه عرب . 

اکسير شوم استحمار صسوى از خون ترياو ساخت و از فرهنگ شهادت یی » 

از سه چهره حاکم » مى خواب ، و از مکتب امام حسين مکتب شاه سل ان حسين.

دم: استبداد، استعمارو استحمار، يکى سرخلآ را به بندکشيد، ديگرى جيبش را خالى برمر

کرد، سومى در  وشش از زبان خدا زمزمه کردکه: صبرکن برادر، اندرون از  عام 

خالى دار، سروکار همه اينها را به قيامت حواله کن که اينها ا ردنيا رادارند، عاقبتشان 

 خراب است . 

قامى است شبيه پاتريارش يهوديا اسقف مسيحى و در اين اجتهاد صسوى م» 

موضف هرچه عقب مانده تر و کهنه تر باشد مجتهدتراست ، هرچه قديمى تر لباس بپوشد 

و قديمى تر فکر کند، ذايقه اش و سليقه اش و لهجه اش و اخالق و افکارش و ا العاتش 

ا ر از زند ى جديد،  قدميمتر باشد، مقدس تر و روحانى تر و موجه ترست، بخصوص

مسايل جديد اختراعات جديدبى ا الع تر باشد، روزنامه نخواند، راديو نشنود، زبان 

خارجى نداند، به اخبار  وش ندهد، از تحویت قرنهاى اخير خبرى نداشته باشد، در 

وى، قدسى ،  نصورت نورعلى نوراست ، يکپارچه نور است،موجودى است اخر

 ( ٦٢« )و جذب در دنياى ديگر.  تاروحانى، ررق در معنوي

آ پس از مرگ شاه عباس اول ، اوهام و خرافات و »  در دوره صسويه مخصوصا

عقايد سخيف به حد اعلى در ايران نيرو رفت : تشبث به سحر و جادو و  لسم و چله 
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نشينى ، اعتقاد به احکام نجومى ، توقف اصالح کليه امور به دعا بدون عمل و کوشش، 

استخاره بجاى عقل و تدبير، انتظار انجام شدن  رزو بوسيله نذر و نياز، مؤثر توسل به 

دانستن نسرين،اشغال داممى به مستحبات دينى و فراموش کردن واجبات ، رياکارى و 

خشکه مقدسى ، تظاهر به ديندارى ، تسليم صرف در مقابل متصديان امورمذهبى ، 

و زلزله و  وفان و کسوف و خسوف و منسوب کردن  ثار  بيعى چون باران و تندر 

قوس قزح به رحمت يا رضب الهى ، در ميان تمام  بقات معمول و مرسوم  رديد. اين 

 رز فکر که از  رف سال ين و اولياى امورتشويآ ميشد، موجب انح ا  اخالق و 

رکود دانش وعدم رشد قوه تميز و تحجر و عقب ماند ى و بى حرکتى و بى قيدى و 

ه عاقبت کار صسويه  نرا کامالآ به اثبات رسانيد، همچنين دامن زدن به جهل شکست بودک

و بى سوادى ، اختصاص قر ن به مجالس ترحيم و قبرستانها و جانشين کردن  ن با 

بياض هاى دعا و بحار اینوار و  وفان البکا و کشف الغمه و روضه الشهاده و 

از يکصد نمونه از  نها تنها در کشف  زادالمعاد و... کتاب روضه و حديث ديگر که بيش

 ( ٦٣.«)ایسرار نام برده شده است 

در عرصه فرهنگ و علوم عقلى، دوره صسوى دوره رکود علوم و عالمان شماره 

در ايران  خندپرور عصر صسوى کار »شده است، چنانکه بقول دکترشجاع الدين شسا: 

يبا  همه  نان جالى و ن کردند سختگيرى مذهبى در مورد اهل دانش بجامى رسيد که تقر

که خوددرعصرشاه «تاريخ جهان  راى رسارى»و ارلب راه هند درپيش  رفتند. نويسنده 

م فضالى »  هماسب صسوى ميزيست دراين باره نوشته است:  درعصروى ُجهالى ُمع م  

 مملکت شده اند و فُضآالى واقعى را به سمت ُجـهـالمرسوم ميدارند. یجرم اکثربالد از

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

( بقول على ميرف روس: ممنوعيت علم و فلسسه و تشويآ و ترويج ٦٤« )نمانده اند.

تعزيه و  ريه، نوحه خوانى، عزادارى و رواج خرافات مذهبى، بار ديگرجامعه ايران را 

عى سوق داد و باعث شد تا بسيارى ازشاعران و بسوى انح ا  فرهنگى و اجتما

متسکران ايرانى راه هندوستان در پيش  يرندو از  نجمله:صامب تبريزى وکليم 

( صامب ميگست : معيار فضيلت انسان نزدشاهان ٦۵کاشانى،دوشاعر وارسته بودند.)

 است : « بزر ى عمامه و ق ر شکم»صسوى ، 

 ز       تا سرانجام چه از پرده درآید، کامرو

 دور پروارى عمامه و قطر شکم است ! 
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سرانجام صامب از تبريز نزد حاکم بابُرى هند بکابل  مد وقصيده معروف 

 عشرتسراى کابل را در وصف کابل سرود وبه زاهدان دم سردو سبک مغز ميگست: 

 فریب زهد ازعمامه زاهد« صائب»مخور

 که درگنبد زبى مغزى صدا بسیارمى پیچد

 یا:

 تـــرانه مـن ِآتش زبان چه میدانى ؟       اهد دم سرد، بسته گوشت راحدیث ز

 وکليم کاشانى درياد و نش ميگست :

 گرچه درخاک وطن گوشه آبادى نیست

 (٦٦بــاز دلبسته آن خاک خراب آبادم)  

 و ناصرخسروبلخى  سته است:

اى امت بدبخت ، بدین زرق فروشان        جزازخرى وجهل ، چنین بنده 

 ائید؟چر

خواهم که بدانمکه مراین بیخردان را       طاعت زچه معنى و زبهـر چه   

 (٦٧) نمائید؟

درعهد شاه سل ان حسين صسوى ، تعصبات مذهبى روحانيت شيعه چنان اوج 

 رفت که در شيروان حميت مذهبى اهل تسنن به رليان  مد و مردم شيروان به رهبرى 

نسر از  وايف مختلف  ١٥٠٠٠ودى در حدود حاجى داود مدرس دست بشورش زدند. بز

شيروان  رد  مدندو بر شماخى ، کرسى شيروان حمله کردندو چون پيروان شيعه در 

شماخى نسبت به تسنن کمتر بود، در  ن حادثه چهار تا پنج هزار شيعه از دم تيغ  ذشتندو 

 ( ٦٨شورشيان به هوادارى ترکيه عثمانى برخاستند. )

ن از دست روحانيت شيعه دل پرخون داشتند، بلکه پيروان نه تنها پيروان تسن

سامراديان، بخصوص زرتشتيان و اهل يهودنيز ازدست روحانيان شيعه بجان رسيده 

مبارزه مذهبى که بدست مال محمدباقر مجلسى  رازشد و توس  نواده وجانشين » بودند. 

ه در مد، بنحوى که هايش ادامه يافت، کم کم بصورت موج تهمت و افترامى سرکوبگران

کليه کسانى که از خ  مخصوص مجلسى ها متابعت نميکردند، به انواع وسايل مورد زار 

قرار ميگرفتند، چنانکه مال حسين که پس از پدر بزر ش مقام مال باشى يافته بوداز شاه 
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سل ان حسين فرمانى  رفت که زرتشتيان بايد اجباراآ مسلمان شوندو  تشگاه هاى شان 

( به موجب اين فرمان روحانيون دست به ٦٩و بجاى  نها مسجد ساخته شود،.)منهدم 

اعمال وحشتناو ميزدند. مردم زرتشتى را اذيت وتوهين واعدام مينمودند ومعابد شانرا 

ويران ميکردند تا ازدين قديم خود بر ردند، اما مؤبدان زرتشتى بخا رحسظ  تش مقدس، 

به کرمان روى  وردند. درکرمان هم رفتار با محله حسن  باد اصسهان را ترو  سته 

م  نجارا تصرف نمود،  نان ١٧١٩ايشان چنان بودکه وقتى محمود هوتکى درسال 

 ( ٧٠مهاجمان افعانرا بديده  زادى بخشاى خود مينگريستند.)

ربار خا رنشان ميکند که شاه اسماعيل پس از فتف مرو و برپا کردن کله منارى 

به هرات  مد. و در مسجد جامف منشور فتف هرات قرامت  از جمجمه کشتگان ازبک

 رديد. در اينجا امرشاه از رف حافظ زين الدين هراتى نقض شد، زيرا حافظ لب به 

 عن خلسا)منظور سه خليسه اول است( نکشود، لهذا افسران شاه که از تعصب مذهبى 

برخورد متنسر و متسرق ميلرزيدند، حافظ را هماندم در مسجد بکشتند. مردم هرات از اين 

شدند. پس از  ن شاه صسوى به ویيات ميمنه و فارياب لشکر کشيد و حکومات  نجا را با 

بلخ و جوزجان و ررجستان زير نظارت بيرم بيگ  ذاشت و حکومت سل ان اويس حاکم 

 بدخشان را تصديآ نمود.

شيبانى بر هللاتيمور سل ان ازبک بسوى هرات و عبيد ا ١٥١٢در سال  

دحمله  وردند. مردم که از ظلم و استبداد مذهبى حکومت صسوى کوفته خا ر شده مشه

بودند، بيشتر  رف دولت ازبکى را التزام کردند و در هرات تيمور سل ان ازبک را 

پذيرا شدند و دونسر واعظ و موذن صسوى را به انتقام خون حافظ زين الدين بکشتند. در 

د و حاکم صسوى )کمال الدين محمود(مجبور به فرار بلخ نيزحاکم ازبک را استقبال کردن

و سرانجام دستگير و کشته شد. بعد از  نکه سپاه صسوى مجددا  به هرات لشکر کشيد، 

از هرات و مشهد به ماوراءالنهر عقب نشستند، اما مردم هللا تيمور سل ان و عبيدا

القاسم بخشى خاموش نه نشستند و برضد استيالى صسوى دست بشورش زدند، چنانکه ابو

وخى و امير نظام الدين و عبدالقادر و ريره  و خواجه شهاب الدين رورى و قاسم کر 

برضد استيالى صسوى به پاخاستند و در صدد اشغال شهرهرات بر مدند، اما سپاه صسوى 

 نقدر بسيار بود که هرات را بگرفت و شورش را باکشتار شهاب الدين رورى و قاسم 

 (٧١گر سرکوب نمود.)کروخى و سيصد نسر دي

در اين نوبت شاه اسماعيل در مشهد توقف نمود و ديو سل ان و اميرسل ان را با 

قشونى براى سرکوبى ویيات شمالى افغانستان که از حکومت ازبک حمايت کرده بودند، 
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سوق نمود. مردم اندخوى برهبرى قرابقال جلو سپاه صسوى را  رفت و مدت يک هسته 

لى سرانجام قواى منظم صسوى بر نيروهاى محلى رلبه جستند و مردم بارشادت جنگيد، و

اندخوى را از زن و مرد و کودو قتل عام نمودند و شبرران و بلخ نيز متعاقبا  تسليم و 

رارت شد. در همين وقت شجاع بيک ذوالنون والى سابآ قندهار از زندان ارگ هرات 

م لف شد امر کرد تا هرکسى از مردم فرار کرد. وقتى شاه اسماعيل از فرار ذوالنون 

هرات تا قندهار را دستياب کنند، از دم تيغ بگذرانند. افسران صسوى در هرات دست به 

اين کارزدند و مردم بسيارى از زن و مرد راکشتند و تاراج نمودند و همچنين شهرخ 

ون را افشار در رأس سپاهى عازم قندهار رديد تا قندهار را مسخر و شجاع بيک ذوالن

معدوم نمايد. اين سپاه باجنگهايى که نمود، از فتف قندهارعاجز  مد و در عوض به 

مستونگ بلوچستان کشيد و مردم بيگناه مستونگ راکشته و تاراج کردند و واپس به 

ايران بر شتند. لشکر کشى هاى صسويان و شيبانيان براى اشغال بخش هاى شمال و 

شت و کار مردم  ن نواحى تاثير نا وارى کرد ، شمال ررب افغاستان بر زراعت و ک

 ١٥١٤قح ى بزر ى درهرات رخ داد و متعاقب  ن در سال  ١٥١٢چنانکه در سال 

مردم ررجستان و چغچران به قيادت محمدزمان ميرزا و اميراردوشاه بر ضد دولت 

 صسوى قيام کردند، اما قيام بخون کشيده شد. درحالى که شاه اسماعيل صسوى يک سال

قبل در جنگ  ذر باييجان مغلوب سل ان سليم عثمانى شده و تبريز، پاى تخت کشور را 

 نيزاز دست داده بود.

داد و اين «  هماسب ميرزا»هرات را به پسرخود  ١٥١٥شاه صسوى در سال  

ميرزا همراه با شيخ مجدالدين کرمانى به هرات  مد و در هرات متمکن  رديد. کار  زار 

ميرخان در هرات دست تعدى درازکرد و بغرض تحصيل پول و مال  هماسب ميرزا، ا

بيشتراز مردم، نسوس را سرشمارى کردو مبلغ  زافى بر  نهاحواله نمود. مردم هرات که 

از ظلم و تبعيض مذهبى حکومت داران صسوى بتنگ  مده بودند ، رايبانه از حکومت 

انى)شيبک خان ازبک( بار خان پسر محمدخان شيبهللا ماوراءالنهرکمک خواستند، عبيدا

برهرات حمله نمود، مگر در برابر قشون صسوى کارى از پيش نبرد و  ١٥٢٠ديگر در

را « سام ميرزا»ناکام باز  شت ، بعد ازين حادثه شاه اسماعيل صسوى پسر ديگرخود 

 ( ٧٢بجاى  هماسب ميرزا به هرات فرستاد.)

خاندان سل نتى و در زمان صسويان، به علما، وقضات و امراء و اعضاى 

سپاهيان تيول داده ميشد تا ازمحصول و عوايد ن جهت معاش و حقوق خويش استساده 

کنند. در دوره شاه  هماسب اول صسوى ، بسيارى قسمت هاى قلمرو بوسيله مق عان و 
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ب ور رير مستقيم اداره ميشد. و از حکام هدايا و عوارض و خراج ميگرفت. حکام نيز 

لمرو تحت نسوذ  نها زند ى داشتند، ماليات و عوارض  ونا ون اخذ از افرادى که در ق

ميکردند. نرخ ماليات اراضى به علت تحصيالت مامورين ستمکاره،  اهى به پنج برابر 

نرخ اصلى ميرسيد. بيگار به معناى کار اجبارى و مجانى رعايا و صاحبان پيشه معمول 

مامورين پول رشوه ميدادند ، از انجام بود و کسانى که در مواقف کار اجبارى بحکام و 

بيگار معاف مى شدند. هديه و پيشکش نيز براى دربار شاهان صسوى يک عنعنه بشمار 

ميرفت و معمویآ  ن را در روز نوروز و ميالد پيامبر به شاه تقديم ميکردند. نيم محصول 

 (٧٣پنبه و يک سوم ابريشم به شاه تعلآ داشت.)

صسوى از جيب مردم به بهانه پذيرامى مهمانان خارجى مصارفى که براى دربار 

« حديقه ایقاليم » بدر  ورده ميشد، بسيار  زاف و توانسرسا بود. ربار از قول مولف 

صورت مصرفى راکه بدستور  هماسب اول درهرات بمناسبت پذيرامى از همايونشاه 

م( بعمل ١٥٤٠سالپسر بابر )بعد از شکست او از دست شيرشاه سورى در هندوستان در 

سوار اشراف از هرات همايون را در عرض راه  ٥٠٠»  مده بود، اين ور بدست ميدهد: 

اسپ با لگام  ٣٠استقبال کنند و يکصد اسپ با يراق  المى از  رف شاه  هماسب و 

زربست و زين منقش یجوردى از  رف امير خان ، حاکم هرات پيشکش شود. و جل اين 

باشد. بعالوه کمربند و خنجر جواهر نشان اسمعيل صسوى ، اسپان مخمل زرد وسرخ 

چهارصد توپ مخمل و ا لس فرنگى ، پنجاه جامه، قالينچه مخمل دوخوابه  الباف ، 

نمدتکيه کرو استر اتلس ، سه قالين دوازده زرعى، دوازده خيمه قرمزى و سسيدبنام 

، صد اشتر ،پنجاه  بآ دوازده زرعى  -بيست  - هماسب پنجاه خيمه با قالين هاى چهل 

چينى از  رف حاکم هرات تقديم شود. خوراکه مجلس همايون شاه هم مرکب باشد از 

رورى  عامهاى رنگارنگ در  بآ نقره  ١٥٠٠روزانه پنجصد رورى و در مهمانى ها

مين ولنگرى هاى  المى و چينى با سر پوش هاى  المى و نقره مى، مع ر با الب و 

ليموى  الب دار، مرباى سيب، تربوز و انگور، مسرحات و  عنبر و مشک ، شربت  ب

حلوا و فالوده. و دسترخوان ها همه قلم کار باشد. جيب خرچ روزانه افراد معيت 

همايونشاه ، فى نسر دو تومان و از خود او دوهزار تومان ) يک تومان مساوى ده 

چرخ و شاهين بکار مسکوو نقره مين رايج  ن وقت ( داده شود. روز هاى شکار باز و 

انداخته شود و در مجلس همايونشاه سرايند ان و نوازند ان هراتى چون حافظ صابر، 

حافظ دوست ، قاسم قانونى، استاد شاه محمدنامى ،و استاديوسف کمانچه، حاضرباشند. در 

هزار سواره و پياده از او اسقبال کنند. بازار  ٣٠روز ورود همايونشاه در شهر هرات، 
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ين و  اق ها نصب و حمامها سسيد و مع ر شود. کالنتر حسين هراتى روزنامچه ها تزم

اين وقايف رابا صورت مذاکراتى که در مجلس همايونشاه بعمل مى  يد،بنويسد و به 

 (٧٤« )اصسهان ببرد.

با توجه به اين دستور شاه صسوى ميتوان ميزان درد و الم مردم هرات را براى  

و بر پا داشتن محافل عيش و نوش شاهان و مهمانان ناخوانده  تهيه اين همه سور و سات

استنبا  کرد. زيرا اين مصارف  زاف بايستى فق  در هرات و از  رف مردم  ن تدارو 

ديده ميشد نه ازجاى ديگرى ونه از خزانه شاه  هماسب صسوى. شکى ندارم که ده هزار 

قدرت و پيروزى بر برادرانش  نيروى جنگى ايکه شاه صسوى با همايون شاه براى اعاده

 همراه کرده بود، نيز از مردم هرات همراه با ساز وبرگ جنگى تدارو ديده شده بود.

ق= ٩١٦ميالدى شيبک خان ازبک و بعد در) ١٥٠٧اين درحالى بودکه درسال  

م( شاه اسماعيل صسوى هست و بود مردم هرات را با شکنجه و اعدام بغارت برده ١٥١٠

ان وقتى بر هاى از تاريخ کشور را ورق مى زنيم، مى بينيم که ازاوايل بودند. بدين س

قرن شانزدهم ببعد واليان و حکام خود کامه صسوى از دربار اصسهان در ویيات هرات 

هزار لشکر با  ٣٠تا  ٢٠و قندهار و سيستان  ماشته شده اند. هريکى از اين واليان از 

و از تبار بيگانگانند و بدون استثنا در فکر  خود همراه دارند که از سرزمين بيگيانه

پرکردن کيسه خود و اندوختن مال و ثروت از حساب مردم دهقان و مالدار واهل کسبه 

ب رق  ونا ون اند. زمينداران و متمولين مجبوراند هرچند هسته يکبار به والى و شحنه و 

ريره پيشکش کنند. مستوفى و قاضى رشوه هاى کالن بنام تحسه و سورات و مهمانى و 

درريراين صورت مورد خشم و تو مه قرار ميگرفتند و اراضى و جايداد ايشان مصادره 

 و به اوقاف يا در جمله اراضى سل انى)خالصه( قرارداده ميشد.

درعهد شاه سل ان حسين تعصبات مذهبى روحانيت شيعه چنان اوج  رفت که    

ى دست به شورش و غيان بزنند. چنانکه دراکثريت ايایت تابف ايران اقليتهاى مذهب

مردم  ١٧٠٩و ١٧٠٣و١٧٠١بلوچان برکرمان حمله نمودند، در سالهای  ١٦٩٩درسال

لز يان دارستان و ارمنيان قسقازبغاوت کردند.  ١٧١٢قندهارقيام کردند. ودرسال

ابداليان هرات،  ودر  ١٧١٦ُکردان سنى دست به قيام بزر ى زدند. درسال ١٧١۵درسال

لُرها ودر ١٧٢١سال مردم  رجستان شرقى نيزدست بشورش زدند. درسال همان 

م عربهاى مسق  سر به بغاوت برداشتند. دراين سال درشيروان حميت مذهبى اهل ١٧٢٢

تسنن به رليان  مد و برهبرى حاجى داؤد مدرس برشماخى کرسى شيروان حمله کردند و 

يغ  ذشتاندند و به هوادارى ترکيه در ن حادثه چهارتا پنج هزار اهل تشيف را از دم ت
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عثمانى شعار دادند.در همين سالهادرکرمان سيد احمد خان نوه ميرزا داود عصيان 

 ( ٧۵داشت، و دربلوچستان و بنادر سل ان محمد مشهور به خرسوار يکه تاز ميدان بود.)

خالصه بى نظمى و از هم  سيختگى امور ادارى، اختالفات و تو  مه چينى     

اريان يکى عليه ديگرى، رشوه خوارى و ستمباره  ى حکام خود کام صسوى و عدم در ب

رعايت قوانين جارى در کشور، تعصبات مذهبى و محلى نسبت به  روه هاى که مذهب 

شيعى نداشتند، عدم دادرسى به شکايات مردم، فشار مالياتهاى توان فرسا و اعمال فشار 

تاده، در عهد شاه سل ان حسين صسوى ، در و شکنجه براى وصول ماليات هاى عقب اف

پهلوى ده ها کاستى ديگر، سبب، ميشد تا افراد و شخصيت هاى مؤثر جامعه در فکر 

چاره کار خود بر  يند و به انديشه استقالل ملى و محلى خود بيستند و از شراي  مساعد، 

تدريج انباشته  بهره بردارى یزم را بنمايند. معمویآ نارضايتی و عصيان در مردم به

ميگرديد و هنگاميکه کاسه صبر  نان را کامال لبريز ميکرد، به بهانه يک عمل بيرحمانه 

ايکه از سوی ماموران حکومتی سر ميزد، منسجر ميشد و سبب شورش خودبخودی  

 وخشن ميگرديد.

ـ در  ول اين دوره دونيم قرنه، مردم افغانستان چه درشرق وچه درررب وچه 

درجنوب کشور بارها برضد سل ه بيگانه دست به شورش زده اند وبا درشمال وچه 

 قوتهای 

سرکوبگردولتی که به مراتب مجهز تراز مردم ريرنظامی بودند، در ويخته اند. 

ها خود بخودی بود و هيچ برنامه عمل و تيوری راهنمای نداشت، بدين  چون اين شورش

بی قرار ميگرفت.از نجمله ميتوان از های  ونا ون مذه جهت در زير لوای مذاهب و فرقه

 ١٦٣٧تا  ١۵۵٧جنبش مردم درشرق افغانستان به رهبری پيرروشان نام برد که از 

آ   سال به درازا کشيد. ٨٠تقريبا

خوشحال خان ـ در  ول همين دورۀ دونيم صدساله بودکه شورشی برهبری  

براه  ١٦٦٧رسالبرضد دولت مغولی هند د ختک و ایمل خان مومند ودریا خان اپریدی

آ در  افتاد که مدت پنج سال يعنی تا  نجا دروام کردکه اورنگزيب مجبور شدخودشخصا

جنگ برضد خوشحالخان ختک اشتراو کند وبا وزنه شخصيت خود روحيه جنگی 

نيروهای دولتی را درمقابله باشورشيان بای ببرد. پس از خاموشی شورش قبايل پشتون، 

د برای کنترل اوضاع نيروی های نظامی خود را دولت مغولی هند وادار  ردي
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درشهرهای پيشاور وننگرهار وکابل برای سرکوب عاجل شورش های احتمالی  ور 

  ماده باش نگهدارد. 

ـ در  ول همين دوره دونيم قرنه ودر عهد همين شاه سل ان حسين صسوی بود 

هزار نسری صسوی  ٣٠که مردم قندهار برهبری ميرويس خان هوتکی قيام کردند وقشون 

را درقندهار تا  خرين فرد از دم تيغ  ذشتاندند و زادی خود را از دولت صسوی ايران 

 اعالم نمودند.

ـ در ول همين دوره دونيم قرنه ودرعهد همين شاه سل ان حسين صسوی بود که 

مردم هرات به رهبری ابداليان قيام کردند واستقالل محلی خود را از دولت صسوی ايران 

 (.١٧٣١-١٧١٦فتند) ر

ـ  درهمين دوره دونيم قرنه و درعهد همين شاه سل ان حسين صسوی بود که 

ملک محمود سيستانی درتون خراسان برضد دولت صسوی ايران قيام کردونه تنها قشون 

سرکوبگردولتی را در همه نبردها مغلوب نمود، بلکه مشهد را تسخير وپايتخت بعدی 

قرن قبل تاج برسرنهاد وخود را شاه خراسان  ٢۵م کيانيان حاکميت خود تعيين کرد وبرس

 (. ١٧٢٧-١٧٢٢ناميد)

ـ در ول همين دوره دونيم قرنه ودرعهد همين شاه سل ان حسين صسوی بود که 

مردم قندهار بسرکرد ی شاه محمود هوتکی تاقلب اصسهان پيش تاختند وتا  ن دولت را 

 (١٧٢٩ -١٧٢٢سرنگون نکردند از پاننشستند.)

ـ در ول همين دوره دونيم قرنه ودرعهد نادرشاه افشاربود که مردم بلخ واندخوی 

وميمنه ورور وبادريس وسيستان وقبايل پشتون درمصب رودکابل برضد حاکميت 

استبدادی نادرافشار دست بشورش زدند واز قشونهای سرکوبگر دولتی قربانی  رفتند 

 (١٧٤٦ -١٧٤٠وخود نيز قربانی دادند.)

نجام درپايان همين دورۀ دونيم قرنه بود که بازهم ازميان  مردم قندهار ـ و سرا

سربر ورد، وبرخرابه زار  احمدخان ابدالیزعيمی جوان، دراو وهوشياری بنام 

خراسان که از شش قرن قبل ديگرنام وحدود وثغورخود را ازدست داده بود، کشوری 

وشت خودشدند واز بی هويتی نجات بنام افغانستان بنياد  ذاشت که مردم ما حاکم برسرن

سال است که  ٢٦٠يافتند وصاحب نام ونشان وعزت از دست داده خود  رديدند. واينک 

جهان قراردارد وجايش در نقشۀ جهان چون مشت  هنينی مشخص  در صف ملل  زاد

 است.



 46 ظهور افغانستان معاصر                                                        

از نجامی که تمام قيامها ومبارزات مردم افغانستان در  ول دوصدسال ) ازنيمه 

آ قرن شان زدهم تا نيمه قرن هژدهم( ماهيت بيگانه ستيزی وضداستبدادی داشته وعمدتا

بخا ر رهامی ازستم حاکميت مغولی هند وفاشيزم مذهبی دولت صسوی ايران وسپس 

نجات از حاکميت استبدادی نادرافشار براه افتاده بودند، یزم است دراينجا از شورش ها 

ولت مغولی هند وصسويان ايران وسپس برضد ومقاومتهای مردم افغانستان در برابر د

حاکميت استبدادی نادرشاه افشار در افغانستان سخن بگوميم تا سيرصعودی ونزولی اين 

 قيامها رادر مراحل مختلف تاريخ استيالی دونيم قرنۀ کشور خوبترنظاره کنيم . 

ها که یزم به تذکر است که يکی از قيامهای ضد استبدادی وضد سل ه بيگانۀ افغان

سرمشآ ساير قيامهای مردم ماشده است،قيام قندهاربرهبری ميرويس هوتکی است. مردم 

تحقير شده و زجر ديدۀ قندهاراز اوايل قرن هژدهم در فکر نجات خود ازدست فاشيزم 

مذهبی  دولت ستمکارصسوى افتادند و هدفمندانه بر ضد  نهمه اجحاف و زور ومى و 

خاستند و تا حصول  زادى کامل و رهامى خويش، دست از بيکسايتى دولت صسوى به پا بر

 پيکار وجان  ذرى نگرفتند.

قيام قندهار در واقف نه تنها براى ديگران سرمشآ و  موزنده بود، بلکه ارجناکتر 

از جنبشها و شورشهاى ساير نواحى ايران و افغانستان بود، زيرا قيام قندهار هدفمندانه 

ه بيگانه بود و چون هدف قيام روشن و معين بود، سر بود.هدفش رهايى مردم از سل 

انجام به پيروزى و موفقيت قيام کنند ان انجاميد. در حالى که شورش هاى رير هدفمندکه 

اکثراآ براى کاهش ميزان مالياتها و يا تعويض حکام و واليان مستبد صورت  رفته اند، 

سرکوب و ررق در خون شده  تمام ويا قريب بتمام  نها از  رف قدرتهاى حاکمه وقت

اند. مانند قيامهاى بلخ و اندخوى و بادريس و رور و بدخشان و سيستان و قيامهاى قبايل 

وبرضد  ١٧و ١٦پشتون در مصب رود کابل بر ضد دولت کور انی هند درقرون

ميالدى که همگى از جانب قشون های کيسرى ررق ١٨نادرافشار در دهه پنجم قرن 

 درخون شده اند.

ح هريک ازاين رخدادها و مبارزات دوامدار مردم افغانستان را درفصول شر

به جواب  قای چهره  ميخواهمم، اما قبل از ورود به فصول ديگربعدی ازنظر ميگذراني

را " ١٧٤٧افغانستان قبل از »دوران که  نما از پيروان خ  فکری  قای کهگدای

 .زمپردابعصرخوشبختی مردم افغانستان  می پندارد، 

 : مآخذ و یاد داشتها
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 ٨۶، ص ١پ روشسسکی، کشاورزی و مناسبات ارضی در ايران عهد مغول ، ج  -١

،۵٧  

  ٨٦، ص  ١پ روشسسکى ،همان، ج  -٢

سيسى هروى )سيف بن محمديعقوب الهروى( ، تاريخنامه هرات ، چاپ پروفسور  -٣

رضا ]شماره صسحات درچاپ  ٨١قمرى ، کلکته ، ص ١٩٦٢محمد زبير صديقى ، 

 با بامی فرق ميکند[سيسى عالوه ميکند که اضافه برکشتار عام مردم ، يکصد هزار 

 دختر ازهرات اسير بردند 

 ٦٣_ سيسی، تاريخنامه هرات، ص ٤

  ٢٥٧، ص ١٢ابن اثير ، الکامل ، ج  -۵

 ٠ ٢١٨، ص  ١، تاريخ جهانگشاى جوينى، ج ٣٢٤تحرير تاريخ وصاف ، ص  -٦

روز را دربر ست و ا ر در هر روز پنجاه هزار  ١٣ ان  جوينى ميگويد: شمار کشته

  ٠نسر ميرسد  ٦٥٠ر ٠٠٠کشته حساب شده باشد ، رقم مقتولين به 

 ،  ٥٨٠مستوفى، ص هللا تاريخ  زيده از حمدا -٧

  ٣١٩تحرير تاريخ وصاف ، ص  -٨

  ١٣٨، ص  ١جوينى ، ج  -٩

  ٢١٧، ص ١و. و. بارتولد ، ترکستاننامه ، ج  -١٠

  ٥٧ - ٥٥پ روشسسکى ، همان اثر ، ص  - ١٢-١١

  ١١٩، ص ١جوينى ، ج  -١٣

: ) در اين ویيت نه مردم است و نه  ندم ، نه خورش و نه  ٨٣سيسى هروى ، ص  -١٤

  ٠ ١٥٢( ص ٠پوشش

  ٨٧سيسى ، ص  -١۵

  ٨٣_سيسى ، ص١٦

  ١٨٣سيسى ، ص -١٧

 ١٨٢،٢١۵سيسى ، ص  -١٨
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  ١١٠سيسى ، ص  -١٩

يمه قرن هستم هجرى ( افغانستان و افغان ، قبايل مسکون در در عهد سيسى ) ن -٢٠

سواحل رود هلمند تا کوه هاى سليمان و ب رف جنوب شرق تا رود سند و اتک را 

ميگستند و منظور از افغانستان در اينجا ، اراضى هلمند و قندهار بوده است . ) ديده شود 

 ٣٥تاريخنامه خود بيش از  ، الخ ( سيسى در ١٨٦و  ١٦٩: تاريخنامه هرات صسحات 

 بار نام افغانسان را بکار برده است . 

 ١٤٦سيسى ، ص -٢١

  ١٣٢ - ١٢٥، ص ١جوينى ، ج  - ٢٢

 ربيعى پوشنگى ، در مورد همينگونه خرابکارى هاى مغول  سته :  -٢٣

 ا ر کشت ديدنــد و  ر باغ و کــاخ

 و  ر رود و کاريز و هم بيخ وشاخ

 و همى کند نــيزهمــه ســوخــتــنــد 

 ز بيــــداد مــانــده  نــبود هيـچ چـيز

  ٧٧، احياء الملوو ، ص  ٣٩٧تاريخ سيستان ، ص -٢٤

، بنگاه ترجمه و  ١٣٤٨ابن ب و ه ، سسرنامه ، ترجمه دکتر محمدعلى موحد  بف  -٢۵

  ٤٣١، ص  ١نشر کتاب ، تهران ، ج 

  ٤٣٣ابن ب و ه ، سسرنامه ، ص  -٢٦

 ۵٨_۵٧، ص ١، همان، ج_پ روشيسسکی٢٧

، بيست و  ١٩٩، ص  ١٩۵، ص ٢مرتضى راوندى، تاريخ اجتماعى ايران، ج -_٢٨

  ٨٦پنج سده ماليات ، ص 

 شرف الدين على يزدى ، ظسرنامه ،زير عنوان سيستان ديده شود  -٢٩

  ١٩٥، ص  ٢راوندى ، ج  -٣٠

  ٤٣٥تاريخ ايران ، ترجمه کشاورز، ص -٣١

  ٢٦٧، ص ١ربار ، ج  -٣٢
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  ٧٣على ميرف روس ،. ديد اه ها ، ص  -٣٣

تاريخ ايران ، نوشته  روهى از مورخين شوروى ، ترجمه کريم کشاورز، ص  -٣٤

٤٣٣  

، ربار، افغانستان در مسيرتاريخ، ١٩٩- ١٩٥حبيبى، تاريخ مختصر افغانستان ، ص -٣۵

  ٢٨٢ص 

  ٣٠٦ - ٢٠٤کابل، ص  ١٣٤٦ربار ،افغانستان در مسير تاريخ، چاپ -٣٦

 ٧٢٦، ص ٢٠٠٣_ پس از هزار و چهارصدسال، چاپ ٣٧

  ٤٣٢دکتر شسا، تولدى ديگر، چاپ پنجم ، ص  -٣٨

 ٧٢٧، ص ٢٠٠٣دکترشسا،پس از هزار و چهارصدسال، چاپ  -٣٩

 ١١٢دکترشجاع الدين شسا، توضيف المسايل ، ص -٤٠

  ۵۵دیرام مشهوری،رگ تاو،ص -٤١

  ٤٣٢ ، ص ١٩٩٩دکتر شسا، تولدى ديگر، چاپ  -٤٢

 ٧٤٣، ٧٤٢،صص، ٢سال ج ١٤٠٠دکتر شسا،پس از-٤٣

 ١٠١_دیرام مشهورى ، رگ تاو، ص ٤٤

 ، پشاور١٩٩٩، چاپ ١١٥عبدالبارى جهانى، هرات، پشتانه او ستره لوبه ، ص  -٤۵

به حواله تاريخ  ١٨٧،ص ١٩٩٢سعيدى سيرجانى ، اى کوته  ستينان، چاپ سومد،  -٤٦

اى کوته  ١٨٥، نيزص  ٥٩٩ه ملى تهران، ص انقالب اسالم، نسخه خ ى کتابخان

  ستينان

، ٢سال، ج  ١٤٠٠، دکتر شسا، پس از  ١٨٨-١٨٧اى کوته  ستينان، حواشى صسات  -٤٧

  ٣٨٢دکتر شسا، تولدى ديگر، ص - ١٤ ٧٢٤ص 

  ٧٢٤سال، ص ١٤٠٠، پس از١٢٢، ٨٥احسن التواريخ ، ص -٤٨

  ٧٢٢، ص ، شسا٢٥٥، ص ٣ملک الشعرا بهار، سبک شناسى ، ج -٤٩

  ٤٨٢دکترشسا،تولدى ديگر ، ص -۵٠

  ٧٢٢، ص ٢پس از هزار و چهارصدسال، ج  -۵١
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  ٤٦، ص ١دیرام مشهورى، رگ تاو ، چاپ چهارم، ج  -۵٢

  ٧١٦دکتر شسا، همان اثر ، ص  -۵٣

  ٧٢٣، ص ٢، شسا، ج ٧٧، احسن التواريخ ، ص ٤٧٨، ص ٤حبيب السير، ج  -۵٤

  ٧٢٦دکترشسا، همان اثر، ص  -۵۵

  ٧٣٥، ص ٢دکتر شسا، ج  -۵٦

   ١٨٥سعيدى سيرجانى ، اى کوته  ستينان ، ص  -۵٧

تاريخ سياح مسيحى، کروسينسکى ، به تصيف و تحشيه فقيرمحمدخيرخواه  -۵٨

  ٥، ص ١٣٦٣،کابل

 ، ٧٠٩سال، ص  ١٤٠٠دکترشسا ، پس از - ۵٩

  ٣٧-٣٦توضيف المسايل ، چاپ پنجم ، ص  -٦٠

  ٧٧٤-٧٧٣، ص دکتر شسا،همان اثر -٦١

  ٧٧٢دکترشسا، همان ،ص  -٦٢

  ٧٧٠، پس از هزاروچهار صدسال، ص  ٤٢٠دکتر شسا، تولدى ديگر، ص -٦٣

  ٤٨، ص١٩٩٣على ميرف روس ، ديد اه ها و  ستگوها، چاپ  -٦٤

 ٣٣٣-٣٣٢دکتر شسا،توضيف المسايل،ص -٦۵

 ، ٤٧٠دکترشسا، تولدی ديگر، ص -٦٦

اران ما، از دومى و دو رنگى بيزار اند و در اين فرزانگان فرهيختۀجهان تصوف دي-٦٧

زمينه نکته هاى نغز وپرمغزى دارند که تکرار نها لذت بخش و موزنده است،از زبان 

 موینا بشنويم که ميگويد: 

 دومى ازخــود بـرون کـــردم ،يکى ديــدم دوعالم

 را يکى جويم، يکى  ويم، يکى دانم، يکى خوانم

 يا

 رو بـدر خانـقه اکنون نــپـردمـرغ زيــــــــــ
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 که نهاده است ، بهر مجلس وعظى ، دامى

 يا

 سخــت  ـيـــرى و تعـصب خامى است

 تا جنـــيــنى کـــار خـــون  شامى است

 جامی هروی   ويد:                      

 منف واعظ  زخرافات ، زروراى عوام        

 نتوانيم ، وليکــن  به دل انکـــــارکنيم

 فرزانه حکيم سنامى درباره دکانداران دين چنين ميگويد :

 وين  روهى که نورسيدستند       عشـوه جــاه و زرخـريــدستند

 مــاه رويـان تـيـره هــوشانند       جــاه جــويـان دين فــروشانـند

  شته  ويـا زبغـض يک ديگر      کـين فـالن ملـحد  ن فالن کافـر

 اهـل زميــن      از سـرجهـل و هـم از سـرکـين داده فتوا بخــون

 درنـسـاق و خــيانـت و تلبيس       در ـذشته به صد درو زابليس

 هـمه درعـلم سـامـرى وارند      از برون موسى از درون مارند

 عارف فرزانه فريدالدين ع اردر اسرارنامه ميگويد:

 ماندى و بوبکر ز نـادانى دلى پرزرق و پـرمکر       ـرفتار على

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

دکترشسا بر نست که: برترين خصيصۀ خدا جومی عرفای اسالم، جهانی بودن م لآ  ن 

است.عارفان ما خدا رادر مقامی بایتر ازجداميهای کنيسه وکليسا ومسجد می جويند و او 

ه او ميشمارند. عارف به همان اندازه درخرابات مغان را متعلآ به همه وهمه را متعلآ ب

نور خدا می بيند که در رواق کليسا و درمحراب مسجد می بيند وندای اين خدا  رابا 

همان رسامی در ميکده ميشنود که ميتواند در صومعه بشنود.  اه هم اصویآ اين ندا را در 

 صومعه نميشنود ولی در صسای خرابات ميشنود:

 چون راه ندادند مرا دوش       رفـتم به در ميکده، ديدم که فراز استدرصومعه 
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 از ميکــــده  واز بر مــد که، عـراقی        درباز تو خود را که در ميکده باز است  

برای اين عارف ، کسرودين بازتاب خدا وبيخدامی نيستند، راههای دو انه ای هستند که به 

 يک سرمنزل ميرسند:

 خواهی، از کسر ودين  ذرکن       ر سر عشآ 

 کانجا که عشآ  مدنه جای کسر ودين است

 يا

 اين همه جنگ وجدل حاصل کوته نظری است

 چون نظر باز کنی، کعبه وبت خان يکی است                                   

 وحافظ ميگويد:

 شايند!که در خانۀ تزوير وريا بگ       در ميخانه ببستند خدارا مپسند    

 وشاعر معاصر ما، ايرج ريشخند ميزند:    

 نعوذ باهلل از ن ق ــره های ديــدۀ شيخ        چه خانه ها که از اين اب کم خراب کند!

 از  ن نماز که خود هيچ از  ن نميسهمی        خــــدا چه فــايده  وبـهــره اکتساب کند؟

 که چون تــوابلهی او را خدا حساب کند!     تســـــاوتی نکـــند مـــرخـــدای عـالم را   

 فــقــيه شــهر به رفف حجاب مايل نيست       چــراکــــه هرچه کند حيله درحجاب کن

 زمن مترس که خـــانم ترا خ ـاب کـــنم        از او بتـرس که همشيره ات خ اب کند.   

هردو اثر از  ٣٣٣،صببعد،، توضيف المسايل ١٨،٢١۵)رو : درپيکار با اهريمن،ص 

 دکتورشسا(

کنت »، دیرام مشهورى ازقول ٧٦٨، ص ٢سال ج ١٤٠٠دکتر شسا، پس از  -٦٨

 ٣٠٠تا اواخرسل نت صسويه هنوز »سسيرفرانسه درعهد ناصرالدينشاه مينويسد:«  وبينو

آ از يک ميليون نسرمتجاوزميشد.  هزارخانوارزرتشتى درايران بودکه شماره افراد ن تخمينا

هزارخانوارزرتشتى درايران باقى  ٦٠سل نت قاجاريه وزمان فتحعليشاه بيش ازدر راز

ماند ... و امروزکه زمان سل نت ناصرالدن شاه است درتمام ايران اعم از زن مردو 

دیرام مشهورى، رگ تاو ، ص «)کودو بيش از هشت هزار زرتشتى يافت نميشود.



 53 ظهور افغانستان معاصر                                                        

درجاى ديگرى بحواله  ( مشهورى٨١،کنت  وبينو، سه سال درايران ، ص ٥٤

مالبهرام  برمشهورکه ادعاى رياست  ايسه مجوس داشت روزى »ميرزاملکم مينويسد: 

درمجلس بنده که چندنسرمردمان صاحب سوادحضورداشتند شکايت ميکردکه 

دريزدوکرمان بچه هاى ما را تمام کردند.زبس که بى مواخذه کشتند، به اين ورها ماندن »

کن نيست مگر اينکه حکم شاهنشاهى اين باشدکه هرکه  برى  برها دريزد وکرمان مم

حضار مجلس از اين حرف او خنديدندکه: « بگشد، عوضش راهرکه قاتل است بکشند.

جواب اين ادعا تو دهنى است. ديوان همايون چگونه ميتواندحکم شرع وحکم خدا راتغيير 

شتيان بسيارى از دم ( براثرسياست فاشيزم مذهبى، نه تنها زرت٥٧رگ تاو،ص «) دهد؟

تيغ روحانيت مسلمان  ذشتند، بلکه عده اى مجبور شدند به سايقه حب ذات ايران را به 

قصد هندترو  ويند. درعهدشاه عباس دوم درحآ يهوديان اصسهان نيزچنين حکمى 

هزارمسيحى  ٦٠صادرشدکه يا بايد مسلمان شوندوياقتل عام  ردند.براثر استبدادمذهبى 

 ( ٥٥يجان راه قسقاز پيش  رفتند.)رگ تاو ، نيز از  ذربام

  ٧٣٤دکترشسا، همان اثر، ص  -٦٩

 همان اثر، همانجا -٧٠

  ٢٨٢- ٢٧٣ربار، افغانستان در مسيرتاريخ ، ص -٧١

  ٢٨٩ربار، همان ص  -٧٢

  ١٠٢ -١٠٠سده ماليات ، ص  ٢٥شاپوريان ،هللا عنايت ا -٧٣

ضى حسن بلگرامى، چاپ نولکشور )بحواله حديقه ایقاليم مرت٢٩٠-٢٨٩ربار، ص  -٧٤

، اين م لب باتسصيل بيشتردر نج دانش )جغرافياى تاريخى شهرهاى ٣٤٦هند، ص 

 به نظر ميخورد.   ٤٧٥ - ٤٦٧، صص ١٣٦٦ايران(تاليف محمدتقى حکيم، چاپ 

،جى ، پى، تيت، سيستان ١٤٦، ص ١٣٦٤_ لکهارت، انقراض سلسله صسويه ،تهران٧۵

 ١٥٢ص  ١، ج
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 مدو مقالۀ

 

 )یا دوران خوشبختی؟(١٧٤٧افغانستان قبل از نگاهی بر

 بابُریان( )دوران مغول، تیمور، صفویان و

 

منشاء »]اين مقاله به ارتبا  م لبی به نگارش  رفته شده که  زيرعنوان    

 ميالدی(٢٠٠٤ماه اکتوبر ٣٧"درنشريه فروغ چاپ تورنتو )شماره « بدبختی افغانستان

ه نما"به نشر رسيده است. چهره نما باکمال بالهت نوشته ميکند: از  رف کسی بنام "چهر

برخالف آنچه دیگران می اندیشند، من بدین باورم که بدبختی کشورما نه ازکودتای » 

ثور. بلکه این روزهای سیاه محصول  ٨و ٧داودخان شروع شده ونه از روزهای 

 ١٧٤٧ه پنداشت من سال ریشه های ستبری است که درعمق افغانستان نهفته میباشد. ب

میالدی راباید یک روز شوم وسرآغاز تمام بدبختی های بیش از دونیم قرن وطن 

 رچه يک افغان بنام موسوی جواب محکمی به نويسنده مقنعه پوش داده است  «شناخت.

ماهنامۀ" مردم افغانستان" چاپ امريکا ونيز در افغان رساله  ٨٦و ٨۵که درشماره های 

درتورنتوی کانادا به چاپ رسيده است،  ٢٠٠۵پريل وجون وجوی وا ست)شماره  های ا

 ١٧٤٧اجتماعی مردم افغانستان قبل از -اقتصادی مگر من موضوع رااز زاويۀ وضعيت

 بررسی ميکنم.[

*  *  * 

چنانکه تاريخ شهادت ميدهد، تهاجم اقوام کوچ نشين مغول برسرزمين های شرق 

مون زند ی اجتماعی واقتصادی وتوليدی تغييرات ميانه ونزديک، ب ور کلی درتمام ش

واثرات مر باری داشت. هنگام هجوم مغولها بکشورهای متمدن شرق ميانه، اکثريت 

اهالی شهرها، دهات وقالع متصرفه که در برابر مهاجمين مقاومت ميورزيدند، قتل عام 

يگرفت. خانه های ميشدند ويا به برده تبديل ميگشتند. اموال  نها در معرض چپاول قرارم

ساکنين محل وبناهای تاريخی ويران ميگرديد.  نجينه های  رانبهای کتاب سوختانده شد 
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وشهرهای  باد از سکنه خالی  شتند. کسانی که به نحوی از انحاء زنده مانده بودند، دچار 

 فقر وفالکت شدند ودرخ ر دايمی ميزيستند.

قرار رفت، اکثراشراف  صنعت وتجارت ونيز زراعت در شراي  بسيار بدی

محلی ومالکان بزرگ وکوچک، امالو خود رااز دست دادند وبعضی از  نها نابود شدند. 

برخی اسير  رديده ويا روبه فرارومهاجرت نهادند وعده ای که باقی مانده بودند، موقعيت 

 سابآ خود را از دست داده بودند وتحت شراي  توانسرسايی قرار داشتند.

ول، بعد از تصرف اراضی وسيف وبرقراری تسل  خود، امالو صحرانوردان مغ

 متصرفه مالکين واشراف محلی را بين خود تقسيم کردند. 

م( ١٢٦۵-١٢۵٨هآ=٦۵۵-٦٤٨اين سياست حتی در دوران ايلخانان اول: هالکو)

م(  شدت بيشتر يافت. قسمت اعظم اراضی ١٢٨٢ -١٢٦۵هآ =٦٧٢-٦٦۵واباقاأن )

موقوفه جزو اراضی ديوان يعنی دولتی وامالو خاندانشاهی  متصرفه، از جمله اراضی

در ورده شدند. سرکرد ان قبايل کوچ نشين ، شاهزاد ان، « اينجو»مغول تحت عنوان

خاتونها، نويانها، وامراء از هر راز، از اميرتومان وهزاره وصده ودهه  رفته تا 

 ی ايلخان وکوچ صاحبان اق اع وسيوررال بر بآ سلسله مراتب فيودالی، بسرکرد

آ امالو بزرگ اراضی  نشينان ذينسوذ که به امور له داری راب ۀ نزديک داشتند، ضمنا

 شخصی، مراتف وشکار اه ها رانيزتصاحب نمودند.

وصول ماليات ازاراضی ديوان) دولتی( واينجو) اراضی سل نتی وخانوادۀ شان(، 

انجام ميگرفت. « ا عهمق»که درتمام ویيات بحد وفور وجود داشت. اصویآ ب ريآ

مقا عه کاران اساساآ ساکنين محل بودند که  بقۀ جديد مالو واشراف را تشکيل 

ميدادند.اين مقا عه کاران که م ممن نبودند در ينده نيزمجدداآ اززمين های اجاره ای 

ماليات اخذ خواهندکرد)رالبا آ درعهد قبل از رازان خان مقا عه برای يک سال اعتبار 

ا هنگام وصول ماليات دست به هر ونه تعدی ميزدند وچهاربرابراصل مقا عه داشت( لذ

را از اهالی دريافت ميکردند وهر زبراعمال رير مشروع شان نظارت صورت 

(  صاحب منصابان عاليرتبه ميکوشيدند که ميزان حآ المقا عه بيشتر  ردد ١نميگرفت. )

نسف شخصی وراه  سان ثروتمندشدن  تا رشوه های کالن دريافت بدارند. با درنظر  رفتن

به حساب اهالی زحمتکش وخزانه دولت، برعدۀ مقا عه کاران مدام افزوده ميگشت و 

درنتيجه هم ميزان حآ المقا عه وهم ميزان رشوه ها زياد تر ميشد.بگستۀ ابن هندوشاه 

 (٢«)خرابی وانهدام بيش از ابادی بود.» نخجوانی، 
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م( خودکامگی کامل ١٢٩۵-١٢٢٠هآ= ٦٩۵_٦١٧در دوره قبل از رازان خان) 

ورير محدود در وضف ووصول مالياتها،بمراتب بيشتر از دوره سلجوقی وعهد بعد از 

رازان خان بود. اخذماليات وخراج توس  عمال چنگيزيان به نحوه وشيوه می صورت 

آ با رارت  شکار وجمف  وری رنايم از  ميگرفت که وصول ان از رعايای م يف، ماهيتا

 (٣کشور دشمن تساوتی نداشت.)

در اوايل دوران پس از رلبه مغول، هيچگونه قاعده وقانونی در زمينه وصول 

( جوينی ٤ماليات وجود نداشت. هرقدرکه ميخواستند وهرچه ميخواستند، ميگرفتند.)

وکار خراسان در  ب اب واظ راب بود ونواير فتنه » هجری مينويسد:٦٤١دروقايف سال

التهاب وا رچه  ازمرور ازلشکرها پايمال بود، اما اهالی  ن مستاصل هاوتشويشها در 

کلی نگشته بودند.سبب  نکه ناحيتی يا ديهی که ايل شدی به مجرد اندو علوفه وده  ز 

کرباس يا رايت صد ز به نسبت هر موضعی راضی  شتندی ودست تعرض کشيده 

تندی از چهارپايان واقشمه کردند وديهی را که بحرب وقتال بکشادندی، ظاهر  نچه ياف

( دربسياری مواردهمان عامالن پيشين محلی ومقا عه کاران مالياتی ويا ۵«)ببردندی.

مالکانی بودند که بخدمت فاتحان مغولی در مده ميکوشيدند حسن خدمت ابراز دارند. 

شرف الدين بيتکچی)مامورمالی(نخست هرچه توانست برسم ماليات از »بگستۀ جوينی،

ق(وظلم وشکنجه وتعدی ٦٤٢( وسپس واردقزوين شد)ماه رمضان٦يز  رفت)مردم تبر

 (٧«)آه دود آحاد خلقان به اسمان میرسید.»رابرکبير وصغيربحدی رسانيد که 

سيسی هروی نيز درباره کارنامه های شرف الدين بيتکچی دررور چنين 

ت دست تعدی وزوربرآورد وبه قالنات)بیگار وکارهای شاقه( وقسما»مينويسد:

وعوارضات وتجبر وتحکم دیوانی رجال جبال غور را از منازل اوطان، جالء وطن 

 (٨«)فرمود...

وضف ماليات در دوران مغول بسيار دشوار تر و پيچيده تر از سراسر قرون 

وس ی بود. اصویآ کشور هايی که لگد کوب سم ستوران چنگيزيان شده بودند، ديگر 

ت بپردازند. روستاميان بکلی بينوا و درمانده شده بودند قادر نبودند مبالغی را برسم ماليا

و درحد نهامی فقر و تنگدستی قرار داشتند. اکثر دهقانان و کشاورزان ماليات عقب افتاده 

داشتند و به همين سبب دسته دسته از زاد اه خود فرار ميکردند، چونکه در رير اين 

مر باراين روش خود کامگی تاثير صورت ممکن بود در صف برد ان قرار  يرند. 

ورارت ودزدی وبی بندوباری بيش از همه چيزموجب انح ا  بيشتر اقتصاد کشورهای 

مستوحه توس  چنگيزيان ميگرديد.در زمان شش ايلخان نخستين هالکومی، وضف اقتصاد 
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م( ١٢٩٠-١٢٨٠ق=٦٨٩-٦٧٩به نازل ترين حد انح ا  رسيد وبخصوص  ی سالهای) 

نخستين ايلخانان وبهره کشی فيودالی رير محدود وخامت اوضاع  براثر سياست مالياتی

 اقتصادی به منتها درجه رسيد.

رشيدالدين درجامف التواريخ خود منظرۀ سقو  وانح ا  اقتصادی را که 

براثرشيوه های وصول ماليات ودريافت مکرر ماليات های خودسرانه وپرداخت مواجب 

به عهدۀ خزانه داری های محلی ) « ات وحوالهبر»خدمتگزاران ووامهای دولتی بوسيله 

که مبلغ برات راميان رعايا تقسيم ميکرده اند( به خوبی ترسيم کرده است. فق  چند نمونه 

از نوشته های رشيدالدين که  رزالعمل ماموران ومحصالن را درحصول مال وخراج از 

 م:روستاميان، قبل از اصالحات رازان خان مجسم ميسازد، نقل می کني

در دوران قبل از رازانخان، برای وصول ماليات وعوارض  ونه  ون، هر 

 ن حاکم درسالی دوقبچور)ماليۀ مواشی » ویيت را به حاکمی به مقا عه ميدادندو

وسرانه( ودر بعضی مواقف بيست وسی قُبچوررا از رعيت بستدی... وبه هروقتکه ايلچی 

 مدی بدان بهانه حاکم قبچور قسمت کردی جهت مهمی يا م البۀ مالی ومايحتاجی بویيت 

وهرچندايلچيان بسيار ميرسيدند واخراجات وملتمسات ايشان بی اندازه می بود، حاکم 

بوصول ايشان شادشدی ونوبتی باسم وجه مهمات ونوبتی باسم علوفه واخراجات ونوبتی 

باسم تعهد وملتمسات قسمت ميکردی وبعضی در ن مصالف مصروف داشتی وبعضی 

يشتن بردی وبعضی بشحنه وبيتکچيان داده تا همدستان و واه دروغ اوشوند واز چندان خو

 (٩«)مال که از رعيت ميستدند، بخزانه نسرستادندی.

نه تنها حاکم مقا عه کار وبيتکچيان به عناوين  ونه  ون مردم را ميدوشيدند، 

رت ميکردند. بگستۀ بلکه ايلچيان نيز به بهانه های رنگارنگ روستاها واهل شهرها رارا

هرسال به بهانۀ ايلچيان چندين هزار زيلو وجامه خواب ورزران :» رشيدالدين  فضل هللا 

وأوانی و یت مردم می بردند وچهارپای دربارات مردم ميکردند وباری که بزيادت از ده 

آ در ن  سال بصدهزار زحمت معمور  ردانيده بودند بيک روز خراب ميکردند وا ر اتساقا

غ کهريزی بودی وچهارپايان درافتادی، خداوند باغ راميگرفتند وباضعاف بها ازوی با

هجری ، يکی ازمالکان به دهی بزرگ که  ٦٩١( همچنان در سنۀ ١٠« )ميستدند....

هرچند »فيروزاباد نام داشت رفت تا چيزی از امالو خود در ن ده بدست  ورد، ولی 

کدخدايان رابدست نتوانست  ورد وهسده  سعی نمود در سه شبانه روزهيچ  فريده از

محصل صاحب برات وحوالت ميان ديه نشسته بودند ودشت بانی ودورعيت را از صحرا 

 رفته بودند وبه ديه  ورده وبه ريسمان در ويخته ميزدند تا ديگران رابدست  ورند 
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آ ميسر نشد ومجموع  ن محصالن واتباع راعل وفه وماکولی جهت ايشان حاصل کنند وق عا

وعالسه وشراب وشاهد بايستی وازاين معانی قياس توان کرد که ديگر انواع ظلم چگونه 

 (١١«)بوده باشد.

بواس ۀ سوء تدبيرات واتالفات، اکثر رعايای ویيت جالی و ن کردند ودر » 

ویيت های رريب ، خان ومان ساختند. وشهرها وديه ها خالی ماند وبه هرچند اه ايلچی 

رايبان برفتی ايشان را بسيار زحمات رسانيدی واضعاف قبچور به جهت جمف کردن 

تعهداز ايشان بستدی وهر ز ميل نکردندی که به ویيت خويش روند واز ن ملک عظيم 

متنسر  شته بودندی وبا وجود چندان ايلچی که در اوقات مختلف جهت جمف رايبان به 

رد و نچه درشهرها مانده بودند، ا راف رفتند، هر ز رعيت را با مقام خود نتوانستند ب

اکثردرخانه ها  به سنگ بر ورده بودند يا تنگ باز کرده واز بام خانه ها  مدوشد کردندی 

وازبيم محصالن  ريخته وچون محصالن به محالت رفتندی، حرام زاده ای را باديد 

ات کردندی که واقف خانه ها بودی وبه ویيت اومردم را از وش ها وزيرزمينها وبار

وخرابه هاکشيدندی وا رمردان رابادست نتوانستندکرد، زنان ايشان بگرفتندی وهمچون 

 لۀ  وسسند در پيش انداخته از محله ای به محله يی پيش محصالن بردندی وايشان را 

بپای از ريسمان  ويخته ميزدندی وفرياد وفغان زنان به  سمان رسيدی وبسيار اتساق افتاد 

صل بربام رفته رعيتی رامی يافت و برعقب وی می دويد تا او ومشاهده کرديم که مح

رابگيرد، رعيت ازرايت عجز وبيچار ی چنان ميگريخت که خود را ازبام بزير می 

انداخت ومحصل بوی ميرسيد ودامنش ميگرفت وبروی رحم  ورده شساعت ميکرد 

دست داده بود  وسو ند مينهاد که خود را از بام مينداز که هالو شوی وچون اختيار از

 (١٢« )درمی افتادوپايش می شکست.

و دراکثرشهرها از بيم  نکه ايلچيان رابخانه های ايشان فرود نيآورند، درخانه » 

ها از زير زمين ميکردند وراه  ذرها باريک، تا باشد که ايلچيان  بچنان  ذر اه ميل 

يرون از  نکه زيلو)فرش( نکنند وفرود نيايند، چه هرايلچی که بخانه کسی فرود می  مد، ب

وجامه خواب  وتمامت  یت خانه پاره وکهنه ميکرد، هرچه ميخواستند برميگرفتند يا 

کوتلچيان ايشان می دزديدند و يا جمف کرده بتمامت ميستدند ودرهای خانه بجای هيمه می 

 (١٣«)سوختند.

 امير يساول)از» هجری ٧١٦سيسی هروی از چشم ديد خود ميگويد که درسال 

 رف  ايلخان حاکم خراسان بود( به اسم  نکه شاهزاده يسور) يساور( را وی خواهم 

کرد ، مبلغ سيصد هزارديناربرویيت خراسان قسمت کرد وپنجا هزاردرم برخلآ 
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شهرهرات نوشت وعمال خود را  ست که ميخواهم دريک هسته اين سيصدهزار دينار را 

عيد قربان از جمله نواب او يکی خضر  به خزينه معمورۀ من رسانده باشيد. در روز

ودوم فيروزبا پنجاه سوار به هرات  مدند وهم از  رد راه خلآ شهر را به زخم چوب 

وچماق مجروح  ردانيدند وخلآ را از مسجد جامف به تعدی کردن بسته بيرون  وردند 

راف وهر کس که ميگرفتند صد دينار ودويست دينار براو حواله ميکردند و در سوق وا 

قرب دويست تن را به شکنجه خسته وبيکار  ردانيدند. القصه روزديگر هنگام زوال مبلغ 

پنجاه هزاردينار ازاسکان هرات بستاندند وبند ان خدای وعزوجل چه درشهر هرات وچه 

 (١٤«)درکل بالد خراسان زبان بدعای بدونسرين امير يساول بکشادند.

قرن هشتم هجری) اوايل قرن چهاردهم  يکی از اقدامات نيک رازان خان دراوايل

ميالدی( اين بودکه ميزان ماليات وعوارض هرکس را مشخص ومعين  کرد وا ر 

خبرمی يافت که يکی از مقربان يا لشکريان او کایمی بزور يا متاعی را به قيمت ارزان 

اده ترم البه کرده است او را شديداآ مورد تعقيب قرار ميداد وبه ماموران خود دستورد

بود که هرچه ميخواهند به پول نقد بخرند.اصالحات رازان خان وصول مکرر مالياتها را 

منف ميکرد وصدور برات وحواله راموقوف اعالم نموده بود.مگر متاسسانه که در عهد 

برادران رازان خان يعنی در عهد الجايتو وسل ان ابوسعيد شيوه های اخذ ماليات 

 ه عهد قبل از اصالحات رازان خان بر شت.وعوارض وحواله جات دوباره ب

يکی از مالياتهای اصلی مغول ها، خراج يا ماليات اراضی بود که به جنس يعنی 

بصورت سهمی از حاصل زمين و يا در نواحی مجاور شهر ها، نقداآ ماخوذ ميگرديد. 

ده به اندازۀ « فرع»ميزان خراج در نواحی مختلف يکسان نبود و  اهی اضافه يی بنام 

وضف « قبچور » ( فاتحان مغولی مالياتی بنام ١۵درصد مبلغ خراج به  ن افزوده ميشد.)

کردند که نخست فق  ازصحرانشينان به مقداريک درصد از تعداد مواشی ماخوذ ميشد و 

 (١٦بعد ها بشکل ماليات نقدی وسرانه از روستاميان و شهريان  رفته ميشد. )  

ايکه درمدح عالء الدين جوينی،  مورخ ووزير پوربهاءشاعر خراسانی درقصيده 

هالکو سروده ، از فقروفاقۀ مردم خراسان که نتيجۀ سنگينی ماليات وسوء استسده های 

 مامورين مالی بود، اين ورميگويد:

 هـمـــه جهـــان متــفــــرق شــد ند و آواره   

 ز بی شــــــمار قاِلن و زبی شمار قُبُچور 
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زيه که علی الررم شريعت اسالمی نه تنها از مسيحيان ماليات سرانه يا ج

وزرتشتيان و يهوديان بلکه از مسلمانان نيز  رفته ميشد، برای پيروان اسالم بی نهايت 

آ و نقداآ  توهين  ميز بود.  ذشته از ماليات های ياد شده ، عوارض  ونا ون ديگری جنسا

ناميده ميشد و صرف نگهداری  «اخراجات » از روستاميان  رفته ميشد که در مجموع 

اميران و لشکريان و ماموران عاليمقام وايلخانان و ريره ميگشت. روستاميان می بايست 

« علوفه »و « علسه »برای اسپان جو و علوفه و برای لشکريان  ذوقه تهيه ميکردند که 

 (١٧ناميده ميشد و رله و شراب )تغار( پيشکش مينمودند.)

يودالی که در دوران مغول شدت يافت ، بر اثر شيوه سنگينی بار استثمار ف

خاصيکه در وصول ماليات ها بکارميرفت، سخت ترو تحمل ناپذير تر شته بود. ميزا ن 

خراج و سهمی از محصول که ميبايست عايد مالک ذينسف  ردد، معمویآخود کامانه معين 

کسانيکه  م( ١٢۶٠_  ١٢۴٩هجری =  ۶۵٩_  ۶۴٨ميشد. در فاصله بين سالهای 

مالياتها را نه پرداخته بودند، اعضای خانواده ايشان به برد ی فروخته ميشد تاقروض 

 (   ١٨ايشان به  لبکاران پرداخته شود.)

و عوارض متعددی که به نسف دولت معمول بود نيزکمتر « بيگار» سنگينی بار 

رکب( که )تهيه م« پستی » از ماليات و بروات و مانند  ن نبود. مثالآ عوارض 

روستاميان مؤظف بودند برای توقسگاه های پستی، يا مهمانی يا چاپار خانه ها و ايلچيان و 

به معنی اخص نيزکه عبارت بود از کار « بيگار»سران لشکری اسپ وخر بدهند. 

اجباری برای احياء و تنقيه قنوات و ساختمان قالع و کاخ ها و احداث جاده ها نيز بار 

روستاميان تحميل ميشد. در ضمن انجام اين کار ها هزاران نسر از  سنگينی بود که بر

روستاميان، جان خود را از دست ميدادند و چارپايان بيشماری نيز در زير پای ايلچيان و 

 ( ١٩خدمات رايگان پُستی سق  ميشدند. )

)نزول اجالل( از لحاظ روستاميان مصيبتی واقعی بشمار ميرفت. هر « نزوله»

ص مغول و يا مامور عاليمقام دولت که به شهر يا روستامی نزول ميکرد، امير متشخ

برای خود و همراهان و خادمان خويش ده ها منزل را اشغال مينمود.نوکران امير مغول 

هرچه از اموال صاحب خانه ها بدست می  وردند، می بردند و بگسته رشيدالدين حتی به 

خانه ها را مورد استهزا و سخريه قرار ناموس زنان دست درازی مينمودند و صاحب 

 ( ٢٠ميدادند.)
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آ خانه های خود را به حال محقر و نيمه ويرانه نگاه  روستاميان و شهريان عمدتا

ميداشتند تا امير و ا رافيانش در  ن نزول اجالل نکنند، ولی اين روش نيز سودی نداشت 

آ بال فاصله پس ازعزيمت يک نزول کننده ، بالی ديگ ری نازل ميشد، يعنی مهمان وعادتا

 ناخوانده ديگری جايگزين مهمان قبلی ميگرديد.

 مقيد ساختن روستامی به زمين مربو  به دوره مغول است.  بقه خراجگزار  

يعنی روستاميان و شهريان از لحاظ حقوقی ، مردمی واجد  زادی فردی شمرده ميشدند، 

نيز عمالآ وجود داشت. چون متصرف  ولی تابعيت و وابستگی رعايا در برابر فيودال ها

زمين بودند ، مالکين حآ داشتند تمام يا سهمی از خراج را به نسف خويش وصول کنند و 

 (٢١از اينجا است که ماليات مبدل به بهره مالکانه فيودالی ميشد. )

معروف بود و  بآ  ن روستاميان و ارباب حرفه و پيشه «  رح » رسمی که به 

ا و محصویت را به قيمتی نازل تر از قيمت بازار به خزانه دولت می بايست کای ه

تسليم کنند، بسيار سنگين و تحمل نا پذير بود.از جانب ديگر تجار و صنعتگران مجبور 

بودندخوار باری را که دولت به رسم خراج از رعايا  رفته بود چهار تا پنج بار  ران 

 (٢٢ناميده ميشد.)«  رح  »ترازقيمت بازارخريداری کنند واين معامله 

خالصه انواع مالياتی که مردم می بايستی در ول يک سال به سران وماموران 

مغول بپردازند ن  ورکه درجامف التواريخ رشيدی ، ودستورالکاتب نخجوانی وتاريخ 

وصاف  مده ، به بيش از پنجاه نوع ماليه ميرسيد. يک بخش مالياتهای شرعی بود مانند: 

خمس، جزيه و خراج، وبخش ديگر ماليات های رير شرعی وعوارض زکوة، عشر، 

محلی ازقبيل: تغار، تمغا، تابغور، تررو، نماری، بالررو،  یم، قبچور، قالن، شورپا، 

شلتاق، شناقص، شوسون، شيالن بها،ساوری، کرکيارق،  ش، بهره، نزول، علسه وعلوفه، 

ش، سالمانه، توقعات، تساوت جريمه، خانه شمار، باغ شمار، سرشمار، باج، پيشک

وتوفير، زوايد، اخراجات، تکليسات، تخصيصات، توزيعات، قسمات، مرسوم، مال، مال 

وجهات، متوجهات ديوانی وسل انی، حآ اینشاء، حآ التعديل، حآ التقرير، حآ 

التحصيل، حآ البيمانچه، حآ التوليه، رسم الحرز، رسم الوزراء، رسم الصداره، رسم 

م شحنگی و دارورگی، تسعير يا ارزيابی، تقدمه، چريک بيگار، وريره بود خزانه، رسو

 ( ٢٣که از رعايا با شکنجه وتعدی  رفته ميشد.)

فتوحات مغوین مؤقتاآ شيوه برده داری را احياء کرد. مجدداآ از کار برد ان به 

عهد ميزان وسيعی در  له داری ، پيشه وری و زراعت و بيگاری استساده ميشد. هم در 



 62 ظهور افغانستان معاصر                                                        

هالکو و هم در  راز قرن چهاردهم ، اسيران را به رسم برده در اراضی مستقر کرده 

وادار به کشاورزی ميکردند. صسوف برد ان را البته بيشتر اسيران جنگی پر ميکرد ، 

ولی عده ای بنده زرخريد نيز از برده فروشان خريداری ميشد که از هند و ريره جايها 

رتجارت برده در کشورهای  سيای ميانه وافغانستان رونآ می  وردند. در دوره تيمو

داشت، چناکه پس از هجوم تيموربه هندوستان، خراسان چنان از رالمان هندی اشباع 

خراسان از اسيران و برد ان هندی، هندوستان :» شده بودکه به قول دولتشاه سمرقندی 

م ( در ١۴٧٠= هجری ) ٨٧۵(  اسسزاری خبر ميدهدکه در حدود سال ٢٤«) شت. 

( ٢۵بازار برده فروشان هرات ساینه بيست هزار برده هندی وترکی فروخته ميشد.)

حتی مقروضی که قادر به ادای قرض خويش نبود و کسی که بدهی ماليات عقب افتاده 

 ( ٢٦داشت ، نيز ممکن ببود برده شودويا به قتل برسد.)

آ ) برای ربف اول ق  م( با اصالحات رازان  ١۴رن سيستم مالياتی مغول که مؤقتا

خان اندکی دست تعدی وجورحکام و مامورين ماليات را از  ريبان کشاورزان و رعايا 

سست کرده بود و بعد از ربف اول قرن چهاردهم دوباره بزمان قبل از اصالحات بر 

 شت ، در دوره تيمور نيز ادامه يافت. چه تيمور خود را جانشين چنگيز ميدانست و به 

را بميدان کشيد و بر « تزوو تيموری » ی از سياست چنگيز و ياسای چنگيزی ، پيرو

  بآ  ن عمل ميکر د.

در اين دوره بار ماليات هاى  ونا ون مستقيم و رير مستقيم باز هم پشت دهقانان 

و مردم زحمت کش را خم ميکرد . و ماليات هاى جديد عالوه بر ماليات هاى عهد مغول 

ق العاده و عوارض ميراب و محتسب و منشى و ريره اخذ ميشد. از قبيل ماليات فو

عالوه بر  ن کشاورزان مکلف به انجام خدمات اجبارى بيگار نيز بودند.تيمور خود پس 

از فتف هر شهرى ، خراج سنگينى بر اهالى وضف مى نمود ، چنانکه در تبريز و سيستان 

 ن پرداختند ، مردم شهر دست  و اصسهان چون مامورين ماليات وحشيانه به جمف  ورى

بشورش زدند و عده يى از مامورين وصول ماليات را کشتند، در نتيجه تيمور خشمگين 

 ( ٢٧) .شد و دستور قتل عام مردم شهر را صادر کرد

 رچه تيمور بنابر اوامری که صادر کرده بود متوجه وضف رقت بار دهقانان و 

اراضی از کشاورزان به مامورين و حکام کشاورزان بود و در مورد نحوۀ اخذ خراج 

خود دستوراتی داده بود که ا ر عملی ميشد کشاورزان ميتوانستند نسس راحتی بکشند ، 

 اما دست حکام و عمال خراج در عمل ، بجان و مال رعايا  زاد بود. 
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بهر حال در دوره تيموری ، اکثريت اص الحات مالياتی زمان مغول همچنان  

رعايا  رفته ميشد.حتی برخی مالياتهای جديد مانند : ماليات شکار ،  مروج بود و از

ماليات مرغ ، عوارض خبر خوش و ماليات های صد يک ، و صد دو ، صد چهار و 

« تره خانی» و رسم « تيول»و«سيوررال» ريره از مردم اخذ ميشد. رواج وسيف 

، در دوره تيموريان دست بارجرم از مجازات معاف ميکرد( ٩)امتيازی که دارنده را تا 

و دماغ صاحب سيوررال را در  رفتن و وضف انواع مالياتها بازميگذاشت، بدون  نکه 

چيز قابل تذکری به خزينۀ دولت وصول  ردد. به سخن ديگر رواج معافيت های مالياتی 

و موقوفه و خالصه ) « اق اع » و « تيول» و اداری و قضايی در زير نام سيور رال و 

( و ريره در دوره تيموريان درقرن پانزدهم موجب ضعف شديد حکومت مرکزی شاهی 

شد و حکومت را از وصول وجوه خراج و ماليات محروم کرد.ودرمحاکمات قضامی 

 وامور لشکری، مزيت و تسوق بارزی به اميران و مالکان و خوانين محلی داد.

بکثرت و تنوع مالياتی  از اسنادی که از اين دوره باقی مانده است ميتوان تا حدی

پی برد که بر زمين ها و صاحبان  ن تعلآ داشته است ، چنانکه مينورسکی نقل کرده 

قاسم بن جهانگير از بيش ازچهل قلم ماليات و عوارض  معاف بوده « سيوررال»است: 

 است. 

مال و » بنابرين سندصاحب سيوررال از ماليات و عوارض ذيل معاف شده است :

ماليات زايد( ، عوارض که بموجب «)اخراجات و خارجات»ات مستمر(، )مالي« جهات

)حآ عليآ « علوفه»حکم يا جز  ن وضف ميشود)عوارضات حکمی و ريرحکمی(، 

ماليات مخصوص پذيرامی سسرا و «)قُنُغال»برای مرکب ماموران حکومت(، 

)پيک های » ایغ»ماليات شکار( ،«)شکار»کار اجباری (،«)بيگار»ديگران(،

)راهنمايانی که مجبور « اآیم»اپارخانه يا ماليات مخصوص چهارپايان چاپارخانه( ، چ

بودند بدون  رفتن مزد بمامورين حکومت خدمت کنند و  نان را از دهی بدهی ديگر 

عوارض پذيرامی(، پيشکش )هدايا( ، «)ساُچآ»هدايا( ،«)ساوری»رهنمون شوند( ،

« مشتلآ»امروزپياده و سواره( ، و پياده )ماليات چريک بمعنی « زرچريک»

)عوارضی که در موقف مخصوص مانند رساندن خبرخوش از مردم ميگرفته اند(، 

؟ ماليات خانوار و سرانه( ، « ) کدوشمار»)به معنی ابداعات و اختراعات(، « احداث»

)ماليات « عيدی و نوروزی»؟ دخل و انعام(، « ) دست انداز»، « خانه شمار»

)يک دهم(، « عشر»)مداخل محصالن ماليات(، « حآ السعی » مخصوص سال نو(،

رله »حآ العمل وزير(، «)رسم الوزاره»)حآ العمل صدراعظم( ، « رسم الصداره»
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بزوراز رعيت به نرخ ارزان رله خريدن وبه قيمت بلند بر رعيت فروختن(، « )  رح

بمعنی معمول « )مساحت»)حآ بر وردماليات(، « ُحرز»؟ ماليات خريد(، «)ابتياعی»

اضافه و تساوت و »حآ التقويم کردن و مساحت کردن(، «)رسم الحرزو مساحت»خود(، 

هنگامی که مودی تقبل « تقبل»)؟ مالياتی که بابت تعديل نرخ تسعير ميگرفتند(، « تسعير

ميکردکه مالياتی را که از  رف محصل تعيين شده بود در موعد معين بپردازد نوع 

صد » ، «صديک » او وصول ميکردند(، ماليات معروف به  مخصوص از ماليات از

» و« مميز»و « کالنتر»)پليس امنيت شهر(،« حقوق داروره»، « صد چهار»و« دو

« سسره بها»مالياتی که برای اجتماعات اعياد ميگرفتند(، «)شيالن بها»، « صاحب جمف

اخراجات » فتند(، )مالياتی که برای کسانی که وسايل ضيافت را  ماده ميکردند، ميگر

)مالياتی که بابت مخارج نگهداری قالع و اص بل های « قالع و  وابيل و جوقه  اه

)مکلف کردن مردم بدادن  يور « مرغ»سل نتی و شکار اه های سل نتی ميگرفتند(، 

« قُبچور» بيگاری(، «)قالن»)مکلف کردن مردم بدادن  وسسند(،«  وسسند»اهلی(، 

شايد تررو باشد( « ) سررو» ماليات تحقيآ در باره جرايم(، «)وت رر»)ماليات مواشی(، 

و سايرتکاليف ديوانی يا م البات سل انی ياهرچه از راه ماليات بهر بهانه و عنوانی که 

 ( ٢٨ممکن بود، بگيرند. )

 اين روش با ايزاداتی چند در دوره صسوی دنبال  رديد. در دوره شاه  هماسب  

های ايران بوسيله مق عان و ب ور رير مستقيم اداره ميشد.  اول صسوی ، بسياری قسمت

و از حکام هدايا و عوارض و خراج ميگرفت. حکام نيز از افرادی که در قلمرو تحت 

نسوذ  نها زند ی داشتند ، ماليات و عوارض  ونا ون اخذ ميکردند. البته  اه  اهی مردم 

دادن ماليات معاف مينمودند. روی را در قبال نزول باليای  سمانی يا جهات ديگر از 

همرفته نرخ ماليات اراضی در اين دوره چندان سنگين نبود ولی به علت تحصيالت 

 ( ٢٩مامورين ستمکاره،  اهی به پنج برابر نرخ اصلی ميرسيد. )

 از  ب رودخانه و قنوات که ملکيت دولت شمرده ميشد ،ماليات اخذ ميگرديد.  

ن مغول و همچنين جزيه ايکه از اهل ذمه  رفته ميشد، در ماليات سرانه يا قبچور زما

دوره صسوی مرسوم بود. به همين ترتيب از کليه ساختمان های که در زمينهای دولتی بنا 

يافته بود ، ماليات دريافت ميشد. در  ن زمان کليه اراضی شهری متعلآ بدولت بود و 

 او و  وسسند و شتر و اسپ که در حاکم محل هم نماينده دولت شمرده ميشد. از  له های 

صحاری چرا ميکردند همچنان مثل زمان مغول و تيمور ماليات  رفته ميشد. اصناف و 

ی « تمغا»ارباب صنايف و حرفت هرکدام ساینه حقی بشاه ميدادند. اين ماليه همان 



 65 ظهور افغانستان معاصر                                                        

عصر مغول است. بيگار به معنای کار اجباری و مجانی رعايا و صاحبان پيشه معمول 

د و کسانی که در مواقف کار اجباری بحکام و مامورين پول ميدادند، از انجام بيگار بو

معاف شده می توانستند. هديه و پيشکش نيز برای دربار شاهان صسوی يک عنعنه بشمار 

ميرفت و معمویآ  ن را در روز نوروز و ميالد پيامبر به شاه تقديم ميکردند. نيم محصول 

به شاه تعلآ داشت . در زمان صسويان رسم تيول و اق اع برای پنبه و يک سوم ابريشم 

تامين حقوق سپاهيان مرسوم بود. سپاهيان و دسته جات قشون ، اراضی و امالو را به 

تيول ميگرفتند تا حقوق خود را از محل تيول ب ور مستقيم در يافت کنند. همچنان به 

اهيان تيول داده ميشد تا از علماء و قضات و امراء و اعضای خاندان سل نتی و سپ

 ( ٣٠محصول و عوايد  ن به جهت معاش و حقوق خويش استساده کنند. )

 اما اداره دولت بابری هند در افغانستان، موسوم به صوبه بلخ و صوبه بدخشان و  

صوبه کابل و صوبه قندهار بود.  رچه اين تشکيالت دايمی نبود، زيرا بلخ بزودی تحت 

يه قرار رفت و بعدها بدخشان استقالل خود را تأمين نمود و قندهار اداره حکومت ازبک

نيز بایخره بدولت صسوی تعلآ  رفت و تنها صوبه کابل تا نيمه قرن هژدهم در دست 

 دولت بابری هند باقی ماند.

محل  ٢٠بنابر ضب  پوهاند حبيبی ، صوبه کابل در عصر بابر بقول خود او

خی مساوی يک کرور و بيست و هشت لک دام داشت و عايدات  ن بيست لک شهر

ميشد. و بقول ابوالسضل همين صوبه از پامير و  لگت و سوات و بنيرو باجور تا قندهار 

و زابلستان وسعت داشت. و در عهد اکبرامپراتور هند، اين صوبه بدو سرکار کابل و 

 ن ) محل بود و ماليات ساینه  ٢٢قندهار منقسم ميشد. و سرکار کابل دارای 

نسر  ٢١٢ر٧٠٠نسر سوار و  ٢٨١٨٧)جنس( و  ١٣٧ر١٧٨( دام نقد و ٨٠۵ر۵٠٧ر۴۶۵

 دام نقد عايد داشت. ١٢ر ٧۵٨ر ۴١٠پياده بود و شهر کابل 

  ۶٠٠تومان )مجموعه قراء(ساینه  ٨١١۴محل و  ٢۴اما سرکار قندهار دارای 

روار رله خ ٣ر  ٧۵٢ر ٩٧٧اسپ بلوچی و  ۴۵ وسسند و  ۴۵ر ٧٧۵دينار نقد و  ٢٩ر

ر  ٢۶٠نسر سوار و  ١٣ر  ٨٧۵من رورن و  ٢٠من برنج و دو خروار  رد و  ۴٢٠و 

 نسرپياده ماليات ميداد. ٢٧

 مرحوم حبيبی از قول عبدالحميد یهوری مينويسد که در عصر شاه جهان از 

صوبه مملکت  ل بابر، چهار صوبه  ن يعنی کابل و قندهار و بلخ و بدخشان  ٢٢جمله 

کرور دام ، و از بلخ  ۶کرور دام ، واز قندهار  ١۶تان قرار داشته که از کابل در افغانس
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کرور دام ) هر پنچ دام مساوی به دو  نه بود( عايد بدست  ۴کرور دام و از بدخشان  ٨

 ( ٣١می  مد. )

 نتیجه:

از  نچه نمونه وار  سته  مديم، از روی انواع ماليات ها وعوارض حکمی 

شگردهای جمف  وری مالياتها که از سوی دولتهای مغولی وريرحکمی  وشيوه هاو

در  ول شش صدسال استيالی استخوانسوز از ١٧٤٧وتيموری وصسوی وبابری قبل از 

میزان خوشبختی)؟( مردمان خراسان اخذ ميگرديد، اکنون به  سانی وبخوبی ميتوانيم به 

 پی ببريم. ،١٧٤٧مردمان ساکن درافغانستان یا خراسان قبل از 

گمان اين قلم، مهمترين کلمه ايکه در دردوران سل ۀ يورشگران مغول وضف شد ب

است « ترکتازی» و وارد قاموس زبان فارسی وساير زبانهای من قه  رديد، همانا کلمۀ

که با شنيدن  ن مساهيمی چون: يورش کردن وکشتن وسوختن و ويرانکردن از  ن درذهن 

 دم را ازمغولها باز تاب ميداد.شنونده متبادر ميگرديد و تنسر عميآ مر

اقوام کوچ نشين « ترکتازی»مهمترين مقاومت وشورش در برابر تجاوز و

در قرن هشتم هجری = قرن چهاردهم ميالدی  خروج سربداران خراسانمغولی، همانا 

م( ازلحاظ وسعت ١٣٨١-١٣٣٧هـ =  ٧٨٣-٧٣٧خروج سربداران خراسان) است.

ن نهضت  زادى خواهى در خراسان و درشرق ميانه بزر ترين وازنظر تاريخى مهمتري

هاى قرن چهاردهم درايران   بوده است. اين نهضت بدون ترديد الهام بخش سايرجنبش

هاى سياسى همانند  کنند ان و هدف   و سيای ميانه بودکه از لحاظ وضف اجتماعى شرکت

سال  م( وقيام کرمان در ١٣٤٩هـ )= ٧٥٠بودند،مثل شورش مازندران در سال 

م( و قيام ١٣٦٥هـ ) ٧٦٧م(، جنبش سمرقند وحوزه رود زرافشان درسال١٣٧٣هـ)=٧٧٥

 (٣٢م(.)١٣٧٠هـ )= ٧٧٢ يالن در 

ا ر از دوران استيالی مغوین وتيموريان برکشوربگذريم،وبه دوران دونيم قرنۀ 

تجزيۀ کشورنظر اندازيم ، ميتوان  ست که درتمام دورۀ تجزيه ميان همسايه  ان ترو 

بار، مردم افغانستان مثل  ندم درميان دوسنگ  سياب خورد وخميرشده اند. وجان ومال ت

وع رض وحرمت و بروی شان پيوسته مورد تجاوز واجحاف زورمندان کوچ نشين 

 قرار رفته است.

دراين مدت دونيم قرن، ا ر بخش رربی کشور، در زير سل ۀ دولت صسوی ،در 

رقی کشورنيز،  تش جنگ وتجاوز درتمام  تش تعصبات مذهبی ميسوخت، دربخش ش
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مدت سل ه بابريان هند شعله وربوده است.موسس اين سلسلۀ ، بابر هر پيروزی را با 

سربريدنها وبرپاکردن کله منارهايی از جمجمۀ مخالسان ورارت اقوام مغلوب جشن 

ميگرفت و درکتاب خا رات خود ثبت ميکرد تا ياد ارافتخار ميز برای بازماند انش 

باشد، چنانکه اين روش را در لشکرکشی هايش برقبايل پشتون ازکابل تاننگرهار 

واز نجاتا سوات وباجور وديره جات ورزنی وکالت ومقر بدون استثنا بکار  رفت و ن 

 سنت را به بازماند انش به ارث  ذاشت.)رش:توُزو بابری(

 ١٦٣٧تا ١۵۵٧زدر دورۀ جانشينان بابُر،از کابل تا پيشاور،ا ر مردم قبايلی ا

سال يعنی برای مدت سه نسل پيوسته  ٩٠ميالدی در  ول مدت  ١٦٧٢تا١٦٦٦وبعدها از

عليه سل ۀ بابريان شمشيرزده اند وتخمين يکصدهزار انسان دراين جنگها قربانی شده اند 

، در بخش ديگر قلمرو بابری يعنی ازکابل تابدخشان وقندهار درتمام مدت استيال،خود 

ری يکی عليه ديگری دست به تو مه وکارشکنی ميزدند وبر ضد يکديگر شاهزاد ان باب

خود لشکر ميکشيدند وبا اين لشکرکشيها، لشکريانی که به نسف اين يا  ن شاهزاده 

شمشيرميزدند، بدون  نکه همديگر خود را بشناسند، قربانی هوس جهانکشامی شهزاد ان 

 ميشدند.

ابدخشان بيش از هستاربار لشکرکشی در  ول اين دونيم قرن فق  دربخش کابل ت

برای تصاحب قدرت ميان شهزاد ان واميران بابری وازبکان شيبانی صورت  رفته 

است،  يا ميتوان فکر کرد که هرلشکرکشی چقدر مصرف بکار داشته و تدارو  ن تا چه 

اندازه به اقتصاد وحيات روستامی مردم صدمه ميزده است؟ باری به کتابهای:  کابل 

 مدهای تاريخی،از مرحوم کهزاد، افغانستان درعصر کور انيان هند،از پوهان  وپيش

حبيبی،  افغانستان درمسير تاريخ ،از مرحوم ربار،تاريخ مختصر افغانستان ،ازمرحوم 

حبيبی، تُُزو بابری و مين اکبری يا اکبرنامه، تاريخ فرشته،تُُزو جهانگير، عالمگيرنامه، 

رين،حيات افغانی، خورشيدجهان، تذکرةایبرار وایشرار منتخب التواريخ، سيرالمتأخ

 خونددرويزه ،تاريخ مرصف، تاريخ شيرشاهی، وريره کتب اين دوره ن ر بيندازيد تا به 

اين حقيقت دست يابيد که م العه رخدادهای تاريخی سرزمين کابلستان تابلخ وتخارستان 

 ند.وقندهار و ننگرهار هنوزهم مو براندام  دمی راست ميک

هر جنگ ولشکرکشی ب ور  بيعی  دومصيبت عظيم به مردم پيشه ور و کسبه 

 کاران وتجارشهری ودهقانان برز ر روستامی  وارد ميکرد:
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درهنگام هرلشکرکشی صنعت کارات شهر مکلف بودند تا تير وژوبين  -١

وشمشيرو سپر وقمه ونيزه  ورکاب وزين وقيضۀ اسپ سپاهيان را  بدون مزدترميم ويا 

 ماده کنند، و بقه تجار مجبور بود مصارف خواربار وحقوق سپاهيان را بپردازند، زيرا 

 که سپاهيان وظيسۀ دفاع از شهريان را بدوش داشتند.

 بقه دهقان مجبور بود در  ول دوران لشرکشی ورفت وباز شت لشکر مواد  -٢

کشت به ثمر  علوفه وکاه وجوبرای اسپان لشکريان را از مزرعه خود تدارو کند، يا

رسيدۀ اوپايمال سم ستوران جنگی ميشد، بدون  نکه کسی بدادش برسد وخسارت مزرعه 

او را بپردازد، ويا درصورت عدم تحمل اين خسارت مجبور بود خود سالح بردوش 

  يرد وبه جنگی که برای او هيچگونه سودی دربر نداشت، شرکت کند.

تلسات انسانی خسارات مالی  بيعی است که اين لشکرکشيها، عالوه بر    

واقتصادی فراوانی  نيز دربرداشته است وقبل از همه نه تنها مردم يک قلمرومجبور 

ميشدند هربار به بهانۀ جنگ بادشمن به دولت ماليات وعوارض بپردازند، بلکه به 

امرزراعت ومالداری مردم شديداآ صدمه ميزد . بدون ترديد محصول کشت وکاريک 

وخرده مالکان وزمينداران بزرگ در جريان لشکرکشی از ميان ميرفت ساله دهقانان 

وبساکه  با زور ورلبه کشت زارهای دهقانان بجای علسچربه خورد ده ها هزاراسپ 

لشکريان  ميرسيد و رمه های مواشی صرف شکم جنگجويان اين يا  ن  رف در ير 

ديدند، بلکه زن ميشد ومردم بيچاره در اين کشمکش نه تنها خود روز خوش نمی 

وفرزندان ودارامی شان هم مورد دست درازی مهاجمين قرارميگرفت وبخاو سياه می 

 نشستند. 

قرن بيستم در ميان  روه های  ٩٠مثال ساده وزنده اين ادعا،جنگ های دهۀ  

متخاصم تنظيم های اسالمی درافغانستان است که نه تنها کشور را به ويرانه موحشی 

جان هزاران همو ن بي رف وبيغرض وبيگناه را نيز ازايشان  رفتند مبدل کردند، بلکه 

وبقيه را بی خانمان و واره کشورها دورونزديک نمودند. اين است سيمای خوشبختی 

 مردمی که  قای چهره نما وهمسکرانشان افسوس از دست دادن  ن راميخورند! 

 

  وتوضیحات مقاله دوم:مآخذ 

، وتحريرتاريخ وصاف وتاريخ  زيده،تاريخ ٢بخش  ،٢جامف التواريخ رشيدی، ج -١ 

 جهانگشای جوينی وريره مآخذ اين دوره.
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 ٣١٦، ص٢، بخش ١محمد ابن هندوشاه نخجوانی،دستورالکاتب، ج-٢

 ببعد ٦٦٠ص  ٢پ روشسسکی، کشاورزی ومناسبات ارضی در ايران عهدمغول، ج  -٣

 ٨٤سده ماليات، ص ٢۵عنايت هللا شاهپوريان، -٤

 ٢٦٩،ص ٢تاريخ جهانگشا، ج جوينی،-۵

 ٢٧٦-٢٧۵همان اثر، ص  -٦

 ٢٧٦همان، ص  ٧

 ١٧٤سيسی ،تاريخنامه هرات، ص  -٨

 ١٠٢٤، ص٢جامف التواريخ رشيدی، ج  -٩

 ١٠٢٩همانجا،ص -١٠

 ١٠٣٠همان، ص  -١١

 ١٠٢٩همانجا، ص -١٢

 ١٠٢٩همانجا، ص -١٣

نه هرات، ، روضات الجنات فی اوصاف مدي٦٤٩سيسی، تاريخنامه هرات ،ص  -١٤

 ٤٦٩بخش يکم، ص   

مالکيت ارضی و جنبش های دهقانی در خراسان قرون وس ی، چاپ اکادمی علوم  -١۵

  ١۶افغانستان، از من، فصل 

 همان اثر، زير نام جزيه و قبچور،  -١٦

 همان اثر، زير عنوان علسه و علوفه  -١٧

 ٣۶٠تاريخ ايران، ترجمه کشاورز، ص  -١٨

  ٣٨٢ش های دهقانی ... ص مالکيت ارضی و جنب -١٩

 ، زير ٢ببعد و نيز م لف السعدين سمرقندی ،ج  ١٠٢٩، ص ٢جامف التواريخ، ج -٢٠

عنوان قيام سربداران خراسان که بعلت سوء نيت يک ايلچی مغولی به زن دو برادر از 

 اهل باشتين بيهآ ،  ن قيام براه افتاد.
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  ۴٠٠،ص ١عهد مغول، ج  پ روشسسکی، کشاورزی ومناسبات ارضی در ايران -٢١

  ٣٨٠مالکيت ارضی...، از من، ص -٢٢

 دستورالکاتب نخجوانی، جامف التواريخ رشيدی، ومکاتبات رشيدی ونيز تاريخ -٢٣

ماليکيت ارضی وشيوه های بهره برداری از زمين درخراسان  » وصاف.و کتاب

 فصل سيزدهم. ٢٠٠٢از من،چاپ سومد،« درقرون وس ی

 ٣٢۴دی ، م لف السعدين، ص دولت شاه سمرقن -٢٤

  ٢٤٩،ص١اسسزاری ،روضة الجنات فی مدينة الهرات، ج -٢۵

، بيست و پنج سده  ١٩٩،  ١٩۵، ص ٢مرتضى راوندى، تاريخ اجتماعى ايران، ج  -٢٦

  ٨٦ماليات ، ص 

  ٣۶۴تاريخ ايران ، ترجمه کشاورز ، ص  -٢٧

سناد موجود اين دوره ، ، درا٢٢٨-٢٠٧خانم لمتون، مالک وزارع درايران ، ص  - ٢٨

 خوانده اند.« ع ای مخلد» سيوررال را به صست 

  ١٠٢- ١٠٠بيست و پنج سده ماليات ، ص  - ٣٠-٢٩

ببعد و نيز تاريخ مختصر  ٣٩۶حبيبی، افغانستان درعهد کور انيان هند، ص  -٣١

 ٢٠٩افغانستان ، چاپ سوم ، ص   

 ١٠کشاورز، ص پ روشسسکی، نهضت سربداران خراسان، ترجمه کريم-٣٢
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 ومفصل د

 قبایل پشتونومشخصات جغرافیای طبیعی وبشری 

 

 

 جغرافیای بشری قبایل پشتون:

دره ها وجلگه ها و واديهای جنوب هندوکش که رودخانه های رريونده ای از 

ميان  نها ميگذرد، ب ور عموم ماوا ومسکن قبايل پشتون است. دوقرن قبل محقآ 

ون تصوير بسيار جالبی ازاين دره ها وجلگه ها و قبايل مسکون در اين انگليسی السنست

دره هاترسيم کرده است، که  در نوع خود کم نظير است. من به اتکا به  ن بررسی 

 نکاتی دراين باره بازتاب ميدهم.

قراردارد.جلگه  دامانتا شاخه های شرقی سلسله کوه سليمان، سونگر بایتر از

جدا  داماناست که  اهی از  بلوچانسند وشمال سونگر ماوای متصل ساحل راست رود

 دامان خوانده ميشود، دامنه کوهای اينجا را «مکل واد»پنداشته شده وبه نام بلوچی 

بابر، میاخیل، گنداپور،  قبایلوشمال  قبیله ستریانیمسکن  دامانميخوانند. بخش جنوبی 

تعداد کمی سوریان غور ز دودمانا است که همه افغان)پشتون( اند. دولت خیل ومروت

 نيز در دامان زند ی ميکنند.

آ در امتداد مرز دامان نيز  )پشتون(، از جمله قبایل افغاندرشمال اين من قه تقريبا

سکونت دارند.درهمين امتداد سلسله سليمان ،  بنوو  خوست، دوراند که در  عیسی خیل

ه عميآ زمری، شیرانی، جاجی، وتوریقبايل   نرا از  رودُکرمکه ظاهراآ  در يک در 

 سلسله سليمان جدا کرده است، زند ی ميکنند.
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 قبایل بنگش، کوههای ودره هايی است که ٣٤درميان سلسله کوه نمک وسلسله 

در نها ساکنند. من قه قوم اخير تا جنوب سلسله نمک امتداد يافته حتی در ناحيه  ختکو

، جلگۀ پهناور وحاصلخيز ٣٤از سند هم ميگذرد. در شمال سلسله  Muckudمکد

در بخش جنوب و جنوب  قوم ختکواقف شده که حد شرقی  ن رودسند است. پشاور 

است، که در کوه ها نيز ماوا دارند  یوسفزیانشرقی جلگه ماوا دارند. بخش شمالی از ن 

تاشرق رود  یوسفزیاناز منا آ  نجا است. برخی از اقوام  بونیر وسوات وپنجکورا، 

قبایل متعلآ به قبايل معينی است که با نام عمومی  جلگه پشاور اند. بقيه سند موجود

 از  ن ياد ميشود. پشاوری

هندوکش تا سفید از جانب ررب به کوه هايی محدود است که از  جلگه پشاور

قبایل  امتداد دارد.بخش جنوبی اين کوه ها که ناهموار وبرهنه است به کوه) سپین غر(

قبیله اتمان خیل د. بخش جنوبی پوشيده از درختان کاج ومتعلآ به بای تعلآ دار مومند

امتداد دارد و در  پنجکورا واقف شده که تا باُجوراست. درررب اين کوه ها دره پهناور

است  جلگه پشاوردر ررب  دره رودکابلبای ميرود. هندوکش ررب تا برامد ی جنوب 

بلندی بخش رربی  ن برابر با وبخش شرقی  ن اندکی از پشاور بلند تراست، اما 

 است. کوه سلیمانسرزمينهای ررب سلسله 

آ به شمال وجنوب امتداد يافته است. ميتوان  ست که از  کوه های سلیمان ، تقريبا

مسير  پیواردرشمال تیرا)خیبر( )سپينغر(  رازشده وتا رسيدن به کوه های سفیدکوه

 ذشته به تخت سليمان کانیگرم از جنوب شرق  -جنوبی را می پيمايد. پس درمسير جنوب

ميرسد که از  ن نق ه ارتساعش به مقدار معتنابهی کاهش می يابد، چنانکه در پايان 

 جنوری برفی در جنوب اين نق ه نمی ماند. 

دارای عرض البلد  -بساصله شصت ميل -دیره اسماعیل خان، از تخت سلیمان

را نشان ميدهد. از اين نق ه  فت١٢٨٣١يک درجه وسی دقيقه است که ارتساع عمودی 

 رامی پيمايد. ُملتانکوه ها مسير جنوبی بسوی 

پيوسته است،  سلیمانکه به سلسله  لوگرو ننگرهاروکوه های  درۀ رودکابل

است.  جالل اباددرشرق کابل قراردارد .در ساحل راست رودخانه، به جانب ررب ميدان 

با تمام من قه مرتسف از جلگه ميدان  واقف شده که جگده لگو گندمک، جالل آباددرررب 

)سسيدکوه( واز شمال به درهآ سپینغرامتداد دارد، از جنوب به  خیبریانکابل تا کوه های 
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وادی ،به معنی «ننگنهار» ياننگرهار رودکابل محدود است که ننگرهار خوانده ميشود.

 نه 

 معنی ميدهد.(يعنی نُه ونهارايعنی نهريا رود  Nangاست.) در پشتو ننگ رودخانه

بای ميرود و بيشتر  غزنیودرجنوب ررب کابل درۀ  وینی باز ميشود که تا 

پاروپامیز)کوه های غزنی است. درررب اين دره، کوه های  وردک افغانماوای قبيله 

است، با دره هايی که مهمترين  کوه های سلیمانودرشرق، شاخه های مختلف  تاغور(

فرودمی  يند،  رود غزنیمی باشند. دو دره نخست تا رُمل زُ ، و لوگر، سپیگه، خوران نها 

جنوب گواشته، ، شمال مامیمی ريزد. همه رودهای ررب  آب ایستاده به آب ُزرُمل ولی

نيز به همان درياچه می ريزند. چنانکه من قه  ن محدوده   مقروشرق  ول البلد  غزنی

 ز تشکيل ميدهد.در بلندترين س ف، حوزه ای بدون کوه ولی نسبتاآحاصلخي

مرز معينی نيست وحوزه ميتواند  ُمقروناحيه ررب  وال البلد آب ایستادهدر ميان 

 بيشتر به جانب ررب  سترش يابد.

وکوه های  پاروپامیز)کوه های غزنی تاغور(اين من قه در محدوده کوه های 

رتسف وس ف م ترنکو ارغستانواقف شده است وميتوان  ن را به دره های  خواجه عمران

ميان دورودخانه تقسيم کرد. درهآ نخستين نه فراخ است ونه حاصلخيز وبه سوی ررب 

ه   ماوا دارند ودهانهآ  ن تا مجاورت قندهار امتداد می  ُدرانیانسرازير ميگردد. دراين در 

 ترنکو ارغستانچرا اه کوهستانی است. ناحيه ميان  شورابکيابد. درجنوب شرق  ن 

 وزمينهای واقف درميان  نها. ترکانیوُمقرنهای عبارت است از کوهستا

آ به سمت جنوب ررب درسراشيبی است. کالت غلزائی تا  مقراز دّره ترنک عموما

به سوی رودخانه وس ف مرتسعی که پيشتريادشد به  رف  پاروپامیزوهمچنان ازکوههای 

اين  بجز شمالی ترين نق ه -سراشيبی تدريحی دارد. ولی سراشيبیقلعه عبدالرحمن 

چنان معتدل است که ميتوان  ن را ميدان مواج خواند که تپه ها وکوه ها  -ناحيۀ  بيعی 

در ن پراکنده اند. ناحيه مزروع است ودر برخی جايها خوب زراعت ميشود، اما به 

صورت عموم خشک است وبه همين دليل زمينها بدون استساده مانده اند. وسعت اين دره 

زند ی  غلزیانحيه اندکی بيش ازاين است. دراين ناحيه درحدود شصت ميل و ول نا

 ميکنند.

امتداد يافته است. در ميان اين رود  کالت غلزائیاز کوه ها تا  ارغنداب

پيوسته است  کوه های پاروپامیزناحيه کوهستانی است که از شمال به  هلمندورود
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يه بی حاصل می رسد. بخش جنوبی اين ناح قندهارودرجنوب به نزديک عرض البلد 

وجز  نها درميان کوه ها صحراهای  الم، خاکریزاست. بخشهای ديگر مشتمل بر

قندهار حاصلخيز دارد که دارای درختان بادام ودرختان ديگر است. ناحيه پيرامون 

حاصلخيز وزراعت خوبی دارد. نواحی جنوب ضعيف تر وهرچه به سوی ررب می 

يکسر بيابان )منظور دشت  هلمندوی رويم کم حاصلتراست، چنانکه چندمنزل  ن س

را تشکيل ميدهد که  گرمسیرحاصلخيز است وناحيه  هلمندمارجه ( است. اما هردوکرانه 

به پامين  گرشکدرجنوب  ن است. درشمال از  سیستان از شرق وررب محدود به بيابان

پيرامون است. اين ناحيه ونواحی  ُدرانیان)ناوًه بارکزائی(ودرامتداد رود هلمند من قه 

  رشک در نزديک هلمند حاصلخيز واندکی دورترشنزار است، ولی بيابان نيست.

واقف  زمینداور ، ناحيه حاصلخيزرودخانه هلمند استبایتراز  رشک برکرانۀ ر

چندکوهی که به  ن سلسله پيوسته است  درشمال  ن است و پاروپامیزشده که کوهای 

سر سبز چهل تا پنجاه ميل به جانب ررب هلمند  قراردارد. اين ناحيۀ زمینداور درمحدوده

 سیاهبند ،کوه پاروپامیز، درپای  سلسله زمینداور سترش يافته است. درشمال ررب 

بيشتر  قرار دارد. اين ناحيه  بيعتاآ حاصلخيز وشاداب است، اما زراعت در ن اندو و

شويم  هرچه ازکوهها دورترمی فراهوشرق  سیاهبندچرا اه است. درجنوب ررب  

 من قه خشکتر ميگردد تا به بيابان پايان می يابد.

وچند ناحيۀ پيرامون  ن  فراهشهرکی مهم ونواحی  ن اندکی حاصلخيز است.  فراه

به صورت جزايرحاصلخيز در بيابانی بی حاصل واقف شده اند. اما ظاهراآ اين زمين به 

ه فاصله بيست ميل صورت  بيعی نامزروع نيست بلکه هرکجا  ب است حاصل ميدهد. ب

ايران امتداد خراسان به سوی  پاروپامیزدرشمال فراه کوه هايی را می بينيم که از سلسله 

درميان اين کوه هها واقف شده وکوههای   اسفزاريا  سبزواردارند. ميدان حاصلخيز 

، به ناحيۀ کوهستانی ديگری هرات ا راف  ن پوشيده از جنگل است. پيش از رسيدن به

های بلند  رفته اند که   يم که دريک جلگه پهناور واقف شده وپيرامونش راکوهبرميخور

مينامند که  اناردرهبخش های مختلف  ن از حيث حاصلخيزی متساوت است. اين ناحيه را 

 بجز -هراتتا  کالت غلزائیاند. در تمام نواحی ررب، از یوسفزیان باشند ان  ن اصالآ 

بزر ترين قبيله را  پشتون ی ميکنند که در ميان قبايل زندُدرانیان  -سياهبند وسبزوار

آ به سوی جنوب است.  تشکيل ميدهند. سراشيبی اين ناحيه عموما

ُزرُمل ونواحی ررب، پامين تر از نواحی ررب سلسله سليمان است،  قندهار

جدا شده  سرروضه واقف ودر جنوب با شاخه ای ازکوه سليمان از غزنیدرمجاورت 
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فرود می  يند، که مرز  گومل،  بقه به  بقه به سوی ورگون، وانهسرروضه، ااست.

به جانب ررب بسوی مسير عليای  کوه های سلیمانجنوبی  نهاست وهنگامی که از 

حدرربی  نها را تشکيل ميدهد. شاخه های کوه  رودگوملهمان رودخانه سرازير ميشود، 

جلگه ای کوچک درميان سليمان  ن نواحی را ازهم جدا کرده اند وهريک به صورت 

جو وسرو( است. نواحی يادشده مرتسف پوشيده از جنگلهای کاج وصنوبر)نوکوه های 

قبیله به  سرروضهوسرداست، ولی تمام اين شراي  درجنوب کمتر ازشمال ديده ميشود. 

به نام  جلگه اورگونتعلآ دارد، همچنان که بخش جنوبی  قبایل غلزی، يکی از خروتی

 وانهمتعلآ است.  فرُملیبه قبيله افغانی فارسيوان   اورگونه  نان است. متعلآ ب سراوبه

 [ تعلآ دارد. دمتانی ]دوفتانی؟به قبيله افغانان 

در پشت سلسله کوه ها، من قه کوهستانی  Wannaوانهدرررب 

درررب با  مامی سراشيبی دارد. گوملواقف شده که در شرق بسوی  Mammyeمامی

جدا شده است. درکوه های جنوب  آب ایستادهميرود از وضه سررشاخه ای که به ررب 

وُجز  نها واقعند  ترک غور،  دوچینه وجز  نها وجلگه های ُکندر، اوزدهمامی دره های 

آ به سوی   است. گوملکه سراشيبی همه شرقا

ز ا در ررب اينها، س ف مرتسعی است که سراشيبی  ن به سوی ررب بوده و

، صالح یسون ،کافرچاه است و راست، ونواحیجه عمران خواشمال وررب برکوه های 

 پشیناز اين س ف مرتسف به جانب  دّره بورشوردر ن واقف شده است.  توبهو سیونه داگ

وجلگه  قندهارپامين تر ولی مرتسف تراز  پشینقرارميگيرد.  توبهفرود می  يد ودر جنوب 

  بياری ميشود. رود لورا با بورشورايست نه چندان بارور. دره حاصلخيز 

از  ن جدا شده  است. از  توکتوبا سلسله  واقف و پشیندر جنوب  شال)کویته(

پامين ترجلگه ايست که درررب  ن ودر پامين س ف مرتسف  مستونگبلندتر واز پشین

مگر به  -است پشتون نشین رچه اولی عمدتا  -شال وپشینکالت قرار رفته است. 

، زمين به شالدارند. هردو حاصلخيزند، ولی از  تعلآنصیرخان  کالتشهزاده  بلوچ 

بای ميرود وخشک ميشود وهرچه به کوه نزديک ميشود  خوارلورگی هستگی به سوی 

بلند تر از  نامزروع ترميگردد وهرچند  ن سلسله کوه ارتساع زيادی ندارد، ولی بسيار

) بی دولهدشت شال  )سيوی( در جنوب است. ناحيه باير ميان خوارلور ی وسیوستان

 دشت بيينوايان( خوانده ميشود.
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قراردارد  چوتیالیو تُلوميدان  دّرۀ ژورهدر ميان اين سلسله ويک سلسله ديگر 

که هردو موضف اخير درجلگه پهناوری واقف شده اند که خاکی سخت چون زمينهای سند 

سپین بسيار تنگ تراست، ولی هردو حاصلخيزند وافغانهای  چوتیالی -تلاز ژوره دارد. 

 اند. پشتونهای پشیندر ن زند ی ميکنند، که قبيله ای از ترین

درشمال اين ناحيه واقف شده ونامش را از رودی که سيرابش ميکند  رفته  ژوب

است. سرزمين متنوعی است، ولی زراعت  ن اندو است. بخش های کوهستانی وبخش 

 درًه ژوبوبوته هاست. های  جلگه است. زمينهای بستر رودخانه پوشيده از درختان  ز 

کوه باز ميشود ودرشرق نواحی کوهستانی، زيرسلسله  گومل درۀدر شمال شرق به 

قبیله  بخشی از -هریپالقرار رفته است که شمالی ترين نق ه  ن متعلآ به سلیمان 

 اند که دربرخی جايها با کاکریانوسپس  بابُریاناست. درجنوب  ن بخشی از -شیرانی 

 اند.   در ميخته بلوچان

به بلندی است و پس از  ن بسوی  به سوی شمال تا حدود ژوب رو بوریاز 

 جلگه سندهرچند در دل کوه ها فرورفته ولی از دّرۀ تنگ گوملسراشيب است.  گومل

بلندتر است. بخش های شرقی ورربی نزديک کوه از بخش های  قندهاروشايد هم از 

 (١جانب ررب است.)مرکزی بلند تراند،ولی ارتساع بيشتر  ن به 

 :ورودخانه ها دره ها

 لوگرو میدانرودبار ن از  ريآ  سردتراست ويکی از کابلاز  غزنیس ف مرتسف 

سرچشمه  رفته  غزنیاز ررب وجنوب ررب  رود ترنکميريزد.  رود کابلبه 

 غزنیاز شرق رودُکرم ميريزد.  غندابمسيرررب وجنوب ررب را می پيمايد تا به ار

روان ميگردد.  رودسندسوی شرق وجنوب شرق وسپس جنوب تا جاری شده، به 

، از جنوب شرق رزنی روان شده بسوی شرق وجنوب شرق ميرود. همچنين رودگومل

از  نجا  معلوم ميشود که همه رودهايی که از پيرامون رزنی سرچشمه ميگيرند، مستقيما آ

بلندتر بودن س ف شرق سرازير ميگردند که اين دليل عمده  بسوی اراضی پست ررب و

می لوگراست. چنين مينمايد که س ف مرتسف رزنی از ررب  کابلنسبت به   غزنهمرتسف 

پيمودن می پيوندد. همچنين معلوم ميشود که پس از  سفید کوهوتیرا پيچد  وبه کوه های 

قندهار تاشمال ررب رزنی امتداد دارد نيز س ف مرتسف ديده  -دره ای که در ن جاده کابل

 (٢که تا کوهی درشمال ررب وررب کابل امتداد دارد.)ميشود 
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کابل برامد ی جنوبی هندوکش را از کوه های سليمان جدا ميسازد  درًه رودخانه

وچنان مينمايد که رخنه ايست بين دوسلسله وروز اری بهم پيوسته بوده اند.وسعت ميان 

ی اين دره را تپه اين دو سلسله در برخی جايها به بيست وپنج ميل ميرسد. جانب شرق

هايی  رفته اند که از کوهی به کوهی کشيده شده اند وبه سبب ازتساع بسيار کم نميتوان 

واقف شده است. واز  جالل اباد  ست که ادامه سلسله کوهها اند. در ررب اين تپه ها جلگه

برامد ی جنوبی   ن پس برجانب رربی تراين ناحيه چنان مرتسف ميگردد که درمقايسه با

در يک دره واقف ميشود. درحالی که درمقايسه با جالل اباد،  گندمک ا کوه های سليمان،ب

در مر ز ناحيه ايکه شرح داده شد روان است  رودکابل کوهی قراردارد. برفرازگندمک 

 شد تمام دره های اين بخش هندوکش دراين فضا  شوده ميشوند. وچنانکه نخست ياد

جاری است  کاشغراست که در ن رود بزرگ  ُکنر، باجورنخستين دره درررب 

بسيار رم است، اما بخش های بایمی  ن  ُکنرمی پيوندد. هوای ناحيه پامين  رودکابلکه به 

ررب بسوی قلۀ  -تا از  نها به جانب شمال به دره های تنگ منتهی ميگردند که چند

انی زند ی ميکنند در ميان قبايل مختلف پشتون، مردم کنرکشيده ميشوند. درکوند برفگير 

، مندور، درناحيه کنرخوانده ميشوند. در بيست ميلی ررب  دهگانکه 

ۀ بایتراز محل تالقی به رودکابل  Alingarرودالینگار می پيوندد. اين رود از يک در 

 وديگری الینگاردو رود ديگر  می ايد وشکل فالخن را بخود ميگيرد. يکی از رودها 

هريکی از اين رودها تا حدود بيست ميل در دل کوها  نام دارد. Alishingالیشنگ 

را تشکيل  لغمانوکوه های پيرامون  ن، ناحيه  جالل اباد جلگۀ روان است. اين رودها با

 ميدهند.

قلًه است. رأس  ن بسوی شمال شرق متمايل به  غلزیانماوای الینگار درهآ پهناور 

واز راست وچپش چند دره کوچک  است.در اين دره انواع حبوبات به دست می  يد کوند

 جدا ميکند. کنر باز ميشود. برخی ازدره ها را کوه های باريکی از دره های

درهآ کم عرض است ودره های کوچک کمتر دارد. ]مردمان  ن تا عهد  الیشنگ

امير عبدالرحمن خان بدين سابآ خود بودند وبعد از قبول اسالم من قه به نورستان مسمی 

 Tagawتگاواست. پس از  ن  غلجائیانماوای  اوزبین ب  ن درهآ کوتاه رديد.[ در رر

واقف شده است  که بخش پامينی  ن  رود پنجشیر ودر محل تالقی  ن با رودکابلبه بستر 

از همه دره های يادشده فراختراست. بخش های  تگاواست .  قوم صافیمسکن پشتونهای 

کوهستان تعلآ  Nijrowیکان نجرابتاجبایمی  ن  که باريکتر وکم حاصل است به 

 تگاوواوزبین دارد.دهانهآ اين دره از نواحی رربی  نها بلندتر است، اما مدخل دره های 
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 غوربند، پنجشیر، نجراب از همه بلندتر است. درحالی که کوهستان کابل تنها دره های

ه ، ناحيه ايست درجنوب کوهستان ککوهدامناز دره های زيبای اين من قه است. 

 (٣ازواديهای کوچک حاصلخيز تشکيل شده  است و در دامنه هندوکش قراردارد.)

 

 :درجنوب هندوکش نخستین جابجائی قبایل

باری ا ر به تاريخ قبل از اسالم افغانستان تأليف مرحوم کهزاد که در نوع خود 

يل کم نظير است نظر بيندازيم، به نظر ميرسد که افغانها)پشتونها( ازقديمی ترين قبا

) مو( ابتدا جیحونمهاجر ريامی اند که پس از مهاجرت از منا آ عليای سيردريا وشمال 

داب ادی های رود کابل و وادی رود اررنيا بلخ وسپس درجنوب هندوکش به و باختربه 

وهيرمند و وادی های رودخانه   ومل وُکرم تا سند متو ن شده اند وقرنها وسده های 

 غل  له داری وزراعت مشغول بوده اند.  متمادی دراين واديها به ش

قبل از ميالد متعلآ ١٤٠٠مرحوم کهزاد ، به شهادت سرودهای ويدی )که به  

« بهاراته»يا « بهارت» ياد ور ميشود و مينويسد:  «بهاراته»(، از قبيلۀ بزرگ -٤اند،

دوکش يکی ازقبايل خيلی مهم کتله  ريامی باختری است که بعد از فرود  مدن درجنوب هن

کابل( «)کوبها»وبرخی از راه های درۀ ارغنداب بعضی عشاير ن از راه وادی 

 (۵.« ) ومل(  به پنجاب انتشار يافتند «)گوماتی»)کرم( و« کرومو»و

آ  کهزاد براساس تحقيقات دانشمندان هندی ومنابف سانسکريت مخصوصا

نام ميبرد که  از جنگ ميان  ده قبيله  ريامی در منا آ جنوب هندوکش« مهاباراته»

 برخی از نها  تاهنوز نام خود را حسظ کرده اند:

ريشۀ نام اين قبيله در نامهای الينگار واليشنگ  -)نورستانيهاAlinas  الینا ها -١

 باقی مانده است.(

 )پکتويس، پختون ، پختانه(Pakthas  پکتها -٢

 )اهالی موجوده درۀ بوین(Bhalanas  بهاالناها -٣

  Chivas شیواها  -٤

 Vishanins  ویشانن ها -۵

  Anus  انوها -٦
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 Druhyus  دریوهوها -٧

 Turvasa   تورواشاها -٨

  Yadus  یادوها -٩

 )ساکنين اندوس عليا وباشند ان حواشی  ندهارا( Purus   پوروها -١٠

مانند قبيله معروف « پکتها»متذکر ميشود که   پکتهامرحوم کهزاد در مورد 

باختری است که پيش از عصر مهاجرت « ويدی»بايل معروف ، يکی از ق« بهارت»

قبل از ميالد که  راز  ٢٠٠٠تا  ١٩٠٠درجامعه  ريامی در باختر ميزيست. در حوالی 

دو حصه شده، شاخه می با قبايل  پکتهامهاجرت  رياها از باختر محسوب ميشود، قبيله 

ده »بايل پنجگانه( واتحاديه )يعنی ق پنکه جاناوعشاير ديگر که معروفترين  نها در جزء 

اسم برده شده اند، به جنوب هندوکش فرود  مده و بایخره در دامنۀ کهسار  «قبیله

)  «مسکن پکتها»ومنا آ دشوار  ذار جنوب شرقی  ريانا مسکن  رفتند و نجا را بنام 

(معروف ساختند. حصه ايکه مهاجرت نکردند، مانند بسا قبايل ديگر در باختر پختونها= 

 (٦به زند ی ادامه داده و در همانجا ماندند.)

ميگويد:  ن شاخۀ قبيلۀ پکتها  پکتهاکهزاد ازاينهم جلوتر  ام ميگذارد و در بارۀ 

به جنوب هندوکش فرود  مدند، در عصر ويدی در دره ها و دامنه  بخدی)بلخ( که از

و جا های  مستقر ومقيم شدند. سرودهای ريگويد درجنگ ده قبيله سپینغرهای دو رف 

ديگر از ايشان نام می برد و در جلد دوم سرودهای ريگويد ازشاهان پکتها از جمله 

)=توروهنی پشتو= شمشيرزن( وپيروزی او درجنگ با Turvayana« توروایانا»از

( نام و نشان اين قبيله باستانی کشور در مرور زمانه ٧مخالسين اسم برده شده است.)

ؤرخين بزرگ هرکدام  ز نها اسم برده اند. هرودوت پدر هميشه زنده ونمايان بوده وم

يا  «پکتیس»يا « پکتی»ق.م(از قوم ٤٨٦-٤٢۵مؤرخين، قرنها قبل ازميالد )

از هردو ذکرکرده است. « پکتیا»يا « پکتیکا»واز محل سکونت  نها  «پکتویس»

جغرافيا نگار مصری يک قرن قبل از ميالد از  نها به صورت ضمنی ياد  بطلیموس

ب رف جنوب پاروپاميزاد  قرار ميدهد. هرودوت در «  پکتین» کرده  وخاو  نها را

ميگويد: لباس واسلحۀ  نها از پوست وتير وکمان  نها بشکل ونمونه  پکتیس هامورد 

 (٨نام داشت.) « Artynteارتینت»محلی خودشان بود.رميس ايشان 

زند انی « پکتيکا»بنابرروايت هرودوت مؤرخ يونانی، چهار قبيله معروف در

 گندهاریها،اپاریتی ها، ستاگیدیها، و دادیکیها. داشتند: 
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بنابر پژوهش های مرحوم کهزاد،  باشند ان  :Gandhari گندهاریها  -١

 ندهارا،درسر زمينی که از کابل تا درۀ سند رااحتوا ميکرد، زند ی ميکردند.  ندهاريها 

جرت کرده اند. از  نجمله به حوزۀ رود بارها ازحوزه شرقی رود کابل به نقا  ديگرمها

)روداررنداب( يعنی در وادی قندهار مهاجرت کردند.  «هرااواتی»يا «سراسواتی»

 ندهاريها در  خرين مهاجرت خود به حوزۀ اررنداب، دراثر ورود کوشانيها به حصص 

 را با خود از اندوس عليا بودااز ياد ارهای مهم « Foفـو»کاسۀ آب جنوبی  ريانا، 

 (٩)پشاور( به وادی اررنداب بردند.)

وشايد همين کاسه ای باشد که تاچندی قبل درخرقۀ شريف قندهار موجود بود و 

مردم در ن پول خيرات ونذور خود را می انداختند و بصورت ديگ بزر ی از سنگ 

سياه است که  نجايش يک  او را دارد و در س ف بيرونی ديگ خ و  عربی حک شده 

ن صبغۀ تقدس داده باشند.  ظاهراآ نام قندهار شکل متحول ومعرب کلمۀ است تا به  

از  «قندهار»تواند بود، مگرمرحوم کهزادبر نست که: اسم موجودۀ «   ندهارا»

پادشاه دودمان مستقل پهلوا)نيمه اول قرن اول ميالدی( به ميان  مده است،  «گندوفار»نام

يا چيزی شبيه  ن «  ندوفار»عنداب به نام زيرا مشاراليه به اسم خود شهری در حوزه ار

 (١٠ساخته  بود. )

بقول مرحوم کهزاد، يکی از کهن ترين اقوام  : Satagydda ستاگیدیها -٢

وب ليموس هردو از  ن نام برده اند. هرودوت  نها رابا « هرودوت»کشورما است که 

اراکوزی اهالی با  ستاگیدیها ندهاريها مربو  وجزء يک ویيت ميشماردوميگويد که 

ايشان در کوه های پاروپاميزس « آندره برتلو»)قندهار(هم تماس داشتند.قرار نظر 

" بیلو« "وحوزه عليای هيرمند ونق ه ايکه حای رزنی در ن  باد است، بود وباش داشتند.

را سراغ ميدهد. بهرحال معلوم ميشود که ستا يديها « ختک»نام « ستک»در کلمۀ 

ند و لباس شان شباهت به  ندهاری ها داشت. حصه بایی بدن و مردمان مالدار بود

رانهای خود را اکثراآ برهنه ميگذاشتند. شمشيرکوتاه وراست استعمال ميکردند و بند  ن 

 را به  شانه چپ خويش وصل ميکردند.

قومی بوده که در دامنه های جنوبی سپينغرمی  :Aparitaeاپاریتیها  -٣

ژادهای افغانستان، ايشان را به استناد تذکار هرودت درعالقۀ درکتاب ن« بيلو»زيستند. 

پکتيا قرار ميدهد واين عالقه ايست که قسمت جنوبی وشرقی افغانستان راتا سواحل 

ها را عبارت از « اپاریتی»رودسند در برميگيرد. بيلو درکتاب فوق الذکر خود
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گ ومعروف پشتون است امروز يکی ازقبايل بزر« افریدیها»ها ميداند و«اپریدی»همين

 (١١که در دو رف دره خيبر زنگی دارند. )

هرودت محل اقامت ايشان رادر پکتيکا قرار ميدهد :  Dadiceaدادیکیها - ٤

وازاين معلوم ميشود که يکی از شعب پکتيها) پختونها( بودند وبا  ندهاری ها تماس 

 (١٢ميداند.)وپيوستگی داشتند. کهزاد اين داديک ها را عبارت از تاجيکها 

اما دانشمند معاصرافغان کانديدای اکادميسين انورنوميالی که در مورد نژادهای 

به تاجيک « داديک»تعبير نام  کهبه اين نظراست افغانستان  تحقيقات وسيعی دارد، 

هنوز هم يک قبيله از  اين نظر را قبول ندارد.وی ميگويد کهبیلو تعبير درستی نيست و 

 کویته بلوچستانواقف درجنوب قندهار و شرق  کاکرستاندر ميان « کدادی»پشتونها بنام

زند ی دارند.  قای نوميالی متذکر شد که ا العات مرحوم کهزاد ومرحوم حبيبی در 

ها که  نها را به تاجيک ها نسبت داده اند، کافی نبوده است واين قبيله به  «دادیک»مورد 

 زند ی دارند. وپشين پاکستان ۀ کاکرستانهمان نام ونشان تاريخی خود امروز در من ق

 

 جابجائی دوباره قبایل:

در اوايل قرن سيزدهم بر  خانچنگیزول بسرکرد ی حشيانه مغوتهاجم 

 همرزهای اروپا چنان خان تاسرزمينهای  سيای ميانه وافغانستان وايران و  سيای صغير 

وررا از دم تيغ کشيد، بلکه معمشهرها نگر بود، که نه تنها اکثريت ساکنان برانداز وويرا

عمرانات وروستاهای وشبکه های  بياری را نيزنابود کرد وهر ونه امکانات زند ی را 

در واديهای هموار از ميان برداشت . مردمان واقف درمسيراين  وفان برای نجات حيات 

ی خود اجباراآ به کوه ها و دره های صعب العبور فرارکردند ودوباره به زند ی  له دار

يکی از کتله های بزرگ اجتماعی که برای نجات خود از وادی  وشبانی روی  وردند.

های هموار به کوهستان سليمان فرارکردند، قبايل پشتون بودند که از  ذشته های دور با 

 شراي  دشوار  زند ی  دردره های وجلگه های تنگ و مرتسف کوهستانان  شنا بودند.

قرن  و پسرش شاهرخ دراواخر لنگتيمور مدن  رويکارانقراض مغول و پس از  

دوباره که توأم با  رامش نسبى و رونآ زند ى شهرى و کشاورزى است،   چهاردهم

ده »ها، با  اين مهاجرت شود.  هاى سليمان  راز مى  در ا راف کوه پشتون مهاجرت قبايل

بزر ى بازى شان از جهت زراعت نقش  شدن منا آ تازه توأم بود که در اقتصاد« نشين 

ها از قرن چهاردهم ميالدى از رف قبايل رلجامى و   کرد. مهمترين اين مهاجرتمي



 82 ظهور افغانستان معاصر                                                        

به ها قبيله ديگر  ابدالى، وزيرى، افريدى وختک ومهمند و شنوار،اورکزى وکاکرو ده

 (14)د. م  عمل

هاى شاداب ارغنداب و ارغسان و هلمند و  وادى قبایل بزرگ ابدالى)درانی(، در 

اسکان و متمرکز  رديد. اين  قبیله غلجائى در حوزه ترنک و زابلشدند و  متمکن هرات

هاى بزرگ ملى و فيودالى  ميالدى توانامى  نرا يافتند که به تشکيل دولت١٨قبايل در قرن 

  در قرن پانزدهم ميالدى قبيله لودى و دهاما قبل از اينها در چوکات وسيعى دست بزنند. 

د برسسل نت موفآ  رديد به واز  ن ميان قبيله لودى در هند  ندها قبيله ديگر به هند رسيد

آ قبيلۀ ديگری افغانو . درفصل برهبری شيرشاه سوری برسرير سل نت تکيه زند متعاقبا

 جدا انه درهمين کتاب از موفقيت های اين قبايل بحث خواهد شد.

رد از خيبر  ذشته وا یوسفزائى و غوریاخیلهاى بزرگ  در همان زمان قبيله

هاى شاداب  ن را تا حوالى سوات و بنير اشغال  منا آ شمالى پشاور شدند و دره

بنگش  را بدست  ورده و بعدها قبايل ديگر چون:« بنو» ،«مروت»قبیله ( 15نمودند.)

و ريره تمام اراضى سواحل راست درياى سند را  و ختک، اتما نخیل و داوؤد زى

 ( 16) بتدريج محل بود و باش خود قرار دادند.

آ اهالى سابآ منا آ را اخراج و  اين مهاجرين پس از استيال بر اراضى جديد قسما

آ در تحت تابعيت خود به امور زراعت وا ميداشتند و  اه  اهى عالوه بر منازعاتى  قسما

که در بين قبايل مختلف در سر تصرف بهترين اراضى در ميگرفت، يک سلسله 

پيوست و موقعيت  در عين همين موضوع بوقوع مى منازعات ديگر هم در داخل هرقبيله

ها اين معضله را از  قبيله را بحيث يک واحد اجتماعى ضعيف ميساخت. يوسف زامى

حل ميکردند. ظاهراآ دراوايل قرن شانزدهم بعد « شيخ ملى» ريآ تقسيم نامه معروف 

توس  يکنسر از  ها رلبه کردند، چنين تقسيمى ها ومتحدين  ن بر دیزاو از نکه يوسسزامى

لى صورت  رفت و بوسيله رميس بزرگ قبيله مذکور  روحانيان  ن موسوم به شيخ مآ

 ( 17ملک احمد در محل ت بيآ  ذاشته شد. )

 

 :ودفتر شیخ ملی سیستم ویش

يا )دفتر شيخ ملى( شامل تمام اراضيی بود که در شمال  «تقسیم نامه شیخ ملى»

ند( واقف ميباشد و در سمت شمال  ن قسمت مصب رودکابل و ررب اباسين)رودخانه س
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را که قبايل مذکور قبال در  ن جا زين شده بودند، در بر  سوات و بنیر و پنجگوره

 ميگرفت. 

و متحدين  ن مثل:  قبیله یوسفزائىکس از فروع  نامه، براى هر  بموجب اين تقسيم

نان براى سادات و و ريره يک يک ق عه زمين تعيين  رديد، همچ مندر، اتمانخیل، گدون

روحانيون که با قبايل مذکور همراه بودند نيز زمين داده شد. زمين هايى که به روحانيون 

ناميده ميشد و چنان ترتيب  رفته شده بود که براى  «سیرى»تخصيص يافته بود 

 بحيث ثالث واقف  ردد. « سيرى»جلو يرى از منازعات در بين هر دو دفتر يک 

قدم اولی بود که در راه انتقال از مالکيت دسته جمعى قبيله اين تقسيم در واقف 

بسوى مالکيت شخصى رؤساى مذکور برداشته شد و مالکان بزرگ و فيوداین سترگ 

ظهور نمودند. در ساحاتى که ملکيت فردى انکشاف يافت اصول ويش و تقسيم مجدد 

هاى دور  تنها در دره موقوت زمين بعد از هر چند سال که قبال معمول بود، از بين رفته

 ( 18دست که اقتصاد ابتدامى ) بيعى( داشت باقى ماند. )

( معلومات جا لبى بدست دفتر شیخ ملى) سیستم ویشپوهاند حبيبى، در مورد 

بن يوسف از عشيره سره بنى پشتون شیخ ملى معروف به  شیخ آدمميدهد و ميگويد که: 

ا در قوانين اجتماعى قبيله يوسسزامى در ر« دوترشيخ ملى»که مقام پيشوامى داشت کتاب 

م( بزبان پشتو نوشت. او براى اصول تقسيم زمين و مسکن و ١٤١٧هـ= ٨٢٠حدود )

چرا اه قوانينى بر اساس عدالت و مساوات وضف کرد که در  ن زمين زراعتى و  ب و 

ه سال ها تقسيم ميشد ولى بعد از هر د مراتف و دهات پشتون نشين بر عدد نسوس خانواده 

ها و نوعيت زمين زراعتى و سر  ب و پايان   بر حسب افزايش يا کاهش افراد خانواده

 ب، اين تقسيم تجديد ميگشت. در اين تقسيم تمام اراضى متعلآ به قبايل يوسسزامى به شش 

 تيپ بخش  رديد: 

 یوسفزى، -١

 محمد زى، -٢

 گگیانى، -٣

 داود زى، -٤

 خلیل، -٥

 مهمند.  -٦
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تقسيم ميشد. که حصه هر فرد را در  دفتر و برخه و پتىها به  ين تيپههر يکى از ا

ميگستند که بوسيله « ورشو»و در حصه چرا اه « وند»پتى يعنى زمين زراعتى 

)بخش( « برخه»داده ميشد و در هر « جرگه»يعنى قرعه در تحت نظر کلى « هیسک»

ميگذاشتند. و از  )تقسيم( ویشبيرون از « سیرى»مقدارى از زمين زراعتى بنام 

محصویت اين ق عه زمين براى امور عام المنسعه از قبيل دهل زنى جهت ا الع عامه و 

 )مهمانخانه ده( کار ميگرفتند.  حجرهم ربى و دیکى و  باخى و هم براى مصارف 

براى تقسيم مساکن و دهات نيز در دفتر شيخ ملى اين ور ترتيب بود که هر قريه 

هاى متعدد بنام  داراى حويلى «چم»ميگستند. هر« چم»ميشد که  نرا ها تقسيم  به محله

داشت و در « غولى»و صحنى بنام « کوته»هاى بنام  ا اق« کندر»بود و هر «کندر»

بانى( بود. و هرکندر تا مدت   يک مسجد و يک حجره و يک برج )براى ديده« چم»هر

 دو سال درتصرف يک خانواده ميماند. 

و تمام مملوکات ده ساله او را « بکرى وند»زمين زراعتى  حصه يک فرد را از

ميگستند. بعد از ترتيب دفتر، کاري که شيخ ملى در تأسيس « موتى»که درويش ميگرفت 

سيستم زراعتى و رفورم اجتماعى انجام داد، برخى از تيپه هاى فرعى ديگر هم از قبايل 

 ميناميدند.« بانده»رديدند که  نرا  باد ومزروع    هاهم ديگرافغانى تشکيل شدند و زمين

(19 ) 

از سده چهاردهم تا »خان ميگويد که:  محمد  صف سواتنويسنده تاريخ رياست 

م ابآ همان سيستمى که « دوترويش» هاى رياست سوات اصول  درعالقه ١٩٢٤

است، جارى بود. اين  ريقه تقسيم زمين عارضى معيارى « دفتر شيخ ملى»مشهور به 

سال و در  ٧معنى که در بعضى جاها در هر پنج سال و در جاى ديگر در هر بود، بدين 

( بدون شک اين سيستم تقسيم زمين 20« )برخى نقا  در هر ده سال تجديد تقسيم ميشد.

با کمى تساوت در ميان ساير قبايل پشتون بنا بر خصوصيات مشترو موجوده، معمول 

 بوده است. 

شان در مورد قبيله بريچ  ودمند و علمى ، ضمن مقاله بس ساکادمیسین رشاد

سيستم »قندهار راجف به تقسيم زمين در ميان ايشان مينويسند: « شورابک»مسکون در 

هاى  شوراوو مالدارى و زراعت است. در مالدارى  لهقبیله بریج ويش: وسايل توليد 

ه  وسسند و بز و شتر ملکيت شخصى افراد است و مراتف ملکيت عمومى قبيله شمرد

شود. همچنان زمين ملکيت عمومى قبيله است که براى مدت معينى در اختيار مولد  مى
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مستقيم )برز ر( قرار دارد. بعد از سپرى شدن مدت معينه دوباره زمين در اختيارقبيله 

 قرار ميگيرد. 

هم رواج داشت. و  شیگل شینوارو  باجور، یوسفزىسيستم ويش در ميان قبايل 

رايج است. قبيله بريچى شور اوو « سيستم ويش»تا اکنون هم  در ميان بعضى قبايل

 اند.  ايى است که تا کنون سيستم ويش را محسوظ داشته قندهار يگانه قبيله

، زمين)يا قسمت( زامى )خيل( معين است و براى اين تقسيم شور اوکدر 

 بالترييب اين پنج واحد موجود است: 

 نیکه گنى )اجدادى(،  -١

 درى(، پلرگنى )پ -٢

 کهول )دودمانى(،  -٣

 کورنى )خانوادگى(،  -٤

ها بزر تر و بخش  )خانوارى(بخش اجدادى زمين از تمام بخش کور -۵

از همه خوردتر است. هر سال بخش زمين هر يک از اين واحدهاى « خانوارى»

شود. و تمام افراد نرينه هر يک از اين واحدها )چه  قبيلوى، بر اساس قرعه تعيين مى

ر و چه رايب( در  ن زمين سهم دارند، و در صورتيکه يکى از افراد يک واحد حاض

است و ورثه « زامى»)خيل( فوت نمايد، سهم متوفى حآ تمام افراد منسوب به « زامى»

 حآ دخالت و تصرف  ن را ندارد. 

 در شورا وو )شور بک( سيستم تقسيم زمين )ويش( سه  ونه است:

خوله »عشيره زکوزامى و هندو زامى بريچ، رسم در ميان «: خوله ويش»رسم -١

رايج است و هر سال زمين مشترو عشيره بر افراد نرينه زنده تقسيم ميگردد. « ويش

ولو ا ر برخى از افراد نرينه، يک روز قبل از تقسيم هم بدنيا  مده باشند. زن در زمين 

 مشترو عشيره حآ سهم  رفتن ندارد.

رايج است. » مالتر ويش»بدلزامى، به اسم  در ميان عشيره« مالتر»رسم -٢

سالگى قدم ميگذارد، يعنى توان برداشت شمشير و  ١٢بدين معنى که وقتى پسرى به سن 

اش کمر ببندد. بنابرين درميان عشيره  تسنگ را پيدا ميکند، بايستى بدفاع از منافف قبيله
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شود. و همچنان زن  مىسالگى زمين مستحآ ن ١٢بدلزامى بريچ، افراد نرينه کمتر از سن 

 برد. از زمين مشترو  ايسه خود سهم نمى

)اسپ(: در قديم براى محافظت منافف قبيله از تهاجم و دست «  س»رسم -٣

درازى بيگانگان، در هر  ايسه پنجاه اسپ يدکى نگهداشته ميشد و هر يک از افراد قبيله 

برد و در  سهم مىکه براى چنين منظورى اسپ نگهميداشت، اسپ او نيز از زمين 

يافت. اين  صورتيکه مالک اسپ خود را ميسروخت، سهم اسپ بمالک جديد انتقال مى

 (21« )رسم فعال متروو شده است.

مناسبات  زراعتى در "در کتاب « ال، پ،  وردون»يک مستسرق شوروى بنام 

 پروسه انقراض ساختمان اجتماعى مبنى برملکيت»مينويسدکه: « سرحد شمال مغرب هند

ميالدى ادامه  ١٩-١٤اشتراکى قبيله و انکشاف مناسبات فيودالى در مدت  وینى از قرن 

يافت... در بعضى از منا آ پشتون نشين )مثل ختک ها و بعضى قبايل ديگر پشاور( 

بانجام رسيده بود.  ١٨اين تحول ب ور خاص سريف بود و ب ور عمومى در اواخر قرن 

ها و قبايل  ها، مومندها، اورکزامى ها، يوسسزامى وچىدر بعضى از قبايل ديگر، مثل بن

« ميالدى ادامه يافت. ١٩متعدد دامان باسرعت کمتر پيشرفت کرده و تا نيمه اول قرن 

(22) 

 هنگ و متوازى نبود، چنانکه   بدينگونه انکشاف اجتماعى در بين تمام قبايل هم

اشت که در خارج ازافغانستان توانامى  ن را د« لودى»در قرن پانزدهم ميالدى، قبيله 

-٨٥٥م=  ١٥٢٦-١٤٥٠موجوده در کشور هند دولتى تشکيل نمايد که تا قرن شانزدهم )

دولت سورى باقيادت شير شاه در هندوستان تشکيل  رديد.  ١٥٤٥هـ( و سپس در  ٩٦١

تا اين وقت مناسبات فمودالى راه خود را در منا آ سرحد  زاد قبايل پشتون باز کرده بود 

 قرار  رفته بود. « ها خان» له دست و اقتدار « هاى قبيله اى جر ه»در بعضى از قبايل  و

 

 جامعه شناختی قبایل:

جامعه شناسى تاريخى درافغانستان نشاندهنده اين امراست که جامعه پشتو زبانان 

و هاى هندوکش رربى يعنى رور  ها و کوهپايه  افغانستان که از قديم ایيام بيشتر در وادى

زابلستان ودرجنوب وجنوب شرق کشوردرا راف کوهستانات سليمان و سپين رر زندکی 

ابدالى، رلجامى، ترين، بريچ، ناصر،  ميکردند، ودر ده ها قبيلۀ خورد و بزرگ چون:

وردو ،مهمند، افريدى، شينوار،اورکزى،يوسسزامى،اتمانخيل،بنگش،ختک،جاجى، تورى، 
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پور، ميان خيل،  گيان، بابر و  ولت خيل،  نده عيسى خيل، وزير، مروت، خوستيان، د

هاى هموار  (، قسماآ خيلى ديرتر از ساير باشند ان شهرها و وادى 13ريره  منقسم بودند)

اند.  در بين منا آ کوهستانى تخت سليمان ازمدت  وینى،   وارد مرحله فيوداليزم شده

ده و ب ور کلى نظام زند ى برقرار بو« جر ه»مناسبات ما قبل فيودالى و سنت عنعنوى 

که يکی ازسنتهای قبايل پشتون در امر مديريت اجتماعی است « ها جر ه»دريد قدرت 

 قراردارد. 

آ يک « ها جر ه» است که « پدرسایرى»متعلآ بدوره « سازمان  ايسه مى»اساسا

در مجامف کم رشد براى حل و فصل امور  ايسه )بدون دولت مرکزى( تشکيل 

ه در ميان قبايل  ريامى در عصر ويدى و اوستا رواج داشته و در ميشد.سنت جر 

افغانستان هر وقتيکه در بين افراد قبيله بر سر استساده از چرا اه يا جنگل و يا 

برسراراضى قابل کشت و استساده از حقابه  ن در ميان پلوان شريکان و يا برسرتقسيم 

« بدل»از قبيل  الق يا ازدواج يا  ميراث ميان ورثه در يک خانواده نزاعى يا مشکلى

رخ ميداد، جر ه ريش سسيدان براى رفف رايله و صلف ميان  رف هاى در يرداير ميشد 

و برموضوع مورد نزاع حکميت وداوری صورت ميگرفت وهرفيصله اى که جر ه 

مينمود براى  رفين قابل احترام و مرعى ایجرا پنداشته ميشد. و در مواردى که قلمرو 

يا چرا اه و مرتف قبايل مورد تهاجم دشمن قرار ميگرفت، جر ه ريش سسيدان  زيست

قبايل تدوير و اجراى تصاميم جر ه بر تمام اعضا و افراد قبايل شامل جر ه واجبى 

شمرده ميشد و در صورت تخلف از تصاميم جر ه ، براى متخلف جزاهاى سنگينى 

و دارامى و حتى محکوميت متخلف به  قبيله و  تش زدن خانه  مانند: تبعيد از سرزمين

مرگ را در بر داشت و ظاهراآ اين نورمها تاهنوز هم درميان قبايل مسکون دردو  رف 

 بقوت خود باقى است.« خ  ديورند»

نقش مهمى ايسا ميکنند. البته « ها جر ه»در کشور ما هنوز هم در ميان قبايل 

حالت ساده ابتدامى که شکل خالص ها نيز از متناسب با رشد مناسبات فيودالى، جر ه

قبيله را داشت، بيک شوراى اشرافى و فيودالى قبيله يا من قه « ريش سسيدان»مشورتى 

هاى افغانستان هم تشکيل  خان( دولت تبديل شده رفت.از قرن هژدهم ببعد )عهد مير ويس

ت ها را روى مسايل مهم ملى، به عنوان يکی از پايه های مشروعيت قدر  اين جر ه

برسميت شاختند و به  ن اعتبار بخشيدند. ويکی از زمينه های مساعد برای اعالم  زادی 

 از زير سل ه بيگانه  ان وعامل موثردرتشکيل دولت معاصر افغانستان بوده است.
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 شاخصه های اجتماعی قبایل پشتون:

 عمده ترین مشخصۀ پشتونها پشتونَولی است.

 پس پشتونولی چیست؟ 

عشق به  مجموعه يی از  داب ورسوم پسنديده و اه ناپسند چون: به پشتونَولی 

آزادی، وفاداری به دوستان، قوم دوستی، مهمان نوازی، شجاعت، تسلیم ناپذیری، 

: انتقام همچنان خصايلی از قبيلو )ضديت با سل ۀ بيگانه(میهن پرستی وبیگانه ستیزی

فشردۀ مهمترين ازرشهای  ، ا الق ميشود. به توضيفیا بدل، غرور و خودبرتر بینی

مهمان نوازی، انتقام یا بدل، ننواتی یا پناه بردن بکسی برای  اجتماعی قبايل پشتون يعنی

با توجه به تحقيقات قيمت شفاعت وحمایت ،عشق  به آزادی، شجاعت واز خودگذری 

دارمردم شناسی محقآ ودپلومات نامدار انگليس السنستون که دوقرن قبل در باره مردم 

 غانستان نموده ، پرداخته ميشود.اف

 

 مهمان نوازی:

يکی از بارزترين مشخصات افغانها، مهمان نوازی است واين صست يکی 

ازافتخارات ملی  نان بشمار ميرود. هرکه مهمان نوازنباشد،  ويند که افغانيت يعنی 

ی با ندارد.هرکس ميتواند بدون تساوت از اين حآ استساده کند. ا ر مسافر «پشتونولی»

دست خالی در سراسر کشورسسر کند،  رسنه نخواهدماند،  رچه شايد در شهرها چنين 

نباشد.برای يک افغان تحقير ميزتر کاری از اين نخواهدبود که کسی بزور مهمان او را  

از خانۀ اش بيرون ببرد. در چنين صورتی خشم ميزبان برکسی است که مهمان را وادار 

 به رفتن کرده است.

ناه بردن وحمايت خواستن،از رجال وشخصيت های با اعتبار محل يک رسم پ

رسم بخصوص افغانی است. ا ر کسی از شخصی توقف وخواهش مهمی داشته باشد، به 

خانۀ فردصاحب رسوخ محل رجوع ميکند وتا بخواهش وتوقف او جواب مثبت نگويد، از 

َرد تقاضای مهمان  نشستن برفرش يا از خوردن  عام صاحب خانه خود داری ميکند.

صدمه ای برشأن ومقام صاحب خانه است. اين رسم چنان قوی است که فردی که بيم 

دارد بزودی  رفتاردشمن ميشود، به خانه شخص ديگری داخل ميگردد واز او پناه 

وحمايت ميخواهد وصاحب خانه هم برای  نکه مهمان برفرش او بنشيند ويا دست به 
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يا حمايت خواه( را می پذيرد.  میارآوردهشخص"دخيل")   عامش ببرد نا زير تقاضای

صاحب خانه  تنها هنگامی از پذيرش تقاضای ميار ورده )حمايت خواه(، خود داری 

ه  ميکند که يا از هر ونه مداخله ای ناتوان باشد و يا وجود شراي ی، مداخله او را ناموج 

ی  ورد. حمايت خواه سازد. چنين عملی، حمايتخواه را درحمايت صاحب خانه درم

ا رچه دشمن سرسخت ميزبان باشد، تا درحمايت او است درامان است. اين اصل 

به ميان می  ورد. با  -هرجرمی که داشته باشد -ضرورت تأمين امنيت شخص فراری را

همين خا رجمعی اتساقات بسياری مانند فراردادن يک زن يا قتل وفرار ودخيل شدن در 

حساظت از ننواتگرمحدود به حوزۀ روستا يا من قه است وبيرون  اولس ديگر رخ ميدهد.

 ( 23از  ن محدوده رعايت نمی شود.)

است. واين رسمی که زنی چادرش  چادر انداختندشوار ترازپناه خواستن، رسم 

را در جلوپای مردی هموار کند ويا به منزل يک افغان چادرش را بسرستد واز او برای 

ری وکمک بخواهد. درچنين صورتی برمرد واجب ميگردد تا خود ويا خانواده اش يا

خواستۀ زن را هرچه باشد بر ورده سازد. اين رسم  رچه به قوانين مهمان نوازی 

پشتون »ارتبا ی ندارد،مگربه قانون برتری ارتبا  ميگيرد که در ميان افغانان به 

مايت سردار پاينده معروف است. مادر زمانشاه ملکۀ تيمورشاه با همين تدبير ح« والی

خان را برای به سل نت رساندن پسرش جلب کرد وبا حمايت او زمانشاه برسرير 

سل نت قرار رفت.] با اين همه اهميتی که پشتونها به زن قايل اند،متاسسانه براثرتسل  

ذهنيت مردسایری درجامعه، پشتونها تاهنوز به دختران خودحآ نمی دهندهمسر زند ی 

کنند، بلکه دختر مجبوراست به شوهری راضی باشدکه پدربرای او را خود انتخاب 

انتخاب کرده است. بيسوادی بشدت درجامعه پشتون رواج دارد، واين علت عمده ايست 

 که مانف رشد وشکوفامی فرهنگ وارتقای س ف شعور اجتماعی درقبايل  رديده است.[

 شجاعت:

اهی زنی يک تنه با لشکری خود نيز کم نظيراند و  شجاعت ودالوریافغانان در

، کتابی حبیب هللا تــژیمی جنگند. دراين مورد يک مثال تاريخی کافی خواهد بود. دکتور

، که اثری است تحقيقی مبتنی براسناد وشواهد کتبی و تحقيقات « پشتانه»نوشته بنام 

به پژوهشگران داخلی و خارجی در باره پشتونها با نتيجه  يريهای علمی. اين دانشمند 

 ملک حمزه)تاليف پير معظم شاه( مينويسد که: « تواریخ حافظ رحمت خانی»مالحظه 

 يکی از مشران قبيله  گيان که با قبيله دیزاو دشمنی داشت، از دو به به کابل رفت و

پيشنهاد ملک حمزه را   بابر را تشويآ نمود تا بر قبايل مصب رود کابل حمله کند. بابر
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که محل بود و « کالی پت»دوابۀ پيشاور رفت و بعد برمن قۀ پذيرفت و با لشکری به 

شاه »و« داراپوری»باش  ايسۀ عمرخيل دیزاکها بود حمله برد و تمام افراد نرينۀ دهات 

 قبايل دیزاو را قتل عام کرد و مال ودارامی مردم  ن دهات را به رارت برد.« پوری

مقاومت وشجاعت يک زن تواريخ حافظ رحمت خانی دراين کشتارهای بابُر از

دلير افغان از قوم دیزو ياد وری ميکند که يکی از بهترين روايت های تاريخی در بارۀ 

زنان افغان بشمار ميرود. "تواريخ" ازجزميات حيات اين زن چنين ميگويد: عبدالرزاق 

در فارسی = شاه پری(، وقتی به « ) شاه بوری»عمرخيل دیزاو دختری داشت بنام 

رسيد، لباس مردانه می پوشيد و با جوانان به هواخوری  بيرون ميرفت، اسپ  سن بلوغ

سواری ميکرد و تير اندازی مينمود.او خوستگاران زيادی داشت مگر شوهر نميگرفت، 

 ومی سپاه سایر دلزاکها بود. شاه بوری سرانجام با يکی از جوانان قبيله دیزاو بنام  

 رستم عروسی نمود.

، هنگامی که لشکريان بابُر بر دهکده شابوری حمله کردند، شاه بروايت تواريخ 

بوری به شوهرش  ست: بايد ما جلو لشکر مغول را بگيريم! اما شوهرش که شجاعت 

ايستاد ی را نداشت، بسخن شاه بوری  وش نداد. شاه بوری هم به تنهايی بجای شوهرش 

بابر به جنگ پرداخت. برچپرکت قرار رفت واز داخل خانۀ کپری خود با سپاهيان 

هريک از سپاهيان بابر که ميخواست از مقابل خانه او عبور کند، هدف تير شاه بوری 

قرارميگرفت ونقش زمين ميشد. تير او هر ز خ ا نميکرد و بدين سان شاه بوری تعداد 

زيادی از افراد بابر را زخمی واز صف محاربه خارج کرد. سرانجا سپاهيان که جرمت 

از دست داده بودند، فرياد زدند: همه جمف شويد! اينجا بالی عظيمی جای  پيشروی را

 رفته که عالمی را تباه ساخت. پس از  ن سپاهيان  از هر رف بسوی خانه شاه بوری 

حمله کردند و با رها کردن تيرهای خود بدن ل يف او را سوراخ سوراخ کردند. سپس 

ن چه کسی بوده که به چنين مقاومتی دست زده سپاهيان بدرون خانه رفتند تا ببينند که اي

است؟ وقتی به خانۀ کپری شاه بوری داخل شدند، ديدند که بجز يک زن  کسی ديگری 

درخانه نيست که بدنش با تيرهای بسياری سوراخ سوراخ شده است و خرين نسس هايش 

 را ميکشد. متعجب شدند وخبر به بابر بردند .

را نکشيد و زنده  به نزديک من  ريد. اما تا اين  بابر بزودی کس فرستاد که او 

خبر به سپاهيان رسيد، شاه بوری در ذشته بود. وقتی بابر از مرگ اين زن شجاع م لف 

شد، سخت متاثر  رديد و افراد خود را مالمت کرد که چنين زنان را هيچکسی نميکشد و 

ما هم جلوش را  رفته  بايد تا پيش من می  ورديد،  ستند او چنان تير ميزد که زره
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نميتوانست و ما فکر ميکرديم که او بايد يک مرد باشد و بنابرين کشته شد. پادشاه و تمام 

لشکريان از شجاعت  ن زن درتعجب وحيرت فررفتند و او را  فرين ميگستند.از  ن پس 

هر وقت که درحضور بابُر نام  ايسۀ عمرخيل برده ميشد، بابر از  نها تعريف ميکرد 

  (24بخصوص از شجاعت شاه بوری توصيسها مينمود.)و

  عشق به آزادی وزادگاه :

بگسته السنستون،يکی ديگر از صسات بارز افغانان عشآ به  زادی است.اين عشآ 

در تمام  افکار واعمالشان نمايان است. توصيف  نان از يک کشور  زاد ودارای ادارۀ 

« کسی به کسی غرض ندارد.»يا  ،«خود میکارند وخود میخورند»خوب چنين است:

يکی ديگر از خواص افغانهاست،  رچه خصلت قبايلی از روحيه ميهن  میهن دوستی

پرستی ميکاهد، ]مگر افغانها به زاد اه وميهن خويش چنان عشآ ميورزند که کوهسار 

خشک وبيابان های لم يزرع خود را با بهشت سرزمين های ديگر برابر نميکنند.شاهد 

 رزلی از احمدشاه درانی است که ميگويد :اين ادعا 

 د دهلى تخت هیــرومه چى رایاد کړم       زما دشکلى پشتونــخـوا د غرو سرونه

 که تمامه دنیا یــوخوا ، ته بــل خوایى        زما خوش دى ستــا خالى تش دګـرونه

 ـهـان ملکــونهاحمدشاه به دغـه ستا قــدر هیـرنه کا        کــه وینــسى د تمــام جـ

 ترجمه: 

)تاج وتخت دهلى فراموشم مى شود، وقتى قله هاى زيباى کوهسار افغان رابياد 

مى  ورم.ا ــــر تمام دنيا يکسو شود وتو يکــسو، من ميدان هاى خشک وخالى ترامى 

پسندم.احمـــد شاه هر زاين قدرترا فراموش نميکند، ولو تمام کشورهاى جهان را فتف 

 کند.(

 

 دوستی قوم

برخورد محبت  ميزبا افراد خون شريک نيز از خصوصيات ديگر حيات  

اجتماعی قبايل پشتون است. اين ذهنيت که قدرت هرشخص متناسب باتعداد  ايسه 

وخويشاوندان او است، باعث افزايش عالقه ميان افراد  ايسۀ خويشاوند ميگردد، وافغانی 

تساوت باشد. افغانان با وابستگان بالفصل  نيست که در برابرمسايل قوم و ايسۀخويش بی
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خويش بسيار مهربانند و ابراز خودمانی ويک جهتی ميکنند وبرای  ابرازيگانگی 

 )عزيز منست(.زما عزیزدیميگويند: 

نيز يکی از خصوصيات افغانها است اصالت خانوادگی ونسب قومیتکيه بر

در ميان درانيان فهميدن نام  وبنابرين افغانان بيش از ديگران به نسب شان می نازند.

هست پشت نياکان ازشراي  ضروری افغانيت) پشتونولی( است.  دشوار است کسی  را 

که نتواند تا هست پشت نام نياکانش را ياد کند افغان بشمارند.  به همين دليل  نان حتی در 

 ست و وهای معمولی که از کسی نام می برند به ذکر نام های پدر ونياکانش می 

پردازند.]السنستون ميگويد: به ياد دارم که با يک تن از قبيله دولت خيل درباره تُک 

ودامان صحبت ميکرد که بزر ترين شهر من قه دولت خيل است. او درجواب سوالی 

 ست: تک شهر سرورپسر کتل خان، پسر سليم خان، پسرسل ان خان، پسرشاه عالمخان، 

می  -از دودمان تيمورلنگ  -روز ار جهانگيرپسر ظسرخان، پسر زمانخان است که در 

 (25زيست.[ )

 انتقام یا بدل:

اين باور که ظيسه وحآ هرانسان است که خود مجری عدالت باشد وانتقام 

بيداد ريهايی را که بروی شده خود بگيرد، در ميان افغانان چنان ريشه داروپايدار است 

ايست هنگامی رايج شده باشد که که هر ز به اين زوديهاازميان نميرود. اين رسم ب

حکومت توان حمايت افراد را نداشته است. کسی که ظلمی درحقش شده باشد،قوياآحآ 

دارد از ظالم انتقام بگيرد. در چنين احوالی اين رواج نه تنها مسيد، بلکه یزم است.  رچه 

م را از در بسياری نقا  کشور عدالت از  ريآ ديگر تأمين ميگردد وهرچند ماليان مرد

انتقام جومی برحذر ميدارند وحکومت هم  ن را منف کرده است، بازهم اين کار، حآ 

قانونی، روا وحتی افتخارمحسوب ميشود که هرکس خود شيوه انتقام رابر زيند. چشم 

 بجای چشم ودندان بجای دندان. 

ا رمتجاوز از دسترس مظلوم دور باشد، ممکن است انتقام از خويشاوندان ظالم 

رفته شود. در مواردی ممکن است از هرفردی از اقوام ظالم که به چنگ او افتد انتقام  

بگيرد وا ر فرصت نيابد، شايد سالها انتقام را به تاخيراندازد، ولی مايه شرمساری است 

که  ن را از ياد ببرد يا ازانتقام منصرف شود. بر خويشاوندان و اهی براقوام اوفرض 

تن ياری کنند. البته چنين انتقامی در  يريهای تازه می  فريند است که او را در  رف

ودشمنيها وجنگها را دايمی تر ميسازد و  اه کشمکش هايی پيدا ميشود که از نسل پدران 
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به پسران منتقل می  ردد.اين است که در هر قبيله، کوشش هايی برای مهارکردن اين 

 به عمل می ايد.« جر ه»خشونتها از  ريآ تدوير 

در برخی از قبايل، رميس وبزر ان قوم جانب م لوم را به  ذشت ومصالحه  

تشويآ ميکنند. اما ا ر ظلم يا جراحت چنان کاری وعميآ باشد که مظلوم حاضر به 

جر ه در  -مصالحه نشود، او را به خود او ميگذارند تا انتقامش را بگيرد.در بيشتر قبايل

بور ميسازد تا به فيصله مردم  ردن نهد،در چنين موارد دخالت ميکند و  رف را مج

رير  ن از قبيله خارج ميگردد. هدف عمدۀ از اين حل وفصل ها،  شتی  رفين واز ميان 

ا ر  -رفتن کدورت وپيش  يری ازدشمنی قومی است. در بعضی احوال، جر ه يا خان

ند، بلکه نه تنها متجاوز را مجبور ميکند تا رضاميت مظلوم را حاصل ک -نيرومندباشد

جريمه ای هم برای دولت از او ميگيرد. در عهد حضورالسنستون در پشاوريعنی در 

بدون  ٦با جهيز و ٦زن جوان) ١٢،]در ميان پشتونهای ررب، بََدل يک قتل، ١٨٠٨

جهيز(بود. بدل ق ف يک دست،  وش، يا بينی، شش زن، بدل شکستن دندان سه زن، بدل 

جراحت زير پيشانی) که بهبود  ن يک سال را در جراحت بایی پيشانی يک زن بود. 

بر يرد( وجرايم کوچک با تسليم وعذرخواهی فيصله ميشود. در ميان قبايل شرقی در 

بََدل، تعداداين زنان جوان کمتر ومبلغ پول بيشتر وبصورت عموم مجازات سبکتر است. 

ل بگيرد.السنستون علت تاوان  يرنده ميتواند در صورت تمايل به بجای بََدل مبلغ معينی پو

( ولی 26اين رسم را در پرخرچ بودن ازدواج وسختگيريهای مالی پدر عروس می داند.)

")بدل( به  رف شخص مظلوم داده ميشود که البته بدامروز معمویآ يک دختربه عنوان "

 (27زند ی برای چنين  دختری بسيارتحقير ميز وهمراه باخشونت همراه خواهد بود. )

 ننواتی :

آ ميگريزد، اما ا ر نخواهد يا نتواند  در موضوعات جدی، مانند قتل، مجرم رالبا

که قبيله اش را ترو  ويد، بر ن ميشود  که تسليم مظلوم  ردد واز او بخشايش جويد. 

پس به خانه يکی ازبزر ان پناه می برد وبه او متوسل ميشود تا به شساعتش برخيزد. 

ساعت خواه به ندرت رانده ميشود وميزبان، خود را بر بآ سنت افغانان، پناه جو وش

موظف به قبول توسل وشساعت خواهی او ميداند وبا تنی چند از نام  وران قوم وسادات 

وماليان به اتساق  ن شخص به خانه مظلوم ستم رسيده می روند. اکنون اينان همه پناه جو 

وشساعت را بپذيرد، پيش از وشساعت خواه شمرده ميشوند. ا ر ستم رسيده نخواهد توسل 

رسيدن  نان خانه خود را ترو ميگويد ويا پنهان ميشود. ا ر اورا بيابند شخص  ناهکار 

کسن می پوشد وشمشيری برهنه به  ردن خود می  ويزد ، يعنی اينک  ردن من وشمشير 
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تو، ميخواهی  ردنم را بزن، نميخواهی زند ی را برمن ببخشای! در ان حال بزر ان 

يان با التماس از جانب مظلوم بخشايش مي لبند و در نتيجه ستم رسيده متهم را می ومال

تاوان را می پذيرد. اين نمونهآ اقوامی است که  ميخته از عناصر قومی مختلف  بخشد و

نباشد. اما ا رچه اين معمولی ترين شکل جامعه است، بازهم از استثنا ت خالی نيست. 

له در يک روستا زند ی کنند.  نان با  نکه هريک رميسی ممکن است بخشهای دو انه قبي

آ مانند يک بخش است.  دارند، جر ه شان مشترو ورفتار شان واقعا

در ميان قبايل مردمانی هم زند ی ميکنند که افغان)يعنی پشتون( نيستند وهمسايه 

منافف  خوانده ميشوند.  نان در جر ه جايی ندارند،اما بخشی که با ن زند ی ميکنندحافظ

شان است، نيزافرادی که با  نان ارتبا  دارند، از حقوق ومنافعشان دفاع ميکنند. حمايت 

فروتر ازفرد اصلی قبيله « همسايه»عمل افتخار  ميزی است و در نتيجه مقام« همسايه»

است. بصورت عموم شمار همسايه  ان کمتر از افراد قبيله است که عموماآ زمين ندارند. 

(28) 

 

 ه مثابۀ یک شورای قضائی:جرگه ب

 به هرکس حآ می دهد تا صدمه ای که به او رسيده، جبران کند و « پشتون ولی»

انتقام يا بدل خود را از کسی که اين صدمه را به او واردکرده بگيرد . در نظر قبايل 

تثبيت حآ به عزت وشرف وننگ هرکس پيوستگی دارد، ونهانکاری  در ن جای ندارد، 

  ه به نادرستی وخ ای او  واه باشد.مگر  نکه جر

متشکل از خانان، ملکان و بزر ان وماليان قبايل است. حتی اشخاص با  جرگه

تجربه از  بقات پامين تر نيز درجر ه شرکت کرده ميتوانند. تمام محاکمات جزامی در 

انجام ميگيرد. قضايای جزمی در جر ۀ قريه)يا کلی جر ه( يا در محل « جر ه»برابر 

دثه حل وفصل ميشود. اما فيصله رخداد های مهمتر در اولسهای منظم، برحسب حا

اهميت به جر ۀ خانها وبزر ان قوم ارجاع ميشود، اما بخشهای رير تابف مستقالآ عمل 

ميکنند.جر ه را معمویآ يک رميس محلی تشکيل ميدهد، اما در بيشتر قبايل هرکس که 

بدهد. کسانی که درجر ه حاضر نگردند  عضوجر ه باشد، ميتواند جر ه را تشکيل

 مکلف به پرداخت جريمه ميگردند.
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پس از  ردهمامی اعضا، رميس جر ه پس از دعای مختصری توس  مال ويا در  

» صورت عدم حضور مال،خود بيتی را به زبان پشتو ميخواند که مسهوم  ن چنين است:

 «ومشورت داده است.همه امور از جانب خداست، ولی برای بنده هم اجازه فکر 

سپس ماجرای مدعی شنيده ميشود وا ر دفاع متهم مغاير ن باشد، شاهدان فرا  

خوانده ميشوند ومی پرسند تا حقايآ کامالآ  شکار شود. چنانکه بيشتر معمول است، 

ا رمتهم حقايآ را نپذيرفت و دیيلی برای حقانيت خويش داشت، جر ه موضوع را 

سب در مورد به عمل می  ورد. برای هر ُجرم جزامی معين بررسی ميکند و فيصله منا

است. بجز در ميان بردرانيان که جر ه مجازات را تعيين ميکند، اين ماجرا پيوسته با 

در « بدل»تسليم و پوزش خواهی همراه است. مراسم تسليم متهم به مدعی وانتخاب 

اساس توافآ جر ه صورت برابر جر ه بر زار ميشود. همه ميدانند که اين کار بايد بر

 يرد. مدعی  نچه را که جر ه تعيين ميکند بايد بپذيرد. سپس  رفين با درود وسالم  

ودست دادن وبوسيدن دست مدعی به مهمانی همديگرمی روند و در « سالم عليکم»و ستن

 بسياری از قبايل به اين صورت  شتی وصلحی بادوام حکمسرما ميشود. 

دراين جر ه نشود، در برخی از قبايل فيصله يک رفه ا ر متهم حاضر به شرکت 

در رياب او صادر ميشود. در برخی ديگر از قبايل يا مجرم را به جر ه ميکشانند، يا 

ماليان به سرزنش او می پردازند وداراميش را تاراج وخودش را از اولس )قبيله( تبعيد 

يچی کند، عملی ميشود. ميکنند. همين رفتار در برابر هرکس که از فيصله جر ه سرپ

مدعی را به تحصيل  ن  -جر ه معموی در صورت امتناع متهم از پرداخت تاوان معين

آ مدعی را تشويآ ميکند  مختار ميسازد. جر ه پس از تعيين ررامت در س ف بای، رالبا

  تا مقداری از  ن را تخسيف دهد و ببخشد.

ر از بررسی ُجرم متهم به الفنستون با شگفتی دریافته است که جرگه ها بیشت

تحقیق و داوری و قضاوت وضعیت وشرایطی می پرداختند که متهم درآن مرتکب جرم 

شده است، ونیز در مورد تاوانی که باید متهم به جانب ستم دیده بپردازد، به قضاوت 

 (29)می پرداختند. 

ها  در ُکل،جر ه های قضامی سازمان های مسيد اند. در بيشتر موارد اين جر ه

بي رفی نسبی رارعايت ميکنند، هرچند نميتوانند از تاثير دوستی ها ودشمنی ها دور 

آ شايد کسانی  بمانند وحتی ممکن است  اهی واس ه ورشوه هم در ن ها راه يابد.  بيعتا

مباحثات اين جر ه ها را پر شوب و نامنظم پندارند، اما من دريافته ام که هميشه چنين 
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قبايل اين جر ه ها بسيار منظم و موقرند و مورد پذيرش مردم نيست و در برخی از 

 خويش اند.

 اهی اين جر ه ها، با قدرت فوق العادۀ خان، رير ضروری و اهی هم باعدم 

رعايت قانون توس  مردم بی اثر ميگردند. با وجود اين نيرومندترين خان هم وقتی 

ه خوشحال ميگردد و در موضوع مهمی را روی دست دارد، از م رح شدن  ن در جر 

ميان درانيان که رميس قبيله به صالحيت تسويض شده از جانب شاه وبا حمايت او عمل 

ميکند، بازهم ترجيف ميدهد که کارش با مصلحت ومشورت جر ه باشد، اين مالحظه در 

 تمام موضوعات ونيز در بحث  وبررسی مجازات جرايم رعايت ميشود.

به جر ه محول نميشود.  -ه رواج کامل هم دارنددرجايی که جر  -همه دعوا ها

شکايت بردن به جر ه نشانۀ ضعف و رفتن حآ به زور دليل عزت وحميت است. 

بزر ان وتوانمندان) که خويشاوندان بيشتری دارند(، پيوسته ترجيف ميدهند که در 

صورت برابری خسارت  رفين، باهم  شتی کنند وبا مراجعه به جر ه، خود را سبک 

 -که به جر ه شکايت برده -ازند. اين روش تا وقتی اعمال ميگردد که جانب مظلومنس

 حاضر به  شتی نشود.

در برخی از قبايل جر ه ها تاشکايتی دريافت نکنند مداخله نميکنند. برخی وقتی 

مداخله ميکنند که هردو  رف حاضر به پذيرش فيصله جر ه باشند. در بعضی قبايل 

ه از يک خالف کاری مهم   اه ميشود، جر ه را به  رد همآمی هنگامی که رميس قبيل

 (30فراميخواند. )

يگانه امتيازی که جر ه در زند ی قبيلوی دارد،اينست که همه افراد قبيله خود 

 رامساوی وبرابرهم احساس ميکنند ودر برابر فيصله های جر ه همه يکسان اند.

ک عنعنه باستانی مساوات پيروی ازسنت جر ه، درعين حالی که پيروی از ي

 لبانه حيات قبيلوی است ، يکی از نشانه های عدم تکامل تاريخی و ماندن در مرحلۀ قبل 

از تشکيل دولت فراقومی است.  ذار از اين مرحله تاريخی ايجاب تاسيس مکاتب و تعميم 

معارف عصری را مينمايد  تا س ف   اهی مردم  بيشتر ردد و به درو اين امر نايل 

وند که مثالآ: برای ايجاد نظم درجامعه ، تاسيس يک مرکز قدرت)دولت( یزم است ش

واين قدرت مرکزی به دستور العملی بنام قانون ضرورت دارد وچنين  قانونی ا راز 

جانب متخصصين ودانشمندان عرصۀ  حقوق وعلوم سياسی تسويد وترتيب شود به 

لويه جر ه" متشکل از يک عده ريش  مراتب بهتر از قانونی خواهد بود که توس  "يک
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سسيدان کم سواد ويا بيسواد م ابآ سنتها و رسوم و داب قبيلوی تصويب وبه منصۀ ت بيآ 

 قرار يرد. 

 

 مقام زن وزردر میان پشتونها:

از قرنها بدينسو بسياری از در يريهای اجتماعی درميان قبايل واقوام افغانستان 

ان زمين است که يگانه منبف اقتصادی وتوليد ثروت هم زررخداده است .  زر یا زنبرسر

به عنوان يگانه وسيلۀ تمتف ولذت برای مردان پنداشته  زنهای مادی درکشورما است و 

 رچه در سامان بخشيدن خانواده ورواب  ميان  زنشده جزومايملک مرد شناخته ميشود. 

اما از  نجامی که در  اعضای خانواده ها وحتی خاندانها نقش مسيد ومثبت بازی ميکند،

جوامف اسالمی چون افغانستان زنان به عنوان انسانان درجه دوم به حساب  رفته 

سر وريره نگريسته ميشود و  نان ه ميشوند،لذا به زنان به چشم ناقص العقل ،عاجزه وسيا

را در هيچ زمينه ای برابر با مردان نمی بينند و درتصاميم مهم خارج ازمحي  خانواده به 

نان نقشی قايل نمی شوند وکسی نظر ومشورت  نان رانمی خواهند. با اين تعريف ز

مختصر نبايد انتظار داشت که  زنان امروز ازلحاظ حقوقی نسبت به زنان دوقرن قبل از 

 موقف بهتر وخوبتری برخوردار می باشند.

 -١٨٠درصسحات السنستون در مورد  داب و رسوم ازدواج درميان افغانها 

افغان بسته به مقام اجتماعی شان است. زنان  وضعيت زنان ب خودمينويسد:کتا١٨۴

 بقات بای، سراپا پوشيده واز نظرها پنهان ولی از همه وسايل  رامش ورفاه 

برخوردارند. زنان فقرا به انجام کارهای خانه،  وردن وامثال  ن اين امور می پردازند. 

از جمعيت را که به تماشا بيرون ميآيند، زنان درچادری در شهر  ردش ميکنند. وبخشی 

تشکيل ميدهند. همچنان دربارها  ردهم می  يند وهرچند با دقت درحجاب اند، مانند زنان 

هند محصور نيستند و بصورت عموم، وضف زنان درمقايسه با زنان کشورهای همسايه 

 بد نيست.

ن نيست، ولی در ا راف زنان  شاده رويند و در روستا وخيمه  اه قيدی بر نا

آ اختال  با مردان را بی حيامی ميدانند وچون مرد ناشناسی را می بينند، روی خود  عرفا

رانهان ميکنند و ا ردر مهمان خانۀ منزلشان بيگانه ای را ببينند کمتر ظاهر ميشوند. با 

 اين همه دربرابر ارمنيان، فارسيان، وهندوان اين رسم را رعايت نميکنند، زيرا  نان رابه

چيزی نمی شمرند. زنان افغان دررياب شوهرنيز از مهمان پذيرامی ميکنند واز مهمان 
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نوازی دريغ نمی وروزند. ولی پاکدامنی زنان ا راف، بويژه شبانان وکوچيها برهمه 

 شکار است. در قبايل دوردست زنان همدوش مردان در بيرون از خانه کار ميکنند، اما 

ان ، چنانکه در هندوستان رسم است، کار نميکشند. در در هيچ نق ۀ  ن سرزمين از زن

هندزنان درحالی که درکارهای ساختمانی برابر مردان کار ميکنند، نصف دستمزد مرد 

 را ميگيرند.

شريعت اسالمی ، مرد را در تنبيه زنش مجاز ميداند، ولی استساده از اين اختيار 

بای رالبا نوشتن وخواندن را فرا دليل بی اعتباری مرد شمرده ميشود. زنان در بقات 

ميگيرند وبرخی قريحهآ ادبی خوبی دارند، در عين حال نوشتن را برای زنان کار مناسبی 

نميدانند، چون ممکن است با استساده از اين قابليت به مکاتبه به دلداده ای بپردازد. چندين 

ره ميشدند ودر مسايل خانواده را می شناسم که به وسيله  زنان شايسته وخوش قريحه ادا

آ مادران  مربو  به پسرانشان بدون هيچ ترديد به مکاتبه می پرداختند. اين زنان عموما

خانواده اند. اما عروسان هم ميتوانند به مقام برتربرسند وامتيازات شرعی مردان مانف 

ر از پيشرفت زنان نمی شود، تا نا زير در مقام دوم خانواده بمانند. زنان  بقات پامين ت

همان تسريحات وسر رميهای که شوهران شان دارند، در خانه برخوردارند وتا جای که 

من ميدانم تسريف وسر رمی جدا انه ای ندارند. زنان شهری خود راسراپا در پارچه ای 

سسيد)چادری( پوشيده اند وجهان را از سوراخهای که مقابل چشمانشان دراين پارچه تعبيه 

 شده است، می نگرند.

آ  زنان مرفه را با اين پوشش در بيرون ازمنزل هم ميتوان ديد، اما چون رالبا

سوار اسپ ميشوند، دویق وچاقچور سسيد می پوشند تا حالت وکيسيت پاها و اندام را نهان 

دارد. بقول السنستون، هنگام مسافرت زنان درکجاوه ها وبرشترها سسر ميکنند. در کجاوه 

آ ميتوانند دراز بک آ تقريبا شند و بخوابند، اما چون کجاوه با پارچه پوشيده ميباشد  بيعتا

 هوای  رم و دلتنگ کننده ای خواهند داشت. 

 ازدواج وشرایط آن: 

آ همان  رسوم و داب ازدواج درجامعه افغانی در دوقرن پيش از امروز، تقريبا

وزن بگيرند  چيزی است که امروز مروج است. السنستون مينويسد: افغانان بايد پول بدهند

واين رواج در شريعت اسالمی نيز به رسميت شناخته شده است)مهر(. اين بها)يا 

با  نکه  -شيربها(به تناسب وضف مالی خانوادۀ داماد فرق ميکند وتاثيرش اين است که زن

آ با او رفتار خوب ميشود به مثابۀ ملکيت در ورده ميشود. شوهر بدون هيچ دليلی  -عموما
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را الق بدهد، ولی زن اين حآ را ندارد، او ميتواند تحت شراي  معينی  ميتواند همسرش

نزد قاضی از شوهرش  الق بخواهد که اين کار کمتر عملی ميگردد. ا ر شوهرپيش 

ازهمسر بميرد وزن دوباره ازدوج کند، پولی که شوهر پرداخته است به خويشاوندانش 

برادرمرده همسر او را به عقد خويش مسترد ميگردد، اما در ميان افغانان رسم است که 

درمی  ورد. برای برادرشوهر توهين است که همسر برادرمتوفايش را بدون رضای او 

به ديگری بدهند. با اين همه زن مجبور نيست که به زور به عقد کسی درايد وا ر فرزند 

 داشته باشد، ترجيف ميدهد مجردبماند.

 سن ازدواج:

افغانان برای مردان بيست سال وبرای زنان پانزده سن معمولی ازدواج در ميان 

و شانزده سال است. مرد بی پول معمویآ تا چهل سالگی مجرد ميماند وزنان  اهی تا 

بيست وپنج سالگی مجرد ميمانند. از  رفی، ثروتمندان  اهی پيش از سن بلوغ ازدواج 

ن دوازده ساله وا ر از ميکنند. در ميان افغانان شرقی پسران درپانزده سالگی با دخترا

عهدۀ مخارج بر يند زودتر هم ازدواج ميکنند. درميان افغانان رربی)قندهار تاهرات(، 

مرد تا خوب  به پخته  ی نرسد وريش نکشيده باشد، زن نميگيرد. رلجيان بازهم 

ديرترازدوج ميکنند. در تمام نقا  مملکت سن ازدواج با است اعت مالی داماد برای 

 بها) پيشکش( وتوانامی او دردر ادرارۀ خانواده بستگی دارد.پرداخت شير

آ  مردان بصورت عموم همسر شان را از قبيله خود انتخاب ميکنند. افغانان رالبا

همسر تاجيک وحتی فارسی ميگيرند، اما خود داشتن دختر وازدواج او را نشانه حقارت 

ختران شان با مردان ديگر ميدانند و در نتيجه اشراف وهمه درانيان مخالف ازدواج د

 ازقوم ومليت خود ميباشند.

 خواستگاری:

مردان شهر نشين فرصت ديدن زنان را ندارند، وانتخاب زن معمویآبراساس 

مصلحت صورت ميگيرد. وقتی جوانی در انديشه دختر معينی است، يکی اززنان 

ی فرستد. خويشاوند يا همسايه را برای   اه شدن از نظرواحوال اوبخانه دختر م

 ا ر ا ردخترراضی بود همان رضاميت مادر و پدر وخانواده دختر راهم بررسی ميکند.

فضا مساعد بود موضوع را  شکار بيان کرده و برای اعالم رضاميت، روزی معين 

ميشود. در روزموعود پدر پسر با تنی چند از مردان نزد پدردختر و مادر پسربا چند تن 

يروند و پيشنهاد شان رام رح ميکنند. و پدر پسراز پدر دختر از زنان نزد مادر دختر م
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پدر دختر]مبلغی پول به عنوان شيربها «. پسرش را به نوکری خود بپذيرد»ميخواهد تا

بر رف داماد ميگذارد و[ درصورت موافقت جواب ميدهد: مبارو باشد. سپس به  رامی 

و ينده شان دعا ميکنند. فاتحه يا  ياتی از قر ن ميخوانند وبرای عروس وداماد 

]بعد[شيرينی می  ورند وميان حاضرين بخش ميکنند.]دراين شيرينی بخش کردن برای 

برخی ازبزر ان ومعززين يک يک دستاربا دستمالی پراز شيرينی وبرای برخی تنهعا 

دستمالی با شيرينی وبرای خانمهای متشخص نيز يک يک چادريا شال با دستمالی پراز 

يشود[ پدر داماد برای عروس اينده اش تحسه ای از قبيل انگشتر وشال يا شيرينی اهدام

هدايای ديگر ميسرستد واز  ن پس  ن دو نامزد شمرده ميشوند، که تا بر زاری مراسم 

عروسی مدتی سپری ميشود. دراين مدت خانواده عروس مشغول تهيه جهيزميشوند که 

ديگها، وابزار  هنی و برنجی و  عبارت است از وسايل خانه، مبلمان،قالی، ظروف،

زيورایت. در همين مدت داماد به تدارو شيربها، تهيه خانه و وسايل مراسم جشن 

 عروسی می پردازد،جشن عروسی شبيه جشن عروسی ايرانيان است.

 نکاح وحنا بندان:

سند ازدواج)نکاحنامه( را قاضی، با توافآ رسمی عروس وداماد مينويسد) رضای 

شر  نيست(. در سند ازدواج حقوق زن در صورت  الق يا وفات خويشاوندان 

شوهرتعيين ميگردد، وسند راقاضی، شاهدان وحاضران از هردو جانب امضا ميکنند. 

سپس نوبت حنا بستن دستان عروس و داماد ميرسد. مادرعروس بايد بقدری حنا  ماده کند 

جشن شب نکاح است. شب  که برای تمام مهمانان زن کسايت کند. اين کارازالتزامات

ديگرعروسی بر زار ميشود وبعد از ختم محسل، عروس در حالی که  روهی از 

م ربان، خويشاوندان هردو  رف وهمسايگان او را همراهی ميکنند، سوار براسپ در 

ميان فيرهای هوامی تسنگها ودرخشش شمشيرها به خانه شوهرش ميرود و دستش را به 

دهن دروازۀ منزل ،  وسپندی به قدمگاه عروس ميکشند وپس  دست داماد می سپارند.]در

از ن عروس قدم به داخل منزل ميگذارد تا ميرسد به خانه ايکه حجله  سته ميشود، بار 

ديگر در مدخل خانه داماد، عروس توقف ميکند و تا از شوهر و يا پدر داماد تحسه ای 

زمينی حاصلخيز بنام او بخشيده مثل اسپ سواری يا  او شيری ويا باغ ميوه دار و يا 

نشود، قدم بداخل خانه داماد نميگذارد. پس از اين مراسم عروس به حجله ميرود وسپس 

داماد داخل ميشود و در بروری هردو بسته ميشود. دونسر زن مسن يکی از سوی مادر 

دختر وديگری از سوی مادر پسر در پشت دروازه ا اق عروس وداماد کشيک ميدهند 

ماد عروس را تصرف کند وعالمه بکارت عروس را در اختبار مادرعروس قرار تا دا
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بدهد واين زن  ن عالمت فتف دختر را که دستمال سسيدی است پرازخون بکارت زن به 

پدر داماد وزنان وخويشاوندان نزديک داماد نشان ميدهند تا به ديگران ثابت کنند که 

با هيچکسی ديگر راب ه جنسی نداشته است دخترشان پاو وباکره بوده وقبل از شوهرش 

واين را مايه سربلندی خانواده عروس ميدانند. اما امروز اين رسم مذموم را در شهرها 

ترو داده اند و ن را يک عمل زشت ميشمارند.[ هر اه دختری در نشان دادن خون 

پدر  بکارت خود در شب اول ناکام بماند، شوهر همان فردای عروسی، وی را به خانه

ميسرستد وازاينجا دشمنی ميان دوخانواده  راز ميگردد. دختر نيز ممکن است مستوجب 

 مرگ پنداشته شود. 

 ازدواج در اطراف:

در ا راف هم مراسم ازدواج به همين صورت است، اما چون زنان ا راف روی 

نمی پوشند، قيد وبند در نشست وبرخاست زن ومرد اندو است وتوافآ عروس وداماد 

تواند  زادانه صورت  يرد وبه مقدمه چينی ها ومذاکراتی که در بای يادشد نيازی مي

 نيست. 

 اهی  هم يک عاشآ دليرعروسش را بدون رضای پدر ومادربه دست می  ورد. 

چنانکه در فرصت مناسبی حلقه ای از موی او را قيچی ميکند يا نقاب شرا برميدارد و 

ن کارکه بايد با رضای دختر صورت بگيرد، مانف او را رسماآ همسرخويش ميخواند. اي

از تقاضای خواستگاران ديگر ميگردد و پدر و مادرنا زير دخترشان را به عقد دلداده 

اش در می  ورد، اما چون اين کارداماد را از پرداخت شيربها)مهريه( معاف نميکند وهم 

ار اقدام ميکنند. و در توس  خويشاوندان، کاری حقارت  ميزتلقی ميشود، کمتر به اين ک

صورت راضی نبودن پدر ومادر، عادی ترين کاراين است که پسر ودختر می  ريزند. 

اين کار خانواده دختر را بسيار خشمگين ميسازد و ن را بايک قتل برابر ميشمرند وبا 

جديت تمام در يافتن دختر می شوند، اما يافتن  نان  سان نيست.  نان به يک ناحيه وقبيله 

يگرپناه می برند وبر بآ رسوم مهمان نوازی افغانان از  نان حمايت ميشود. افغانان د

 هرپناهنده مظلوم را در پناه خود ميگيرند.

 دیدار نامزدان:

در ميان يوسسزيان مرد نميتواند تاپايان مراسم عروسی نامزد خود را ببيند و در 

متعددی عملی شود. برخی از  ميان بردرانيان در فاصله نامزدی تا عروسی بايد شراي 

دامادان باپدر وهمسر ينده شان زند ی ميکنند و شيربهای همسر را با خدمت به پدرش، 
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ادا ميکنند، بدون  نکه دراين مدت نامزدشان را ببينند. اما ديگر افغانان، ايماقان، 

هزار ان، فارسيوانان خراسان، وحتی تاجيکان و بسياری از هندوان  نجا رسم و 

جهای متساوتی دارند و نامزدان می توانند ديدار نهامی)نامزدبازی( داشته باشند. در روا

ميان  نان با سپری شدن مراسم نامزدی، جوان شب هنگام دزدانه راهی خانه نامزد 

ميشود. مادر يا يکی ديگر از زنان خانواده او را درانجام اين برنامه ياری ميکند، اما 

د از مردان پنهان بماند، زيرا  نرا کاری سبک ميدانند. مادر همه اين کارها ظاهراآ باي

دختر داماد را پذيرا شده به اتاق نامزدش راهنمامی ميکند و ن دو تا سيده دم بامداد تنها 

می مانند و به راز و نياز ومغازله ومالمسه وهمه  زاديها در حد معين مجازند، اما هردو 

 ميزش نهامی بپرهيزند و مادران، هردو را دراين  تا انجام مراسم عروسی جداآ بايد از

مورد سسارشهای اکيد ميکنند،از نجا که نيروی  بيعی بيشتراز پند ونصيحت است  اهی 

دسته  لی به  ب ميدهند ] و در چنين موارد داماد مجبور است هرچه زودتر سرشته 

يزی نکرده عروسی را بگيرد تا شکم دختر بای نيايد وبرای خانواده خود  برور

 باشد.معهذا مواردی پيش می  يد که پيش از عروسی دختر صاحب فرزند ميشود.[

 تعدد زوجات:

شريعت اسالمی داشتن بيش از يک زن رامجاز ميداند، اما بسياری از مردان 

است اعت اين کار را ندارند. ثروتمندان  اه از حد شرعی )چهارزن در يک وقت(هم 

کنيزان را نيزدر حرم خود نگاه ميدارند، اما بينوايان به يک فراتر ميروند ودسته ای از 

زن خرسندند. در  بقات متوس   اهی دوهمسربا چند کنيز مجاز شمرده ميشود.)رسم 

 (يستانیبرده داری در عهد سل نت امانی برانداخته شد.س

 روابط با زن وهمسر:

سالگی وزنان رواج درانيان مثل سايرافغانان است. مردان در هيجده تا بيست 

درچهارده سالگی تا شانزده سالگی ازدواج ميکنند. زنان هم چون مردان نمازخويش 

رامنظم ميخوانند. شوهران با زنان خويش مهربان اند. نسوذ زنان برشوهران رير عادی 

نيسد. چنين زنانی درخانواده به دانش وخرد معروفند. يکی ازچنين زنان راهنمای 

ازبنگال  ١٧٨٣)نخستين سياح انگليسی که درFosterفوسترکاروانی بوده که  قای 

حرکت کرد واز  ريآ کابل ، قندهار، هرات، ايران  و... به انگلستان رفت. س( با او 

سسر ميکرده است وفوستر ازحمايت  ن زن بسيار بهره مند شده است. زنان ومردان چون 
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زنان جدا ومردان جدا رذا مهمانی نباشد برسريک سسره رذا ميخورند، اما درمهمانيها 

 ميخورند.

 عشق و عاشقی:

قبال! اشاره شد که السنستون، در اوايل قرن نازدهم چناد مااه را در مياان پشاتونهای 

من قۀ پشاور بسر برد وخود را با خصوصايات زناد ی افغاناان بخاوبی  شانا سااخت و در 

 دمخاان ودرخاانی  مورد عشآ وعاشقی در ميان افغانها واز جملاه در بااره داساتان عشاقی 

نوشت: شک دارم که در شرق مردمانی مانند افغاناان دارای احساساات عاشاقانه وروياامی 

ديده باشم. عشاقی کاه در مياان  ن عموميات دارد. نموناه هاای  وناا ون ازعشااق  ريازان 

وجود دارند. عشاقی که دل به محبوبه ای می سپارند وبا قبول خ ر رازعشاآ خاويش باه 

ی کنند وبه دياری دور ميروناد، حتای سار از هندوساتان در مای  ورناد تاا محبوبه  شکار م

 نقدينه ای به دست  رند که برای رسيدن به مقصود بسنده باشد.

جوانی از همين رهنوردان را ديدم که در ديار خويش دل به دختر ملک  پونه در

شأن ما سپرده و دختر هم راضی بود. پدر دختر نيزمخالستی نداشت، ولی ميگست که 

تقاضا ميکند تا کابين) ويانه( دخترم با کابين ديگر دختران برابر باشد.هر دو دلداده 

سخت  زرده خا ر بودند. وچون جوان جزق عه زمين وچند رأس  اوچيزی نداشت 

نا زيرراهی هندوستان شده بود. محبوبه اش ميل سرمه ای به نشانه پايبندی در عشآ به 

نداشت که محبوبه اش تا باز شت او تنها در انتظارش خواهد  او داده بود وجوان ترديدی

 ماند.

چنين عشقی را تنها در ميان مردمان ا راف می توان ديد که زند ی  زادانه 

فرصت ا هار احساسات را ميسر مسازد، حجاب نا تمام هم ياريگر اين ماجر 

نگيزنده دلبستگی ميشود)هرچند نميتوانند با هم در تماس باشند ولی نظاره ممتد، برا

هردواست(.  اه چنين عشآ هادر  بقات بای که کمترتوقف می رود نيز ديده ميشود. 

عشآ يکی از بزر ان ترکالنی با همسر خان يک خيل يوسسزی چنان نبردی ميان دو 

 (31ولس برافروخت  که  تش  ن تا کنون شعله وراست.)

 

 داستان عشقی آدم خان و درخانی
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داستانهای افغانی با عشآ پيوسته است و بسياری از  نها بسياری سروده ها و

بيانی دلپذير وعالی دارند. يکی از دلنشين ترين منظومه های عاشقانه، ماجرای دلداد ی 

 دمخان وُدرخانی را بيان ميکند که برای همه  شنا است. همه  نرا ميخوانند وحکايت 

 ميکنند و می سرايند.

ين جوان قبيله اش وُدرخانی هم زيباترين  دمخان خوش سيماترين ودليرتر

وخواستنی ترين دوشيز ان بود. اما دشمنی ميان دو قبيلهآ دختر وپسر مانف ديدارشان 

ميگشت، تا برحسب اتساق همديگر را ديدند و سخت به هم دل سپردند. خصومت خانواده 

تا  نکه خانواده ها دو دلداده را جدا می ميداشت و شايد ازعشآ نيز بی خبرمانده بودند، 

ُدرخانی او را وادارکردند همسر خان يکی از اقوام مجاور  ردد. درد وداغ دو دلداده را 

دراين فرصت می توان دريافت وبخشی از منظومه راهمين ماجرا ونامه هايی تشکيل می 

دهد که  ن دو به هم فرستاده بودند.  دمخان، پس ازبرداشتن موانف بيشماری توانست چند 

ُدرخانی را ببيند، اما درخانی نه تن به شوهر ميداد ونه پاسخ به دلداده. ديری نگذشت بار 

که داستان ديدار  دم خان وُدرخانی به  وش شوهر رسيد. او با دلی پر از کين  هنگ 

انتقام کرد ومنتظر ديدار ينده همسرش با  دم خان ماند. وبا تنی چند از خويشاوندان برسر 

ن نشست.همينکه  دمخان از راه  ذشت براو حمله بردند،  دمخان پس راه در کمين  دمخا

از ازنبردی سخت دليرانه، زخمی شده وازهوش رفت. شوهر ُدرخانی ميخواست به 

خانمش چنان وانمود کند که  دم خان مرده است تا بداند که اين خبر چه تاثيری بردرخانی 

 خواهد  ذاشت.

ش درخانی، رفتن به باغ وتماشا و  بياری در فاصله  وینی ديدارها تنها  رام

دو ل بته بود که  نجا کاشته وبريکی نام خود و برديگری نام  دمخان نهاده بود. 

روزجنگ هم او سر رم تماشای  لها بود که ديد نا هان  ل  دمخان پژمرد و دانست که 

د که بر او مصيبتی واردشده است و دنيا براو تاريک شد. هنوز به حال نيامده بو

شوهرش با شمشيرخون  لود سر رسيد و ست: اين تيغ که می بينی،  لوده به خون  دم خان 

است.  زمونی پرخ ر بود. ُدرخانی نقش زمين شد ودر دم جان سپرد. خبر به  دم خان 

که در نزديکی رزمگاه زخمی افتاده بود، رسيد. چيزی نگذشت که نام محبوبه را برزبان 

سس را کشيد. در فاصله نزديک هردو را به خاو سپردند، اما عشآ  ورد و با  ن  خرين ن

 نان پس از مرگ نيز پايا بود چون سرانجام هر دو را در يک  ور يافتند. دو درخت از 

 ( 31 ور نان سربرکشيدند وبر ن سايه  ستردند.)
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١٧٥  
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 مسوفصل 

 

  برضد مغوالن هند جنبش قبایل پشتون 

 بعد از سقوط شیرشاه سوری 

 م(١۶٩٠-١۵۴٠)

 

 واعادۀ  عظمت پشتونها درهند: سوریشیرشاه 

" ورقابت درزاد یبفيودالی ،"اوماقبل فيودالی خصلت های نظام های يکی از 

درپايان ربف اول قرن شانزدهم ميالدی، يکی ازوابستگان  .خانواد ی است های درون 

پادشاه کابلستان  بابُرابراهيم لودی امپرا ور هند، به دربار کابل رجوع کرد و  سل ان 

هم که چنين  رزوی را ازسالها قبل بابُرتصرف تاج وتخت دهلی تحريص نمود.  رابرای 

پرورانيد، خود را برای حمله برهند  ماده نمود. بابُر برای  نکه خود را از مقابله  بدل می 

مقيم دردوسوی رودکابل تا خيبرو پشاورخا ر جمف کره باشد قبالآ با دختر شاه  با قبايل 

ف موده بود واينک با خا ر جم)بی بی مبارکه( رميس قبيله يوسسزامی ،ازدواج ن  منصور 

ابراهيم لودی را مغلوب و نابود  و درميدان پانی پت، سل انبرهند حمله کرد وا مينان 

اما پيروزی بابُربرهند م(. ١۵٢۶ق=٩٣٢کرد وخود بجای او برتخت دهلی نشست)رجب 

يون پسرش برتخت دهلی تکيه م( وپس از او هما١۵٢٩بزودی جانش را از او رفت)

 (٣١١ص  )ربار،زد.

، افغانها که با سقو  دولت لودی، عظمت تاريخی خود پسربابر در عهد همايون

را از دست داده بودند، در صدد استرداد  ن عظمت بر مدند و يکی از سپاهيان دلير افغان 

( نيروهای پراکنده افغان را تنظيم نمود شیرشاه سوری)بعد مشهور به فرید خانبنام 
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همايون پسر بابُر حمله کرد و همايون راشکست داد وسل نت م برقوای مغولی ١۵٤٠ودر

 دهلی به  شيرشاه سوری تعلآ  رفت. 

سیاستمدار، عدالت گستر،رعیت پرور،  شجاع، شیرشاه سوری، یکی ازشاهان 

حامی طبقات فرودست جامعه هند بیدار ،پرکار 

 بود.  امر مملکت داریوشخصیت برازنده  ومطلع در

عرصه  تمام، در شال حکومتس شش پنجوی در مدت 

 ،مردم هندوعمرانی های حیات  اجتماعی واقتصادی 

کارهای را عملی کرد که هیچیک از سالطین هند،  نه 

میتوان گفت ند.ه بودقبل از وی ونه بعد از وی انجام نداد

وی در امررهبری وکشورداری صاحب اندشه ونبوغ 

ی بیاد بود که جامعه  وتاریخ پشتون نظیر آنرا بعد از و

ندارد. بنابرین برای آنکه جوانان ما بیشتر در مورد وی 

  (1545-1539شیرشاه سوری)                            بدانند و نام او را گرامی بدارند،

را به دیده قدر  شاهزحمت کشی و موفقیت شیر رخین ، طاقت وانرژی وؤم

باعث  رایط زندگی  دهقانان بیشتردر امور زمین داری و بهبودی ش او تجربه نگریسته اند.

. گفته میشود ایجاد سیستم مالیاتی از مفکوره های شیرشاه بود که شهرت وی گردیده بود

محبت ودل سوزی با دهقانان، اصالحات ارضی وایجاد  بعد در هند شمالی عملی گردید.

الل وزیرمالیات ج سیستم مالیاتی از پرنسیب های کاری شیرشاه سوری دانسته میشود.

و در آئین  الدین اکبرامپراتورهند، از پرنسیب های شیرشاه سوری استفاده اعظمی کرد

 اکبری براین پرنسیبها بحث مفصل صورت گرفته است.

گرچه اوالف کارو، مدعی است که بنیاد این اصالحات درزمان عالءالدین خلجی 

را تسریع  طیبیست که شیرشاه سوری این پروسه مگرهیچ جای شک ن،گذاشته شده بود

کرد و در راه تحقق آن قدم های عملی برداشت.درنتیجه  تالش های دلسوزانه شیرشاه 

سوری است که در وضع زندگی دهقانان بهبودی رونما گردید و مردم او را به دیده قدر 

در   خاننگریسته اند.او برای پشتونها خدمات گرانبهائی انجام داده است.هنگامی که  شیر

را بدست گرفت، برای دهقانان وکارگران تیول  پدری خود)تیول(ترول جاگیرهسرام  کناس

 خود پرنسیب های خود را بیان کرد وطی یک سخنرانی به ایشان چنین گفت:
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"پدرمن اموراین زمینها وسرنوشت شمارا بدست من سپرده است. این وظیفه من 

ی احوال و صحت است که تمام تالش ممکن خود را متوجه اموراساسی زراعت وبهبود

دهقانان خود مبذول کنم تا همه درفضای صلح وصفا زندگی کنند.من سعی میکنم تا وقت 

خود را بیشترصرف کوتاه کردن دست ظالم از یخن مظلوم کنم. در مورد عملکردهای 

گذشته فکرمیکنم ازآن بگذرم، اما ازاین ببعد از گناه وجرم هیچکسی گذشت نخواهم کرد 

 (1)"خواهم نمود.وهیچکسی را عفو ن

بعد از آن شیرشاه، مامورین جمع آوری مالیات  وهمچنان بزرگران راجدا جدا نزد 

خود خواست و با آنان سخن گفت وخطاب به ماموران وصول مالیات وناظران زمین 

بهبودی زمین کامالً وابسته به بهبودی وضع دهقانان وکدخدایان روستاها گفت:"

" و  دالنه انداختن، در واقع بربادی ملک است.است.بردوش دهقانان بارغیرعا

از مالیات گیرندگان ومالیات دهندگان رو بروی  افزود:"شخصاً به هردهکده خواهم رفت،

پرسش خواهم کرد وتعمیل وتطبیق اوامری راکه صادر کرده ام ذره ذره معلومات 

دقیق داشته  میکنم.از تمام مالیات گیرندگان، بهترین شخص کسی خواهد بود که محاسبه

دش بیشتر نباشد. اگر کسی حتی یک قران بیشتر ازکسی یباشد ومصارف وی از عوا

 (2گرفته باشد، در آن صورت به سرکرده روستا جزای سخت داده خواهد شد.")

شخصاً به محل مناقشه میرفت و با چشم  خاناز همه نکتۀ قابل توجه اینست که شیر

رسی مینمود وبعد فیصله خود را صادرمیکرد. خود محل حادثه و موضوع مناقشه را بر

وقتی او اوامری صادرمیکرد، تطبیق انرا نیز دنبال مینمود واین یکی از دالیل موفقیت او 

بود.نظارت، کنترول، دیدن و وارسی  وپرسان وبازخواست جدی مسئله کامالً جزء 

 نمیکرد. طبیعت شیرشاه شده بود. اوبرسرهرکار حاضر ودر هیچ موردی گزافه گوئی

من در دربار همواره متوجه اعمال مغوالن شیرشاه قبل از بقدرت رسیدن گفته بود:

ده سال وسانی است. آکه اخراج مغوالن از هندوستان کار یقین حاصل شد غاصب بودم و

وی از میتودهای رنگارنگ جنگ استفاده می کرد.از همه  بعد او این کار را انجام داد.

نظیرنداشت.او در هرجا  رو در بسا امو احب اراده یی قوی بودمهمتر این بود که وی ص

بسیار  مقابل رژیم جدید متحد ویک دست کند و نها را درپشتوهرموقع سعی داشت که  ودر

تالش نمود تا پشتونها را درلشکرخود جابجا وتنظیم کند. وی افراد لودی را که از قدیم 

وبطورعموم با  ترام وگفت وگو میکردباقی مانده بودند، با هریک مانند یک لودی اح

پشت کردن به دشمن را  از ننگ وغیرت ودود ودستور پشتونولی سخن میگفت و پشتونها

وی همیشه مرگ مردانه ابراهیم لودی را در بی غیرتی می دانست و آنرا نکوهش میکرد.
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تشویق و پشتونها را برای کماهی کردن نام او با بابر می ستود در جنگ پانی پت  میدان

مینمود. برای جوانان ونوجوانان از غیرت ومردانگی، ماجراجوئی وغلبه بردشمن وبدست 

آوردن غنیمت ومنفعت های مادی صحبت میکرد.برای تقویت فوج ولشکرخود، ثروتمندان 

 (3را زیرفشار قرارمیداد ومصارف نظامی را از آنها حصول میکرد.)

یخی خود را از دست داده بودند، نها که با سقوط دولت لودی، عظمت تارپشتو

ت افغانی ابراز وجود برای اعادۀ عظم هرچند که تا مرگ بابر در گوشه وکنار هند

با بقدرت رسیدن اما یان بابر بشدت سرکوب میشدند. از سوی لشکرولی میکردند، 

    را بدست آوردند.خود عظمت  دوباره  ،شیرشاه سوری

 

 رنگ سبز باامپراطوری شیرشاه دربخش شمال هند 

 (المعرفة )منبع: سایت عربی نشانی شده است.

شیرشاه سوری در بیرون از وطن  سیاستمدار ومحقق انگلیسی،،اوالف کاروبقول 

خود شهرت یافت ومثل اجداد خود در بیرون از مرزهای افغانستان سلطنت تشکیل داد. 

میرسید ودرسمت قلمرو او درهند شمالی تا شاخ مرگیلی درچندمیلی آنسوی راولپندی 

جنوب تا منطقه نیازی در کالباغ رسیده بود.در دیگر استقامت ها سرحدحاکمیت او 
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رودخانه جهلم و ده میل باالترازقلعه روهتاس بود. شیرشاه فقط شش سال سلطنت کرد 

وباوجودیکه  مدت حکومت اوکم بود، ولی چون شخص بسیار هوشیار و صاحب افکار 

 ۲۰۰های او تا زمان احمدشاه بابا برسرزبانها بود. احمدشاه  عالی بود،درتاریخ کارنامه

 سال بعد از شیرشاه درافغانستان بنای سلطنت را گذاشت.

 :شیرشاه نظر وسعتوشجاعت 

شیرشاه سوری، در مردانگی وشمشیرکشی و نبوغ و وسعت فکر به عقیده کارو،

یادی داشت که درهند به نمایش گذاشت. فقط وی قابلیت های ز خود از مغوالن جلوتر بود.

ترین حادثه در حیات وی با مردم نیازی رخ داد ودرسمت  سرحد)غرب  تنها بد

ولی  بدون از این حادثه او برای تمام پشتونها یک ،سند(حاکمیت او هنوز پخش نشده بود

ار درمتحد ساختن ویکپارچه ساختن پشتونها وی سعی بسی نمونه ویک مثال خوب بود.

ونیرویهای پشتون کشور بیگانه را زیرسلطه خود  نمود.در ظرف پنج سال توسط لشکر

بی  خونخوار،بسیار جدی و درآورد و از خود ساخت. درمقابل افراد ظالم، مستبد و

مستمند و دهقانان همیشه رفیق وغمخوارشان  مالحظه یود، مگر با مردم مظلوم وفقیر و

 ی وترحم داشت.دلسوز برتمام آنها توجه و و بود

وی جاده ها احداث نمود،  شیرشاه در آبادی وعمران وطن توجه خاص مبذول کرد.

کاروان سرایها اعمار کرد واز همه مهمتر در شهرها ساختمانهای مجلل وپرشکوه  آباد 

( از عمرانات وی است که دراطراف آن حصار پورانه قلعهدر دهلی قلعه قدیمی ) نمود.

نشانه عظمت قلعه است. در  است واینزرگ با خندق عمیق  حفرشده بلند و دروازه های ب

" شاه جهان، به مثابه خانه لعل قلعهبرابر عظمت پایتخت او در سه میلی شمال، قلعه "

ریگی کودکان معلوم میشود.مسجد جامع شیرشاه سوری  که در وسط قلعه او اعمارشده، 

واز تمام مساجد ساخته  ی استنمایانگر محبت وعشق او به دین اسالم وآئین محمد

 است.  وپرداخته شاهان مغولی، مسجد وی بزرگ تر

وآگاه بود و این را آشکارا می دید که قبایل درمناطق هوشیار شیرشاه انسان بسیار 

قوت بزرگی است. او میگفت که آینده پشتونها  برای حفاظت کشور سرحد به نفع دولت و

های درحال تغییر،تمایل دارند بسوی آسیای با وادی سند بسته است، گرچه حکومت 

 (4مرکزی به پیش بروند.)
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تاریخ داودی که پشتون در شاه پرسطوت وپرصولتنامه های ماندگار این کار 

ومن در کتاب دیگری  بسیار چشمگیر وقابل توجه است.مولف آن معاصروی بوده ،

 رداخته ام.زیرنام)سلطنت پشتونها درهند،چاپ دانش( بطورگسترده ای به آن پ

 مبارزه برضد فساد وامنیت راه ها:

از شکستن همایون پسر بابر واخراج وی از هند،قبل از همه امنیت را  شیرشاه بعد 

 .ن ساختریشه ک درکشور تأمین نمود .دزدی وقطاع الطریقی را درتمام قلمرو خود درهند

یراین جاده ها جاده های طوالنی از آگره تا اقصی نقاط قلمروخود کشید ودر طول مس

کاروانسرایهایی با وسایل رفاهی ومالامام وموذن وخدمتگاران برای مسافرین وکاروانها 

فراهم نمود. به احدث شهرها و قلعه های جدید دست زد وسیستم جمع آوری مالیات زمین 

قوانینی در مورد تنظیم سپاه وسواره نظام وضع نمود و تنظیمرا با رعایت حال دهقان 

 ندز حضور وغیاب سربازانی که ازطرف اقطاعداران لیست داده میشدوکنترول ا

وازدولت معاش میگرفتند و نیز محافظت ازمزارع دهقانان حتی درحالت جنگ، اقداماتی 

بعمل آورد که انسان وقتی توجه به این همه کار ها را در این مدت اندک حکمروائی او 

 می بیند، بیدریغ انگشت حیرت بدندان میگزد.

درهند درصدد برآمد تا ریشه های ظلم عالوه برتامین امنیت راه ها رشاه سوری شی

،زورگوئی،فساد ، فسق وبی عدالتی را درهند خشک نماید. وی تالش نمود تا مواد مورد 

نیازاولیه  مردم  به پیمانه زیاد در بازارها فراهم شود. امنیت راه ها ومصئونیت جانی 

خی قوانین را از روی کتب دانشمندان هندی در عرصه های افراد تامین گردد. شیرشاه بر

مختلف منجمله در عرصه های زراعت وسیستم مالیات زمین، و استخدام سربازان 

وکنترول معاشات شان وضع نمود. شیرشاه میگفت پادشاهان باید روشی را در پیش گیرند 

سرمشق باشد. وبدان عمل نمایند که برای کارمندان دولت  وزیردستان ونظامیان 

هرطاعتی که از سوی رعیت عملی گردد باید پادشاه هم در آن سهم بگیرد. اعمال 

ناشایسته جلو فتوحات وپیشرفت را می گیرد.پادشاه باید شکرگزار باشد که خدا وند بندگان 

 (5).نکندخود را تابع اوامر او نموده  وباید خالف  امر خدا کاری 

مسلح برای امنیت منطقه قوای ت خود عده یی شیرشاه نه تنها در تمام متصرفا

یک  فاصله کروه  موظف کرده بود، بلکه برای امنیت راه ها وآسایش مسافرین در هردو

نیز اعمارکرده بود . وی از قلعه ایکه خود در برای مسافرین وکاروانها سرای )رباط( 

ای کشید که در طول  واقع درکنار بحر بنگال، جاده ستارگاونپنجاب بنیادکرده بود تاشهر 
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در  برهانپورتا  اگره شهرجاده  دیگری از رباطها نیز ساخته بود. بحد سرایها و جاده حد

بود.راه  چتورگرهه و جودهپورتا  شهرآگره احداث کرد بود. جاده سومی از دکنسرحد 

بود که در طول مسیرآن سرایها ورباطها برای مسافرین ساخته  ملتان تا الهوردیگر جاده  

 ً رباط) مسافرخانه( در طول جاده های مسافر  ۱۷۰۰شده بود ،. بدستورشیرشاه مجموعا

رفاهی مجهز با چپرکت خواب ودیگرامکانات  یکه در هریکی اطاقها رو ساخته شده بود

که برای  موظف بودبرای مسافرین مدنظرگرفته شده بود. در دروازه هرسرای سقاوی 

برای پائیدن مسافرین هندو ، برهمنی را موظف کرده  .نوشیدنی تقدیم میکردب آمسافرین 

وکاه ودانه برای اسپان مسافرین بدهد.  هخوراک ب گرم ، چپرکت،موادآیا  بود که آب سرد

شیرشاه حکم کرده بود که تمام امکانات رهایشی از طرف دولت بطور مجانی دراختیار 

شیرشاه  دستورفته نشود. به مسافرین گذاشته شود ودر بدل این خدمات از مسافرین پول کر

از خشت پخته اعمار شده بود ویک آب  سوری،در هرسرای یک مسجد ویک چاه 

موذن ویک نفر مال امام موظف ساخته بود. همچنان در هرسرای یک سقاو ویک نفرنفر

منتطم وچند نفر محافط  گماشته شده بود وبرای شان مددمعاش از طرف دولت پرداخته 

می بود تا پوسته ونامه ها وخبرها را از یک آماده دو اسپ زین کرده میشد.  در هرسرای 

اسپ یدکی  ۳۴۰۰سرای تا سرای دیگر بسرعت برسانند. برای امور پوسته رسانی 

 (6ه بود که روزانه خبرهای والیات  را به وی میرساندند.  )وآماده کردموظف 

آنهایی  و م فقیرشیرشاه خصلت سخاوتمند وجوانمردی  داشت وهمه روزه به مرد

که نزد او مراجعه میکردند پول نقد خیرات میداد. هیچ فقیر و  درویش  وخواستگری  از 

درگاه وی نا امید برنمیگشت. شیرشاه مطبخ بزرگی داشت که هر روز هزاران نفر 

ازخوان کرم وی نان میخوردند. وی دستور داده بود که هرکسی از سپاهی تا رعیت، اگر 

داشته باشد میتواند از مطبخ او نان خود را بدست بیاورد. شیرشاه در به نان ضرورت 

قرارگاه های لشکر خود برای افراد فقیرومستمند لنگرهایی درست کرده بود که هر روز 

شیرشاه به بیوه زنان، پیرمردان ومریضان وروحانیون  برای شان غذای پخته داده میشد.

کنند، چیزیکه امروز درکشورهای غربی معمول پول نقد میداد تا مایحتاج خود ار تهیه 

 (7) است.

 یادگارهای تاریخی شیرشاه در هند:

قلعه دردهلی ودیگری"  "قلعه قدیمی"یکی  ،یادگارهای واقعی شیرشاه سوری

" است که درپشت رودخانه جهلم ایستاده است. اوالف کارومی گوید: برای آنکه روهتاس

قلعه عنویت وروح اوپی ببریم، بهتراست که از دل شیرشاه باخبر شویم وبه عمق م
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را ازنزدیک ببینیم. این قلعه بر یک برجستکی سنگی درچند میلی شمال  سرحدی روهتاس

بزرگ  رودخانه جهلم موقعیت دارد. برجها وباروهای این قلعه مثل دیوارچین فراخ و

ظ استحکمات است که در پشت آن کوه های نمک  وکوه های پیرپنجال افتاده اند. از لحا

نظامی ، دروازه های بزرگ ومحکم وهمچنان خندق های اطراف ان بسیار عمیق است 

 دیدنی و قلعه روهتاس.مگر زیبائی  قلعه قدیمی  دهلی)پورانه قلعه( را ندارد.برجهای 

 محیط قلعه بحدی بزرگ است که دو فرقه در آن گنجایش دارد یکی با دیگری ارتباط دارد.

در مدت کم حاکمیت  یباعظمت ی آید که یک چنین قلعۀ بزرگ وو ناممکن به نظرم

 (8) شیرشاه  به اتمام رسیده باشد.

 

      

 قلعه روهتاس                                       قلعه قدیمی دردهلی)پورانه قلعه(    

شیرشاه سوری در جااده ایکاه باه  خراساان منتهای مولف تاریخ داودی مینگارد که :

جاوگی(  تیلاه بالناتاهایان قلعاه کاه نزدیاک ) اعماار نماود. روهتااسمیشد، قلعه بزرگی بناام 

ر شمرده میشد ،از رودخانه روهتاس چهار کاروه واز کحاکمی برمنطقۀ کشمیر وگهونقطه 

دراین کاروه فاصاله داشات وهایچ جهاانگردی نظیار آن را تاا اماروز ندیاده اسات. 60الهور 

 قلعه سی هزار سربازتحت سرپرستی  هیبت خان نیازی آماده خدمت بودند.

مینویسد :" این جانب عباس شیروانی، درمورد این قلعه اس شیروانی)سروانی( عب

که مولف تحفه اکبرشاهی استم از حکایتگران آثار شیرخان چنین شنیده ام که :در وقت 

سپاهیان قلعه به شیرخان عرض کردند  اعمار این قلعه)روهتاس(  سنگ پیدا نمیشد.

پرداخت وبسیارگران  بسیارپیدا هم شود باید پول  ونوشتند که اینجا سنگ پیدا نمیشود واگر

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.scprd.com/images/pekhy_andekhney_sargandawaney/sher%2520sha%2520sori%2520kala.jpg&imgrefurl=http://www.scprd.com/paos/show.php%3Fsid%3D776&usg=__ZPvGCFFHwQzkJyISfIiiPw-m5ZM=&h=250&w=627&sz=84&hl=de&start=47&itbs=1&tbnid=kCtcShdICtjQ8M:&tbnh=54&tbnw=136&prev=/images%3Fq%3D%25D8%25B4%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2587%2B%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1%25DB%258C%26start%3D36%26hl%3Dde%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.scprd.com/images/pekhy_andekhney_sargandawaney/sher%2520sha%2520sori%2520kala.jpg&imgrefurl=http://www.scprd.com/paos/show.php%3Fsid%3D776&usg=__ZPvGCFFHwQzkJyISfIiiPw-m5ZM=&h=250&w=627&sz=84&hl=de&start=47&itbs=1&tbnid=kCtcShdICtjQ8M:&tbnh=54&tbnw=136&prev=/images%3Fq%3D%25D8%25B4%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2587%2B%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1%25DB%258C%26start%3D36%26hl%3Dde%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://img.youtube.com/vi/cNZYRpCElD4/0.jpg&imgrefurl=http://islamforworld.com/SHERSHAH/&usg=___6GMmkHLC4NBljicrl4cR2SOkYQ=&h=360&w=480&sz=23&hl=de&start=8&itbs=1&tbnid=lkIzAQ9JBketTM:&tbnh=97&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3D%25D8%25B4%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2587%2B%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1%25DB%258C%26hl%3Dde%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
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تمام میشود. شیرخان بجواب شان نوشت که بخاطرپرداخت پول دستور من تغییر 

 روهتاس کوچکنمیخورد، در بدل هر سنگ زر بدهید و قلعه را بسازید ونام آنرا 

 (9")بگذارید.

و از رودخانه شیرشاه ،شهر دهلی را که دارالخالفه "مولف تاریخ داودی :بقول 

که ودستورداددور واقع شده بود، ویران وبجای آن درکنار رودجمنا شهری بنا کرد  جمنا

در آن قلعه یی مثل کوهی استواروبسیار عظیم با یک مسجد بسازند. بزودی قصرشاهی 

ومسجد جامع که در آنهاالجورد وشنگرف فراوان بکار رفته است ساخته شد، مگر اعمار  

داخل شهر شروع کرده بود هنوزبه پایه  تکمیل نرسیده بود که شیرشاه  قلعه یی  که در

فروبست. شیرشاه شهر قنوج را که دارالسلطنه حکمروایان هندو بود،  جهانچشم از

از خشت پخته قلعه یی عظیمی برپاکرد و درآنجایی  که وی  دوباره سازی نمود ونیز

" نهاد. از عمرانات دیگر شیرگرهه" جنگیده وفتح کرده بود شهری آباد نمود و نام آنرا

 (10شیرشاه دوقلعه برفراز کوه)بهرکهندر( است که بنام "شیرکوه "نامیده میشوند. )

مسلح با تفنگ برای امنیت افراد شیرشاه نه تنها در تمام متصرفات خود عده یی 

  هردوکروه فاصلهمنطقه موظف کرده بود، بلکه برای امنیت راه ها وآسایش مسافرین در

یک سرای )رباط( نیز اعمارکرده بود . وی در منطقه پنجاب از قلعه ایکه خود بنیادکرده 

واقع درکنار بحر بنگال، جاده ای کشید که در طول جاده حدبحد "  ستارگاون"بود تاشهر 

سرایها ورباطها نیز ساخته بود.جاده  دیگری از اگره تا برهانپور در سرحد دکن احداث 

  ۀ.راه دیگر جادامتداد داشتمی از شهرآگره تا جودهپور وچتورگرهه کرد بود. جاده سو

الهور تا ملتان بود که در طول مسیرآن سرایها ورباطها برای مسافرین ساخته شده بود. 

رو کاروان رباط) مسافرخانه( در طول جاده های مسافر  ۱۷۰۰بدستورشیرشاه مجموعاً 

چپرکت خواب ودیگرامکانات استراحت ساخته شده بودکه در هریکی اطاقها مجهز با 

برای مسافرین مدنظرگرفته شده بود. در دروازه هرسرای سقاوی وجود داشت که برای 

.برای پائیدن مسافرین هندو ، برهمنی را موظف کرده بود که آب تهیه میکردب آمسافرین 

رشاه وکاه ودانه برای اسپان مسافرین بدهند. شی هب گرم ، چپرکت،موادخوراکآسردیا 

بود که تمام امکانات رهایشی از طرف دولت بطور مجانی دراختیار مسافرین  حکم کرده

 ( 11) نشود.اخذ گذاشته شود و از مسافرین پول 

دیگر  ،که زور شمشیر شیرشاه وسربازان افغان  را دیده بودبابرجانشین  همایون

 مجبور شد از راه سند و نتوانست از هند وسند برای مقابله با شیرشاه آماده گی بگیرد و

ازشاه طهماسب  بلوچستان و سیستان به هرات  و از آنجا به دربار اصفهان پناه ببرد و
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صفوی لشکر گدائی کند. شاه طهماسب صفوی نیز او را وادار ساخت تا اول  به مذهب 

از پیروزی بر برادران خود ایالت قندهار را به  شیعه بگرود وسپس شرط گذاشت که پس

 فوی ایران طور دایم واگذارد واوهم این شرایط را پذیرفت.دولت ص

 " مؤلف تاریخ مغول وتیموریان، دربارۀ شیرشاه سوری مینویسد:"لوسین بوات"

شیرشاه مغلوب کنندۀ همایون ،که مردی مدیر ومدبر وبه همان میزان جنگجوو دالور 

 (12) درگذشت." م۱۵۴۵هق/۹۵۲ سال در بود،

 فغانان بسرکردگی شیرشاه سوری در هند خوش درخشید،بدینسان ستارۀ اقبال ا

او پنج سال بعد از تاسیس دولت سوری  افول کرد، زیرابقولولی متاسفانه که بزودی 

ربیع  ۱۰)روز درهند، در قلعه کالنجربر اثر حادثۀ ناگوار آتش سوزی جان سپرد

  (13م(.)۱۵٤۵می۲۲=۹۵۲االول

به خاک سپرده شد.این همان  هسراماس شیرشاه بعد از مرگ درایالت بیهار درمحل

بزرگ  در وسط  یک طاالب است که وی در آن بزرگ شده وبه شهرت رسیده بود.محلی 

بزرگ سنگی قبر او ایستاده است.این سمبول عظمت وبزرگی  بر روی یک صخره

 (15) اوست.

 

 هسرام دربیهارهندامقبره شیرشاه سوری در ستصرویر از

فوت به امر ودستورپسرش )سلیم شا(  ۱۲۲ی مقبره شکوهمندشیرشاه  با بلند

هسرام که تیول پدری وی بودساخته امیالدی در هندشمالی درایالت س ۱۶درنیمه  قرن

http://www.marefa.org/images/thumb/d/d7/Sasaram1.jpg/250px-Sasaram1.jpg
http://www.marefa.org/images/thumb/d/d7/Sasaram1.jpg/250px-Sasaram1.jpg
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سلطنت شیرشاه سوری ازسوی معماران چیره دست هندی بروی   شده. مقبره بشکل تاج

 یک تخته سنگ عظیم در وسط یک تاالب  طرح و اعمار گردیده است وامروز بحیث یکی

توسط  از عجایب هفتگانه هنرمعماری  هند شناخته میشود. )این خبرمسرتبار

دکتورعبدالخالق رشید، سابق استاد پوهنتون کابل،واکنون استاد درپوهنتون جواهر لعل 

                              مارچ در رسانه های انترنتی پشتوبه نشررسید.( ۹نهرو بروز

 

ده سال دولت او را تداوم دهند. همايون که برای اخالف شيرشاه توانستند فق  

استمداد از دربار صسوی به ايران رفته بود، بعد ازمساعدت دولت صسوی ، قندهار را در 

عوض اين مساعدت به دولت صسوی ايران بخشيد وخود برضد برادران خود بسوی کابل 

ميالدی ١۵۵۵سال درافغانستان توانست در کشيد. همايون بعد از سرکوبی برادران خود

 (15دوباره برتخت دهلی قرار  يرد.)

از ن پس امپراتوران مغولی هند، براى ت ميف خانهاى قبايل با دادن جا يرها و 

اق اعات، تضاد قومی را درميان قبايل پشتون دامن زدند. از جانبى هم خصلت قبيلوی 

يله به مالکيت تقاضا ميکرد تا اراضى عمومى و مشترو متعلآ به قبيله را رميس قب

که متعلآ به  سواتشخصى خود در ورد. قبال درميان قبايل پشتون بخصوص دروادى 

م ابآ دفتر شيخ ملى معمول بود که بر « ويش»قبيله بزرگ يوسسزامى بود، سيستم 

اساس  ن اراضى تقسيم در ميان افراد قبيله پس از هر پنج سال و در بعضى جاها بعد از 

( اما اشراف و رؤساى قبايل 16ايستى مجدداآ تقسيم بندى  ردد.)ب سال مى  ١٠سال و  ٧

که بهترين اراضى را معموی در دست داشتند، از اين سيستم راضى نبودند و ميل داشتند، 

آ در تملک ايشان قرار داشته باشد، در حاليکه افراد قبيله، حسظ و بقاى   ن اراضى دايما

مغولی هند درجهت حل اين اختالفات اقدامى  اين سيستم را  رزو داشتند. شاهان وعمال

آ اقشار پامين جامعه که از اين روش ناراضى بودند، درجستجوى راه حل  نميکردند و بعا

اين مشکل بودند. اين است که جنبش نوينى از  رف مردم بر ضد دولت فيودالى هند و 

وشانى برهبرى پير فموداین قبايلى در نيمه قرن شانزدهم ميالدى براه افتاد و سلسله ر

روشان در رأس جنبش قرار  رفت و در سايه مذهب و پيرى و مرشدى بر ضد استبداد 

 فمودالى به مبارزه پرداخت. 

 

  ن برضد دولت مغولی هند:جنبش قبایل برهبری پیرروش
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محققان خا ر نشان ساخته اند که نهضت روشانى، در واقف حلقه مهم از سلسله 

غانان بعد از سقو  دولت لودى و سورى افغان در هند است. مبارزات  زادى خواهى اف

آ رميس قبيله ای نبود، لذا براى رسيدن به اين  رمان  از  نجايى که با يزيد روشان شخصا

بزرگ ملى، از تصوف و عرفان بحيث يک سالح برنده و قا ف کار  رفت و بر ضد 

 (17خت.)استيال ران خارجى )کور انى هند( مردم را بمبارزه برانگي

آ در سلک  هاى عرفانى و در  در قرون وس ى، مخالست با استبداد مسل ، رالبا

( بنابرين 18)با نيت( وتصوف بروز ميکرد.)« ميستى سيزم»لباس دين و مذهب و

نهضت روشانى ا ر از لحاظ شکل، عرفانى و تصوفى بود، مگر از لحاظ محتوى و 

(، که قبايل ساکن درمصب 19)خواهى و رهامى بخش بود مضمون يک نهضت  زادى

هاى استبدادى وقت وبرعليه دستگاه حاکمه فيودالى به مبارزه  رودکابل را بر ضد قدرت

 (20ساله در جنوب هندوکش از رزنه تا پشاور بسيچ کرد.) ٨٠خستگى ناپذير 

لنينيزم، در مورد  -برخى از محققين شوروى در زيرتاثير انديشه هاى مارکسيزم

اند که اين نهضت از يک جهت ماهيت ملى داشت و از  وشانى  سته ماهـيـت نهضت ر

جهت ديگر يک جنبش کامالآ  بقاتى بود.چنانکه هنگام جنگ با مخالسين، دارامى اشراف 

مخالف را ميگرفت و بعد  نرا بين افرادى که در اين نهضت شرکت جسته بودند، تقسيم 

تهاى عمده فيودالى و ايجاد و تکثير کن ساختن ملکي ميکرد. بدينسان نهضت در صدد ريشه

 (21هاى کوچک دهقانى بود. ) ملکيت

درحاليکه يکى از خصوصيات جنگ هاى مذهبى، اعالم جهاد وکسب رنايم و  

تقسيم  ن ميان مجاهدان است و هيچ رب ى با انديشه هاى  بقاتى و انقالب اجتماعى 

ر سايه اتحاد با روحانيون و ندارد.وبه همين دليل دولت بابرى هند با پول و اسلحه د

فيوداین محلى، اين شورش را سرکوب کرد و از همه بيشتر مال درويزه ننگر هارى 

)مؤلف کتاب مخزن ایسالم و تذکره ایبرار و ایشرار( و پير بابا )سيدعلى 

ترمذى،مسکونه کنر که بقول شيخ محمدعبده، جد بزرگ سيدجمال الدين افغانى بوده 

ين سرکوبى همو نان خود سهم بزر ى تبليغاتى داشتند و بررهبرجنبش ( در ا-22-است

 ( 23ناميد.)« پير تاريک»حکم کسر و الحاد صادر نمودند و  خوند درويزه او را 

خواهانه قبايل پشتون وساير اقوام بدرقه ميشدو  جنبش روشانى بامبارزات  زادى

 م را شديد ترميساخت.العمل و مبارزات مرد روش شديد دولت بابرى هند نيزعکس
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)بايزيد انصارى  پسر شيخ عبدهللا  روشن -در اواس  قرن شانزدهم پير روشان  

هجرى( از اهل وزيرستان مرکز ٩٣٢الدين انصارى متولد انصارى از اخالف شيخ سراج

 جات و جنبش مخالف دولت بابرى  رديد.  دسته

خت و تا قندهار و هند و بايزيد ازايام جوانى به سير و سياحت و تزکيه نسس پردا

ماوراء النهر تا سمرقند سسرکرد. و با دانشمندان و اهل نظر در  ميخت و علوم مروجه 

عربى و دينى را کسب کرد. بايزيد انصارى مردى متسکر و صاحب  ريقه مخصوص 

« صرا  التوحيد»و « خيرالبيان»تصوف بود و داراى تصانيف مذهبى متعدد چون: 

هاى  و ريره در زبان«  مکتوبات روشانى »و « مقصود المؤمنين»و« فخر ال البين»و

 ( 24پشتو و درى و عربى ميباشد.)

خان  هايش در قندهار به چشم سر ديد که سپاهيان بيرم  وى در يکى از مسافرت

والى دولت مغولى هند، زنى را از  يسوان به  سيا بسته و همى چرخاند، چنان متأثر شد 

( اين احساس شريف که براى 25خا ره تلخ را فراموش نکرد.) که تا زنده بود، اين

هرفرد ريور بال شک در حين ديدن ستمکاريها روانسوز پيدا ميشود، بایخره علت 

حکام مغل » اساسى نهضت روشانى  رديد. تذکرة اینصار در اين خصوص مينويسد:

کى از اين ستم کاران ابر افغانان بغايت رسانيدند تا جامى که روزى ي ظلم و ستم خود ر

يکنسر زن افغان را ماخوذ داشت و موى سراو را باسنگ  سيا فرو بست. چون پله سنگ 

 ( 26....« )بدوران  مدى،  ن زن نيز با  ن  شتى و فرياد بر وردى 

شدن اشتران کاروان  ظاهراآ در همين سسر بايزيد با همراهان ديگرش از  م 

شان نشد و بنابر  ن از تجارت   لى توجهى به شکايتخان شکايت برد، و تجارتى به بيرم

دست کشيد و پس از مشاهده ظلم و تعدى حکام و امراى  ور انى هند در افغانستان در 

صدد بر مد تا مردم را از سل ه اجنبى و بيگانه نجات بخشد. ولى چون او رميس قوم و 

مردم را بر عليه بزرگ قبيله خود نبود، لهذا از راه تصوف در لباس دين خواست 

زور ومى و استبداد دستگاه حاکمه مغولى و محلى برانگيزد، لهذا پس از رياضت پنج 

نايل  مد، و بعد از  نکه مريدان و پيروان فداکار « صرا  التوحيد»ساله که به نوشتن 

 ان  ريقه خود را براى تبليغ بدربار هند و نزد سيدعلى ترمذى  فراوانى يافت، نمايند

ه پير بابا و شا ردش  خوند در ويزه ننگرهارى و همچنان به رزنه و قندهار معروف ب

العمل شديد مذهبى پير بابا)سيدعلى ترمذى( و  خوند  ( اينجاست که با عکس27فرستاد.)

 نشينان دهلى از جانب ديگر روبرو شد.  در ويزه از يکسو و مخالست علنى تخت
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بينى ميکرد، دست  العمل را پيشم( پيرروشان که چنين عکس ١٥٥٧)بعد ازسال 

اى براى ناتوانان  به تشکيالت ابتدامى زد، دستجات مسلف از پيروان خودتهيه ديد وخزانه

قوم تاسيس کرد. چون اودرلباس تصوف ومذهب دست باين کارها ميزد، بيشتر  رف 

زامى هم تاديه عشر وخراج ساینه را  استقبال مردم قرارميگرفت و قبيله بزرگ يوسف

 ( 28بخزانه با يزيد پذيرفت.)

بگسته  خوند درويزه، با يزيد ادعا داشت که، لشکر فراهم مى  ورم تا هندوستان 

را فتف و مسخر کنم، هر که اسپى دارد بشتابد. خزانه اکبر پادشاه دهلى از  ن 

 ( 29ماست.)

بايزيد با چنين تصميم و احساساتى بر ضد دولت بابرى هند اعالن جهاد داد و 

ودى تا پشاور نسوذکرد. حاکم بابرى کابل ميرزا محمد حکيم )پسر همايون نواسه بابر( بز

توانست بايزيد را دستگير نمايد، ولى بايزيد در صحبت با قاضى خان )قاضى القضات 

کابل( تمام اتهامات جانب مقابل را رد کرد و بر مخالسان تبليغاتى خود پيروز و ازحبس 

رفته با چند هزار « تیرا» باد بر شت و از  نجا به  دداآ به جاللرهايى يافت و از کابل مج

 ( 30م( ) ١٥٧١-٧٢هـ =  ٩٧٩ باد حمله نمود ) سوار و پياده بر جالل

ها، قبال تحريک  بايزيدروشان که توس  تبليغات خود مردم را بر ضد سل ه بابرى

  امپراتورى مقتدر  باد، نميتواند عامل سقو کرده بود، ميدانست که هجوم او بر جالل

هندوستان  ردد، ولى ميخواست عمال بمردم مبارزه بخا ر  زادى را بياموزاند، ولو 

خودش درين راه قربان شود. همين ور هم شد، محسن خان والى کابل بحکم دولت 

کور انى هند براى سرکوبى جنبش روشانى برخاست و بايزيد را در نبرد توراره شينوار 

هاى  ها و دره واى روشانى تار و مار  رديد و خودش نيز به کوهبسختى شکست داد. ق

ها از تشنگى و کوفتگى جنگ مريض شد و  صعب العبور عقب نشست. ولى درين دره

 ( 31م وفات کرد. ) ١٥٧٢عـ =  ٩٨٠سرانجام در کای پانى اشنغر در سال 

پير روشان  در مورد دشمنی پيربابا )سيدعلی ترمذی، جد سيدجمال الدين افغان( با

،مرحوم پوهاند حبيبی ياد ور ميشود که پيربابا)سيدعلی ترمذی( با خاندان بابُری هند 

پيوندخونی ونسبی داشت وشاهان بابُری هند وی را برای خنثی کردن مبارزات قبايل 

 پشتون تحت رهبری پير روشان در کوهسارپشتونخوا فرستاده بودند.

ی ولد سيد احمدنور ولدسيد يوسف نور ولد سيدعلی ولد قنبرعل» حبيبی مينويسد:

محمد نورنام داشت که اين محمد از خواهر زاد ان تيمورلنگ بود واخالف وی بدربار 



 121 ظهور افغانستان معاصر                                                        

سال ين تيموری رب ی داشتند، وپدر سيدعلی از ترمذ به قُنُدز مد، واز  نجا با همايون بن 

ن اتک وخيبر  مد. هجری از هند به اراضی بي ٩٦٢بابُر به هند رفت. سيدعلی در حدود 

وی چون با دودمان تيموری خويشی ورب ی داشت و در ن اوقات همين سرزمين، مايۀ 

درد سردايمی امپر وری دهلی بود، بنابران  مدن سيدعلی بدين سرزمين خالی از مقاصد 

سياسی نبود. وی به مجرد ورود با دختری از ملکان بزرگ دولت زامی شعبۀ يوسسزامی 

آ مقاصد سياسی خود رانيز پيش می برد وصلت نمود و با  بس  نسوذ روحانی ضمنا

وميخواست از راه روحانيت مخالسان دربار دهلی را دراين سرزمين بدنام وناکام ومردم 

را به ا اعت ازدربار دهلی متمايل سازد. سيدعلی مريدان خونگرم ومخلصی يافت وتا 

آ ومعناآ مدت سی سال در پشتونخوا پادشاه بی تاج وتختی  بود  واز دربار دهلی نيز مادتا

بود در کوهسار بونيرکه هم « پاچا کلی»تقويه وتاميد ميشد.مرکز سياسی وروحانی وی 

 هآ از جهان رفت. ٩٩١در نجا درسال

حبيبی می افزايد که اين سيد ومريدانش تمام همت خود رابه تکسير وناکامی بايزيد 

پا ند ووعظ وخ ابه ونوشتن کتب به روشان صرف کردند واو رابه انواع وسايل پرو

الحاد وبيدينی وبد اعتقادی متهم نمودند.بدينسان معلوم ميشود که در محي  پيدايش پير 

روشان، تصوف و ريقت وپيری ومريدی چه روح قوی ونسوذ کاملی داشت؟ بنابر ن ا ر 

آ مرد  زاديخواه وجنگجومی بود، برحسب تقاضای محي  مجبور بود ک ه، متاع بايزيد اساسا

خود رام ابآ خواست بازاريان عرضه کند وبا سالحی که مخالسان سياسی او در دست 

داشتند، وعليه او استعمال ميکردند، خود را مجهز بسازد.بنابرين بايزيد تصوف 

ورياضت و ريقت را با مسلک سياسی خود که بدست  وردن مساخر تاريخی وتجديد 

ديار بود خل  نمود وُمرکب عجيبی را که جنبه  شاهی افغانی وبنای مرکز سياسی دراين

 (32روحی ومادی داشت بوجود  ورد.)

بنابرين نهضت روشانى ا ر از لحاظ شکل، عرفانى و تصوفى بود، مگر از    

خواهى و رهامى بخش بود، که قبايل ساکن  لحاظ محتوى و مضمون يک نهضت  زادى

وبرعليه دستگاه حاکمه فيودالى  هاى استبدادى وقت درمصب رودکابل را بر ضد قدرت

  بابريان هند به مبارزه خستگى ناپذير در جنوب هندوکش از رزنه تا پشاور بسيچ کرد.

 

 ن:پیر روش ادامۀ جنبش بوسیلۀ پسران
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حکومت کور انى هند فکر مينمود که با نابودى بايزيد روشان، جنبش مردم هم 

هزار پياده و  ٢٥رديد و بزودى خاموش خواهد شد، ولى برعکس  غيان مردم بيشتر  

پنج هزار سوار بدور پسرانش، شيخ عمر و نورالدين و خيرالدين حلقه زدند و  ماده 

پيکار با دولت مغولی هند  شتند. برپشاور حمله بردند و حاکم بابرى پشاور )حامد خان 

 ( 33بخارى( را کشتند. )

رش  شت. مردمان قواى مغولی هند )جالالدين اکبر( مامور سرکوبى اين شو

مومند ورورياخيل، و يوسف زامى، اپريدى و اورکزى در اين جنگها که مدت دو سال 

 ول کشيد، درصف مبارزين قرارداشتند. بعدها قشون هند، به قيادت کورمان سنگ 

يى از قبايل افريدى و  خان کوکه، به تعقيب و سرکوبى رهبران بر مد وعده وزين

( اما دولت هند بهر 34، مگر پسران بايزيد بدست نيامدند.)اورکزامى را  رو ان  رفتند

ها را با شيخ عمر پسر بزرگ و جانشين پير  حيله و نيرنگى بود، مناسبات يوسسزامى

روشان تيره ساخت، تا  نجا که حمزه خان اکوزامى )يوسف زايى( و مال درويزه 

و برخورد مسلف اولى ننگرهارى با شمشير و قلم بر ضد روشانيان برخاستند. در يکى د

خان موفآ شد، و شيخ  روشانيان بر مخالسين پيروز شدند، ولى در برخورد سومى حمزه

م( کشته شدند و  ١٥٨١هـ = ) ٩٨٩ها در  عمر وخيرالدين و نورالدين از دست دیزو

ساله بود دستگيرو به نزد اکبر پادشاه فرستاده شد،  ١٤الدين پسر خورد بايزيد که  جالل

د تسقد قرار  رفت و چندى بعد دوباره نزد مريدان پدر خود باز شت و مبارزه مگر مور

 ( 35ضد  ور انى را از سر  رفت. )

الدين و مبارزين بر رزنى حمله کردند و  ويا  م( جالل ١٥٩٨هـ ) ١٠٠٧در سال 

م( در  ١٦٠٠هـ =  ١٠٠٩براى مدتى رزنى را بتصرف  رفتند، ولى سرانجام در)

 ( 36الدين زخمى و کشته شد. ) قواى هندى رزنين بعمل  وردند، جالل جنگى شديديکه با

الدين، احداد پسر شيخ عمر بجاى عم خود برهبرى مبارزين  پس از مرگ جالل

م( احداد برکابل حمله کرد و با قواى هندى و  ١٦١١هـ =  ١٠٢٠پرداخت. در سال )

کابل بشدت جريان  هاى معزالملک بخشى حکمران جهانگير در ويخت. جنگ در کوچه

هـ  ١٠٢٤( در سال 37يافت، مگر پس از تلسات  رفين، احداد به لو ر عقب نشست.)

م( در چرخ لو ر با هجوم سپاه بابرى مقابل  شت و سه هزار نسر تلسات داد و به  ١٦١٥)

ميالدى جنگ  ١٦١٩ق= ١٠٢٩( در سال38قندهار رفت و بعد از مدتى بر شت. )

ر با سپاه مغول )بابرى( انجام داد، قواى بابرى شکست سختى در سنگ پوزه قندها

 ( 39خوردند و پنج هزار اسپ ب ور رنيمت به دست شورشيان افتاد. )
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مورد حمله « لوارر»ميالدى، قواى احداد درکوهسار  ١٦٢٥هـ =  ١٠٣٥درسال 

قواى دولت بابرى هند قرار  رفت و سرانجام احداد کشته شد. دختراحداد که نميخواست 

دست دشمن دستگير شود، از برج قلعه خود را بزير پرتاب نمود و جان سپرد و زن ب

الدين که زن فهميده و نيکو صورتى بود، و در پيشبرد  دختر جالل« عالمى»احداد 

نهضت روشانى با شوهرش خيلى کمک مينمود، پس از مرگ شوهرش، با پسر خود 

 (40عبدالقادر به تيراه فرارکرد.)

ميالدى عبدالقادر برهبرى مبارزين قبايل مختلف  ١٦٢٧= هـ ١٠٣٧درسال 

پشتون، پشاور رامحاصره کرد. ولى دراثر مخالستى که بين اقوام مختلف پشتون: يعنى 

مومند، داؤدزى،  گيانو، يوسسزامى، لوديان و ختک که دراين جنگ برهبرى عبدالقادر 

يان شکسته شد و قواى  رد  مده بودند، بزودى محاصره و ازناحيه يوسف زامى و  گ

 ( 41بابرى هند برمبارزين رلبه حاصل  ردند و پشاور بدست سپاهيان شاه جهان افتاد.)

خان حاکم شاه  م( عبدالقادر و مادرش )عالمى( توس  سعيد١٦٣٣هـ ) ١٠٤٣در 

م( ١٦٣٥هـ ) ١٠٤٥جهان دستگير و بدربار هند فرستاده شدند و دو سال بعد يعنى در 

(کريم داد پسر 42اآ به سبب نوشيدن زهر از جهان چشم پوشيد.)عبدالقادر، ظاهر

الدين  خرين فرد از اين خاندان بود که در رأس قبايل بنگش بر ضد خانان قوم  جالل

اورکزايى و اپريدى که در خدمت دولت هند قرار  رفته بودند، برخاست ولى در سال 

شکست خوردند و خود ميالدى( قبايل بنگش از سپاه شاه جهان  ١٦٣٧هـ ) ١٠٤٧

کريمداد اسير و بعداآ کشته شد. همچنين الهداد پسر جالل الدين که در تمام معرکه هاى 

پدر بزر ش شرکت داشت و دسته جات ملى را رهبرى ميکرد، نيز دستگير و به هند 

ساله مردم تحت رهبرى روشانيان براى  ٨٠( باين صورت مبارزات 43نسى  رديد.)

آ   ل خاموش  رديد. سا ٣٠مدت تقريبا

بايزيد نبوری فوق العاده داشت. مين او »السنستون در باره پير روشان مينويسد:

درميان بردرانيان بسرعت  سترش يافت، چنانکه توانست سپاهی منظم فراهم  ورد وبه 

مقابله با سپاهيان مغول بپردازد. اما سرانجام از سپاهيان مغول شکست خوردو پس از 

نی در ذشت. فرزندانش کوشيدند فرقۀ روشانيه را ماند ار سازند وتا درماند ی وناتوا

مدتی هم موفآ بودنداما پراکنده شدند. اکنون در رود سند دوصخره سياه است که  ويند 

است که به فرمان « پيرتاريک»پيکرهای سنگ شده جالل الدين وکمال الدين پسران 

هنوز به نام های جالليه وکماليه   خوند درويزه به رود افکنده شدند. اين صخره ها

معروفند که نزديک  ردابهايی درمحل اتصال رودکابل وسند قراردارند.  نان درنگاه 
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برخی ازمردم به اشکالی درمی  يند که ميتوانند با تماس به قايقها  نها را پارچه پارچه 

 (44«)سازند، همچنان که روح بسياری را تا کنون  رفته اند.

و «  ُخند چایو ختک»يالدى دو نسر مبارز ديگر يعنى م ١٦٦٦درسال 

برهبرى مبارزين پرچم  زادى برافراشتند و با قشون او رنگ « باکوخان يوسسزامى»

هاى سختى نمودند، اما اين فداکارى و جنبش هم بشدت سرکوب  رديد. همچين  زيب رزم

کارى خوشحال خان مومنداز سرزمين اپريدى با هم« ايملخان»قيام ديگر مردم برهبرى 

هاى که نمودند و بر والى  ختک برضد دولت  ور انى هندبراه افتادو با همه فداکارى

م رلبه کردند ولى در  خر سرکوب  ١٦٦٨هـ =  ١٠٧٧بابرى کابل محمد امين در 

 ( 45شدند.)

 

 

 قیام  خوشحال خان ختک برای استقالل پشتونها

 

 دافغان په ننګ مى وټـرله توره

 مانى خوشال خټک یمننګیالى دز

 

 مقدمه: ]

بعد از تهاجم چنگیزخان مغول وتیمورلنگ وتخریب 

وتباهی  تمام آثار مدنی وفرهنگی افغانستان قبل ازتهاجم ، 

نوبت یورش همسایگان طماع تازه بقدرت رسیده صفویان 

فارس وازبکان شیبانی ماوراء النهر وسالطین مغولی هند 

تان را مثل گوسالۀ رسید. این همسایگان خطۀ افغانس

 بزکشی در زیر سم حمالت یورشگرانه خود تکه تکه کردند. 

صفویان برهرات وسیستان وقندهارتسلط یافتند وازبکان شیبانی بربلخ وبدخشان 

دست یافتند و سالطین مغولی هند برکابل وبامیان وتخارستان سلطۀ خود را قایم ساختند 

افغانستان، از خود مراکزی داشتند،  وچون هریک ازاین دول در خارج از مرزهای
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بنابرین در فکر عمران خرابی های وارده از دورۀ سلطۀ مغوالن چنگیزی نبودند. اقوام 

ساکن درافغانستان برای مدت دو نیم قرن ،از سه سمت مورد فشار وستم ملی قرار 

ده وتقویت نمود. جنبش داشتند واین فشارها سرانجام روح مقاومت را در مردم زن

در شرق کشور برای  -با وقفه ها -( ١۶٧٢تا١۵۵۶رهبری پیر روشن)از ب پشتونها 

ن بی چون پیر روشسه نسل دوام نمود ودرهمین دوره رهبران آزادی خواه واستقالل طل

و خوشحالخان ختک وایمل خان ظهور نمودند که از جان گذشتند و بارها عمال دشمن 

عر پشتو نضج و پختگی یافت واز ممیزات را به کاسۀ سر آب دادند. درهمین دوره ش

ادبیات پشتو در این دوره،سرودن اشعارحماسی توسط خوشحالخان ختک و  تنفر شدید 

نسبت به سلطۀ بیگانگان وشاهان بابری هنداست.در زیر به شناسائی همین چهرۀ 

 [2010/ 5/ 13 سیاسی پشتون پرداخته میشود. سیستانی –سترگ فرهنگی 

خوشحال خان فرهنگی پشتتون،  -خصيت های نامدارسياسی در ميان رجال وش

م( هم از لحاظ شعر و ادب و هم از جهت  قلم وشمشير ،  رهبری ١٦٩١-١٦١٣) خټک

بزرگ و سياستمداری شجاع و پر شهامت بود. اوسردار وبزرگ قوم خټک و پيشتاز قيام 

 ضد پادشاهى اورنگ زيب بشمار ميرود. 

رد سياست وشمشير بود، شاعرى انقالبى و توانا خوشحالخان، درعين حالى که م

نيز بود و براى و حدت افغانها وتشويآ  نها براى حصول  زادى و ترو مناصب 

حکومت مغول با زبان قلم اشعار  بدارى نوشته و به هرپيش  مد اجتماعی  وفردی بازبان 

ا در شعر شعر و قلم  پاسخ  سته  وبروشنى تمام واقعيات زند ى عصر و محي  خود ر

 منعکس ساخته است .

م(   ١٦٤١هـ )=  ١٠٥٠در  خان شهباز شدن پدرش خوشحال خان بعد از کشته 

م( با حکومت هند درعصر  ١٦٦٠هـ )=  ١٠٦٩برهبرى قوم خټک بر زيده شد و تا 

 شاه جهان همکارى  و امنيت راه های کاروان رو بسوی کابل را تأمين ميکرد.

زيب پسر شاه جهان، مرد متعصبى   د که: اورنگنويس ميرمحمدصديآ فرهنگ مى

بود که ميخواست احکام شريعت را  وريکه خودش دريافته بود در کشور اجرا نمايد. 

درين ضمن وى تمام ماليات های ريرشرعى و از جمله محصول )ماليات( راه  را ملغى 

لعبور( الررم دستور شاه به اخذ محصول راه )حآ ا ساخت. اما چون خوشحالخان على

رتن »دوام داد، حاکم پشاور او را بازداشت نمود و به امر پادشاه براى دو سال در زندان 

واقف در راجپوتانه محبوس شد. هرچند خوشحال خان پس از رهايى از زندان « پور
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حرمتى را هر زفراموش  دوباره مورد التسات دربار قرار  رفت، اما خا ره اين بى 

 (46هاى مخالست اوبا دولت مغولى بود.) هنکرد. واين يکى ازانگيز

خان باحکومت مغولی هند تيره شد بقيه ايام عمرش ،  پس از  نکه رواب  خوشحال

درکشاکش ومبارزه برضد مغول اعظم اورنگزيب  ذشت و بسياری از اشعارش هم 

که یگانه وسیله ) اتحادميهنان او را به دفاع از  زادی و زاديخواهی برمی انگيخت وبه 

 ( فراميخواند.  ثار او خود معرف کامل او وکارنامه اوست.پیروزی است

ميالدی چند ماه  در  ١٨٠٨السنستون،محقآ وسياستمدار انگليس که درسال 

نوشت، « بيان سل نت کابل» کتابی زير نام   ١٨١۵پشاورتوقف داشت وسپس در

او را به بهترين باترجمه چند پارچه شعر حماسی خوشحال خټک ، نيات و رزوهای قلبی 

شکل معرفی کرده است. السنستون  ميگويد که: خوشحال خان مقامی وایتر ازرحمان 

]بابا[ دارد و  ثارش به پيمانه معتنابهی معرف ملت اوست. اشعارش بسيار ساده وروان 

وسهل الوصول است، اما بيشتراز روح تسليم ناپذير او الهام  رفته و در نها احساسات 

ی بازتاب يافته است. سپس وی يکی از اشعار او رانقل ميکند که بسيار وایی  زاد 

وی شعر ذيل را هنگامی سروده که برخی ازمتحدانش به پيروزی های . دینگيز است

درخشان دست يافتند و مست از نشۀ پيروزی، هريک جدا انه بردشمن تاختند وسرانجام 

ند. در  ن وقت او به من قه يوسسزيان به دليل عدم اتساق و نساق ذات البينی شکست خورد

رفت وکوشيد  نان را به جنگ در برابر مغول برانگيزد.مگر يوسسزاميان به سخنان او 

 وش ندادند که در اين شعر  نان را نکوهش کرده است. دراين شعر از پيروزی افغانان 

ان  توصيه يادشده و اورنگزيب به کين توزی وپيمان شکنی تقبيف  رديده است وبه افغان

یگانه راه چاره شان نبرد ویگانه راه زنده ماندن شان اتحاد  قانف کننده يی دارد که

 :واتفاق است

 بیا بشنو این داستان،

 که بیانگر نیک وبد است،

 که هم عبرت است وهم نصیحت، 

 که دانایان به آن راه میروند،

 من خوشحال پسر شهبازخانم،

 شمشیرزن ومبارز.
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 یی خان بود،شهبازخان پسر یح

 جوانی بی همال.

 بود،« اکورا»یحیی خان از

 شاه شمشیرزنان بود.

 هم مردانه شمشیرمیزد، 

 هم تیراندازی سخت کمان بود.

 دشمنی که برابرش به پا می خاست،

 بی درنگ راهی گورستان بود.

 هم شمشیر داشت وهم دیگ)نانده بود(،

 هم مردی داشت، وهم احسان.

 ان بودند،همنشینانش، همه شیرمرد

 همه باهمت وبخشنده.

 مردمانی درهمه کارها راست، 

 آغشته به خون خویش به خاک رفتند.

 چون همه سرداران بودند،

 جمعیت قبیله افزون گشت،

 وبیشتر جوانان الیق بودند.

 از هجرت هزار وبیست  ودوبود،

 که من به جهان آمدم.

خان قبیله شد وسه هزار  )سپس از مرگ پدر یاد میکند واز اینکه او پس از پدر

تن از قوم ختک از اوفرمان میبردند وبا شکوه تر ازنیاکانش می زیست. سپس از 

دسترخوانش میگوید که هزاران تن برسفره اش می نشستند. پس یاد روزگار نگونبختی 
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میکند وسخت به نکوهش مغول می  پردازد و پسر را دشنام میدهد که به امید ترقی به 

 پیوسته است.(دشمنان میهن 

 من دشمن اورنگ زیب شاهم

 سر به کوه وبیابان نهاده،

 در پی نام وننگ پشتونانم، 

 اما آنان دنبال مغالن را گرفته اند.

 چون سگ پرسه میزند

 در پیرامون مغوالن به بوی آش ونان.

 به امیدترقی جاه، در پی من اند.

 دست من به آنان نمی رسد،

 م.ولی روان خویش را تباه نمیکن

السنستون ميگويد:خوشحالخان دراين قصيده مانند يک شاعر وای با دیوری 

وروحيه ميهن دوستی مبارزاتش را بيان ميکند که چگونه موفآ شده است سپاه 

 امپراتورمغول رانابود کند. 

خوشحالخان ختک باری به چنگ اورنگ زيب می افتد، او را به هند می برند 

در حجره  -زندان بزرگ دولتی  ن روز ار -Gwaliarلياروسه سال دردژ کوهستانی  وا

ای تاريک زندانی  ميشود. در زندان شکواميه ای می سرايد که در  ن پس از شرح 

سپاس پروردگاررا، که با همه » بدبختی های خود و کشورش با روحيهآ  نيرومند ميگويد:

ا ميشود و به ميهنش . سرانجام  از بندره«بدبختیها، نخست افغانم وبعد خوشحال خټک

باز ميگردد. اشعاربسياری می سرايد وبه تاليف کتابی در تاريخ افغانان از اسارت بابل تا 

 (47روز ار خويش،می پردازد.)

هاى متواتر، بخا ر  خوشحالخان چه در دوران حبس خود و چه در ايام جنگ

ر برابرظلم و وحدت ملى پشتون ها و بيدارى حس  زادى خواهى و مبارزه  لبى  نها د

هاى دولت مغولی هند، اشعار و  ثار  رانبهاى ادبى ابداع کرد و در دستى  زور ومى

 شمشير و با دست ديگر قلم  ست وبراى بيدارى و اتحاد قوم خود تالش فراوان ورزيد. 
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خوشحالخان در بارۀ بيداری ووحدت قوم خود اشعار و نی زيادی سروده است 

 يت و يله دارد:واز بی اتساقی قوم خود شکا

 اتفاق ور سره  نشته ډیر ارمان دي         هر یو کار د پښتون تر مغل ښه ده

 زوړخوشحال به دوباره شى پدا ځوان           که توفیق د اتفاق پښتانه مومى

 هرکار پشتون از مغول بهتراست ولی افسوس که اتساق ندارند،)ترجمه:

 حالخان دوباره جوان خواهد شد(ا ر افغانها باهم اتحاد پيدا کنند، خوش

خوشحال خان به کميت مردان اهميت نميدهد، بلکه برکيسيت  نان يعنی مردان  

 ريرتمند بيشتر توجه ميکند ومی  ويد:

 چې دستار تړى هزار دى          ددستار سړى په شمار دى

 )ترجمه: انانی که دستار می بندند به هزاران تن  ميرسند ولی بدرد نميخورند،

 اما مردانی که مردانگی دارند و بدرد ميخوراند، انگشت شمار اند(

اما مساعى خوشحالخان  براى تشکيل اتحاديه يی از قبايل مختلف پشتون بغرض  

هاى خان خانى و بى اتساقى   مقابله و مبارزه بر ضد دولت مغولى هند، به علت رقابت

خان خټک پر از مذمت و  خوشحالفبيلوى به ناکامى پايان  رفت. از همين سبب ديوان 

اتساقى  نان است. ا رچه قيام خوشحالخان برضد حکومت مغولى  شکايت از قبايل و بى

هند ناکام وبا شکست روبرو رديد، اما در پروسه بيدارى و پيدايش شعور ملى وسياسى 

 افغانها نقش برجسته بازى کرد و  هنگ زوال دولت مغولى هند را سرعت بخشيد. 

 

 :ل خان مومند وخوشحالخان خټکنقش ایم  و صافی هاقیام 

م بعضى از سپاهيان دولت مغولى درکنر به ١٦٧٠نويسد که، در سال  فرهنگ مى

ها سپاهيان مذکور را به قتل  اندازى کردند. صافى عست دخترى از قبيله صافى دست

ن عازم رسانيدند و عليه دولت دست بشورش زدند. چون نيروى دولتى براى سرکوبى  نا

خان خټک ]بشمول درياخان اپريدى[ به  خان مومند و به تعقيب او خوشحال کنر شد، ايمل

ها به قيام عمومى مبدل  رديد. در  شورشيان پيوستند. و به اين صورت شورش صافى

خان به اتساق افريدى ها برقلعه نوشار حمله برده رنايم زيادى  ها خوشحال ضمن اين جنگ

خان بر ضد سل ه مغوین هند با مبارزين ديگر  ن به بعد خوشحالبدست  وردند. از اي
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برانگيزى  پشتون پيوسته، شمشير و قلمش را بکار  رفت و اشعار حماسى و و نى هيجان

 ( چنانکه  ويد: 48در اين ارتبا  سروده است. )

 ال تراوســه ئى ماغـــزه په قالر ندى           

 چاچى ماسره وهلى سر په سنگ دى

 رجمه: تاهنوزمغزش  رام نيست،کسيکه بامن در ويخته، سرش رابرسنگ کوبيده است.()ت

خوشحالخان  رفدار سرسخت يک حکومت ملى و وسيف پشتونها از قندهار تا 

اتک و اباسين بوده است. پس از تيره شدن رواب  خوشحال خان با اورنگ زيب،  وی 

ا شد وتصميم  رفت برای بر وردن بسکر  زادی واستقالل  پشتونها از زيرسل ه مغول ه

به مذاکره نشست وپس از  ایملخان مومند ودریاخاناين مامول با رهبران افريدى، مثل 

موافقت سران افريدى ومومند، درفش شورش و غيان برضديت حکومت مغولى را برا 

م(وبنابر ١٦٧٢-١٦٦٧فراشت. ساير قبايل افغانى با اين جنبش پيوستند ومدت پنجسال )از

م( با نيروهاى مغول سر رم پيکار شدند و جنگ ١٦٧٤تا  ١٦٦٩حاسبات ديگری از)م

آ براى سرکوبى شورش  هاى شديدى نمودند. او رنگ زيب پادشاه مغولى هند شخصا

خوشحالخان در جنگ شرکت جست ومدت سه سال درحسن ابدال برای سرکوبی قبايل 

نج نبرد با خوشحالخان وايمل پشتون باقی ماند،تا  نکه اورنگزيب بعد از حضور در پ

آ يکصد « خاپس»و«  نداب»و« نوشهر»و« دو به»و« تهتر»خان درمحال وکشتار تقريبا

هزار نسر از  رفين مگر نتوانست شورش را خاموش کند ، بنابرين امپراتور از اين 

جنگ دوامدار خسته شده به دهلی باز شت  وايمل خان در لغمان با  ررخان ،سرلشکر 

جنگی سخت نمود که نزديک بود در ن جنگ بدست شورشيان پشتون کشته اورنگزيب 

شود. در اين وقت شهزاده معظم بهادرشاه درکابل و پشاور حکومت ميکرد. او درسال 

سردارپردلخان را که در رأس سپاهی از خوست به کابل می  مد نامردانه  ١٦٧٢

ى نظامى خود را بر نيروهاى فرو رفت ونابود نمود. البته نيروهاى منظم دولت هند برتر

رير منظم و تعليم نديده قبايل نشان دادند و مبارزين پشتون تلسات سنگينى را متحمل 

 ( 49شدند.)

 خوشحالخان این جنگها وشتارتها را در شعر ذیل خود چنین بیان میکند:

 باز این بهار از کجا آمد؟

 که هرطرف را گلستان کرد،
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 یاسمن، نسترن، نرگس، کلنار، ارغوان، ضمیران، سوسن، ریحان،

 گلهای بهاری همه رنگ هست،

 چرا رخسار الله رنگین تراست؟

 دوشیزگان گلها راچنگ چنگ به گریبان میریزند، 

 وجوانان زیب دستار میسازند،

 مغنی کمان برچغانه نهاده،

 نغمه ای در پرده می نوازد.

 ساقی بیا جامی پر به من ده!

 م.تاسرشار شوم وعربده آغاز کن

 جوانان افغان دستها را]باحنا[ گلگون کرده اند،

 چنانکه شاهین چنگال به خون صیدآغشته میکند.

 شمشیرهای سپید را به خون آغشته اند،

 چنانکه الله زار در بهار می شگفد.

 ایمل خان و دریا خان، هردو زنده باشند، 

 هیچ کوتاهی نکردند.

 بارها درۀ خیبر را باخون گلگون ساختند،

 روان شد.« کریه»انکه رودی از خون در چن

 کوه های راست قامت،

 به جنبش آمدند. -گفتی از زلزله -بارها

 اکنون در پنجمین سال،

 هنوز چکاچک شمشیر به گوش می آید،

 در این راه تباه شدم،
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 من ُمردارم یا اینان؟

 برای سپاه بارها فریاد زدم، اما اینان کرانند.

 شکایت را نه مالمت رامی شنوند و نه

 چون حال یوسفزیان را می دانم. 

 بگریزم.« دمغار»بهتر که به

 سگ ختک از یوسفزی بهتراست

 گرچه ختک هم سگ برتری ندارد.

 «قندهار»همه پشتونها، از اتک تا 

 در حفظ ننگ وشرف متحد شده اند.

 ببین هرسو چه نبردها شد؟ 

 اما چرا یوسفزیان را عارنیست؟

 پشت کوه ها بود، «تهتره»نخستین نبرد در

 چهل هزار مغول تار ومار شدند.

 خواهران ودختران شان اسیر دست پشتونها شدند

 قطارهای اسپ، شتر وفیل به غنیمت گرفته شد.

 بود،« دواب»دومین جنگ با میرحسین در 

 که سرش چون سرمار بشکست.

 بود،« نوشارکوت»سپس جنگ  

 که من خمار از سرمغول پراندم.

 وشجاعت خان آمدند،سپس جوات سنگ 

 دمار از روزگار شان برآورد.« گنداب»که ایمل در

 ششمین جنگ با مکرم خان وشمشیرخان بود،
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 تارومارشان کرد.« خاپشی»ایمل در

 تا بودیم فاتح ومظفربوده ایم،

 از این پس هم تکیه برکردگارداریم.

 یک سال است که اورنگزیب در برابرما فرودآمده است،

 ودل افگار،حیران و پریشان 

 همهً بزرگانش به نبرد آمده اند،

 شمارکشتۀ سپاهش را که میداند؟

 خزانۀ هندوستان تهی،

 وسکه های زرسرخ دردل کوه ها فرورفته است.

 هرگز در هیجده ]سال[

 کسی فکرچنین کاری را نمیکرد.

 از نیت بد پدر را آزرد*

 )*مظور شاه جهان است که خلع وزندانی شد.(

 اور دارد؟دیگرکه به او ب

 که هم بدنیت است وهم بدعهد، هم مّکار

 چاره ای نیست،

 یا مغول نابود گردد، یا پشتون خوارشود.

 اگرگردش گردون همین سان بماند

 به خواست خدا، نوبت کاراست

 آسمان پیوسته به یک رنگ نیست

 گه کار به گل است وگه خار

 در چنین فرصتی که گاه نام وننگ است
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 نهای بی ننگ چه کردند؟بنگر که این پشتو

 هر فکر دیگری از نادانی است.

 جز باشمشیر راه رهائی نیست.

 پشتونها درشمشیرزدن بهتراز مغوالن اند،

 کاش به دانش نیز هوشیار می بودند.

 اگر اولسها با هم متحد شوند،

 شاهان دربرابرشان روی برخاک می نهند.

 نفاق یا اتفاق_ جهل یا علم،

 خداست.هرچه باشد کار با 

 این زمان که زمان دفاع از ننگ وناموس است،

 این پشتونهای بی ننگ ببینید چه میکنند؟

 در زمانیکه لشکر مغول درننگرهار غنوده اند ،

 ببینیدکه افریدی ومهمند وشنواری چه میکنند؟

 تنها من دراندیشه نام وننگم.

 یوسفزی فارغ بال گرم کشت وکاراست،

 تی،با چنین بی ننگی و بی غیر

 فرجام کار، خود آشکاراست.

 مرا مرگ بهتراز آن زندگی،

 که روزگار به عزت نسپرم.

 دراین جهان پایدار نخواهم بود،

 (50اما یاد خوشحال ختک خواهدماند.)

ربارهمين روايت راکمی کوتاه تر بيان کرده مينويسد:" خرين قوه مبارزين زير 

با  ١۶٧٠تا١۶۶٨شدند و از رهبری شاعر مشهور وسردار جنگی خوشحالخان جمف 
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" تاترهقشون اورنگزيب چندی بار دست وپنجه نرم کردند و دراين قوه مبارز در جنگ "

اردوی چهل هزاری دشمن را تار ومار نمودند و در جنگ"دو  به" قوماندان هندی را 

کشتند. همچنين درجنگ های "نوشهره" و " نداب" و"خانج " قشون دشمن را کوفتند. 

شکست خورده وپسران خوشحال خان)عبدالقادر واشرف خان( ونواسه  مگر بازهم

 (51در هندوستان تبعيد شدند وهمدرانجا جان سپردند.") -کاظم خان شيدا وعليخان -هايش

رفتار  ١٦٧٢هآ/١٠٨٣محقآ تاريخ مغوین هند مينويسد که: درساللوسین بُوات 

محمدامين خان، حکمران  ناخوشايند فوجدارجالل  باد علت اصلی وخامت اوضاع شد.

کابل در  ردنۀ خ رناو خيبر مغلوب ورارت  شد وخوشحال خان خټک بصورت يکی 

ازسرکرد ان  دشمن در مد، قيام عمومی قبايل افغان،سستی وسهل انگاری محبت خان 

 ١٦٧٣هآ/١٠٨٣حکمران جديد افغانستان، اورنگ زيب را وادار کرد درچهارم شعبان 

انه ای نيرومند به افغانستان  سيل دارد. شجاعت خان، سرداراين سپاه بزر ی همراه توپخ

سپاه هر ونه امکاناتی را در اختيار داشت. وجاسوان سينگه دستياری او راعهده دار بود. 

هآ/بيست ويکم فبروری ١٠٨٣لشکرکشی به شکست انجاميد وافغانها دردهم ذيقعده سال 

ارانی برسپاه خسته وفرسوده ودرعذاب از با استساده از تاريکی شبی بسيارتيره وب ١٦٧۴

باران وسرما وبرف درحال بارش، در ردنۀ قره پا به دشمن شبيخون زدند. در اين 

عمليات رافلگيرانه هزاران نسر از قوای مغول از جمله شجاعت خان کشته شدند. پس از 

ف اين حادثه اورنگ زيب خود رهبری عمليات را برعهده  رفت ودر بيست وپنجم ربي

م در حسن ابدال بين راولپندی وپشاور ١٦٧۴هآ/بيست وششم جون ١٠٨۵ایول سال

اردو زد ويکسال ونيم در  نجا ماند. سپاه انبوه ومجهز به توپخانه نيرومند وبرخوردار از 

که با شتاب از دکن فراخوانده شده بود، حمله  آغرخانرهبری سردارانی با تجربه چون 

"خاپس" بسختی شکست خورد ولی بارها انتقام اين شکست  را  راز کرد. سپاه مغول در

را  رفت و اورنگ زيب] از ادامۀ جنگ با قبايل پشتون چنان خسته شد که[ در دوم 

به دهلی باز  شت. در هستم شعبان/پانزدهم  ١٦٧٦هآ/ شانزدهم مارچ ١٠٨٧محرم سال 

ميان سردارانش  اکتوبر شهزاده معظم به فرماندهی سپاه افغانستان  مارده شد. در

نامی به شجاعت ورشادت مشهور بود که چندی پس از  ن حکمران افغانستان  امیرخان

م دراين مقام باقی ماند. سياست اميرخان متکی ١٦٧٨-١٦٧٧شد ومدت بيست سال از

بر"تسرقه بينداز وحکومت کن" استواربود، همواره ميان قبايل افغان نساق می انداخت به 

توانستند بر عليه او دست به هيچ اقدامی بزنند وفق  هواداران  وری که  نان نمی 

 (52خوشحال خان خټک چند سالی مقاومت کردند.)



 136 ظهور افغانستان معاصر                                                        

حکمران مغولی هنددرکابل در مورد  امیرخانيکی از تو مه های ثمربخش 

اين بود که وقتی او به کابل رسيد، نامه ای  ایمل خان ودریا خان وخوشحال خان شورش

بايل مومند واپريدی نوشت واز  نها در مورد روش حکومت و به سران ورؤسای ق

کرکتر ايمل خان معلومات خواست. سران به اتساق هم جواب بسيارمتين ومناسبی در 

به اميرخان نوشتند. اميرخان دوباره به  ایملخانمورد شخصيت و رفتار عدالت خواهانۀ 

وسخاوت پيشه است، پس  يک چنين مرد رازی وعادل ایملخانسران قبايل نوشت که ا ر

چرا اراضی تحت تصرف خود را بين سران ومشران همرزم خود تقسيم نميکند؟ اين 

پيشنهاد اميرخان که بمنظورايجاد تسرقه ميان هواداران ايمل خان وخوشحال خان 

تحريريافته بود، اثری فوری  ومخرب داشت وسران اقوام به ايملخان  وشزد کردند که 

ی ايکه بزور شمشير  نها از دولت مغولی تصرف کرده اند، بين  نها چرا به تقسيم اراص

تقسيم نميشود؟ ايمل خان  ست: ما درشراي  جنگ با دشمن استيم، اکنون زمان اينکارها 

نيست، مگرسران قبايل بر تقسيم اراضی تحت سي ره ايمل خان پافشاری کردند، ايمل 

ميخواهد، به تقسيم اراضی به خان هم از روی اجباربه  نها  ست هر ور دلتان 

پردازيد.اما پرواضف بود که هريک از سران ورمسای قبايل  رزوداشتند تا بهترين 

اراضی را برای قوم وقبيله خودتصرف کنند.اما قبل از همه سران قوم مومند دست بر 

روی بهترين اراضی  ذاشتند و ن را برای خود خواستند، وايمل خان هم بنابرخصلت 

ه  ن رضايت نشان داد. اينجاست که سايرقبايل پشتون از اين تقسيمات ناراضی قبيلوی ب

شده از ا راف ايمل خان پراکنده شدند، وتير دشمن يعنی امير خان به هدف خورد 

واميرخان موفآ به ناکامی قيام ايمل خان وخوشحال خان ودريا خان اپريدی  رديد. فق  

را با شکست روبروکند ودرياخان هم  پریدیا دریاخانتوانست  تیرا يک قوۀ کوچک در

که دراين جنگ زخمی شده بود، به من قۀخوست عقب نشينی کرد ودر همانجا 

 ( 53در ذشت.)

پوهاند حبيبی می  ويد که ايمل خان در مدت جنگ با اورنگ زيب و پسرش 

 (54)، بنام ايملشاه بضرب سکه پرداخت.عالمگير

ات ايمل خان مومند ورشادتهای جنگی او متاسسانه  ثار وکتبی که از مبارز  

وهمرزمانش بحث ميراند دراين رربت سراميسر نيست، من اميدوارم تا کسانی که 

برکتبی چون: صولت افغانی، حيات افغانی ،تاريخ خان جهانی ، تاريخ خورشيد جهان، 

خ تواريخ حافظ رحمت خانی، تاريخ شيرشاهی ، تاريخ سل انی ، تاريخ مبارکشاهی، تاري

محمود شاهی ، تُزو افغانی، فتوح سال ين،  بقات اکبری، مين اکبری، رقعات عالمگير، 
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تُُزو جهانگير، نسب نامه افغانی ،تاريخ افغانه، کليد افغانی، شکرستان افغانی، بهارستان 

افغانی، مآثر ایمراء و تذکرة ابرار وایشرار  خوند درويزۀ ننگرهاری، تاريخ مرصف 

)پتانز( وريره کتب  ن عصر دسترسی دارند، دست همت بکمر زنند وحآ وتاريخ پشتونها

اين مبارز دلير وکم نظير پشتون را  ن ور که سزاوراست به خوانند ان و عالقمندان 

 تاريخ مبارزات قبايل پشتون در دوسوی خ  ديورند معرفی کنند.

هرچند فرهنگ اعتراف ميکند که:"اين قيام با نام خوشحال خان بستگی دارد، 

مانند حرکت روشانی دوام و سترش نداشت، اما بجای خود جنبش مهمی بود وميتواند 

در روند همکاری پشتونها در س ف بایتر قبيله محسوب شود. هرچند ۀ ديگری مرحل

عليه دولت قيام کرد، اما مقاومت صافيها نارضايتی خوشحالخان در مرحله نخست به اثر 

انه وهمکاری مومندها وافريدی ها با  نان از پيدايش در برابر تعرض عمال دولت بيگ

و سترش حس همبستگی در بين قبايل پشتون که  ليعۀ اقدام دسته جمعی برای تشکيل 

دولت بود،نمايند ی ميکرد. خوشحالخان مناسب ترين شخص برای رهبری اين حرکت 

قام بود، زيرا عالوه برصسات شخصی شجاعت واستواری در تعقيب مرام ازنظر م

اجتماعی هم خان وخان زاده ورميس قبيله بود وخانی وامارت را تالی پادشاهی می 

دانست. چنانچه در دستار نامه دراين باره ميگويد:" وقتی که پادشاه يا امير در مرحله 

اول برتخت يا مسند جلوس ميکند، برسرپادشاه تاج وبرسرامير دستار  ذاشته 

 (55ميشود.")

،  ن مبارزسترگ ونامدار و شاعر زبردست زبان پشتو به خان به هرحال خوشحال

( در و ن خود کوهستان ختک، ١٦٩١هـ )=  ٢٨/٤/١١٠٠سالگى بتاريخ  ٧٨عمر 

مرا در جاى دفن کنید که گرد » چشم از جهان فرو بست و  خرين وصيتش اين بودکه:

 ( 56«.)سم اسپان دشمن بر خاکم نیفتد

ردم پشتون که در شرق افغانستان بر ضد خواهى م بدين ترتيب مبارزات  زادى

ها از اوايل قرن شانزدهم  راز يافته بود، تا اواخر قرن  استيالى دولت بابرى هند، با وقسه

هسدهم ميالدى ادامه يافت.  رچه مبارزات  وینى پشتونها درشرق کشور به شکست 

ارزات مواجه شدند ولى در  رف ديگر، در ررب افغانستان )قندهار و هرات( مب

پشتونها در  راز قرن هژدهم توانست شکست مجاهدات پشتونهاى مصب رودکابل در 

 شرق افغانستان را تالفى نمايد. 
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،با فرزندان خوشحالخان ختک وایمل خان مومند ودریا خان اپریدی بادريغ که  

و در مبارزه ازمرگ  ،بودوجوديکه خون شجاعت پدران شان درتن شان جاری 

ند، مگر عوض اينکه در فکر زادی واستقالل خود از چنگ استعمار شتخودهراسی ندا

باشند، بدستور استخارات نظامی پاکستان هر روز با عمليات انتحاری بوده پنجابی ها 

 اقوام خود را درپشاور وافغانستان نابود ميکنند و دشمنان پشتونها را شاد می سازند. 

برای عمليات انتحاری راجستر ا ر جوانان پشتون که درصسوف  البان خود را 

ميکنند، خود را برای  زادی از زيرسل ه پنجابيها راجسترکنند، بدون ترديد بزودی شاهد 

 زادی را در  روش خواهند کشيدومثل ساير ملل  زاد از عزت وشأن درخور احترام 

 برخوردار خواهند رديد.  
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 مچهار فصل

 

 هوتکى خان قیام قندهار برهبرى میرویس

 م(١٧٠٩هق= ١١١٩)

 

 

 نزاع برسر تصرف قندهار: 

ى هاى سرسبزو حاصلخيز در جنوب ررب افغانستان است.  قندهار يکى ازواد

واقف در « پنجوامى»نويسدکه، کرسى  ن درقرون وس ى  ستشرق انگليسى، لسترنج مىم

ملتقاى دو رودخانه ترنک واررنداب، بود. قندهار را در منابف اسالمى در قرون وس ى، 

خج )معرب اراکوزياى يونانى والرخوت پهلوى والرخذفارسى( مى ناميدند وبعدها  الر 

ميالدى، قبل ازلشکرکشى به هند قندهار را  ١٥٢٠ل( بابُر درسا١قندهارناميده شد. )

( بدست  ورد، و پسر خود کامران ميرزا را به حکومت  ن ٢ازچنگ برادران اررونى )

  ماشت. اما ديرى نگذشت که 

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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براى تصرف قندهار لشکر راست و  ن شهر  ١٥٢٠سام ميرزا صسوى در سال 

ميرزا به مقاومت پرداخت و  را به محاصره کشيد. اما کامران ميرزا در برابر سام

محاصره سام ميرزا را درهم شکست، و سام ميرزا مجبور به عقبگرد شد و به سيستان 

( اما همايون پسروجانشين بابُر قندهار را در بدل ٣رفت و از  نجا بهرات باز شت.)

مساعدت دولت صسوى براى استرداد سل نت دهلى ازدست سوريان افغان درسال 

ميالدى از دست شيرشاه  ١٥٤٠ايران وا ذار شد. زيرا همايون در سال م به دولت ١٥٤٤

سورى در هندوستان شکست خورد وسل نت دهلى بدست سوريان افغان افتاد، لذا همايون 

براى  رفتن کمک از دولت صسوى به ايران رجوع کرد وکمک  ن دولت را بدست  ورد 

( قشون صسوى بسرکرد ى ٤وقندهار را دوباره متصرف وبه دولت ايران بخشيد.)

شهزاده مراد قندهار را تسليم  رفتند، مگرشهزاده بزودى پس از يک سال درقندهار 

(. ١٥٤٥در ذشت و همايون قندهاررا به بيرم خان سپردو سپاه ايران را رخصت داد)

مگر رزوى الحاق  ن هر ز از دل دولت صسوى بيرون نشد و مجدداآ براى تصرف  ن 

 لشکر  راستند. 

ق قندهار را ازبابريان هند رفت ولى ٩٦٤م =١٥٥٦ه  هماسب اول در سال شا

اکبر، پادشاه هند،  نجارا دوباره در همان سال ازايران پس  رفت. شاه عباس اول، 

ق ،  ن ايالت را از جهانگير، امپراتور هند  رفت، اما جهانگير ١٠٣٢م=١٦٢٢در

ق شاه ١٠٥٨م=١٦٤٨ ورد. در م( دوباره  نجا را به تصرف ١٦٣٨شانزده سال بعد )

عباس دوم ،با پنجاه هزار سپاهى بار ديگر  ن ايالت را مسخرکرد و بست و زمينداور را 

هم الحاق نمود. شاه صسوى ده هزار سپاهى به قيادت مهراب خان در شهر قندهار  ذاشت 

سال  ٦٠و خود از راه فراه و هرات به مشهد و بعد اصسهان بر شت. پس از  ن تا 

ق( در دست صسويان ايران باقى ماند و ديگر شاهان هندبر  ن ١١٢١م=١٧٠٩ر)تا ديگ

 ( ٥دست نيافتند. )

در  ى اين وقايف اورنگزيب که موظف بدفاع از افغانستان و خود در ملتان مقيم 

بود به موقف نتوانست از قندهار دفاع نمايد، پس يک سال بعد با قشون هستاد هزارنسرى 

ين به قندهار رسيد و شاه جهان هم در کابل  مد. اين تاخت و تاز هاى از راه کابل و رزن

خارجى  نقدر به زراعت مردم صدمه زده بود که نمى توانست از عهده تغذيه اردوى 

تا جامى که از کابل تا قندهار  استيال ر بر يد، پس در اردوى هند قح  بزر ى در افتاد

ميشد و اين قيمت در  ن روز ار محل تعجب دو روپيه خام ميسر نه يک سير رله و کاه ب

و تشويش بزرگ بود. مهراب خان از شهر بشدت دفاع ميکرد وبنابرين محاصره تا چهار 
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ماه دوام  ورد، زمستان نزديک ميشد و علف در صحرا پيدا نمى  رديد، شاه جهان که 

د. در سال چنين ديد ازکابل به هند رفت و به او رنگ زيب نيز امرمراجعت به ملتان دا

توپ و  ٤٠بار ديگر امپرا ور هند شاه جهان يک اردوى شصت هزارنسرى با  ١٦٥٠

فيل جنگى به قيادت پسرش اورنگزيب از ملتان و سند به قندهار فرستاد و خود نيز  ١٠

به کابل  مد. دوماه و هشت روز جنگ حصار دوام داشت ولى فتف قندهار ميسر نگرديد، 

ز کابل و اورنگ زيب از قندهار به هند بر شتند. در سال پس در زمستان شاه جهان ا

ميالدى عوض اورنگ زيب، شهزاده دارا شکوه رقيب او به فتف قندهار مامور  ١٦٥١

هزار  ٦هزار تسنگچى و  ١٠هزار سوار و پياده و  ٧٠افسر بزرگ و  ٧٠شد. او با 

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

هزار  لوله توپ  ٣٠توپ خورد و بزرگ و  ٥٤سير سرب ،  ٥٠٠من باروت ،  ٥٠٠٠

شهر قندهار را در محاصره کشيد. مردم قندهار و مهراب افسر مشهور صسوى کمافى 

السابآ با دیورى مدافعه نمودند. اين حمله و دفاع پنج ماه  ول کشيد، ولى موفقيت 

را شاه جهان قبال  براى تقويت و استحکام حصار قلعه نصيب قشون شاه جهان نشد، زي

قندهار هشتصد هزار روپيه مصرف کرده بود. سرانجام دولت هند از تسخير قندهار 

براى هميشه مايوس  رديد. اردوى داراشکوه به هند مراجعت کرد و از  ن ببعد قندهار 

ت و در واقف تجزيه بال منازع و ب ور ق ف در تحت اشغال دولت صسوى ايران قرار  رف

 ( ٦و تقسيم کشور در قالب ثابتى در  مد. )

 

 سیاست تطمیع و تفرقه اندازی همسایگان: 

از هنگامى که موضوع تصرف قندهار در برنامه سياسى دولتين هند و ايران 

م رح  رديد،هردو دولت صسويه ايران و امپراتوران مغولـى هند براى اشغال شهر 

جهان و عالـمگير براى فتف قندهار لشکر فرستادند.و  د وبارها شاهقندهار در نزاع افتادن

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

نويسدکه از دربار دهلـى به شيرخان سدوزامى  دولت خود واردکارزار پوهاند حبيبى مى

. در حاليکه دربار صسوى نيز  نان را به پسر خضرخان ابدالى لقب شهزاده داده شده بود

با حکمران   م١٦٩٣ هجرى= ١١٠٥شناخت. شيرخان در سال  = شاهزاده مى  لقب ميرزا

خان( در  ويخت و قواى صسوى را در بند کوژو نابود کرد.  محمدزمان صسوى قندهار )

و  همچنان وى رقيب خاندانى خود يعنى حسين خان پسر مغدود)مودود( را نيز مغلوب

مجبور به مهاجرت به ملتان نمود. در ملتان از  رف عالـمگير، امپراتور مغولى هند به 



 145 ظهور افغانستان معاصر                                                        

م ١٦٥٩هجرى=١٠٦٩خان درسال   نها جا ير و اق اع اع ا  رديد. خود حسين

دررنگپورهندازجهان چشم پوشيد واویده اوشجاع خان درعصراحمدشاه ابدالى وشريف 

الدوله مدتها بحيث ناظمان ملتان مقرر  ن رکندرانى و مظسرخا  خان در عهد تيمور شاه

خان )جد احمدشاه  خان و بعد از او پسرش دولت بودند.بعد از شيرخان پسرش سرمست

 درانى( مرزبانان قندهار شناخته ميشدند. 

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

فتف و حسظ قندهار محتاج به کمک و مددرسانى دولت قرار داشت و هردو دولت براى 

=  هجرى١٠٥٩ايکه در اوايل  خان بودند. چنانکه شاه عباس دوم صسوى در نامه دولت

خان نوشته بود، وى را ايالت پناه کوتوال قلعه قندهار خوانده و به تسويض  م بدولت١٦٤٩

ستان نظير  ن حکومت يکى از بزر ترين ویيات ممالک محروسه که در ايران و هندو

 ( ٧نباشد وعده داده بود.)

بدينسان هريک از  ن دو دولت رؤساى قبايل افغانى را با اهداى القاب اعزازى و 

ارسال تحسه و هداياو وعده هاى مقام و رتبه و جا يرو تيول و اق اع ، نسبت بخود 

ت ميف ميکردند، چنانکه سل ان محمد خالص )صاحب تاريخ سل انى( خود منشور 

رنگزيب امپرا ور هند را در خانواده سل ان ملخى توخى م العه کرده است و اين او

همان خانواده ايست که از کالت رلزامى تا رزنين سمت خانى مردم اين من قه را داشتند. 

همچنان خوانين ابدالى مقيم اررستان از  رف دولت ايران مورد نوازش وت ميف قرار 

-ده شيخ »ل انى ، حسين خان ابدالى در موضف ميگرفتند، بنابر تصريف تاريخ س

بحيث رميس قسمتى از مردم ابدالى  رفدار دولت صسوى ايران بود و به همين « اررسان

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

 ( ٨خوانده بود.)« شهزاده»

تصرف شهر و ايالت قندهار، محتاج  از  نجايى که دولت هاى هند وايران براى

همکارى و هميارى قبايل افغانى بودند، ترديدى نيست که براى رسيدن به مقصود 

خويش، رؤساى قبايل افغانى را از راه دادن رشوه و بخشش و وعده هاى دادن تيول و 

جا ير)اراضى اهدامى مشرو ( و امتيازات ديگر، نسبت به خود متمايل ميساختند و سپس 

ست به لشکرکشى ميزدند. در اين صورت پله قدرت به نسف هريکى از  رفين رقيب که د

مى چرخيد، دولت فاتف رؤساى قبايل هوا دار خود را مورد نوازش وحمايت قرار ميداد 

و قبايل مخالف خود را بوسيله خود قبايل افغانى سرکوب وتحت فشار و مزاحمت تا مرز 

يداد. واز اين  ريآ براى ادامه حاکميت خود، دشمنى تبعيد ازسرزمين  بامى شان قرارم
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قومى را در ميان قبايل افغانى ريشه دار مى ساخت. متاسسانه رؤساى قبايل افغانى، وقتى 

اند، ناخود   اه تيشه  که مورد توجه و نوازش يکى از دول مقتدر ايران يا هند قرار  رفته

اند.  ندان و خيل و تبار خويش پرداختهاند و قبل از همه به تصسيه خا بر ريشه خود زده

خان سدوزايى نيز همينکه توانست ساحه حاکميت و قدرت خود را تا رزنى و کوه  دولت

هاى سليمان  سترش دهد، يک رف با حکمران صسوى قندهار سر مخالست برداشت و دم 

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

ت سل ان پسر عموى خود را چنان تحت فشار قرار داد که وى مجبور شد از تمام حيا

هزار خانواده  مايملک موروثى خود چشم بپوشد و با برادرش لشکرخان و تقريبأ شش

 ( ٩ابدالـى راهى ملتان  ردد.)

  کشد به دوست توان گفت دشمن اگر مى 

  با که توان گفت اینکه دوست مرا کشت

خان  فضاى همزيستى ميان حيات سل ان و هوادارانش با دولت بدون ترديد ا ر

شد و از امتيازات بدست  مده سهم مناسبى براى حيات سل ان پسر  سدوزايى تيره نمى

ماند، هر  مينه نسوذ و قدرت  شد و وحدت خاندانى سالمت مى عمش نيز در نظر  رفته مى

توانست   ورد و  ر ين ردار نمى ىخان سدوزايى بيش از  نچه که بود، دوام و بقا م دولت

شان به  به  ن زودى او را از ميان بردارد و با لنتيجه تمام اقوام او را از سرزمين  بايى

 جاهاى ديگرى تبعيد نمايد. 

خان سدوزايى که شايد مهاجرت اجبارى رقباى خاندانى خود را براى خود  دولت

بود و نغوذ بيگلر بيگى صسوى را نمود، مست اقتدار و کامرانى خود  پيروزى تلقى مى

محصور به قلعه قندهار کرده بود. لهذا در بار صسوى که از ضعف حکمران خود 

خان را از قندهار  خان م لف شد، زمان خان در برابر اقتدار روز افزون دولت زمان محمد

خان  رجى را به حيث والـى  هللابر رف و بجاى او مردى سختگير و مستبدى بنام عبدا

ق( دست تعدى و ١١١٠= م ١٦٩٨ خان وقتى به قندهار وارد شد ) هللار فرستاد. عبداقنده

يى مبنى بر تظلم از رفتار  اخاذى دراز کرد و مردم را بستوه  ورد. مردم عريضه

خان به دربار صسوى فرستادند. اعوان وى در دربار، شاکيان را افرادى مشکوو  هللاعبدا

زيب  سته شد. شاکيان به شاه عالم، دومين پسر اورنگقلمداد نمودند و بالنتيجه راه عالج ب

زيب نيز به  که در  ن وقت بحکومت کابل نصب بود رجوع کردند، اما پسر اورنگ

م ١٧٠٣ها به قندهار در  خواهش مردم ترتيب اثر نداد و سر انجام زمينه براى حمله بلوچ
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مقر او در شهر صسا بود،   ماده  رديد.قبل از حمله بلوچها برقندهار دولت خان ابدالى که

ناکى قرار داده  نيز عليه حاکميت صسوى به  غيان برخاسته ، والـى را در تنگناى وحشت

 شام  بود. چون. موضوع به ا الع شاه سل ان حسين رسيد، او به ياد يک فرمانده خون

را  ها و حمله  نان م توانسته بود شورش بلوچ ١٦٩٩ رجى به نام  ر ين افتاد که در سال 

بر کرمان سرکوب کند. بنابر اين به  ر ين دستور داد تا با نيروى کافى ازکرمان به 

ق  ر ين با لشکريان خوداز کرمان ١١١٦م=١٧٠٤قصد قندهار حرکت کند. درماه مى 

(  ر ين شورش ١٧٠٤جون   هنگ قندهار کرد و پس از هست هسته به قندهار وارد شد)

 قندهار تامين نمود.  را درهم کوبيد و امنيت را در شهر

اکنون  ر ين براى بقاى خود در قندهار دو کار عمده در پيش روى داشت. يکى 

خان سدوزايى رميس قبيله نيرومند ابدالى که ميديد به او به عنوان  از پا در  وردن دولت

آ از ميان بردن  کند و دوم بدام  بيگلر بيگى قندهار اعتنا و تمکين نمى انداختن و احيانا

يرويس، متنسذترين شخصيت قومى که بگسته لکهارت، پنجاه هزار خانواده رلزايى در م

پشت سر داشت.  ر ين براى بر وردن منظور اولـى، ابتدا دست دوستى به سوى 

خان نيز که  ترى شهر قندهار بنواحت. ميرويس خان دراز نمود و او را به کالن ميرويس

ديکى خود با  ر ين ديد و نسبت به  ر ين مردى دراو و دورانديش بود، صالح در نز

داد.  ر ين او را به علت ف رت  از خود ا اعت و همکارى و معاضدت نشان مى »

ها و اتکا به ثروتش، فردى خ رناو  اش بر رلزايى العاده پرشور و نسوذ فوق

 ( ١٠«.)شناخت مى

بردن  باز و دورومى بود، قبل از بين در هر حال  ر ين که مردى محيل و حقه

خان پنهان کرد. و  خان سدوزايى، هر ونه سوء نيت خود را نسبت به ميرويس دولت

ها و  اش بکار بست. او راه خان و نابود کردن قبيله اش را براى بر انداختن دولت توجه

خان  يى از افراد رقيب در ميان عشيره ابدالـى دولت چاره هاى مختلسى را بکار بست وعده

خان کمک و يارى خواست. متاسسانه اين  ز  نها در  رفتارى دولتدست و پا نمود و ا

دانستند که پس از بين رفتن  ( نمى خان سدوزايى خان واتل عزت لوح خاندان ) رقيبان ساده

هاى  رسد.  نها در نيمه خان، نوبت از بين بردن خودشان هم بدست  ر ين فرا مى دولت

 ٣٠خان واقف در شهر صسا ) و به قلعه دولت شام ا يک شب تاريک  ر ين را با سپاه خون

ميلـى شرق شهر قندهار( رهنمون شدند. نيروهاى  ر ين قلعه را محاصره و دروازه  نرا 

خان که مرد با جرمتى بود، عوض فرار خود به  بشکستند و بداخل قلعه وارد شدند. دولت

پسرش نظر  خان را به قتل  ورد و سپس پيشباز  ر ين رفت،  ر ين بالدرنگ دولت
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هايى قشون  رجى سر به نيست نمود. دو پسر ديگر  محمدخان را در زير سرنيزه

زمان، حين رارت و تاراج قلعه با استساده از تاريکى شب  خان و محمــد خان، رستم دولت

فرار کردند وخـود را به اررسان در ميان اقوام خود رساندند. ابداليان اررسان با ا الع 

رأ خود را مسلف ساخته و در صدد انتقام از  ر ين و سپاه او بر  مدند. از اين حادثه فو

خان، رستم را برياست   ر ين از اين وضف متوهم شده به مصالحه پرداخت و پسر دولت

قبيله برسميت شناخت و براى جلو يرى از بروز خ رات  ينده بوسيله قبيله ابدالـى 

) رو ان(بدربار خود خواست واو را  خان را  ور يررمل محمدزمان خان برادر رستم

 رو ان( زير نظر باشد. چهارسال  فوراآ تحت الحسظ به کرمان فرستاد تا  ور ير رمل )

خان را نزد خود فرا خواند و او را ابتدا بزندان سپرد و  بعد  ر ين با حيله و نيرنگ رستم

شار و تاخت و سپس مقتولش ساخت. در عين حال عشاير باقيمانده ابدالـى را مورد ف

تاراج قشون خويش قرار داد و سپس  نها را به ريگستانهاى بى  ب و علف شورابک در 

يى را به هرات و برخى را هم به کرمان  جنوب قندهار و دشت سوزان بکواى فراه و عده

(. سپس  ر ين اراضى حاصلخيز ابداليان را به ١١م( ) ١٧٠٧=  ق  ١١١٩ تبعيد نمود. )

ايى بخشيد و از اين  ريآ خواست تخم نساق و شقاق و دشمنى را ميان سران قبيله رلج

 قبايل افغانى بذر و ريشه دارترکند. 

بگسته لکهارت، ابداليانى که در اوايل قرن هيجدهم )يعنى در زمان قيام ابداليان 

هزار خانوار  ٦٠برضد دولت صسوى( در هرات و فراه سکونت داشتند، تعدادشان به 

رلزامى ها براى نخستين باردر زمان سل نت شاه » ارت، متذکرمى شودکهرسيد. لکه مى

عباس اول ) نيمه قرن هسدهم(کسب اهميت نمودند و پس از نکه ابدالى هابراثرفشار 

رلزامى ها)وسياست ت ميف و تسرقه اندازى دولت صسوى ( ازحوالى قندهار به هرات 

( در قندهار و زمينداور قدرت بالنسبه مجبوربه تغيير محل شدند، قبيله دومين )رلزامى ها

بيشترى کسب کردند. زيرا که رلزامى ها على الررم ايمان راسخ خود به تسنن، 

فرمانروامى ايرانيان را بر قندهار برمغوین هند بديده رجحان مينگريستند و دليل  ن هم 

 ( ١٢« )روش  زاد منشانه شاه عباس اول بود.

يک بار ديگر در قندهار به ثمر نشست و  ن  «تطمیع و تفرقه افگنی»سياست 

فتف نمود،  ١٧٣٨هنگامى بود که نادرافشار قندهار را بعد از يازده ماه محاصره درسال 

وچون ابداليان هرات وفراه مدتها دررکاب نادر در ايران ومرزهاى  ن شمشير زده 

ر فتف قندهار سهم بودند، نادرافشاربراى تحبيب ابداليان وساير رجال افغانى که با او د

 رفته بودند، بعد ازتبعيد خاندان سل نتى هوتکى ورجال موثر  ن خاندان به مازندران و 
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خراسان و بخارا و بلخ وديگرنقا ، دستور داد تمام ابداليان از نيشاپور وسراسر ايران و 

 هرات دوباره به قندهار باز  ردند و زمين هاى خوانين رلجايى )که قبالآ توس  حکومت

آ اين اقدام ١٣صسوى به خوانين قبيله مذکور داده شده بود(را تصاحب کنند) (.  بيعتا

نادرافشار پاداشى بودبراى قبيله ابدالى و پشتيبانى از خودش که در تصرف قندهار 

صورت  رفته بود، ورنه او پرواى هيچيک ازقبايل افغانيرا نداشت. فق  چيزيکه براى 

ت او برمنا آ متصرفه و تهيه نيرو براى لشکرکشيهاى او اهميت داشت استحکام حاکمي

 بعدى او بسوى هند وستان بود. 

 

 زمینه سیاسى قیام : 

پس از تصرف دايمى قندهار بدست دولت صسوى ،رصب اراضى مردم به 

 ون از  رف حکام صسوى در زير نام اوقاف، و  سترش سيستم اق اع به  هاى  ونه بهانه

ى بعنوان مدد معاش،  زادى عمل و خودکامگى حکام عمال و حکام و سران نظام

هاى اضافى از روستاميان، وا ذارى اراضى فيودالى به نسف موقوفات به  در رفتن ماليات

بهانه معافيت مالياتى، نسوذ روزافزون روحانيت شيعه در دربار صسوى، و اذيت و  زار 

، عوامل و عللى را مسلمانان سنى از جانب روحانيون شيعه، دست در دست هم داده

تشکيل ميداد که سبب انزجار و تنسر مردم از دستگاه ادارى و مالى دولت صسوى ميشد. 

افزايش ميزان ماليات ها در زمان  هماسب اول به شدت بر اقتصاد ايران اثر  ذاشت. 

سال  خر سل نتش نتوانست حقوق ارتش را بپردازد، بهاى دينار به اندازه مى  ١٤در 

دينار معادل يک مثقال نقره ارزش داشت.  ٢٠٠ه در پايان سده شانزدهم ، پامين  مدک

ميليون  ٣به  ١٥٧١ميليون دينار ال بود به سال  ٥تقريباآ  ١٥٥٨در مد دولت که به سال 

دينار کاهش يافت. در سالهاى  خر دولت شاه  هماسب اول وضف داخلى ايران بسيار 

ا و پامين  مدن س ف زمين هاى تحت کشت بى وخيم شد. دهقانان دراثر افزايش مالياته

اندازه فقيرشدند. هجوم راهزنان و ستيز داخلى فمودالها موجب نا امنى راه هاى کاروان 

 ( ١٤٦، ٨٤رو شد و بيشتر اين راها متروو  رديد.) انقراض سلسله صسويه ،ص 

دن در اواخر عهد شاه سليمان صسوى انسالسيون چنان رالب  شت که براى بای بر

ارزش سکه از مردم ماليات سال بعد را با زور وصول ميکردند، ولى در سال بعد هم 

پرستى دهقانان   نرا مجرا نميدادند. اين تشتت و پراکند ى اقتصادى و سياسى. حس و ن

ايرانى را ضعيف ميکرد، شهامت قس ن نيه را نسبت به ايران مهميز ميزد، برجرأت 

ر حمالت ازبکهاى شيبانى شدت مى بخشيد. وحس دهلى و احساد بابر ميافزود، ب
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 لبى و قيام را برعليه دستگاه صسوى تحريک نمود. درزمان کوتاه شاه صسى  استقالل

( نه تنها قندهار از دست دولت صسوى بوسيله ازبکان خارج  رديد، بلکه ١٦٤٢-١٦٣٩)

ا بروى کار همدان و بغداد نيز بوسيله ترکان عثمانى از چنگ صسويان خارج  رديد. ب

 مدن شاه سل ان حسين صسوى، شيرازه سيستم صسوى بحدى از هم پاشيد که ديگر اميدى 

شاه »( بگسته کروسنيسکى کشيش لهستانى : ١٤براى استحکام  ن رژيم باقى نماند.)

سلطان حسین روزگار خود رابیشتر درحرمسراى شاهى سپرى میکرد و زمانى که از 

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

درعهد شاه سل ان حسين مرکزيت دولتى ضعيف شد و وزراء و » بگسته ربار

افسران رقيب، روحانيون ، خواجه سرايان و فال بينان در دربار مشغول مجادله با 

همديگربودند، فيودال هاى مقتدر محلى در ویيات مربو ه شکل خود مختارى و نيمه 

و از تاديه ماليات بدولت مرکزى فرار ميکردند، چون خزانه خود مختارى بخود  رفتند

دولت کسر ميداشت، دولت هم عوض معاش بمامورين زمين ميداد. اين زمين ها که 

موروثى نى، بلکه مؤقتى بود،صاحب  ن را واميداشت که منافف  نى رادر نظر  رفته و 

دولتى سر باز زند.  تا جامى که ممکن بوداز زمين و زارع بدوشد و از اداى ماليات

همچنين اراضى وسيف وقسى بدون اداى ماليات در دست روحانيون و مزارات مذهبى 

بود. قشون از نرسيدن معاش و مردم از جورحکام و فيودال متنسر و ناین بودند. و اين 

زمينه سقو  دولت مرکزى را فراهم ميساخت. ملت ايران در زير چنين اداره فاسدو 

ناین بودندو در جاهاى دور تراز مرکز ميتوانستندبرضد دولت قيام نایيآ شاکى و 

 ( ١٦کنند.)

در  ول پانزده سال سل نت شاه سل ان حسين، دست کم ده شورش پياپى در 

کشور از نسس افتاده صسوى روى داد که مسموليت همه  نها در درجه اول با کار ردانان 

ه مدت خودشان به هيچ چيزديگرى روحانيت شيعه بودکه  بآ معمول جز مصالف کوتا

قيام افغانهاى قندهار عليه دولت مرکزى دوران شاه سل ان حسين ، تنها »نمى انديشيدند. 

قيام اين دوران نبود، بلکه حلقه  خرين از زنجيره اى از شورشهاى متعدد ديگر در  وشه 

عى و و کنار کشوربزرگ صسوى بود که هرچند انگيزه هاى مختلف اقتصادى و اجتما

سياسى داشتند، ولى سختگيريهاى مذهبى روحانيت شيعه که شاه در اين دوره ب ور 

دربست در اختيار  ن بود، و فشارهايى که به اقليت هاى مذهبى ديگر واردميشد باعث 

 ( ١٧« )ميشد که درجه اول به همه شورشها رنگ مذهبى زده شود.
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قرار دادند. دوسال بعد م قبايل بلوچ کرمان رامورد تاخت وتاز ١٦٩٩درسال 

 م در ویيت قندهار نيز شورش و اض راب بوقوع پيوست. ١٧٠١يعنى درسال 

خان سدوزايى يکى از  مرحوم فرهنگ عامل اصلى اين شورش را بغاوت دولت

شاه حسين  خرين پادشاه سلسله صسوى که در »مى نگارد که:   فمودالهاى قندهار دانسته

النسس، خرافاتى و  ن جلوس نمود، مردى ضعيفبر تخت سل نت اصسها ١٦٩٤سال 

ورزيدند و در اثر دسايس ايشان اداره  اراده بود. ارکان دربار او با يکديگر رقابت مى بى

خان سدوزايى کالنتر قبيله ابدالى که از  دولت در مرکز و ویيات ضعيف  رديد. دولت

ومى از ا اعت والى صسوى احساد سدوخان )يکى از برز ان  ن قبيله( با اتکاء بر نسوذ ق

در قندهار سر باز زد و اوضاع در  ن من قه مختل  رديد. دربار اصسهان تصميم  رفت 

 ير و با انضبا ى در قندهار تعيين نمايد و  خان حکمران سخت تا براى سرکوبى دولت

يک نسر  رجى نومسلمان را بنام کمور ى و ختنک که به خشونت اخالق و قساوت قلب 

د براى اينکار انتخاب نمود. کمور ى که در نزد افغانها بنام  ر ين شهرت معروف بو

با لقب شاهنوازخان و عنوان بيگلربيگى يا حاکم اعلى با يکدسته قوا  ١٧٠٤يافت در سال 

مرکب از  رجى و قزلباش به قندهار  مد و در صدد  ن شد که به نسوذ خانها و اميران 

کز را در قندهار قايم نمايد. اما چون در عين حال مرد محلى خاتمه داده اداره مستقيم مر

خان  رح دوستى ريخت و  محتال بود در مرحله نخست با سران ابدالى رقيب دولت

 ( ١٨خان هوتک معروف به ميرويس را از سران رلجايى مورد التسات قرار داد.) امير

بودند،  چنانکه اشاره شد سربازان  ر ين که ب ور کلى از همو نان  رجى او

بعنوان قشون فاتف، ظلم و ستم بسيار در حآ مردم قندهار روا ميداشتند و بروايت مولف 

دپشتنو تاريخ، از دست ايشان نه ريش سسيد و نه جوان و نه مرد و نه زن هيچيک روز 

( از اين لحاظ هر روز بر تعداد اشخاص ناراضى از اوضاع و سل ه ١٩خوش نداشت..)

جمله اين ناراضيان شخص دورانديش و دراکى هم بنام ميرويس  صسوى افزوده ميشد. در

خان وجود داشت که با هوشيارى و درايت خاص زمينه يک قيام عمومى را  ماده ميگرد 

 . 

 

 درایت میروس خان براى قیام قندهار : 

ميرويس خان پسر شاه عالمخان )يکى از خانهاى قبيله هوتکى رلجامى( از 

داد و تبعيض حکومت خارجى نسبت به همو نانش بود. و هم از نزديک شاهد ظلم و استب
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التجاره قندهار در جيب بيگانه  راه تجارت درو مينمود که چگونه عايدات سرشار مال

هزار عسکر خارجى را مردم از دست مزد  ٣٠ريزد. همينگونه او ميديد که بايستى  مى

بار تکبر و تبعيض حکام ايرانى خود تغذيه و براى سرکوبى خود تقويت نمايند و عالوتاآ 

را با ذل ت اسارت و عدم مساوات بکشند. لهذا در پى  ن شد تا با وحدت قواى متشتت و 

پراکنده قوم، تسل  خارجى را منهدم و ملت را از زنجير اسارت بيگانه نجات بخشد. 

براى انجام يک چنين وظيسه بزرگ شهرت عمومى، وجاهت عمومى و اعتماد عمومى 

هاى قبايل قبال او را ميشناختند و در رديف خود ميدانستند. مردم شهرى  بود. خانیزم 

نيز روش شريسانه و خيرخواهانه او را بچشم سر ديده بودند و به او اعتماد داشتند. 

چيزيکه باقيمانده بود،  زادى عمل بود، و اين در برابر مراقبت يک حکومت نظامى 

من از در دوستى داخل شد و  ر ين را با صحبت و ميسر نبود. پس ميرويس خان با دش

 ورى ماليات از قبايل سرکش و نظم امور ادارى بخود  مشورت و خدمت در راه جمف

جلب و متکى ساخت تا جايى که  ر ين ميرويس هوتکى را به سبب لياقت و کسايتش به 

و انتظام کالنترى شهر قندهار بر زيد و اين رتبه در  ن زمان وظايف رياست بلديه 

شهرى را در برميگرفت. ميرويس خان در داخل اين وظيسه اعتماد مردم را حاصل نمود 

هاى  و در جمهور امور بين مردم و حکومت وسي  قرار  رفت و در عين حال با خان

آ که او داماد ابدالى ها  قبايل ارتبا  صميمى و رم شريکى خود را حسظ نمود، خصوصا

 ود. بوده و  رف تنسر ايشان نب

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

اى به عنوان شاه حسين  خان نوشته بر مدند و به ميرويس خان رجوع کردند. ميرويس

صسوى ترتيب داد که در  ن از مظالم  ر ين دادخواهى شده بود، اين نوشته باامضاى 

توس  اشخاص امين قوم فرستاده شد به اميد  ميرويس و روشناسان شهر بدربار اصسهان

 نکه دست  ر ين و قشون او از  ريبان مردم بدور ساخته شود، ولى دربار فاسد شده 

ها را نداشت.  ر ين نيز از اين اقدام توس   صسوى مجال رسيد ى به چنين شکايت

از برادرخود که سمت ديوان بيگى در دربارصسوى داشت   اه شد و ميرويس خان را 

يى از امضاء کنند ان شکايت نامه تحت الحسظ بدربار ايران  کالنترى شهر عزل و با عده

(. بنابر روايتى دولت صسوى نيز ١٧٠٧فرستاد و بدشمنى با دولت ايران معرفى کرد)

 ( ٢٠ميرويس خان وهمراهانش را در نزديک دربار به زندان سپرد.)

عنوانى شهزاده هند، پسر م( مکتوب ديگرى ١٧٠٧ميرويس خان درهمان سال)

( که حکمران کابل بود، فرستاده ودر ن نوشته بودکه : تصميم دارند ٢١اورنگ زيب)
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عليه شاه پارس قيام کنند، پس از شهزاده خواهش ميکنيم تاحقيقت حال مارا در پيشگاه 

 ( ٢٢« )معظم ترين شاه هندتقديم وروشن نمايند.

بزودى به ضعف نسس وسستى ميرويس خان در مدت حبس خود در اصسهان، 

عقل شاه که بازيچه دست خواجه سراها ومالها شده بود، پى برد. بنابرين او تدابيرى 

بکار بست و خودش را از اتهام  ر ين تبرمه و رهاساخت. همچنين اوماهيت اداره دولت 

را دقيقاآ م العه و درو نمود که دربار دچار فساد  رديده، پادشاه مردى بى کسايت و 

امورين دربار مغرض ونایيآ اند. رجال و افسران کارى رانده شده و جاى  نان را م

مردمان بيکاره و رشوه خوار و خرافاتى  رفته است . امور اداره پراکنده وشاه به 

خواندن اوراد و ادعيه و تعويذ و ديدن فال و جسر و صحبت با خواجه سرايان حرم 

کمرشکن ماليات ها و عوارض  ونه  ون و مشغول است و مردم ايران در زير بار 

مظالم عمال دولت و خان ومال بجان رسيده است . ميرويس خان متيقن شد که حصول 

 زادى از چنين دستگاهى فاسد  سان است، ولى وحدت نظر مردم افغانستان شر  

نخسيتين اقدام است، در حالى که رهبرى مردم در دست اقتدارخان هاى محلى و 

اين خان ها قسماآ سازش کار با حکام صسوى و قسماآ مشغول رقابت و زد مالهاست ، 

وخورد با يک ديگراند. و مال ها نيز مردم را از کشيدن شمشير بروى برادران اسالمى 

 ( ٢٣تخدير و تخويف مينمايند.)

درمورد وجاهت ملى و درايت ميرويس خان، کروسينسکى، کشيش لهستانى که 

اصسهان و نيزهنگام محاصره اصسهان ازجانب افغانها هنگام تبعيد ميرويس به 

م، در ن شهرحضور داشته وچشم ديدهاى خود را  ى رساله اى نگاشته است، ١٧٢٢در

ميرويس خان درميان  وايف افغان به رايت معتبر » درموردميرويس خان نوشته است: 

نهايت داشت  وعزيز و مکرم بود وافارنه به اوکمال ا اعت وانقيادداشتند. ررورى بى

ومردى مدبر وعاقل وکاردان وکاربين وکار زار بود و بسبب ا اعتى که افارنه به 

اوداشتند، زايدالوصف مغرورشده با اهالى هندوستان عالقه تمام داشت. بامايه بسيار براى 

اندوختن مال ومنال ،سسرها ميکرد و سودها ديده بود و ثروتى بى نهايت جمف کرده 

ازفر   مف به فکر اخذ مال وهتک حرمت و اجالل او افتاده ، او را به ، ر ين خان ... 

حضورخود  لبيده، اکرام واستمالت ونوازش ها نمود و ازخود م ممن وخا رجمف 

ساخت و به بهانه اينکه تومردى مدبر و عاقل وکاردان وکار زارهستى، تو را به جهت 

ووعده هاى نيکو داد و ابواب  تمشيت بعضى امور معظمه خود بايد به اصسهان بسرستم

 ( ٢٤« )اميدوارى تمام برروى اوکشاد.
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درمورد ميرويس خان ميخوانيم « سقو  اصسهان بروايت کروسينسکى»در کتاب 

ميرويس که کالن ترقندهار بود، بخا ر حسن سلوو خود درميان اهالى قندهار، به » که 

ناو جلوه کرد و حاکم مردى مجرب تبديل شده بود، در نظر  رکين خان مردى خ ر

ویيت بر ن شدکه او را از قندهار دورکند.  ر ين خان در  زارش خودبه شاه از سوء 

ظن خود نسبت به ميرويس سخن  ست و پيشنهاد کردکه او را به اصسهان تبعيدکند. ... 

ميرويس مظنون که مى بايست در اصسهان تحت نظر باشد، براثرتدبيرخودتوانست نه تنها 

رراه پيدا کند، بلکه بگسته کروسينسکى به محرم راز وزيران وبزر ان تختگاه در دربا

تبديل شودو پيوسته در پذيرامى هاى  نان حاضرباشد. تبعيد اجبارى ميرويس به اصسهان 

و اقامت در درباربراى او که مردى زيرو بودو سوداى بزر ى درسر مى پخت، 

زيرنظر داشته باشد.او درزمان اقامت در  فرصت  رانبهايى بود تا اوضاع دربارايران را

از درباريان و کار زاران نسبت بيک « مخالست ها و کينه هاى دوفرقه»دربار بويژه 

به » کشيش فرانسوى « دوسرسو»ديگر را از نزديک مورد بررسى قرار داد و به  سته 

سوذ در محض ا الع پيداکردن از دسته بنديهاى ميان درباريان ، تصميم  رفت تا با ن

ميان  نان از هر دو  رف استساده کند و راه خـود را با چنان مهارتى هموار کردکه 

( پس ميرويس با ٢٥« )هيچيک از  رفين نتوانستند نسبت به او سوء ظنى پيدا کنند.

درايت و فراست خود توانست نظر اعتماداوله )صدراعظم( وديوان بيگى که برادر 

را نسبت به  ر ين بدبين سازد و بگسته کروسينسکى  ر ين بود بخودجلب وشاه حسين 

در  «مردى فرزانه بود، نشیب وفرازکار خود رابه نظرتامل وتفکرمالحظه کرد» چون 

خان را از قيد اسارت  زاد نمود، بلکه بدو  نتيجه اين درايت، شاه صسوى نه تنها ميرويس

 اجازه داد تا دوباره به قندهار بر ردد. 

ل از  مدن به قندهار براى اداى فريضه حج به مکه رفت. سسر اماميرويس خان قب

ميرويسخان بمکه، از لحاظ پى  مدهاى خود نق ه ع سى بس مهم براى قيام مردم قندهار 

بشمار مى  يد. شايد ميرويسخان به اين انديشه شده بود تا به قيام مردم قندهار صبغه 

ست اتحادميان همه اقوام افغان را بوجود مذهبى بدهد، زيرا تنها انگيزه دينى قيام ميتوان

 ورد وبه ا اعت بى چون و چرا از رهبرى وادار نمايد. پس ميرويس خان درين سسربا 

 هايى نمود و به قول کروسنيسکى به  نها  ست:  اشخاص وارد در مسايل دينى صحبت

 ازمدتيست که پادشاهان عجم بر مامسل  شده اندومارعيت ايشان شده ايم. تعدى»

بى حدودى و بيحسابى بماميکنند والحال حاکمى، جاهل، نادان وبى ايمان با لشکرى که 

ايشان نيزظالم ودست نارس اند، برما ماشته، مارا به انواع بال ومصامب مبتالداشته و نها 
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را محافظ ناميده وبه ماتعيين کرده اند که بچندين امور خالف شرع مرتکب ميشوند. جور 

بعرض وناموس ما دراز مى دارند. وهيچگونه ترحم وفتوت برما روا  وجسا ميکنند ودست

نميدارند. و اوید مارا ب ريآ رصب وسرقت از ما ربوده بگرجستان ميسرستند و 

در نجاميسروشند وزنان مارا جبراْ وقهراْ تزويج ميکنند. ا رما را ريرت دين دست دهد، 

هرجا که  نها را ببينيم بکشيم وياصف  ياشرعاْجايزاست که ماشمشير برروى  نها بکشيم و

بسته با ايشان مقاتله کنيم؟ وا رمحاربه کنيم ا الق لسظ ومعنى جهاد برمارواست و يا 

مقتول ما درراه خدا شهيداست؟ ودراينصورت هر اه رلبه ازماباشد، عرض )ناموس( 

قايآ ارتسام ايشان وخون ايشان را ا ربسروشيم برماحالل است ؟... فتواى  نرا با اقالم ح

( با اين  ونه دیيل ميرويسخان از علماى مذهبى ٢٦«)قلمى فرماميد تا تکليف خودبدانيم.

آ استستا بعمل  ورد و فتواى دلخواه بگرفت. در زمان  مکه بنام مردم مسلمان افغانستان کتبا

شاه عباس نيز علماى مکه فتوايى مبنى برجواز قيام به سيف عليه رافضيان صادرکرده 

ا رمسلمانى يک مسيحى محارب را » ند. در  ن فتواى علماى حجاز  مده بودکه: بود

بکشد، يک ثواب کرده است، اما کسى که يک ايرانى) شيعه( را بکشد، ثوابى کرده است 

 ( ٢٧«))که اجر  ن هستاد بار بيشتر است.

ربار مدعى است که ميرويس خان، در اين استستا که هدفش تحريک مردم از نظر 

اول ا ر در اداى فرايض »ب بر ضد استيال ران بود، اين دو ماده را  نجانيده بود: مذه

آ حآ  مذهبى يک ملت مسلمان از  رف حکومت اختاللى وارد شود،  يا اين ملت شرعا

هاى قوم   نرا دارد که خود را با شمشير از تسل  چنين حکومتى  زاد سازد؟ دوم ا ر خان

بيعت  رفته باشند،  يا مردم حآ دارند که چنين بيعتى را از مردم براى يک پادشاه ظالم 

آ فسخ و با ل نمايند؟ علماى دينى مکه و مدينه در برابر اين هر دو سموال، فتوا و  شرعا

(  رفتن فتوا مقارن ايامى بود که در ویيت شماخى ٢٨«)جواب مثبت و قا ف نوشتند.

قتل عام اهل تشيف ، به هوادارى اهل تسنن برضد اهل شيعه دست بشورش زده بودند وبا 

دولت عثمانى شعار ميدادند و ترکيه چشم  مف به تصرف  ن ویيت داشت و مردم را 

برضد دولت صسوى حمايت ميکرد. به هرحال فتواى علماى دينى مکه بدست مردى داده 

به تنهایى هوشمندتر از همه وزیران دربار » دوسر سو شد که به قول راهب فرانسوى 

 ( ٢٩) «بود. ایران

ميرويس خان با اين سند قوى مذهبى ابتدا به اصسهان بر شت و شاه سل ان حسين 

و وزراء او را مالقات نمود. مخالسين  ر ين در دربار نيز خ ر او را به شاه  وشزد 

نمودند که ميرويس مردى است که توانايى مقابله با او را دارد و شاه نيز براى تقويت 
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يا رويى با نماينده خويش مجدداآ فرمان کالنترى شهر قندهار را ميرويس خان در رو

الررم ميل  ر ين بنام وى صادرکردو با بخشيدن خلعت از او تکريم نمود .ميرويس  على

در  ول راه قندهار هرجا قبيله و خان و مالى بانسوذى ديد، فرود  مد و صحبت کرد و 

 زادى سخن راند و فتواى علماى مکه را  از فساد دربار ايران و لزوم اقدام براى تحصيل

به حيث سند معتبر دينى به ايشان نشان داد. ميرويس خان اتحاد قبايل و مال و روحانى را 

توصيه ميکرد و همه را منتظر روز قيام عمومى در قندهار ميساخت. مردم سيستان 

هر  ايسه ايکه وفراه و هلمند تا خود قندهار که در مسير حرکت او بودند، از هرقوم و 

ميالدى باشکوه ١٧٠٩( ميرويس خان درسال ٣٠بودندهمه او را در اين نيت تاميد کردند.)

و جالل وارد قندهارشد و با هوشمندى رواب  خود را با  ر ين بوسيله نامه ها وپيامهايى 

که از هواداران او در دربار صسوى از جمله از برادر او )که در دربار منصب ديوان 

 شت( حسنه ساخت. بيگى دا

 جرگه ملى قندهار و آغاز قیام: 

آ با  خان به قندهار رسيد، با  ر ين ظاهراآ مدارا مى وقتيکه ميرويس نمود و با نا

روساى قبايل اعم از ابدالى و رلجامى و ريره در داخل و خارج شهر قندهار مشغول 

ر کوکران)شش مشوره و  رح يک قيام بود. نخستين جر ه ميرويس با رؤساى اقوام د

ميلى ررب شهرقندهار( صورت  رفت و در  ن از اوضاع و احوال دربار صسوى سخن 

 ست واز سسر حج ومالقات با علماى حجاز و اجازه علماى دينى مکه براى قيام برضد 

حکومت ظلم و استبداد مذهبى صسوى توضيحات داد و خواستاراتحاد مردم در اقدامات 

( پس از اين جر ه بود که  ر ين به ميرويس ٣١د رفت.)بعدى  رديد و از ايشان تعه

پيغام ميسرستد مبنى براينکه دخترش را براى  ر ين عروس کند، ميرويسخان که  رح 

از ميان بردن  رکين را روى دست داشت ، تلخابه اين خواست شرم  ور  ر ين را چون 

 (٣٢فرستاد.) زهر تحمل کرد و عجالتا" کنيزو خود را بجاى دخترخودبحرم  ر ين

هايش ميافزايد و بایخره در جر ه ملى موضف  از ن پس ميرويس بر فعاليت

ميلى شمال شرقى شهر قندهار( فتواى علماى دينى مکه را براى سران  ٢٠« )مانجه»

ملى که در جر ه حضوريافته بودندعلنى ساخت و توضيف داد که قيام برضد  ر ين و 

دراين جر ه رؤسا و خوانين ذيل اشتراو داشتند: دار و دسته اش توجيه شرعى دارد. 

سيدالخان ناصرى، بابوجان بابى، بهادرخان، پيرمحمدمياجى هوتک، يوسسخان هوتک، 

عزيز خان نورزايى،  لخان بابر،نورخان بريچ ، نصروخان الکوزايى ، يحيى خان 

 ( ٣٣برادرميرويس، محمدخان برادرزاده او، يونس خان کاکروبرخى ديگر.)



 157 ظهور افغانستان معاصر                                                        

از  ستگوى  وینى اعضاى جر ه،با سو ند بر قر ن قرار ق عى اتخاذ کردند پس 

که  ر ين با قشون وى يکجا معدوم  ردند و حکومت  زاد ملى تشکيل  ردد. در اين 

شان تعيين شد تا براى حسظ  زادى و مقابله با  جر ه وظايف رهبران و قبايل متعلقه

دند. مساعى دوامدار و قابليت و ابتکار  مد نظامى دولت صسوى  ماده  ر  ونه پيش هر

 ميرويس سبب شد که اين جر ه با خوشى، رهبرى ميرويس را در سر قواى ملى بپذيرند.

بقول ربار: خصوصيت بارز اين جر ه تاريخى  ن بود که بر عکس سابآ  

رؤساى قبايل ابدالى و رلجامى و تاجيک و هزاره و بلوچ و ريره بشمول مالهاى متنسذ، 

يث يک قوه واحد ملى متشکل  رديد.از جمله مقررات جر ه يکى اين بود که چون به ح

سپاه صسوى در داخل شهر قندهار بسيار است بايستى اسبابى فراهم  يد تا تقليل يابد. براى 

 باد از تاديه ماليات به  ر ين  حصول اين مقصد توس  يکى از روساى بلوچ مردم تيرين

خان تحريک نمود تا  ر ين  شد. از  رف ديگر ميرويسبه شکل ق عى انکار ورزيده 

 باد سوق نمايد. همچنان  ها و اخذ ماليات تيرين ق عات نظامى را براى سرکوبى بلوچ

آ در اررسان از دادن ماليات انکار ورزيدند. و  ر ين در راس سه هزار  کاکرى ها متعاقبا

خان  رج شد. و به ميرويسسپاهى براى  وشمالى مردم يارى و اخذ ماليات از شهر خا

خان با نيروهاى ملى  دستور داد تا از عقب او با نيروهاى قومى به او بپيوندد. ميرويس

ده شيخ »بسرعت خود را به اررسان رسانيدند و  ر ين را براى مهمانى شب در منزل 

جوى  خان با مردان شجاع و انتقام در بارى پذيره شدند. در نيمه شب ميرويس« اررسان

شير در دشمن نهادو چنان کشتارنمودند که يکنسر هم از دشمن نتوانست جان بسالمت شم

سه هزار اسپ و سالح دشمن را برداشته رو به جانب شهر   ببرد. بالفاصله ميرويس

آ در  شودند، زيرا  تاختند. محافظين نظامى شهر به تصور ورود  ر ين اشتباها

آ لباس  ر ين و بقيه همرا ميرويس هانش نيز لباس ا رافيان  ر ين را پوشيده خان شخصا

خان ابتدا محافظين  رجى را نابود کرد و به جاى  نها محافظين خود را  بودند. ميرويس

قرار داد تامانف ورود احتمالى افراد  ر ين که در خارج شهر بودند، بشوند. تا فردا از 

وز براى نخستين بار تمام اردوى صسوى و  رجى يکنسر زنده نمانده بود و در روشنى ر

 ( ٣٤هآ(.)١١٢١م=١٧٠٩انهدام ق عى دشمن از  رف ميرويس خان بمردم اعالم شد)

 میرویس خان، مدافع آزادى و استقالل:

ميرويس خان که موقعيت خ رناو خود را در ميان دوامپراتورى درو ميکرد، 

سياسى ملت بزر ان وسران قندهار را به مشوره و جر ه فراخواند و پس از  نکه موقف 

افغان را در بين دو دولت شرقى ورربى با اردوهاى منظم شان نشان داد خا ر نشان 
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نمود که : ا ر بامن متسآ باشيد ومرا يارى کنيد، همواره پرچم  زادى وحريت را 

بلندخواهيم داشت ونخواهيم  ذاشت که باز ربقه رالمى اجانب بگردن ما افتد. کسيکه 

مى بيگانه رامى پسندد مارا با او رب ى ومودتى نيست و  زادى را دوست ندارد ورال

 ( ٣٥ميتواند بجاى برود که شاه ظالمى بر او حکم راند.)

خان تا اعماق جان و دل مردم  زادى دوست قندهار نسوذ کرد  اين سخنان ميرويس

و همگى او را همچنان برياست قوم پذيرا شدند. پس از ن ميرويس خان مکتوبى عنوانى 

يران براى ارسال دولت صسوى فرستادومکتوب ديگرى به منظورجلب کمک عنوانى شاه ا

امپراتور هندفرستاد. درمکتوبى که عنوانى شاه ايران نوشته شده،بقول کروسينسکى  مده 

افارنه ازبد سلوکى  ر ين خان به تنگ  مده او را با  رجيان بقتل  وردندو » بودکه : 

سانيدندوعصيان و غيان ظاهر ساختند، اکنون پادشاه مرا کشان کشان برده به قندهار ر

ا ردرصدد انتقتقام برايد و لشکر به اين ديار فرستد، لشکرافغان برسرپااست،  اه باشدکه 

از دل وجان به مقاتله ومقابله اقدام نمايند وخدا ناکرده ظسر يابند ويا عاجز شده ملک 

اين کار دشوار ردد. اين بنده چنين  قندهار را به پادشاه هندوستان دهند،  نزمان چاره

صالح ميداندکه فرستادن لشکر را مدتى موقوف نمايند وتا اين بنده که از ارادت کيشان 

(و درنامه عنوانى شاه هند  مده ٣٦«)است،  تش فتنه افارنه رابه  ب تسکين فرو نشانم.

بدست  ورده اند، بود که : مردم قندهاربرضدسل ه صسوى قيام کرده اند، واستقالل خودرا 

هر اه پادشاه ايران برضد مردم قندهار لشکر فرستد وما مجبور شويم که از دولت شما 

مدد بخواهيم  يا پادشاه هند مارا کمک خواهد کردياخير؟ پادشاه هند فرستاده ميرويس خان 

( ظاهراآ دولت مغوليه هند استقالل قندهار را برسميت ٣٧را مرضى المرام بر ردانيد.)

خت ، مگر درخسا بدربار صسوى پيغام فرستادکه جلواين حادثه را بگيرد تا نشودکه شنا

 تش قيام پشتونها دامن هند را بگيرد وخا ره عظمت پارينه روريها وخلجيها 

 ( ٣٨وسوريهاولوديها درخا ر نها زنده نگردد.)

خان با بدست  رفتن قدرت، عوض  نکه خود را پادشاه اعالن کند و  ميرويس

ها را نسبت بخود تحريک نمايد، خودش را بحيث رميس قوم و  خان ت و رقابتحساد

خان توانست تمام  مساوى الحقوق با ساير روساى محلى معرفى کرد. بدينگونه ميرويس

خانها ورؤساى اقوام را در رد مسکوره  رد دشمن خارجى و حصول استقالل ملى تا 

ام بدربار اصسهان رسيد، شاه حسين صسوى  خر متحد و متسآ نگهدارد. وقتيکه خبر اين قي

آ تهديد و تخويف،  يک نسر نماينده خود را به قندهار فرستاد تا با وعظ و نصيحت و احيانا

ا ميرويس ميرويس خان نماينده دربار صسوى  خان را از ادعاى استقالل منصرف سازد. ام 
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مينويسدکه « ريخ افغانتتمه البيان فى التا» را زندانى ساخت. سيدجمال الدين افغان در

دربارصسوى نماينده خود محمدجامى خان رابه قندهار نزد ميرويس خان فرستاد واو به 

مجرد ورود به قندهار ازعظمت دولت ايران وقدرت شاه براى ترسانيدن مخالسين بيانات 

 يا مان ميکنيدکه عقل وحکمت » مينمود. ميرويس خان درجوابش اظهارداشت: 

بان تنعم ، دردماغ رجال کوهستان افغانستان پيدا نخواهدشد؟ جزدرکله هاى صاح

ا ردرقدرت شاه شما اقت سرزنش وسرکوبى ما مى بود،حاجت به فرستادن شمانبودکه 

بعد از  ن ميرويس خان با اکراه روبه « چنين سخنان بى معنايى را بيان ميکرديد

 (٣٩« )محافظين خودکرده  ست: اوراحبس کنيد.

وره درباريان ترسو ايلچى ديگرى را به قندهار فرستاد. اين شاه صسوى به مش

خان بلوچ والى هرات بود که با شخص ميرويس خان در سسرحج  نماينده دومى محمد

خداى را سپاس بجاى  رکه » خان به اين نماينده دومى  ست:  دوست شده بود. ميرويس

 زادکان کوهساربقيد  حآ مصاحبت تو مانعست و ای بايد چون ديگران پاداش ميديدى،

بند ى باز نيستند، شيران شرزه زنجير  يسخته اند وشمشيرهاى  خته دوباره درنيام 

( وافزود ا رحرمت دوستى درميان نبود، شمارا نيز به زندان ميسرستادم، اما ٤٠«)نيايند.

از شما به عنوان مهمان پذيرامى ميکنم. نماينده دومى نيز تحت نظر  رفته شد و مانف 

سان در اين مدت ترتيبات کافى  ز شت او به هرات يا به دربار صسوى ايران شد. و بدينبا

براى مقابله با قواى ايران  رفته شد.بعد از  نکه خبر رفتارى نماينده دومى به اصسهان 

توان با وعده و وعيد يا  خان را نمى رسيد، وزراى  ن دولت درو نمودند که ميرويس

خت، پس به اعزام قواء به قندهار تصميم  رفتند. امابجاى تهديد از عزمش منصرف سا

 نکه ازمرکز نيرومى به قندهارسوق  ردد، به قشون ايرانى مقيم هرات دستور داده شد تا 

خانبا پنج هزار نيروى  خان جانب قندهار حرکت نمايد. ميرويس براى  وشمالى ميرويس

خان بر  يان  نها واقف  رديد ميرويسملى  ماده مقابله با قواء صسوى شد. در نبردى که م

نشينى  رديد و به هرات باز شت.  دشمن رالب  مد و قشون صسوى مجبور به عقب

 (٤١م(.)١٧١٠)

در هژده ماه  ينده چهار لشکر کشى ناکام از سوى اصسهان بر قندهار اجرا شد  

 ن  که جز تلسات فراوان مهاجمين نتيجه يى براى دولت صسوى در برنداشت. و خرين

محمدخان حکمران تبريز بود که در رأس پنج هزار نيروى رزمى ايران با رزمند ان 

قندهارى در ويختند.  ويند ميرويس خان صرف پنجصد سوار افغانى را به مقابله فرستاد 

و در نتيجه در حدود هزار تن از نيروهاى دشمن کشته ويا زخمى  رديدند وبقيه راه فرار 



 160 ظهور افغانستان معاصر                                                        

( سرانجام دولت صسوى ٤٢مران باسه پسرش دستگيرشد.)در پيش  رفتند وخود حک

نسرى  ٢٥٠٠٠خسروخان برادر زاده  ر ين را براى فتف قندهار با سپاهى 

 (.١٧١٠فرستاد)

به فراه رسيد و تا تابستان  ١٧١٠نويسد که اين قشون درنوامبر لکهارت مى 

رات به فراه رسيد م در  نجا مع ل ماند. در اين وقت يکدسته قواى ابدالى نيز از ه١٧١١

ها و  ( قواى ميرويس خان که مرکب از رلجامى٤٣و هر دو بسوى قندهار حرکت کردند.)

بمقابل خسروخان بسوى « پته خزانه»ها بودند تحت فرماندهى داؤد خان پدرمولف  بلوچ

فراه شتافت. اماچون تعداد سپاه خسرو خان بسيار بود، نيروهاى ميرويس خان عقب 

رودخانه هيلمنددر محل  رشک در انتظار ورود دشمن سنگر رفتند.  نشستند ودر کنار

در اينجا قواى ميرويس خان بارى چنان از خود رشادت نشان دادند که سبب شکست 

لشکر خسروخان  رديد، اما خسرو مجدداآ نيروهايش را سروسامان داد و اين بار 

ق ١١٢٣ر  مد)ها شکست خوردند و قندهار به محاصره نيروهاى صسوى د رلجامى

م(. ليکن اين پيروزى دوامدار نبود، زيرا مردم شهر با رشادت از  ن دفاع ١٧١٢=

ميکردند و از بيرون شهر، ميرويس خان مردم تيرين وبلوچ و پشين را برضد دشمن 

تحريک نموده با يک نيروى شانزده هزارنسرى بردشمن حمله  ورد. بدينسان بزودى 

هزار سپاه خود همگى از دم ٢٥خان با  يرون شد وکيخسروقندهاراز تصرف سپاه بيگانه ب

هزار قشون متجاوز صسوى ٢٥تيغ شورشيان قندهارى در ذشتند و بقول جان ملکم از 

 (٤٤نسر جان بسالمت بردند وبقيه همه بقتل رسيدند.) ٧٠٠تا  ٥٠٠فق  

پس از استقالل قندهار توس  ميرويس خان، شاه سل ان حسين با همه حرمسرا و 

هزار تن بالغ ميشد، به زيارت مشهد رفت و دراين  ٦٠م وحشم خودکه شمار  نان به خد

ا ر نصف مبلغى »سسر مبلغ هنگستى خرچ کرد که به قول کشيش فرانسه اى دوسرسو 

که دراين سسر خرج شد، درلشکرکشى قندهارصرف ميکرد، قندهار دوباره به تصرف 

 ( ٤٥«)دولت صسوى قرار ميگرفت.

اشتراو قواى ابدالى با سپاه ايرانى ربار بر  نست که خسرو در راب ه به 

سپهسایر ايران که مامور تسخير قندهار شده بود در وقت عبور از کرمان، زمانخان 

ها در کرمان يررمل و نظربند بود، رها ساخته به  خان ابدالى را که نزد ايرانى پسر دولت

، با خود  ورد و او را واداشت که در هاى قندهار مقرر و قبول نموده حيث رميس ابدالى

هاى قندهار  اين محاربه و محاصره با قسمتى از ابدالى هاى مربو  خود برضد رلجامى

به جنگ شرکت کند. اما ابدالى هاى قندهار قبالآ، بعد از اعالن استقالل قندهار توس  
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به هجرت در  خان پسر حيات سل ان ابدالى را که از  رف پدر زمانخان ميرويس، عبدهللا

ملتان مجبور شده بود، به قندهار خواسته و او را به رياست قبايل ابدالى  ماشته بودند و 

ها در قندهار موجود و با  خان به حيث رميس تمام ابدالى در اين فرصت عبدهللا

برد، پس زمانخان ناچار  خان و قبايل رلجامى با مصالحت و موافقت به سر مى ميرويس

اع خود  رف خسروخان وايران را التزام کند. اما زمانخان مصالف ملى را بود که با اتب

بر منافف شخصى ترجيف داد و به عبدهللا خان رقيب قبيلوى خود پيوست. خسرو که از 

 ( ٤٦ابداليها بکلى نا اميد شد، به قشون خود تکيه کرد و شهر را در محاصره کشيد.)

در موقعى » ويد:  دارد،  نجا که مى روايت ربار با روايت فرهنگ از هم اختالف

که خسرو در راس اردوى بزرگ ايران ب رف قندهار در حرکت بود يکنسر از بزر ان 

خان که پدرش وقتى رميس تمام قبيله ابدالى بود و بعد باثر رقابت با  سدوزامى بنام عبدهللا

خان ازملتان  هللاسامر سران عشيره مذکور در ملتان اقامت اختيار کرده بود، با پسرش اسد

به قصد هرات حرکت کرد تا قيادت ابداليان  نجا را بدست بگيرد. اين دو نسر در حدود 

فراه به ارودى ايران ملحآ شدند و بعد ازشکست قواى ايران به هرات رفته و در نجا 

 ( ٤٧«)اقامت اختيار نمودند.

به دو قشون کشى ديگر يکى بسرکرد ى رستم خان وديگرى  ١٧١٤در سال 

خان به استقامت قندهار سوق شدند ولى اين هردو لشکرکشى سودى  سردارى محمد زمان

بدنبال نداشتندوبخصوص سپاهى که از کرمان بسرکرد ى محمد زمان قورچى باشى 

مامور شده بود به قندهار نارسيده در  ول راه از حمله مردم بلوچ نابود  رديد. پس از 

ندهار  سيل نشد، زيرا تا اين وقت ميرويس خان از  ن ديگر سپاهى از دربار صسوى بق

فراه تا  خرين حدود قندهار، و قالت و مقر را بشکل يک واحد ملى در ورده بود و تمام 

( مير ويس خان ٤٨مردم اين ویيات او را قهرمان ملى و رميس خود ميشناختند. )

بود و راه و شخصيت مبارز و ملى بود و از اوضاع سياسى همسايگان بخوبى م لف 

سال با استقالل مردم را رهبرى  ٨رسم حکومتدارى را نيز بخوبى ميدانست. او مدت 

کرد و در هرموقف بدرد شان خود را باخبر ميساخت و مردم نيز به او سخت احترام و 

پدربزرگ( خ اب ميکردند. ميرويس خان اين مرد مبتکر «)نيکه»ارادت داشتند و اورا 

هاى قندهار که براى انهدام تسل  خارجى و حصول  هوتکى و مبارز و موسس سلسله

مى از افغانستان عمال راه باز کرده بود، عمر بسيار   زادى و استقالل ملى در  وشه

ذيحجه  ٢٨م )١٧١٥کوتاهى داشت. او هنوز  رح خود را تکميل نکرده بود که در سال 

( و در ٤٩هان پوشيد.)سالگى چشم از ج ٤١سال رياست قوم بعمر  ٨هـ( بعد از  ١١٢٧
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ررب شهرقندهار در محل کوکران بخاو سپرده شد، برلوح مزارش اين بيت خوانده 

 ميشود : 

 برسرمرقدما چون گذرى همت خواه        که زیارتکده مردان جهان خواهد بود

 

 

 مقبرۀ میرویس نیکه در قندهار

 

 نمای سقف مقبرۀ میرویس نیکه درقندهار
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در قندهار مردم تاکنون مزار او را مانند يکنسر ق ب بزر وار زيارت ميکنند و 

و اخالص در برخى امراض زيارت مزار و خاو او را شسا ميدانند و اين بيانگر ارادت 

مردم قندهار به تربت  ن مرد شجاع و بادرايت است.  خرين توصيه اش به افغانها و 

آ بايد در جهاد » اخالفش اين بودکه،  اویآ امور شما را به حآ تعالى سپردم و ثانيا

بادشمنان بذل وجهد نماميد ودرهرحال همت خودرا بلند داريد. جمله بايد متسآ باشيدو به 

اوريد و در رفف مضرت  نها جهدکنيد که اهل عجم از شقاق ونساق خالى دشمن سرفرود ني

نيستند ودولت شان مشرف به انهدام است ، به اتساق قلب و اتحاد درون درحرکت باشيدکه 

 ( ٥٠« )بر نها رالب خواهدشد واصسهان را خواهى  رفت.هللا متوکل على ا

دفن « رانکوهک»پس ازاداى اين کلمات ميرويس خان در ذشت و درمحل 

( و بعد از او مير عبدالعزيز برادرش بحکومت برداشته شد. مير عبدالعزيز مرد ٥١شد.)

نرم خويى بود و قصد سازش بادولت صسوى را داشت وبه اين منظور مکتوبى عنوانى 

شاه ايران فرستاد ودر ن ا اعت خودرا به شاه ابرازکرده بود. محمود پسر ميرويس خان 

ْْ نزد عموى  خود ميبود، چشمش به نامه اى افتاد که از رف عمش عنوانى شاه که اکثرآ

ايران نوشته شده بود. محمود که سخنان پدرش بر بالين مرگ هنوز در وشش  نين 

اندازبود، ازديدن  ن مکتوب به ريض  مد و شمشيردر دست  رفته بربالين عمش رفت 

يرون رفته مردم را به وچون درخواب بود بايک ضربه، بحيات اوخاتمه داد و ازمنزل ب

عمم :»جهاد برضددولت صسوى م ابآ  يات قر نى دعوت کردو بعد افزودکه 

، به قوم خودخيانت کردو چندروز ماراحت داشتيم، بازميخواست  ريبان هللاميرعبدا

( سپس مکتوبى راکه عنوانى شاه ايران نوشته شده بود، به ٥٢« )مارابدست دشمن دهد.

دليرى اورا درجنگهاديده بودندو ويرا دوست ميداشتند، بالفاصله مردم خواند. افغان ها که 

 سال داشت. ١٨م ( او دراين هنگام ١٧١٦اورا به جانشينى پدرپذيرا شدند.)

 

 : قندهار مقیا مآخذ وزیرنویسهای

هاى خالفت شرقى، ترجمه محمود  لسترنج، جغرافياى تاريخى سرزمين -١

  ٣٤٥، ص ١٣٣٦عرفان،  بف 

  ٢٩٥-٢٩٤، صص  ١غانستان در مسيرتاريخ ، جربار، اف - ٣

، چاپ ٧٤، ص ١ميرمحمد صديآ فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، ج  -٤

  ١٣٧١ايران 
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 ح  ٩٥لکهارت، انقراض سلسله صسويه، ص - ٥

، تاريخ مختصرافغانستان، ٣٠٠، ص ١٩٦٧ربار، افغانستان درمسير تاريخ ،  -٦

  ٢٠٦-٢٠٥ص 

  ١١١، لکهارت، همان اثر،ص ٢٣٦-٢٣٥ص  حبيبى، همان اثر، - ٧

  ٣٠١ربار، افغانستان درمسيرتاريخ ، ص- ٨

  ٢٣٥حبيبى ، تاريخ مختصر افغانستان، ابداليان ص  - ٩

   ٩٨-٩٧لکهارت، همان اثر، ص  - ١٠

، مقايسه ١١، ص ١٣٧٨ميررالم محمدربار، احمدشاه بابا، چاپ دوم پشاور -١١

  ٢٣٧ازحبيبى،ص تاريخ مختصرا فغانستان  با شود

  ١١١، ٩٦، ٩٥لکهارت، همانجا، ص  -١٢

، ١،فرهنگ، ج٩٨فيض محمدکاتب ، نژادنامه افغان ، چاپ ايران ، ص  -١٣

  ١٠٨-١٠٧ص

رستاخيز »، مقاله ٣، شماره ١٣٥١پوهاند زهما، مجله  ريانا، سال  - ١٤

  ١٨-١٧ص «قندهار

سيد جواد  سقو  اصسهان ، بروايت  زارش کروسنيسکى ،باز نويسى -١٥

  ٢٢ با بامى، ص

  ٢٩١ربار، همان اثر، ص  -١٦

  ٧٥٦، ص ٢دکتر شسا، پس از هزار وچهار صدسال، ج  - ١٧

  ٧٥، ص ١فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، ج  -١٨

  ١٣٥٦چاپ حربى پوهنتون  ٥٦ص  ١دپشتنو تاريخ، ج  -قاضى ع اءهللا -١٩

ویفوا، وشواليه لژيون دونور، ايران ، کلده وشوش، تاليف خانم ژان دي-٢٠

 ٢٥٦ش ،ص  ١٣٧١، ترجه على محمدفره وشى، چاپ دانشگاه تهاران ١٨٨٧پاريس

، اين مکتوب عنوانى بهادرشاه فرستاده شده ولکهارت، ١١همان اثر، ص  -٢١

 درمورد
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ميالدى بجاى پدر)اورنگ زيب( نشست ١٧٠٧وى درسال  بهادرشاه مينويسد:

 . ولقب بهادرشاه برخود ذاشت

 )تعليقات( ١١کروسينسکى، ص  -٢٢

، ملسون، ٥٧-٥٦ص  ١، تاريخ قاضى ع اءهللا خان ج ٣١٨ربار، ص  -٢٣

  ٢٠٩-٢٠٦جان ص  تاريخ افغانستان، ترجمه منشى احمد

 ١٣٦٣تاريخ سياح مسيحى، تحشيه و تعليآ فقيرمحمد خيرخواه چاپ -٢٤

   ١٨کابل،،ص 

يسى سيد جواد  با بامى، سقو  اصسهان، بروايت کروسنيسکى ،باز نو-٢۵

 ش  ١٣٨٢،چاپ ٣٢ -٣١ص

  ٢١کروسينسکى ، تاريخ سياح مسيحى،به اهتمام فقيرمحمدخيرخواه، ص  -٢٦

  ٣٢سقو  اصسهان، بروايت کروسنيسکى ، ص  - ٢٧

  ٣١٩ربار، افغانستان درمسيرتاريخ، ص  -٢٨

  ٣٣سقو  اصسهان ، بروايت کروسنيسکى ، ص  -٣٠-٢٩

  ٢٤٣مختصر افغانستان ، چاپ پشاور، ص حبيبى ، تاريخ  -٣١

،مجله  زاد افغانستان ، « دکروسينسکى خا رات» تژى هللاپوهاند حبيب ا -٣٢

  ٥٦ص ٤شماره 

 ٢٤٣حبيبى ، تاريخ مختصر افغانستان ، ص  -٣٣

، مقايسه شود بادپشتنو تاريخ ٣١٩-٣١٨ربار، افغانستان در مسير تاريخ ص  -٣٤

ريخ افغانستان از ملسون ترجمه پشتواز منشى ، تا٥٥، ص ١، ج هللا ،قاضى ع اءا

 ، ٢٠٢جان ص  احمد

ها، از عبدالرموف  ، هوتکى٧٣، ص ٢حبيبى، تاريخ مختصر افغانستان، ج -٣٥

  ٤٤، ص ١٣٣٥بينوا چاپ 

   ٢٦کروسينسکى، تاريخ سياح مسيحى، ص -٣٦

  ٦همانجا، ص - ٣٧
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  ٢٤٤حبيبى، تاريخ مختصر افغانستان، ص -٣٨

لدين افغان، تتمه البيان فى التاريخ افغان، ترجمه محمدامين سيدجمال ا -٣٩

، اين مکالمه را ميرزا ملکم خان نيز درتاريخ ايران ٢٠-١٩، کابل، ص ١٣١٨خو يانى، 

نقل کرده ٢٤٥خود  ورده و مرحوم حبيبى  ن را درتاريخ مختصرافغانستان درصسحه 

 است. 

  ٢٤٦تاريخ مختصر افغانستان ، ص  - ٤٠

 ، ٢٤٦ى ، تاريخ محتصر افغانستان ، ص حبيب -٤١

  ٢٤٦حبيبى ، تاريخ محتصر افغانستان ، ص -٤٢

  ١٠٤لکهارت ، همان اثر، ص  -٤٣

  ٢٤٦حبيبى ، تاريخ مختصر افغانستان ص  -٤٤

  ٢٠سقو  اصسهان به روايت کروسنيسکى ، ص  - ٤٥

-٧٣و نيز قاضى ع اءهللا ص  ٣٢٢ربار ، افغانستان در مسير تاريخ ص -٤٦

٧٤ ، 

  ٨١فرهنگ، همان اثر، ص  -٤٧

مقايسه شود با تاريخ افغانستان از ملسون،  بف پشاور ص  ٣٢٠ربار، ص  -٤٨

٢١٠  

  ٣٢٠ربار ، همانجا ، ص -٤٩

  ٢٨کروسينسکى ،همانجا، ص  -٥٠

 . ٢٢٣، ربار ص ٧٩ص  ١٣٣٥ها از عبدالروف بينوا  بف  هوتکى -٥١

   ٢٩-٢٨کروسينسکى، ص  -٥٢
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 م٭پنج فصل

 

 و فروپاشى دولت صفوى ایران طغیان شاه محمود افغان

 

 میالدی١٨٨٠تصویری از قندهاردرسال 

 

 معرفى منابع عمده :

تر وضف روحى و فزيکى شاه محمود افغان ولشکريان او  براى شناخت بهتروکامل

ه به منابف متأثر از هاى تهاجم افغانان براصسهان، قبل ازمراجع ها و ضاب ه و راب ه

ها و خا رات اروپاميان را مورد  ها و ياداشت تعصب ايرانى ياافغانى، بهتر است تا نوشته

توجه قرار بدهيم که در دوره محاصره اصسهان بوسيله افغانها، خود در  ن شهر حضور 

 داشته اند و اوضاع شهروندان اصسهان و تدابير دولتمردان ايران و برخورد افغانها را

نسبت به مردم ورجال دولتى  ن کشور بدون حب وبغض ملـى يا مذهبى مورد قضاوت 
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قرار داه اند. در اين راستا سه اثر پر ارج تاريخى در دسترس است که براى تحقيآ 

نوشته «  تاريخ سياح مسيحى »ها،  کند. نخستين  ن موضوع تحت م العه بسيار کمک مى

بصيرت  »است که زير نام  J. T. Krusinskeيک کشيش پولندى بنام کروسينسکى :

سال در ايران  ٢٠نيز ترجمه شده است. کروسينسکى مدت « نامه عبرت »و يا « نامه

بسر برده و در روزهاى بحرانى محاصره اصسهان و فتف  ن در  ن شهر بوده و تا اوايل 

ست و يعنى تا چند هسته پس از جلوس شاه اشرف افغان در اصسهان بوده ا ١٧٢٥ژومن 

شد و هم با محمود  به سبب شهرتش هم در دربار شاه سل ان حسين بخوبى پذيرفته مى

هايش  کرد. از اين جهت نوشته  افغان رفت و  مد داشت و اوضاع را بخوبى درو مى

هاى عينى است. عبدالرزاق مستون دنبلـى تبريزى ترجمه کتاب او را  برداشتى از واقعيت

نام « در بيان ظهور افغانيان و سبب انهدام دولت صسويه  احتاريخ سي» از متن ترکى که 

( اين کتاب عالوه بر زبان فارسى، ١ ترجمه کرد. )« بصيرت نامه »داشت، زير عنوان 

هاى ترکى، فرانسوى، انگليسى و یتين ترجمه شده و مورد استساده دانشمندان،  بزبان

اله سياح مسيحى در سال شناس قرار  رفته است. رس محققان و پژوهشگران ايران

( بچاپ رسيده و چاپ ٥و٤هاى  شماره هاى تاريخى ) ش در تهران در مجله بررسى١٣٥٢

در تهران صورت  ١٣٥٤مستقل  ن نيز بوسيله  قاى دکتر اسماعيل رضوانى درسال 

ش متن فارسى  ن مجددأ تحشيه و تعليآ و  ١٣٦٣ رفته است. در افغانستان نيز در سال 

خورشيدى موسسه پژوهشى نگاه معاصردرتهران ، رساله  ١٣٨٢درسالچاپ شده است. 

کروسينسکى را به کوشش سيدجواد  با بامى بازنويسى و چاپ کرده است که در ن 

 نيز بازتاب يافته است . « دوسرسو»نظريات يک کشيش فرانسوى بنام 

انقراض سلسله  »دومين اثر  رانسنگ، از یرنس لکهارت انگليسى زير عنوان 

اول،   است که با استساده از منابف و مآخذ دست«  صسويه و ايام استيالى افارنه در ايران

هاى هند شرقى انگليس  هاى کمپينى هاى نمايند ى ها و  زارش خا رات سياحان و يادداشت

و هلند و قنسول فرانسه در دوران محاصره اصسهان و ساير منابف اروپامى و ايرانى،  نرا 

( اين ٢ نگارى برشته تحرير در ورده است. )  علمى و روش عالـى تاريخهاى  با تحليل

ش در تهران بچاپ  ١٣٤٣قلـى عماد ترجمه و در سال  کتاب بار اول از  رف مص سى

ش در  ١٣٤٤رسيد و سپس از  رف دکتور اسماعيل دولت شاهى نيز ترجمه و در سال 

اپ شده ونگارنده بيشتر از تجديد چ ١٣٦٤تهران زير چاپ رفت. ترجمه عماد در سال 

اشرف »همين چاپ سود برده است.سومين اثرمهم وسودمند دراين زمينه کتابى است بنام 

که دکتر فلور  ن را از روى يادداشتهاى روزمره نمايند ان «افغان برتختگاه اصسهان
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کمپنى هندشرقى هلند درايران، در دوران سقو  اصسهان نوشته است. دراين اثر، از 

اى شاه اشرف دربرابر دشمنان ايران،بخصوص روسيه وترکيه عثمانى م الب نبرده

 مسيدى بازتاب يافته است. 

قابل ياد ورى است که در اين سه اثر، م الب و مسايل بسيار مهم وخواندنى 

ها  هوتکى  هاى ملـى افغانستان و بخصوص تاريخ جنبش بــراى دانستن تاريخ نهضت

اند وحتى مؤلف  ها کمترتوجه کرده مؤرخين افغانى چرا بدانموجـود است که معلوم نيست 

افغانستان در پنج قرن اخير( هم از روى  نها س حى  ذشته است.  دانشمندکتاب )

درحاليکه نکات مهم ديگرى در مورد، روحيه جنگاورى افغانها و دسپلين و نظم 

زنان افغان و  ى و کم توقعى افراد سپاه، خوراو، پوشاو، زيورات  عسکرى و ساده

صورت و سيرت  نان وکرکتر و روش حکومت شاه محمودهوتک و اخالق و سجاياى 

شاه اشرف هوتک و برخورد  نان با اسراء و مردم ايران و ديد اه  نان نسبت به  بقات 

هاى اجتماعى و علل موفقيت  نان بر نظام حکومتى صسوى و دیيل شکست  نها  و  روه

 رسد.  ضوع ديگر در اين دو اثر بمشاهده مىها مو ها و ده از ايرانى

 

 به پیش تاپیروزى براصفهان: 

م(فرزندميرويس خان هوتک، جوانى نيرومند و ١٧٢٥-١٧١٦شاه محمود)

 ١٨جنگاورى دلير بود، اما زيرکى، تجربه و تدبير پدر را نداشت، زيرا در وقت جلوس 

ز داشت، مگر مسموليت زياد و ساله بود و براى رسيدن به منزله پدر به وقت بيشترى نيا

 تر از سى سال.  تجربه کم عمر او را کوتاه ساخت، حتى کوتاه

بنابر نوشته کروسينسکى، شاه محمود افغان، ا العات مقدماتى خود را در مورد 

 ى و اختالف در ارکان دولت صسوى، از زبان پدرش، حتى در بالين  ايران و دو دسته

(پس از ٣، انديشه پيشروى تا قلب ايران را در سرداشت.)مرگ او شنيده بود و بنابر  ن

هاى متواتر لشکرهاى صسوى توس  ابداليان هرات و رلزاميان قندهار او به اين  شکست

درو نايل شده بود که اوضاع در ايران براى هر فرد دليرى که بخواهد دست به يک 

 ١٧١٩ن او در تابستان  ميز بزند، همواره  ماده است. بنابر اي حمله ق عى و موفقيت

سوار نوشته، از قندهار بيرون  ١١٠٠٠ميالدى در رأس سپاهى که لکهارت تعداد  ن را 

 مد و چنان وانمود کرد که قصد جنگ با ابداليان دارد. اما همينکه به دآلرام رسيد، عنان 

بسوى سيستان کشيد و پس از تصرف  ن ویيت، باستقامت کرمان پيش راند. سپاه محمود 
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واقف ميان سيستان و « کوير لوت »هنگام عبور از دشت سوزان و بى  ب و علف 

کرمان، متحمل تلسات فراوان  رديد. ووقتى وارد کرمان شدند، حکمران  ن بدون جنگ و 

مقاومتى شهر را ترو نمود و به اصسهان فرار کرد. بنابر  ن کرمان بدون هيچگونه 

ماه در کرمان حکمراند.بارى  ٩و او مدت  تلساتى به تصرف شاه محمود افغان در مد

سوارى براى مقابله با افغانهاى  ٩٠٠٠قلـى بيک قزوينى را در رأس  دولت صسوى، محمد

مهاجم فرستاد. اما اين سپاه از  رف نيروهاى شاه محمود به سختى در هم شکست. 

نى مگرخبر شورش قندهار به سرکرد ى سل ان بيجن لکزى با همراهى ملک جعسرسيستا

که محمود  ن اولـى را به عنوان نايب خود در قندهار  ذاشته بود، برنامه توقف بيشتر در 

کرمان يا پيشروى محمود را بسوى اصسهان برهم زد و او به عجله و سرعت خود را به 

 ( ٤قندهار رسانيد و با اعدام رهبران شورش، امنيت را در قندهار قايم نمود. )

خان دارستانى، فرمانده   ويند، ل سعلـى انى را که مىلکهارت، با صراحت نظر  ن

سپاه قزلباش به جنگ محمود به کرمان رفت و محمود را دچار شکست ساخت و بر اثر 

کند و  ن را جزو  زافه   ن محمود با لشکريان خود کرمان را ترو  ست، از ريشه رد مى

مردى در »خان  علـى فشمارد. به روايت مجمف التواريخ، ل  خان مى علـى  ويى ل ف 

 ( خوانده شده است. ٥« )کمال جبن و سوء تدبير و کثرت ررور و شدت رضب

خان ب ور کلـى فرماندهى فاقد کسايت و شجاعت توصيف شده  علـى بدينسان ل ف

قلـى بيک قزوينى عليه  سوار به فرماندهى محمد ٩٠٠٠و با اينکه نيرويى مرکب از 

شى به عهده نداشت و  ن نيرو هم به  سانى در هم محمود به کرمان  سيل داشت، نق

 شکست. 

بهرحال شاه محمود تا دو سال در قندهار توقف نمودو وضف خود را براى يک 

م( با سپاه ١٧٢٢ -١٧٢١هجرى)١١٣٤حمله قا ف بر ايران تقويت نمود. او در سال 

م  ١٧٢١اکتوبر  ٢١مهجزتر و بيشترى بقصد فتف اصسهان از قندهار خارج شد و در 

وارد کرمان  رديد. شهر کرمان بدون هيچگونه مشکلـى به تصرف محمود در  مد، اما 

هايش را بر روى لشکريان محمود بست و به مقاومت پرداخت. بارى افغانها  ارگ دروازه

اى بيباکانه خود براى فتف ارگ متحمل تلسات سنگينى نيز شدند، اما فتف نصيب  با حمله

محاصره ارگ پرداختند. رستم محمد سعدلو، حکمران کرمان که   نان نگرديد و بعد به

ارگ را از هر جهت استحکام بخشيده بود، با شجاعت به دفاع برخاسته بود و تا نمرد، 

م رستم سعدلو در ذشت و جانشين او که  ١٧٢٢دست از مقاومت بر نداشت. در جنورى 

ت مبلغ هنگست پول با محمود مرد جنگ و نبرد و پايدارى نبود حاضر شد با قبول پرداخ
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صلف نمايد. محمود هم  ن مبلغ را پذيرفت و تصميم  رفت بسوى اصسهان به پيشروى 

 ( ٦ خود ادامه دهد.)

حادثه ديگرى که در کرمان به نسف قيام افغانها تمام شد، همراهى و همدلـى 

هاى ايران زرتشتيان  ن ویيت از محمود بود. زيرا زرتشتيان در  ن ویيت و ساير شهر

از دست برخوردهاى توهين  ميز مالها و روحانيان شيعه نسبت به خود بجان رسيده 

انجاميد،  نها  بودند و بنابر اين از هر اقدام و تحولـى که به سرنگونى رژيم صسوى مى

کردند. پس زرتشتيان محمود را با قدم و درهم همراهى کردند. محمود نيز از  حمايت مى

 ف خود استساده کرد و زرتشتيان را مورد حمايت خويش قرار داد. اين اوضاع به نس

يکى از سرداران موفآ و نيرومند سپاه محمود در اين لشکرکشى يکنسر زرتشتى 

عادت هللا بود. چون نصرا« کور سل ان »، معروف به هللاز اهل سيستان موسوم به نصرا

شهرت يافته « ل انکور س »داشت که يک چشم خود را هميشه ببندد، از اين روى به 

بود. موجوديت يکنسر زرتشتى  نهم در س ف فرماندهى سپاه افغانى با وجود اختالف 

مذهبى، يک رف بيانگر هوشيارى محمود افغان است و از جانب ديگر حاکى از شجاعت 

در امور نظامى و رهبرى لشکر است. و ممکن است «  کور سل ان »نظير  و رشادت کم

و هميارى زرتشتيان کرمان با شاه محمود افغان، وجود او بوده  يکى از دیيل همدلـى

باشد. بهر حال، شاه محمود پس از کرمان به استقامت يزد براه افتاد و وقتى به يزد 

رسيد، مردم از ورود لشکريان افغان به داخل شهر دست به مقاومت زدند. محمود از 

م  ١٧٢٢در اوايل مارچ نظر نمود و بسوى اصسهان پيشراند.  محاصره يزد صرف

کيلومترى اصسهان رسيدند. تا اينجا هيچگونه  ٢٠سپاهيان افغان به محل  لناباد واقف در

 مقابله و مقاومتى از جانب دولت ايران براى جلو يرى از افغانها صورت نگرفته بود. 

 

 جنگ گلناباد، نبردى سرنوشت ساز: 

ختالف دارند. برخى تعداد  ن در مورد سپاه شاه محمود روايات مورخين از هم ا

اند. اما با در  هزار نسر قيد کرده ٤٠تا ٣٠هزار و کسانى هم  ٢٨اى  هزار و عده ٨را 

نظر داشت عده سپاه محمود در دو سال قبل که تا کرمان پيش  مده بودند و لکهارت تعداد 

مت دو توان احتمال داد که شاه محمود در مدت اقا سوار نوشته است، مى ١١٠٠٠ ن را 

ها و  ساله خود در قندهار، تعداد بيشترى از مردم قندهار و ا راف  نرا بشمول بلوچ
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هزاره ها، براى حمله بر پايتخت کشور ايران تدارو ديده باشد و اين  مان را که سپاه او 

 ( ٧سازد.) تر مى در اين نوبت بايد بيشتراز نوبت اول بوده باشد، بحقيقت نزديک

 ويد سپاه افغان بعد از محاصره و فتف اصسهان سواى  اما کروسينسکى مى

ايشيک  قاسى شاه محمود نقل هللا هزار موجود بودند. و از قول عبدا ٢٠شد ان،  کشته

کند که هنگام محاصره اصسهان قشون افغانى مرکب از چهارده هزار افغان )پشتون(،  مى

ا توجه به ارقام (مگر لکهارت ب٨هشت هزار هزاره و چهار هزار نسر بلوچ بودند.)

نسر بيشتر نبوده است، در حاليکه  ١٨٠٠٠ ويد سپاه محمود در اين نوبت از  متساوت مى

هزار نسر جنگجو  ماده کرده بود. لکهارت به  ٥٢دولت صسوى براى دفاع از اصسهان

پردازد که اين سپاه شايد براى فتف اصسهان در قلب ايران کافى نبوده  ذکر اين نکته نيز مى

اما بخا ر بايد داشت که تجربه و شجاعت جنگاورى و حميت مذهبى افغانها، اين  باشد،

 ( ٩کرد. ) کمبود را جبران مى

محقآ وباستان شناس فرانسه مى مادام ژان ديویفوا، که براى م العه سبک 

از نزديک ديده  ١٨٨١معمارى ساختمانهاى ايران در قرون وس ى، اصسهان را در 

اهده کرده است، ضمن ياد ورى از يورش افغانها به  نشهر، تعداد وساختمانهاى  نرا مش

قشون صسوى راکه مجهز باسالح ولباس هاى باشکوه واسپان خوب با زين ويراق و عنان 

هزار و تعداد مهاجمين افغان  ٦٠ورکاب هاى زرين وسيمين درخشند ى خاص داشتند، 

هزارنسر قلمداد کرده عالوه  ٢٠را که جز برق شمشيرو نيزه درخشند ى ديگرى نداشتند، 

ميکند که سپاه افغانى را يکصد توپ زنبورو که بر شترها حمل ميشد تقويت 

 ( ١٠ميکرد.)

ميالدى، نخستين نبرد سرنوشت ساز سپاه  ١٧٢٢مارس  ٨بهرحال به تاريخ 

افغانى با قواى مهجز با توپخانه نيرومند دولت صسوى در مقام  لناباد  راز شد. قبل از 

ز جنگ محمود هوتکى ازنيروهاى خود ديدن کرد و  ى سخنان کوتاه اما هيجان  را

ثروت بى پايان پاى تخت ايران به شما تعلآ داردوبايد »انگيز به  نان خا ر نشان نمود:

 بدانيدکه ا ر در 

اين جنگ سستى نشان بدهيد جزاينکه دربيابانهاى لم يزرع از رسنگى بميريد، 

يد داشت وبه  بران )زرتشتيان( هم  ست: ا رايرانيان فاتف بهره ونصيب ديگرى نخواه

 ( ١١«)شونديکنسر ازشما زنده نمى ماند و همه شما از دم شمشيرخواهيد ذشت.
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اى از نيروهاى رزمى درسنگر  خان در رأس عده هللا سپاه افغانى، امان  درجبهه

در زرتشتى بسرکرد ى  روه ديگرى از رزمجويان افغانى هللا دست راست و نصرا

سنگر دست چپ و شاه محمود هوتکى در قلب  ن دو  روه، قرار  رفتند. از جانب 

زرتشتى قرار هللا در مقابل نصرا« حويزه»والـى هللا خان و سيد عبدا ها، رستم ايرانى

خان والـى  خان اعتمادالدوله در برابر شاه محمود و عليمردان قلـى  رفته بودند. محمد

 قرار داشتند. خان   هللا ا لرستان در مقابل امان

ها  راز شد و  بعد از ظهر روز هشتم مارس از جانب ايرانى ٤جنگ ساعت 

 رايى نيروهاى متخاصم و افزونى کميت لشکر ايران  شب پايان يافت. صف ٩بساعت 

نمود که برد با سپاه ايرانى خواهد بود، اما پس از  نکه  مقايسه با قواى افغانى، چنان مى

ها بر لشکرانبوه اما فاقد  افتادند، بزودى کار مى رزمى افغان سالح و سپاه  رفين بکار

 نظم و نسآ نظامى صسوى برترى خود را به اثبات رسانيد. 

خان با  نکه در جنگ از خود رشادت  ترين سپاه ايرانى بسرکرد ى رستم رزمنده

هنگام خان  داد تقريبأ اکثريت  نان از دم شمشير افغانها در ذشتند و خود رستم نشان مى

اى بر  فرار، اسبش برزمين خورد وتاميخواست دو باره بر خانه زين قرار يرد، ضربه

هاى افغانها سوراخ سوراخ  رديد.  فرقش کوفته شد و تنش در زير ضربات نيزه

کرد، نيز چنان مورد   يلويه را رهبرى مى  خان که مليشاى بختيارى و کوه عليمردان

رش کشته شد و خود زخمى شديد برداشت و نقش ضربات مر بار قرار  رفت که براد

بردند، سرنوشتى بهتر از   لودش را از ميدان بدر نمى زمين شد وا رعشاير او تن خون

 خان نداشت.  رستم

خان اعتمادوالدوله که ديددو ستون ديگر سپاه ايران دچار شکست شدند،  قلـى محمد

نشينى داد. افغانها چنان سپاه  ببدون  نکه به کمک  نان بشتابد، به افرادش فرمان عق

صسوى را از پيش برداشتند که  نها حتى نتوانستند توپخانه خود را بکاراندازند. يکنسر 

توپچى اروپايى فق  توانست قبل از نکه پايمال سم ستوران افغانها قرار  يرد، سه توپ را 

ميدان نبرد فرار زده از   تش بزند و بعد پا به فرار نهد. سپاهيان قزلباش چنان وحشت

هاى شهر از عقب خود  کردند که وقتى به اصسهان داخل شدند، حتى براى بستن دروازه

پرداختند، شايد  نيز درنگ نکردند و هر اه افغانها در همان موقف به تعقيب سپاه ايران مى

يافتند و شهريان اصسهان  ن همه رنج  بدون هيچگونه مقاومتى ير اصسهان تسل  مى

ديدند.اما افغانها پيش نيامدند و مصروف  بر اثر محاصره شهر نمى  رسنگى را

هاى خود شده بودند. تعداد تلسات سپاه ايران در اين  ها و زخمى  ورى رنايم و مرده جمف



 174 ظهور افغانستان معاصر                                                        

ها  هزار نسر قيد شده، در حاليکه تلسات افغانها يک دهم تلسات ايرانى ٦تا  ٥نبرد بين 

 ( ١٢ زارش شده است. )

م ضعف نيروهاى ١٧٢٢دى در زارش خود بتاريخ دهم مارچيک شرکت هالن

منابف موثآ امروز »دولت صسوى را در برابرمهاجمين افغان اين ورفاش کرد ونوشت: 

به ما خبردادندکه منشى الممالک به انگليسها ست: اينک وقت  نست که دوستى خود 

يتواننددرشکست رانسبت به پادشاه ايران اثبات کرده، بى درنگ حد اکثر کمک راکه م

افغانان انجام دهند، عرضه دارند. نماينده انگليس درپاسخ  ست: دراين زمان نمى 

تواننددوستى خود را ثابت کنند، زيرا حتى نميتواننداز سکونتگاه خوددفاع کنند، پس 

چگونه ميتواننددر برابرنيرويى که چهل ودو هزارعسکر ايرانى را نا زير به تسليم 

اد ى کنند؟ بعد از ظهرپس از فروشدن  فتاب به ما  سته شدکه )شکست( کرده ايست

قورچى باشى و ايشيک  قاسى باشى نيز به شهرباز شته اند. همه شايعات در باره اينکه 

 ( ١٣« )هنوز قللر قاسى با افغانان در جنگ اند، دروغ از  ب در مد.

 

 سقوط اصفهان و زوال سلسله صفوى ایران: 

رس به پيشروى خود بسوى اصسهان پرداخت. ُجلسا)٭( ما ١٦قشون افغانى در 

نشين بدون هيچگونه تلساتى به تصرف افغانها در  مد. محمود بر ارامنه،  اى ارامنه محله

شود پنجاه دختر ارمنى نيز  پرداختند،  سته مى مالياتى وضف نمود که دردو نوبت بايد مى

، دستور داد فورأ  نها را رها سازند از  نها ربوده شده بود و محمود وقتى از  ن م لف شد

 ( ١٤هاى خود بر ردند.) تا نزد خانواده

 باد، قصر دلخواه و با شکوه شاه سل ان  همان ماه، فرح ١٧و ١٦هاى  در تاريخ

حسين که در بيرون اصسهان و نزديک به شهر بنا يافته بود، به اشغال افغانها در مد. در 

 ند که بدست افغانها افتاد.  نجا پنج عراده توپ کار زارده بود

 ٢٠ باد را پايگاه عمليات بعدى خود براصسهان قرار داد و در شاه محمود فرح

روز عيد نوروز ، محمودبه » مارس افغانها به شهر حمله کردند. بروايت کرونيسکى 

اصسهان حمله کرد، اما اين حمله قرين موفقيت نبود. دوشنبه سوم فروردين تدارو حمله 

اده شد، اما بار ديگرشورشيان افغانى به عقب رانده شدند.و اعالم کردندحاضر بزرگ  م

به مذاکره هستند. از ارمنيان سرشناس خواستند تا به عنوان ميانجى با حکومت مرکزى 
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مذاکره کنند، اما  نان قبول نکردندو بایخره افغانان به اين نتيجه رسيدندکه اصسهان را 

 د از پاى در ورند. جز از راه محاصره نميتوانن

در فاصله سوم فروردين ماه تا اواس  ارديبهشت ، شورشيان وسپاه حکومت 

مرکزى در دوسوى پل اصسهان به جلسا اردو زدند ونبردى در ير نشد. محمودبا 

جاسوسانى که درشهر داشت ،   اهى هاى یزم از وضف سپاه و دربار ايران پيدا ميکرد 

ديد.  نگاه خواست راهى بسوى پايتخت باز کند، اما عقب و مقدمات نبرد را تدارو مى 

رانده شد، ولى درحمله ديگرى با مقاومتى روبرو نشد، زيرا سربازان  رجى که مامور 

پاسدارى از پل بودند، مست وخراب به خواب رفته بودند. سربازان از روى پاسداران 

مواضف خود رامحکم کردند و  ذشتند وراه را براى نسوذ سپاهيان افغانى بازکردند. سپس 

راه هاى خروج از شهر را بستند. تا  ن زمان  مان مى رفت که شورشيان افغانى به 

اصسهان حمله نخواهندکردوبه سبب اين توهم کوشش چندانى براى امداد به شهر نکرده 

بودند، اما وقتى متوجه شدندکه شورشيان از پل  ذشته وشهر را به محاصره خوددر 

، از خواب  ران بيدارشدند وسعى کردند تدابيرى براى يارى رساندن به شهر  ورده اند

 ( ١٥« )بينديشند.

چون محاصره کامل نبود، مردم اين امکان را داشتند تا خواربار و ذوقه خود را 

از سمت ررب شهر تدارو ببينند. در ماه اپريل اين محاصره کامل شد و هيچکس 

 ن نداشت. در ماه اپريل وحتى قبل از  ن دوبار افغانها  توانايى ورود به شهر يا خروج از

خان حويزه  بسکر صلف و مراجعت به کرمان افتادند. در همان اثنا مکتوبى از جانب

بدستور شاه به افغانها رسيد که، با رنايم بدست  مده به قندهار مراجعت کنند و مبلغ 

از ديدن  ن مکتوب به ضعف کلـى  ديگرى نيز از شاه  رفته بشما داده خواهد شد. افغانها

دولت پى بردند و جواب نوشتند که شاه دست يکى از دختران خود را با جهيزيه معادل 

تومان در دست محمود بگذارد وقندهار وکرمان و سيستان وخراسان را به  ٥٠٠٠٠

خواهد اين است شراي  ما وای تا پيروزى نهايى از  محمود وا ذارد. ا ر صلف مى

دست نخواهيم کشيد. جانب ايران جواب داد که دختر دادن شيعه به سنى ناممکن محاصره 

پذيريم.  است چه رسد به اينکه شاه به رعيت خود دختر بدهد. بقيه شراي  شما را مى

(١٦ ) 

کاش شاه دخترش را که بعدها خود با نگونبختى به محمود پيشکش نمود، در 

ديدند و  صسهان  ن همه از  رسنگى رنج نمىداد تا مردم ا همان اول وقت به محمود مى
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مردند. در نتيجه اين جواب رد افغانها تصميم به محاصره شهر تا پيروزى نهايى  نمى

  رفتند. 

بعد از  »نويسد:  کروسينسکى در مورد وضف مردم در ايام محاصره اصسهان مى

حمارى)خر(  شد و  نقدر نکشيد که سه ماه در شهر اصسهان  وشت خر و شتر فروخته مى

کردند، بعد  نهم پيدا نشد. بناى خوردن سگ و  ربه نهادند.  به پنجاه تومان داد و ستد مى

در عرض چهارماه مردم بناى خوردن  وشت انسان نهادند، پنج قصاب به اين امر 

خوردند. چون اهالى شهر  مشغول بودند. مرده تازه را ديدم که رانهايش را بريده مى

هاى خود جمف نمايند و همه از بازار  بود که  ذوقه ساليانه در خانهاصسهان را عادت ن

نمودند و ابدأ فکر محاصره به خا ر  ملزومات خود را يوم به يوم خريدارى مى

فروختند و در   وردند.  خر کار بجاى رسيد که پوست درختان را به وزن دارچينى مى نمى

جوشاندند و  ب  ن را  رده مىکوفتند و پوست کسش کهنه را جمف ک هاون کرده مى

دادند. دختران باکره و زنان بى  ها و  ذرها افتاده جان مى خوردند و مردمان در کوچه مى

تافت، لعل و جواهر و زيور خود را بر سر نهاده فرياد  صاحب که  فتاب بر سرشان نمى

يسشان دادند و کسى پرواى دفن مرد ان را نداشت و شهر از یشه ا زدند و جان مى مى

برخى درخسا  وشت  نها)مرده ها( را بريده »( و به  سته دوسرسو ١٧« )پرشد...

ميخوردند.  اهى مردم  وشت کودکانى را که از  رسنگى مرده بودند، ميخوردند. وحتى 

مادرانى بچه خود را خورده بودند. وضف دراصسهان چنان وخيم بود که مرده ها را دفن 

وچه ها رها مى کردند و مردم مجبور بودند از روى اجساد نميکردند، بلکه  نها را درک

درحال متالشى شدن  ذر کنند، به تدريج اين نيز امرى عادى تلقى شد.شمارکثيرى از 

اجساد مرد ان را نيزدر زاينده رودانداختند وشمار  نان چنان زياد بودکه  ب رودخانه به 

 ( ١٨« )ده نبود.کلى  لوده شدتا جايى که تا يکسال تمام قابل استسا

اين بيان کشيش لهستانى بخوبى ازضعف و بى کسايتى و عاقبت نه انديشى دولت 

دارد. ا ر وزراء و  صسوى و بى پروايى ارکان  ن دولت به حال مردم ايران پرده بر مى

بودند، یاقل شهر را از لحاظ خوار بار  اى در فکرمردم خود مى مسولين امور، ذره

نمودند و يا خود مردم را به خ ر محاصره و عواقب  سال تامين مىبايستى براى يک  مى

اى  خورد و چاره ساختند تا هرکس رم زند ى خود و خانواده خود را مى  ن متوجه مى

سنجيد. ولـى متأسسانه که وزراء و ارکان دولت هر يک بسکر انباشتن جيب  براى خود مى

ح و خرافاتى بودند و هر ز در رم خود و برانداختن رقباى خود از نظر شاه ساده لو

 مردم ايران نبودند. 
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ازميان افغانان با وجود  نکه  نان در تيررس سربازان حکومتى قرار داشتند، از »

زمان محاصره اصسهان کسى کشته نشده بود. شمارتوپ هاى سپاهيان ايران به چهارصد 

يک کرده بودند وشمار عراده بالغ ميشد، با اينکه خدمه هريک از  نها چهارصد توپ شل

هزار توپ بالغ ميشد، اما استساده سربازان از توپ چنان  ١٦٠ لوله هاى پرتاب شده به 

 ( ١٩« )ناشيانه بودکه حتى چهارصد سرباز افغانى را نيز نتوانست از بين بردارد.

به قول همان کشيش پولندى، بارى مردم شهر قصر شاه را سنگ باران کردند و 

از قصر بيرون  يد و در پيشاپيش مردم حرکت کند تا  نها جان خود را  از شاه خواستند

براى نجات از ايران فدا کنند. اما دربانان شاه مردم را با شليک تسنگ از پشت 

هاى قصر متسرق ساختند و شاه حاضر نشد خود را بمردم نشان بدهد. در ماه مى  دروازه

مردان خان که قبأل در جنگ زخم دو سه تن از خانهاى ايران بسرکرد ى علي ١٧٢٢

هزار سوار بکمک اصسهان شتافتند. محمود  برداشته بود، همراه با مقدار کافى  ذوقه و پنج

سوار براى  ٤٠٠٠زرتشتى را در رأس هللا افغان وقتى از موضوع م لف شد، نصرا

به در نزديکى اصسهان جلوى اين سپاه را  رفت و با حمله هللا مقابله با  نها فرستاد. نصرا

 (٢٠تن از  نها کشته شدند و بقيه مجبور به فرار  رديدند. ) ١٥٠٠ نها، 

در  خر سپتامبر به پايتخت خبر رسيد که ملک محمود سيستانى، حکمران تون و  

شود. اين خبر   بس، در رأس ده هزار نسر سپاه بغرض کمک به اصسهان نزديک مى

حمود افغان اين خبر را شنيد، فورأ مايه مسرت مردم اصسهان  رديد، اما همين که شاه م

زرتشتى را که همو ن ملک محمود بود به پيشواز او براى مذاکره فرستاد، هللا نصرا

در  لناباد ملک محمود را مالقات کرد و پس از اهداى هداياى  ران بهايى به هللا نصرا

وى، در مقام توضيف بر مد که اصسهان در شرف تسليم و سلسله صسوى در حال سقو  

بايد افتخارى را که عمأل درچنگ محمود افغان قرار دارد  باشد. از اين روى نمى مى

 ازوى بگيرد. 

پافشارى کرد تا از هر ونه انديشه براى نجات اصسهان چشم بپوشد و در هللا نصرا

عوض از او خواست تا با افغانها يکجا شده بکمک  نان، بر خراسان ب ور م لآ العنان 

ملک محمود سيستانى  ورى تحت تاثير صحبت و احتجاج حکمروامى کند. سر انجام 

 ( ٢١زرتشتى قرار  رفت که بيدرنگ به خراسان باز شت.)هللا نصرا

سل ان حسين را از ملک محمود  اند که وزراء خودخواه و جبون، شاه برخى  سته

ترساندند که ا ر اوبا نيروهاى خود وارد اصسهان  ردد، شايد خود بر اورنگ سل نت 
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ار  يرد و سلسله صسويه را از ميان بردارد. از اين است که شاه به ملک محمود ايران قر

سيستانى پيغام فرستاد که از راه  مده باز ردد و دولت صسوى خود قادر است که از 

اصسهان و سل نت ايران دفاع کند. ملک محمود هم ازاين جواب شاه مأيوس  شته به 

 داخت. خراسان بر شت و به توسعه قلمرو خود پر

شد، وضف مردم اصسهان وحشتناکتر  تر مى خالصه هر چه مدت محاصره  وینى

درتمام مدت محاصره شاه سل ان حسين و مشاوران او » رديد بگسته دکتر شسا ،  مى

کوشيدندتا از راه نذر و نيازو چله نشينى و دعاهاى صغير و کبير براى دفف باليا و فتنه 

تابهاى حديث  رد ورى شده بود، و خواندن روضه ها و بيماريهاى مختلف که در ک

صاحب الزمان ويا از  ريآ  لسم و جادو و احضار زعسر جـنى پادشاه اجـنه براى 

بميدان  مدن سپاه جنيان و يا ازراه فرستادن اجل معلآ براى بزر ان افغان از راه 

به  زارش  کرامات مالباشى، کسارملعون را ازادامه محاصره اصسهان باز دارند، اما

با « : » روزنامه وقايف اصسهان»ماموران شرکت هند شرقى هلند در اصسهان با عنوان 

اين همه تدابيرکارى از پيش نرفت و شهرچنان  رفتار قح  و رال شد که يک من  ندم 

هزار درهم رسيد، و پس از  نکه ديگر  ندمى باقى نماند و نه جو و برنج و  ٢٠به 

 وشت خر و سگ و شترو موش و سرانجام یشه هاى مرد ان ارزنى ، کار به خوردن 

 : مده است رستم اتواريخکتاب  ١۵٣در صسحه ( ٢٢« )رسيد.

 

سرانجام پس ازشش ماه محاصره پايتخت براثر قح ى و  رسنگى ومرگ و مير 

از بيمارهاى عسونى، شاه سل انحسين مجبور شد از تخت سل نت فرود  يد وخودشخصأ 

 رفته و سرنوشت حيات و سل نت خود را در پاى قدرت محمود بگذارد. به اردوى دشمن 
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مزه تلخ و کشنده يک چنين محاصره شديد و  وینى را شهريان هرات در 

ميالدى از دست قشون ايرانى بسرکرد ى نادر افشار  ١٧٣٨و شهريان قندهار در  ١٧٣٠

ت چشيدند. اما م از دست محمد شاه قاجار شهريان هرا١٨٥٧و  ١٨٣٧و در سالهاى 

مردم  وشت سگ و  ربه نخوردند و مقاومت کردند. در حاليکه مدت محاصره اين دو 

 شد.  ماه و چندروز سپرى مى ٦ماه بوده و از اصسهان  ١١شهر هر بار 

هاى رارتگرانه همواره دمار از روز ار مردم فقير  در هر حال لشکرکشى

اند. اصسهان در اواخر ماه اکتوبر  ديده توان کشيده و توانگران کمتراز  رسنگى رنج وکم

کشيد. بگسته شاهدان عينى که لکهارت چشمديد  نها را ضب   هاى خود را مى  خرين نسس

اکتوبر( به حفاظت حصارها گماشته  ٢٣سربازانى که درپایان ایام محاصره ) »کرده 

ستان به سر تر زیبندگى داشتند بجاى استقرار در این مواضع در بیمار شده بودند، بیش

 ( ٢٣«. )برند

 ١٢پادشاه قوى شوکت ايران ساعت  »به قول نماينده شرکت هند شرقى انگليس، 

اکتوبر بدون هيچگونه جالل و جبروت و شکوه سل نتى از قصر خود سوار شد.  ٢٣ ذر 

او همچون فردى بينوا و پريشان لباس بتن داشت و از  نجا که  شستگى خا ر از سر و 

نمود که مراسم تشيف رسمى  ن اعلحضرت انجام  باريد، چنين مى مىروى مالزمانش 

 ( ٢٤«.) يرد مى

در همين ايام محاصره در عالى قـاپى اصسهان چهل »بروايت رستم التواريخ : 

پانزده ساله يا کمترکه هنوز ريش  -شهزاده ريشدار و صد و ده شهزاده چهارده 

وابگى هاى پادشاه جمشيد نشان با برعارض شان ندميده بود، ميزيستندکه حاصل همخ

( شاه نگون بخت افسرده و دلخسته سوار بر ٢٥« )زنان متعلقه يا کنيزان شان بودند.

راند تا به  اسب عاريتى محمود در معابر پايتخت که اکنده از جسد مرد ان بود،  هسته مى

د برود و فرح  باد، قصر دلخواهش که اکنون محل فرماندهى محمود افغان تعيين شده بو

در نجا بادست خود تاج سل نت ايران را برسرمحمود افغان  ذارد. بگست کشيش فرانسه 

عالقه شاه به پامين  مدن از تخت سل نت بيشتر از عالقه محمود به » مى دوسرسو، 

 ( ٢٦« )جلوس برتخت سل نت بود.

راجف به  رز برخورد محمودشاه افغان با شاه سل ان حسين صسوى، لکهارت از 

قول يک شاهد عينى يعنى ژوزف  پى ساليمييان ارمنى مترجم قنسول فرانسه که در روز 

محمود در  وشه  »نويسد:  تسليم شاه صسوى در دربار محمود رلزايى راه يافته بود، مى
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تایر نشسته بر مخده زربست تکيه داشت. شاه به  وشه ديگر تایر هدايت شده در  نجا 

فرزندم، چون اراده قادر  »ن پس از اداى تحيات  ست: قرار  رفت. شاه سل ان حسي

متعال بر اين قرار  رفته که من بيش از اين س نت نکنم و به موجب مشيتش وقت  ن 

شده که تو از اورنگ سل نت ايران بای روى، من از صميم قلب سل نتم را به تو وا ذار 

اين چند کلمه  ره پادشاهى  شاه پس از اداى«. خواهم کنم و از خداوند توفيآ ترا مى مى

سپرد. ولـى چون متوجه شد که هللا ا را از دستار خود بر رفته  ن را براى تسليم به امان

باز رفت و خود نزد محمود هللا ا محمود از اين کار  زرده خا ر است،  ره را از امان

(  ن را با دست خويش بر سر محمود بسته بار ديگر  و او همان ور نشسته بود رفت )

راى وى توفيآ خواست، شاه مخلوع بيدرنگ به جاى خود باز شت و نشست. سپس ب

قهوه و چاى صرف شد. محمود ظاهرأ در اين موقف نسبت به سل ان حسين احساس ترحم 

 کرد و ويرا مخا ب ساخته  ست: 

تو اندوه بدل راه مده، بخت و اقبال انسانى چنين بى ثبات است. خداوند چون  »

بخشد و چون خواست  ن را منتزع ساخته از  يرد، به يکى سل نت مىاش تعلآ   اراده

کنم که همواره   رداند. ليکن من عهد مى دستى به دستى و از قومى به قوم ديگر منتقل مى

 ( ٢٧« )به چشم پدر به تو بنگرم و هيچگاه بدون صوابديد تو دست بکارى نزنم

سله صسويه با  رز بدين سان سل نت شاه سل ان حسين و دوره  وینى سل

، يکى از فرماندهان افغان عصر همان روز در راس هللا بار پايان  رفت. امان ذلت

سوار افغانى وارد اصسهان شد. او درهاى قصر سل نتى را مهرو نشانى کرده  ٣٠٠٠

دستور داد اجساد هللا  نان ايرانى  ماشت. روز بعد امانسربازان خود را بجاى نگهبا

ر پاو کنند. و بالفاصله ترتيبى داد که مواد ارتزاقى به مقدار مرد ان را از معابر شه

براى ورود شاه محمود به هللا  ه مردم توزيف شود. روز بعد امانکافى وارد شهر و ب

هاى مساجد  اصسهان ترتيبات یزم  رفت و از روى احتيا  بر بام عمارات مرتسف و مناره

اکتوبر موکب شاه  ٢٦نى  ماشت. در در مسير شاه محمود سربازان کامأل مسلف به نگهبا

  باد حرکت کرد و به اصسهان وارد شد.  محمود با شکوه و جالل خاص از فرح

اين موکب با ده صاحب منصب سوار  راز شد و پشت سر  »بگسته شاهدان عينى 

سوار که در ميان ايشان چندتن از بزر ان و اعيان دربار ايران نيز  ٢٠٠٠ نان در حدود 

د، در حرکت بود. بعد مير خور افغان در راس پانزده سوار هرکدام با يک ش ديده مى

يى  هاى بسيار عالـى بر  ن دوخته شده بود قرار داشت. در پى او عده جنيبت که رايشه

کرد. بعد بالفاصله رميس کل  سرباز پياده نظام حرکت مى ١٠٠٠تسنگدار و پشت سر  نان 
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ر حرکت بود. اين زنگيان از ميان اسيران زنگى سرخ پوش د ٣٠٠تشريسات در ميان 

اصسهان انتخاب شده بودند تا در زمره مستحسظان فاتف افغان در يند. با چهل قدم فاصله 

 يرى شاه به وى پيشکش  محمود رلزايى بر اسبى که والـى عربستان درهمان روز کناره

ز پى اين دو راند. ا کرده بود، سوار بود. سل ان حسين نگونبخت در سمت چپ او مى

، صدراعظم هللا رالم بچه سواره در حرکت بودند. سپس مستى و امان٣٠٠امير در حدود 

بيوتات دار و محمد  قا ناظر موسى خزانهزرتشتى، مال هللا محمود و مال زعسران و نصرا

کردند. پس از اين عده اعتمادالدوله و صاحب منصبان عالـى رتبه شاه  محمود حرکت مى

راندند. در خاتمه يکصد شتر که بر  عى از صاحب منصبان افغانى مىمخلوع به اتساق جم

 ٦٠٠زنبورو( بار بود قرار داشت. مقدم بر اين اشتران  پشت هر يک يک توپ شمخال )

هزار سرباز سواره نظام در حرکت بودند.  نان به مجرد  چى و پشت  نان شش موزيک

 اه او فرستادند. به  ر به توقيفهاى قص عبور از پل شيراز، شاه حسين را از ميان باغ

رسد که محمود حضور شاه مغلوب را درمراسم پيروزى خالف تدبير تشخيص  نظر مى

 ٠کرده بود. و او بعد براه خويش ادامه داد تاپس ازاندکى به دروازه هاى شهر رسيد

اهالى با وجود رم و محنت خويش اين تغييررا به اميد  سايش فرجى دانستندو همين 

 نان را برانگيخت تانسبت به فرمانرواى جديد به ظاهر اداى احترام نمايند.  نان  احساس

امتعه پربها زير سم ستوران وى  سترده هوارا ع ر   ين ساختند. توپ هاى که بر پشت 

اشتران قرار داشت  اه و بيگاه  تش ميشد و ده نسر افغانى که پيشاپيش موکب حرکت 

« بر محمد و ياران او صلوات و درودمى فرستادند. ميکردند به نوبت با صداى بلند

(٢٨ ) 

سربازان افغانى پس از نکه مراسم ورود رسمى به قصر سل نتى پايان يافت با 

کشيدند و محمودپس از عبور از دروازه قصر به تایر « اکبرهللا ا»صداى بس بلندفرياد 

اه سل ان حسين بار يافت و براورنگ سل نت جلوس نمود. بزر ان و وزيران مسمول ش

مخلوع سو ند وفادارى و احترام به شاه محمود بجا  وردند. اين مراسم با شليک چند توپ 

به ا الع همگان رسيد. محمود در ختم تشريسات جلوس خود به کليه حضار ضيافت داد. 

و بدينگونه دوره فرمانروامى افغانها در ايران  راز شد.در زارش کروسينسکى  مده است 

ى از عواملى که در پيروزى افغانها سهم عمده داشت ، انضبا  سپاهيان بود. يک:» که 

شايددر هيچ جاى ديگرى سرداران]سپاه[ از چنين اقتدارى برخوردار نيستند و از  نان 

( ٤٦سقو  اصسهان بروايت کروسينسکى ،تهران، ص « ) فرمان برده نمى شود.

 دهوتکی ګسته ميشودکه :کتاب رستم التواريخ درمورد شاه محمو١٢۵درصسحه 
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جنگ و قتال عادت  » ويد:  کروسينسکى در مورد روحيه جنگجويان افغانى مى

تواند از دشمن رو  رداند هرکه بر  ردد بى  افغانهاست. درجنگ و کارزار کسى نمى

 باد تماشاى جنگ  امان به قتلش بپردازند. درمحاصره اصسهان من نزديک پل عباس

رنه را ديدم که دست راستش را افکنده بودند، به عقب صف  مده و کردم. يکى از افا مى

خواستند او را بکشند. دست افتاده  محافظان به  مان اينکه از جنگ  ريخته است، مى

خود را بنمود، باز راضى از بر شتن او نشدند و ستند: اى نابکار ا ر دست راست تو 

دست چپ هم افتاد با دهن جنگ کن  درکارزار افتاده، بايد با دست چپ جنگ کنى و ا ر

انداز تا از خداى خود به مزد بزرو رسى... ا رشمشير،   و  ب دهن بر روى دشمن

 يند. از  کمان، تسنگ و ريره اسحله افغانان بزمين افتد براى  رفتن  ن ازاسپ به زير نمى

هر دارند.  باشند از روى اسب خم شده از زمين برمى سوارى چابک مى بسکه در اسب

ديدند که  بقى از جواهر و زر   رفتند ا ر از اهالـى  ن شهر مى شهر و بلدى را که مى

يى به او   ذاردند که ذره رود، از لشکر و توابف يکنسرکه  نجا بودند نمى بر سرنهاده مى

کنند و  اذيت رسانند. به بيف و شراى اسير رربت ندارند. و اسير را بعد از مدتى  زاد مى

را که در جنگ  رفتار کردند، بخود اوید کردند و بچشم فرزند نگريستند.  بسيار کسان

 ذرانند. عادت به الوان  در امور توکل دارند، تن پرور نيستند، به  ندم برشته اوقات مى

اند. روده  وسسند را پر  ب کرده بر کمرمى پيچند و در وقت حاجت  ا عمه نکرده

ها را بر روى زمين  دارند. نان و ساير خورش مىنمايند. در  عام تکليف ن استمعال مى

هاى  خورند. از اعلـى و ادنا شال و کرباس خورند و به رير از  ب چيزى نمى  ذاشته مى

دارند. لباس  شاد  رنگارنگ دارند که خود را از  فتاب و اسحله خود را از باران نگاه مى

خرامند و بسيار مقبول در ميان  ها مى هاى ايشان بى نقاب در کوچه وبلند مى پوشندو زن

هاى خود از بلور و مدنگ  وشوار  روند، در  وش  نهاهست که چون  فتاب بى حجاب مى

 ( ٢٩«)کنند.
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  شود که افغانها مردمانى ساده و کم توقف اما سخت از اين شرح بدرستى معلوم مى

 ميدند. رز جنگجو و دلير و با انضبا  بودند و براى پيروزى خود تا سرحد مرگ مى

 

 سلطنت شاه محمود در ایران: 

کروسينسکى، چنانکه قبأل هم اشاره شد، در ايام محاصره اصسهان در  ن شهر 

شاهد اوضاع دلخراش مردم بوده و پس از فتف  ن بوسيله محمود، چندين بار فرصت 

ديدار با محمود رلزايى برايش ميسر رديده است و تصويرى از کرکتر و سيماى محمود 

 دهد:  ينگونه بدست مىرا بد

او مردى بود ميانه قد، چهارشانه، داراى چهره عريض و بينى پست، چشمان  »

تيز، نگاه تند،  ردن کوتاه و ريش سرخ کوسه، او هر روز صبف با زورمندترين افسران 

هاى که بایخص بر جسم وى سختى و   رفت و بقيه روز را به ورزش اردويش کشتى مى

کردند تا  رداخت. روزانه پنج  وسسند با پاى بسته نزد وى حاضر مىپ بخشيد مى قوت مى

هاى کوتاه بسيار ماهر  کرد. او در پرتاب کردن نيزه او  نها را با شمشير خود دو نيم مى

کرد. او در موقف سوار شدن بر اسب،   رفت خ ا نمى بود و هر ز هدفى را که نشانه مى

 رفت و همينکه  با دست چپ از يال اسب مى  نچنان جست و چایو بود که بدون رکاب،

خوابيد   ذاشت. در خانه زين سوار بود. او بسيار کم مى دست راست را بر پشت اسب مى

 رفت  ها، شخصأ از پاسبانان خبر مى  رميد. شب و هنگام لشکرکشى هر ز بر بستر نمى

چه دست پرداخت. در عذا خوردن ميانه رو بود و به هر  و در اصسهان به  شت مى

نوشيد و بجز با زوجه خود، دختر شاه سل ان حسين  يافت قناعت داشت، شراب نمى مى

که از او يک پسر داشت با هيچ زنى همبستر نشد. شاه محمود بر خالف شاه حسين که 

تن  سا و عياش و مهربان بود، فعال و پر اقت بود و در قصاص و تعزير احدى پيشش 

پذيرفت و حکم شرعى را نافذ ميکرد و درحآ  ماس را نمىتوانست و الت شساعت کرده نمى

( بهر ٣٠ها، پيش روى سپاه خود قرارميگرفت.) دشمن خود بسيار قهار بود. در جنگ

 م(. ١٧٢٥  -١٧٢٢حال، شاه محمود سه سال در ايران سل نت نمود)

در  راز او شخص با نشا  و معتدل بود و يکى از کارهاى نخستين او در مسند 

ى ايران، عمل انسانى وى در حمل  ذوقه براى مردم ق حى زده اصسهان بود. در پادشاه

هاى اول سل نت خود با ميانه روى که مايه اعجاب ايرانيان شده بود، فرمانروامى  ماه

 ى افغانها را براى قبضه  کرد. او تا  ن حد از عقل سليم برخوردار بود که بى تجربه مى
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اه سل نت صسوى تشخيص دهد. از اين سبب او وزيران و کردن امور پيچيده ادارى دستگ

ماموران عالـى رتبه را در مقامشان ابقا کرد و در پهلوى هر يک از  نان يک افغان را 

 ماشت. در چارچوب اين تدبير براى افغانها مجال فرا  رفتن فن اداره فراهم  رديد. 

 يرى نشوند و بالنتيجه  و رشوه افغانها جدأ متوجه کارداران ايرانى بودند تا مايه فساد

ايران در اوايل سل نت محمود از حکومتى برتر از  نچه در نيم قرن  ذشته داشت، 

 برخوردار  رديد. 

شاه محمود  نانى را که نسبت به شاه و و ن خود خيانت ورزيده بودند و عمل 

و درس درستى به  جاسوسى به نسف افغانها انجام داده بودند يا اعدام نمود يا زندانى ساخت

توان  اند، نمى  ست از کسانى که به شاه و دولت خود خيانت ورزيده خامنين داد. او علنأ مى

چشم نيکى داشت و در صورت اقتضاى فرصت در مورد وى نيز راه خيانت پيش 

 ( ٣١خواهند  رفت. )

پس از  ن محمود دستور داد تا در شهر منادى در دهند که ايرانيان و بخصوص 

کنند، از جاى خود بلند شوند و با  ذاشتن  اصسهان هنگامى که با افغانها مالقات مى اهل

دست بر سينه اداى احترام نمايند. اين روش احترام حتى امروز هم در ميان افغانهاى 

 افغانستان معمول است و جزء فرهنگ زند ى  نانست. 

يم نمود که افغانها هاى اجتماعى را به هست درجه تقس افزون بر  ن، محمود  روه

 رفت. و  به عنوان  روه فاتف در درجه اول و ايرانيان مغلوب در درجه هستم قرار مى

يان فاتف  اين  رز برخورد ناشى از برخورد ورويه ايست که بيست سال قبل از  ن لشکر

 کردند.  ايران در مقابل قندهاريان و هراتيان مى

ان ، روسيه و در رأس  ن پ ر کبير در اين فرصت دو دشمن در کمين نشسته اير

رفتند. مخصوصأ که پ ر شهر مهم  و ديگرش ترکيه عثمانى هر يک خ رى بشمار مى

دربند را تصرف کرده بود. در چنين فرصتى شاهزاده  هماسب صسوى که قباْل از 

م در قزوين اعالم ١٧٢٣هجرى = نوامبر  ١١٣٥محرم  ٣٠اصسهان فرار کرده بود، در 

د. هر چند اين کار وى دعوتى براى جنگ با افغانها بود، اما براثر تشويآ پادشاهى نمو

وزراى بى کسايت خود بزودى در لهو و لعب و عيش و نوش ررق شد و از فکر نجات 

خان، اعتمادالدوله و اشرف هللا ا خانواده خود در اصسهان رافل  رديد. شاه محمود، امان

برد با شاهزاده  هماسب بسوى قزوين سوار براى ن ٣٠٠٠پسر عموى خود را در رأس 

فرستاد، اما شاهزاده بدون مقاومت و مقابله با افغانها، قزوين را ترو کرده به کاشان و 
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اى به تصرف افغانها افتاد.  از  نجا به  ذربايجان فرار نمود و قزوين بدون جنگ و مقابله

اتف نتوانستند جلوى در  راز مردم از افغانها بدرستى پذيراى کردند، اما سپاهيان ف

خشونت و بدرفتارى خود را بجان و مال وناموس مردم بگيرند. از اين رو است که 

 بزودى مردم از اين روش افغانها بستوه  مده دست به قيام زدند. 

اى از  در اين قيام هر قزوينى مهمان افغان خود را بکشت و بدينگونه عده

خان نيز زخمى شديد برداشت،  هللا سيدند. امانلشکريان افغانى رافلگير شدند و به قتل ر

هاى باقيمانده خود دستور داد تا خود را به ارگ شهر برسانند و در  نجا  اما به نيروى

خان را پذيرفته خود را به ارگ رساندند و  هللا بمقاومت بپردازند. قواى افغانى دستور امان

دستور داد هللا ا ه اتمام بود، اماناين کار باعث نجات  نان  رديد. اما چون  ذوقه ارگ رو ب

تا با قوت شمشير صسوف قيام کنند ان را در هم بشکنند و راه بيرون رفت خود را باز 

تن کشته( بقيه  ١٢٠٠نمايند. افغانها چنين کردند اما با دادن تلسات سنگين )در حدود 

ى از  نجا اى از  نها بسوى کاشان رفتند و سپس  روه توانستند از شهر خارج شوند. عده

خان، خسته  هللا بسر کرد ى اشرف راهى قندهار شدند و  روه ديگر به سرکرد ى امان

 ( ٣٢ وکوفته به اصسهان باز شتند.)

خبر اين واقعه چنان بر شاه محمود  ران  مد که دستور داد تمام سران و وزيران 

در ميان  و سرکرد ان اصسهان را که به سيصد تن ميرسيد به قصرحاضر کنند و بعد تيغ

خان اعتمادالدوله که  قلـى  نان  ذارند. اين دستور در حآ  ن مردم بيگناه به استثناى محمد

مورد شساعت دو نسررلزايى قرار  رفت و از مرگ نجات يافت، عملـى شد و همگى از 

دم تيغ  ذشتند و اجساد مقتولين در  ذر اه عامه نهاده شد. محمود به اين شدت عمل اکتسا 

ها و عده ديگر از قزلباش هارا صادر نمود و چنان ترس  دستور قتل فرزندان  ن نورزيده

و وحشتى در اصسهان ايجاد کرد که تا مدتها کسى جرمت قدم  ذاشتن به بيرون از خانه 

را نداشت و مردم اجازه نداشتند مواد خواربار به شهر وارد کنند، در نتيجه اصسهان دو 

زرتشتى به تهيه  ذوقه و مواد خواربار هللا و ا ر نصراباره دچار قح  و  رسنگى شد. 

پرداخت، بدون شک مردم از  رسنگى شايد بيشتر از رضب شاه  از ا راف اصسهان نمى

 رسيدند.  به تلف مى

سوار در نواحى شمال رربى اصسهان به تهيه  ٣٠٠٠زرتشتى در رأس هللا نصرا

« پنجاه هزارشتربار»و مقدار  ذوقه پرداخت و اين ماموريت را به وجهه نيکو بسر  ورد 

خواربار به پايتخت فرستاد و از نواحى شرقى وشمال شرقى همدان چهار هزار 

خانوارسنى مذهب در زينى را راضى ساخت که به اصسهان کوچ کنند و به سکونت در 
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زرتشتى پس از فتف اصسهان به سيستان هللا ( فرزندان نصرا٣٣ ن شهر بپردازند.)

 نوارافغانى و زرتشتى ازسيستان به اصسهان کوچ کردند. خا ١٢٠٠بر شتند و با 

در اين موقف سربازان افغان که براثر جمف  ورى رنايم جنگى به رفاهى دست 

يافته بودند، هواى يار وديار به سرشان زد و روه هايى از  نان راه قندهار درپيش 

د وبقيه افغانان مقيم  رفتند. شاه محمود که ترو کردن سربازان افغانى را براى  ينده خو

اصسهان خ رناو مى ديدجهت جلو يرى از فرار سربازان دستور داد خانواده هاى  نان 

را به اصسهان منتقل کنند. هشت هزار شتر به قندهار فرستاده شد تابا شترهايى که 

درقندهار وجود داشتند، خانواده هاى سربازان افغانى را به اصسهان انتقال دهند. به  سته 

نخستين کاروان مرکب از سى هزارنسر شتر بود که پس ازسه ماه راه »وسنيسکى: کر

پيمامى به اصسهان رسيد. در دوسال  ينده نيز مهاجرت هايى به اصسهان صورت  رفت ، 

اما بازهم کمبود جمعيت اصسهان جبران نشد. واپسين کاروانى که درزمان حيات محمود 

زارشتر بود ومادر شاه محمود نيز همراه اين شاه به اصسهان واردشد، مرکب از سه ه

 ( ٣٤«. )کاروان به اصسهان واردشد

م ١٧٢٣شد. در اواخر تابستان  بايد  شوده مى شيراز دومين شهرى بود که مى

کور سل ان مامور فتف اين شهر شد. او تا نزديکى شيراز با هيچگونه مقاومتى هللا نصرا

هللا مران  ن دست به مقاومت زد. نصراروبرو نگرديد، اما وقتى به شيراز رسيد حک

بيدرنگ دررأس قواى خود قرار  رفته  نان را قيام براى حمله هدايت نمود. اما اين 

سردار شجاع، از نخستين کسانى بود که  ماج تير مدافعين شهر قرار رفت و بخاو افتاد. 

 سبب حزن و اندوه فراوان لشکريان او  رديد و محمود  ن را ضايعههللا مرگ نصرا

 جبران ناپذير خواند. چه او يکى از پيروز مندترين سرداران لشکر وى بود. 

، حامى بزرگ خود را از دست هللارامنه و مخصوصأ زرتشتيان با مرگ نصرا

دادند و در مرگ او فراوان دريغ خوردند. حتى مردم اصسهان که او را مردى رؤوف و 

ى کشيش پولندى در خا رات شناختند از مرگ وى متأسف شدند. کروسينسک پرتحمل مى

زرتشتى، مردى بس بردبار و شکيبا بود و چون متوجه شد هللا نويسد که نصرا خويش مى

يى از  رجيان در موقف ارجاع خدمتى از  رف شاه به  نان، مجبور به قبول  که پاره

اسالم ميشوند، به  نان اجازه داد که به کيش اوليه خويش باز ردند و حتى از اصسهان 

نه از راه  »کند که به هر حال او  رجى براى  نان فرستاد. کروسينسکى اضافه مىکشيش  

 ( ٣٥« )پرداخت. عالقه به عيسويت بلکه به علت تنسر از مذهب شيعه به اين کار مى
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خان افغان قيادت نيروهاى افغانى را  زرتشتى، زبردستهللا پس از مرگ نصرا

جنگاوردلير وبسيار بيباکى » ن براى فتف شيراز بدست  رفت و  ويند: زبردست خا

وبنابرين به محاصره شديد  ن شهر پرداخت و وقتى شهر تسليم شد، نسبت به مردم « بود

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  رسنگى جان داده بودند، 

ردست خان دستور داد تمام دکانهاو خوراکه فروشيها باز شوند ولى هيچ کسى اجازه زي

ندارد باخود سالح حمل کند.بزودى وضف شهر به حالت عادى در مدو ازچهارسوى مواد 

خواربار به شيراز وارد شدو مردم به تهيه مواد اوليه پرداختند. در تاريخ منظم ناصرى 

زبردست خان به اهالى » دين شاه نوشته،  مده است که که  نرا وزيراستخبارات ناصرال

شيرازامان داد، يک روزنا اه يورش برد، شيراز را  رفت و)مردم را( از قتل ردرن 

کرد.چون شهر ضب  شد، ديدندکه چند نسراز  رسنگى هالو شده بودند. سودا رى 

. زبردست خان درخانه چندان  ندم داشت که مجموع خلآ شيراز را چندماه کسايت مينمود

از بازر ان بازخواست کرد و او راحبس کرد و ست : چرا اين  ندم رابه فقراء انساق 

( بارى يک تاجر ارمنى به شاه ٣٦«)نکردى تا تمام مردم از  رسنگى هالو شدند.

محمود افغان عرض کرده بودکه جواهرات او با دوبسته الماس از رف دزدان در راه 

ه شده است. شاه محمود به زبردست خان نوشت که مال تاجر اصسهان به هندوستان ربود

پيدا وبه صاحبش تسليم داده شود. زبردست خان براى  نکه صولت پاشاهى افغان را در 

ايران به اثبات رسانده باشد، تالش مؤثرنمود والماس هاى ربوده شده را پيدا کرده به 

مردى بادسپلين وحاکم با  صاحبش تسليم داد. اين کار نشانه  نست که زبردست خان

انظبا ى بوده است، ورنه پيداکردن الماس وجواهرات تاجرارمنى نبايدکار سانى تلقى 

 ، مقاله زبردست خان بقلم  قاى حداد ( ٥شود.) وربت ، شماره چهارم،سال پنجم، ص 

فتف شيراز شاه محمود را خوشحال و اميدوار به فتف شهرهاى ديگر ايران نمود. 

خان مصروف  شايش نواحى یر و بندر عباس بود.  ر هنگامى که زبر دستبنابر  ن د

شاه محمود خود در رأس لشکرى بر  لپايگان واقف در يک صد ميلـى شمال ررب 

اصسهان حمله برد و  نرا پس از نبردى مختصر  شود و بعد به عزم شهر خونسار واقف 

را نيز متصرف شد و سپس در ده ميلـى جنوب سلسه جبال زا رُوس حرکت نمود و  ن 

 خان فتف نمود و به اصسهان باز شت.  کاشان را به کمک زبردست

 رچه اين فتوحات بمنظور توسعه قلمرو او، هيچگونه  ينده ا مينان بخشى 

نداشت، معهذا بار ديگر محمود در راس سپاه بزر ى قرار  رفت و خواست عشايرکوه 
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و به وضف جغرافيايى  ن منا آ و سرماى شديد  يلويه را منقاد سازد. اما عدم  شنايى ا

تلسات سنگين به سپاه محمود وارد  ورد. بدون  نکه به فتف و پيروزى دست يافته باشد. 

راحت بود. يى تباه ساخته بود، سخت نا محمود از اينکه قدرت و تواناميش را بدون ثمره

او بخا رشدت عمل خان، يکى ازرجال مؤثر دولت شاه محموداز هللا درهمين اثنا امان 

واستبداد رأى او يا بخا ر تقسيم رنايم بدست  مده  زرده شده باقواى خود 

نيزبا يکى ازدختران شاه سل ان حسين هللا ظاهراآبقصدقندهار از اصسهان بيرون شد.امان ا

 ازدواج کرده بود واز اين  ريآ نيز نزديکترين کس شاه محمود شمرده

که از هللا را براثر تحريک شاهزاده خانم ، زن امان اهللا ميشد.کروسينسکى اين اقدام امان 

، در نخستين هللا امان ا»اختالف شوهر وشاه محمود م لف بود، وانمود کرده، مينويسد: 

، درحالى که تاج شاهى رابرداشته بود، همراه سپاهيان خود از اصسهان  ١٧٢٣دهه سال 

قصد خود را  شکار کند،  خارج شدو راه قندهار درپيش  رفت، اما درميان راه ، بى  نکه

( در ٣٧«)مسيرحرکت خود رابسوى منا قى که در تصرف  هماسب بود، تغيير داد.

رنگ خود هرصورت اين خبر چنان شاه محمودرا عصبى وناراحت ساخت که بيد

شتافت و وقتى اورا دريافت،از اسپش پياده شد واو را هللا تافرسنگ ها بدنبال امان 

ى اورا )مبنى برتقسم قدرت ورنايم بدست  مده( پذيرفت و در روش  رفت و تمام تقاضاها

س برسم افغانى هردو برروى شمشيرهاى  خته سو ند وفادارى قديم را تکرار کردند و سپ

داد تا بر ن سوار شود وبا شکوهى تمام مجدداْ به هللا شاه محمود اسپ خود را به امان 

 اصسهان بر ردد. 

از کابل به قندهار  مده و به محمود  خان هللا امان »نويسد که  کروسينسکى مى

انتساب يافته بود. مردى عاقل و کامل و جنگ ديده و کار زموده بود. بسيارمدبرشده و 

خان را  هللا ( شاه محمود، امان٣٨ « )ده بود.باعث ثبات قدم محمود دراصسهان او ش

 صدراعظم( ساخته بود.  اعتمادالدوله )

ود تا اشرف را که مرد شجاع و جنگاور خان به محمود  وشزد نم هللا بارى امان

از قندهار دو باره بخواهد و قدرش را بجا  ورد. شاه محمود بناچار اشرف   دليرى است

کرد اما در دل از او بخا ر قدر ومنزلتش  را از قندهار احضار وظاهرأ به او احترام مى

خان نيز پس از  هللا د و ا مينان محمود نسبت به امانبرد. اعتما نزد لشکريان، خوش نمى

او از راه قندهار کم شده بود، اکنون از هر دو نسر افغان عاليمقام يعنى اشرف و   باز شت

 متنسر و بيمناو بود، البته  ن دو نيزنسبت به وى سرکين داشتند. هللا ا امان
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در همان موقف به شاه محمود ا الع رسيد که کاروان افغانهاى که از قندهار به 

ت بودند، از  رف اهالـى يزد مورد قتل و رارت قرار  رفته و قصد اصسهان در حرک

اند. شاه محمود به  افغانى که همراه  ن کاروان بودند نيز همه بقتل رسيده ٢٠٠٠در حدود 

در رأس سپاهى بدان سوى روانه  رديد. اما  ١٧٢٤قصد انتقام از اهالى يزد در نوامبر 

سپاه او تلسات زيادى نيز متحمل  رديد. در اين لشکرکشى فتف نصيب او نشد و بر عکس 

سران سپاه قصور و علت اين شکست را به خود محمود نسبت دادند و بالنتيجه تعدادى از 

 افراد و افسران او راهى قندهار شدند. 

اين وقايف چنان براعصاب محمود فشار  ورد که دچار خوف و ضعف اعصاب 

سوسه بر او رالب شد. ا رافيان و از شدو از خوردن و خوابيدن بازماند و جنون و و

جمله مرشدش  ن وضعيت را نشانه خشم خداوند ميدانستند وبراى فرونشاندن رضب الهى 

به اوتوصيه شد، دست به اعتکاف وعبادت بزندو به چله بنشيند. اين اعتکاف بايد مدت 

چله به مشوره مرشد خود به  چهل روزادامه مى يافت و محمود نيز چنين کرد. محمود

خانه نشست و بخواندن اسم اعظم مشغول  رديد و از خوردن و  شاميدن و صحبت با 

اشخاص براى مدت چهل روز پرهيزکرد.اين اعتکاف اثرات نام لوبى بر روحيه محمود 

 ذاشت و کار او را به جنون کشانيد. وقتى از چله خانه بيرون  مد، بارنگ پريده و حال 

شاعرش کامأل مختل شده بود.نسبت به تمام ا رافيان خود نزار،  رام و قرار نداشت و م

بد مان بود وتصور ميکرد هرکه به او نزديک ميشود، قصدجان وتاج و تخت او را دارد 

و بنابرين قبل از همه اشرف پسر عموى خود را در قصر سل نتى بزندان سپرد. در 

ميرزا از قصر فرار  چنين وضعيتى به او خبر دادند که يکى از شاهزاد ان بنام صسى

وار  کرده و به بختيارى پناه برده است. اين خبر مثل چکش بر مغز او ضربه زد و ديوانه

بر اوید و عايله شاه مخلوع حمله برده، زنان و ا سال خانواده شاه را با دست خود از دم 

و  شمشير  ذراند.  ويند سل ان حسين از شنيدن فرياد و ضجه ا سالش از خانه برون  مد

 ن صحنه وحشتناو را مشاهده نمود. فريادالتماس بلند کرد، دو نسر از پسرانش که 

دستانشان را از پشت بسته بودند، از دست جالد فرار نموده به  روش پدر پناه بردند، 

محمود بر  نها حمله  ورد و شاه حسين دستان خود را حايل نمود، شمشير بر دستان او 

رد.محمود با ديدن خون پدر زنش به خود  مده و از قتل دو فرود  مد و او را مجروح ک

پسر باقيمانده منصرف  رديد. اما  ن دو پسر چنان ترسيده بودند که دو روز بعد هر دوى 

 ( ٣٩ نها مردند. )
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اثرات اين عمل مخوف بر شخص محمود وحشتناو بود. چه اين واقعه  خرين 

ى بدنش را بدندان ميکند و بخود نمى سالمت عقل را از وى  رفت. چنانکه خود وشتها

فهميد و زخمهايش عسونى شده ميرفت. چون ديگر شاه محمود قادر به ادامه فرمانروامى 

 خان مصمم به تعين جانشين وى شدند. در بعد از هللا بود، سران افغان و از جمله امانن

زندان  و يکى ديگر از سران افغان، اشرف را ازهللا  م ، امان١٧٢٥اپريل  ٢٢ظهر روز 

تن راهى ميدان شاه شدند.  نان به مجرد  ٨٠٠يا  ٧٠٠رها ساختند و سپس در رأس 

ورود بميدان به قصر سل نتى حمله بردند،  ارد سل نتى پس از اندو مقاومت تسليم و 

اشرف فورأ قصر را به تصرف  ورد و شاه محمودرا بزندان سپرد. بعد از سه روز 

سوء قصدى از ميان رفت و س نت اشرف بعد از مرگ محمود بر اثر بيمارى يا بر اثر 

 (سجف مهرمحمودبدينقراربود: ٤٠محمود اعالم  رديد.)

 دولت سلطان حسین نابودشد    شاه ایران عاقبت محمودشد

 

 سلطنت شاه اشرف در ایران : 

شاه اشرف پسر مير عبدالعزيز هوتک که با شاه محمود هم سن و سال و در 

ميالدى به سل نت ايران نشست.  ١٧٢٥اپريل  ٢٦شت به تاريخ سال دا ٢٧يا  ٢٦حدود 

بقول کروسينسکى، او با همه جوانى، لشکرکشى کار  زموده و شجاعى بود و کسايت خود 

را در مقام رهبرى به مرحله ثبوت رسانده بود.محمود نيز بدیيل شجاعت و دليرى مسلم 

دلها را بجاى محبت  کنده از  خود مورد احترام زيردستان و لشکريان خود بود، ليکن

رعب و ترس ساخته بود. اشرف در عين  نکه همچون محمود به دليرى و شجاعت 

معروف بود، به رايت مورد عالقه سپاهيانش قرار داشت و چون زيرکتر از محمود بود، 

کرد.اشرف در  راز خيال داشت سل نت ايران را به  بيشتر جانب احتيا  را رعايت مى

نشين و  پادشاه مخلوع صسوى اعاده کند. اما شاه که در اين وقت  وشه سل ان حسين

اش  تارو دنيا شده بود از قبول اين امر ابا ورزيد، اما خواهش نمود تا به وضف عايله

توجه بيشترى صورت  يرد و در عين حال يکى از دخترانش را به عقد خود در ورد. 

جاى پنجاه تومان مدد معاش ماهيانه، هسته اشرف اين مامول را پذيرفت و دستور داد تا ب

اى پنجاه تومان به خانواده شاه مخلوع فرستاده شود. همچنان اشرف با يکى از 

ها ازدواج نمود. اما قبل از هر عمل ديگر دستور داد اجساد شاهزاد ان را با  شاهدخت

نتى بخاو احترام و تجليل فراوان توس  کاروان به قم انتقال داده و در  رامگاه سل 

 رديد.بقول کروسينسکى  (  بعأ اين عمل او سبب ارضاى خا ر ايرانيان مى٤١بسپارند.)
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» ، مردم اصسهان با ريه وزارى جنازه ها را تا واپسين  باديهاى اصسهان بدرقه کردند و

اين بارخود را با اين فکرتسلى مى دادندکه مى توانند با  زادى برنگون بختيهاى خود و 

 ( ٤٢« )نتى اشک بريزند.خاندان سل 

اشرف درجريان محاصره اصسهان ، ماليمت بيشترى از »کروسينسکى ميگويد: 

خودنشان ميداد وبر ن بودکه بايد به پيشنهاد صلف شاه سل ان حسين تن درداد وحتى او 

زمانى که شاه دچار کمبود رله و مواد رذايى بود، چهل هزارکيلوکندم به دربار شاهى 

محمود از اين کار اشرف م لف شد ، او را به بهانه ماموريتى دورنمود و فرستاد.و چون 

 ( ٤٣«)همينکه بر تخت سل نت تکيه زد، اشرف را بزندان سپرد.

بگسته همان منبف ، اشرف افغان درمقايسه با محمود، مردى کمابيش معتدل وبا 

افغان  زردشتى ، بهترين سردار سپاهيان شورشيانهللا انصاف بودو پس از مرگ نصرا

بشمار مى  مد که توانسته بود درجنگ  لناباد  نان را به پيروزى رهبرى 

توصيف کرده « سياستمدارى ماهر»کروسينسکى در جاى ديگرى اشرف را «.کند.

 ( ٤٤است.)

اشرف به  هماسب ميرزا نيز پيشنهاد کرد تا در يک نق ه بي رف بغرض 

علت بد مانى جانبين صورت نپذيرفت.  مصالحه با هم مالقات کنند. ليکن اين اقدامات به

عثمانى مورد  اشرف در  راز سل نت خود نه تنها از ناحيه مداخالت روسيه و ترکيه

تهديد قرار داشت بلکه از ناحيه مدعيان درورين سل نت ايران نيز خود را با مشکالت 

که از  اى شد ديد. ولـى قبل از مقابله با اين خ رات، متوجه تو مه فراوان مواجه مى

خان براى او چيده شده بود. ظاهراآ علت اين  هللا نب رجال افغانى به سرکرد ى امانجا

خان رالب  مد و  هللا  مف برامان» که بقول کروسينسکى اختالف ازاينجا منشاء مى  رفت 

تومان  رفته بود. اشرف از اين حالت  ٩٠٠٠٠در ظرف يک هسته از  ايسه قزلباش 

ود و مورد مواخذه قرار داد و هر چه داشت همه را از او خبردار شده او را احضار نم

 ( ٤٥«) رفت.

 خان هم که نميتوانست بار اين اهانت ومواخذه راتحمل کند درصدد هللا امان      

يکه تا با همدستى برخى از رجال افغانى، اشرف را از ميان بردارد و خودبر ار برامد

 هماسب صسوى که در اين وقت در  خان با شاهزاده هللا قدرت تکيه زند. عالوتأ امان

 ذربايجان بود باب مکاتبه باز نموده او را تشويآ کرده بود بر اصسهان حمله کند. اشرف 

هزاده متعاقبأ شخان را با همکارانش از ميان برد و  هللا اين دسيسه او ا الع يافته امان از
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ود، شکست داده  هماسب را که با سپاهى از قبايل  ذربايجان ب رف اصسهان در حرکت ب

خان ناصرى سر لشکر او توانست قزوين را فتف و به  بسوى مازندران راند و سيدال

خان سردار ديگر او تهران را به تصرف  ورد و اقدامات  قلمرو او اضافه کند. زبردست

 خان قاجار را عقيم ساخت.  علـى فتف

 

 دفاع شاه اشرف در برابر دشمنان خارجى ایران: 

ز کار  هماسب، اشرف متوجه دشمنان خارجى که ايران را پس از فرارت ا

ژومن  ٢٤مورد تعرض قرار داده بودند،  رديد.در اين وقت بر اساس معاهده مورخ 

ها ساحات  بين ترکيه و روسيه مبنى بر تقسيم ايران ميان  ن دو کشور، روس ١٧٢٤

بدست  ورده و  وسيعى از ايران را در قسقاز بشمول شهرهاى دربند و بادکوبه)باکو(

عالوه بر  ن يک دسته عساکر خود را از راه بحر بساحل جنوبى خزر پياده کرده و بر 

پ ر کبير وفات يافت و  ١٧٢٥رشت و بعضى نقا  ديگر قبضه کرده بودند. اما در سال 

 ( ٤٦هاى او را دنبال کنند.) جانشينان او بعلت اختالف در امور داخلـى نتوانستند نقشه

چند لشکر براى فتف ویيات  ١٧٢٤ژومن  ٢٤نى نيز بر بآ معاهده ترکان عثما

رربى ايران در قسقاز تا خليج فارس  سيل نمودند. چون مدافعه حکمرانان محلـى ايران 

ضعيف بود، قواى عثمانى برشهرهاى تسليس، ايروان، تبريز و کرمانشاهان دست يافت. 

ى بغداد بود. مشاراليه اندکى بعد از قيادت اين لشکرهاى عثمانى در دست حسن پاشا والـ

عالـى جانشين او  رديد و   هان وفات نمود و پسرش احمد پاشا از  رف باب فتف کرمانشا

 ماموريت يافت تا مستقيمأ بسوى اصسهان لشکرکشيده  ن را فتف نمايد. 

اشرف که از نظر مذهبى خود را به ترکان نسبت به ايرانيان نزديکتر ميدانست، 

ى کرد تا با دولت عثمانى کار را با مصالحه تمام کند و براى اين مقصود نخست سع

عالـى فرستاد. سسير مذکور سعى کرد  هيمتى را برياست شخصى بنام عبدالعزيز نزد باب

تا دولت عثمانى، حاکميت اشرف را بر ايران برسميت بشناسد. اما او بدون نتيجه به 

ز  رزوى تصرف منا آ رربى ايران را در اصسهان مراجعت کرد. چه ترکيه از ديربا

دل داشت و حاضر نبود فرصت را از دست بدهد و از سوى ديگر اين کار مخالف با 

 ( ٤٧مواد قراردادى بود که راجف به تقسيم ايران ميان روسيه و ترکيه عقد شده بود.)

هزار نسر بودندو هستاد توپ داشتند از  ٨٠تا  ٧٠قواى عثمانى که مرکب از 

ان بسوى اصسهان حرکت کردند. سر لشکر  ن احمد پاشا به اشرف نامه شديد اللحنى همد
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فرستاد و در  ن شاه اشرف را به ترو ايران و فرستادن شاه سل ان حسين به نزد خودش 

 يد.  تهديد کرد و  سته بود که او براى دو باره بقدرت رساندن شاه مخلوع به اصسهان مى

 شسته شد که دستور داد سر شاه مخلوع را از تن جدا کنند و اشرف از اين پيام چنان بر 

بعد  ن را همراه با نامه و قاصدى نزد احمد پاشا فرستاد و حالـى کرد که جواب او را با 

 ( ٤٨شمشير خواهد داد.)

از قول شاهدان « اشرف افغان بر تختگاه اصسهان »دکتر فلور، مولف کتاب 

يله يک مالى ترو و دو مالى افغان به اشرف پيغام نويسد که احمد پاشا بوس هلندى مى

اشرف شاه! تو بايد براى تسليم به سل ان عثمانى به سر خود نزد احمد  »زير را فرستاد: 

پاشا بيايى و سل ان به عنوان يک سنى هم کيش مقام بيگلر بيگى نواحى مستوحه ايران و 

ايد بيدرنگ تسليم شوى و سکه و جاهايى را که تسخير خواهى کرد به تو خواهد داد. تو ب

شاه اشرف  ن مالى ترو را با پاسخ « خ به به نام سل ان عثمانى زده و خوانده شود.

ا ر سل ان عثمانى مايل نيست که معاهداتى را که با  »زير نزد احمد پاشا فرستاد: 

امپرا وران صسوى بسته است تجديد کند، من هيچ يک از امتيازات سل انى خود را يا 

ام تسليم نکرده و با چنگ و دندان و تا  خرين نسس از  هايى را که بتاز ى  شوده سرزمين

 ( ٤٩« ) نها دفاع خواهم کرد.

ميلـى همدان   ٨٠احمد پاشا ازپيام اشرف به رضب  مد و امر پيشروى داد. در

رسيد روبرو شدند. هر دو  نسر مى ١٧٠٠٠قواى ترو با نيروهاى اشرف که تعداد  ن به 

کر بساصله چند ميل از هم توقف کردند و به م العه وضف الجيش  رف مشغول شدند. لش

اشرف افرادى بمنظور رخنه در ميان لشکر ترو فرستاد تا یاقل کردها را از صف نبرد 

سرباز خود را در تاريکى شب براى يک   ٦٠٠٠خارج کند. در عين حال احمد پاشا، 

رستاد. راهنما  نها را در تاريکى شب چنان راه حمله رافلگيرانه بر سر اردوى اشرف ف

نمود که تا فرد  خر از دم تيغ افغانها  ذشتند. احمد پاشا از اين خبر خشمگين و متحير 

ها شدند و به  مانده بود. در همين احوال چهار نسر عالـم دينى افغان وارد اردوى ترو

احمد پاشا رسانيد که  نان از  ترين  نها به ا الع تبليغ انصراف از جنگ پرداختند. مسن

ها بخواهند که مخاصمه را با  اند تا از ترو  رف شهريار خود اشرف براى  ن  مده

کيشان سنى مذهب خويش کنار نهاده به اتساق  نان عليه ايرانيان شيعه مذهب به جهاد  هم

از  برخيزند. عالـم افغانى با اين جمله که اشرف افغان در صورت پافشارى احمدپاشاه

ريختن خون هم مذهبان سنى خويش متاسف خواهد بود، سخن را پايان بخشيد. درهمان 

 وان که احمد پاشا با سخنگوى افغانى مشغول  ست و  و بود، بانگ  ذان برخاست. 
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ها قرار  رفتند، بدين سان همکيشى  علماى افغانى بيدرنگ براى اداى نماز در صف ترو

ن دادند. پس از ختم نماز با اصرار مجدد به خوددارى از ها نشا خود را بار ديگر به ترو

اى از  هاى خود نشستند و به اردوى خود باز شتند. در همين اثنا عده ريزى بر اسب خون

 ها بدنبال  نها براه افتادند.  ترو

احمد پاشا از مشاهده اين وضف چاره را در حمله فورى ديد و بالدرنگ دستور 

صادر نمود. اما در  ن هنگام بود که اثرات کامل تدابير اشرف حمله برقشون افغانى را 

 ٢٠٠٠٠بظهور پيوست. نه فق  قسمتى از لشکر ترو از حمله امتنا ورزيدند، بلکه 

نسرُکرد به سرکرد ى بيک سليمان اورلو که در جناح چپ قرار داشتند از صف ترکها 

اح راست خود را سر و سامان بريدند و در کنار اشرف افغان قرار  رفتند.احمد پاشاه جن

ها  بخشيد و بر اشرف حمله برد. ليکن حمله او به عقب زده شد. دو بار ديگر نيز ترو

حمله کردند اما هر دو بار جز شکست نصيبى نداشتند. احمد پاشا پيروزى خود را بر 

تاب نشينى صادر نمود. سپاهيان او چنان با ش افغانها ناممکن ديد و بنابر اين دستور عقب

به عقب نشستند که حتى در همدان نيز توقف نکرده و به بغداد فرار کردند، در حاليکه 

نسر کشته را با توپخانه و اسباب و وسايل حربى بجا  ذاشته بودند. کردها از اين  ١٢٠٠٠

ها پرداختند و افغانها تمام  هرج و مرج استساده کرده و به رارت وسايل و تهجيزات ترو

 ٢٠(فرهنگ، تاريخ وقوع اين برخورد را ٥٠يل جنگى را متصرف شدند.)توپخانه و وسا

( اما دکتر ويليم ٥١هزار کشته قيد کرده است.) ١٧و تعداد تلسات ترکها را  ١٧٢٦نوامبر 

نسر  ٣٠٠٠٠و عده تلسات ترکان را  ١٧٢٦نومبر  ٨فلور، تاريخ وقوع اين جنگ را 

بى ضب  کرده، تعداد تلسات سپاه اشرف همراه با مقدار عظيمى از تهجيزات و وسايل حر

با پيروزى به  ١٧٢٦نوامبر  ١٧کند که اشرف در  نسر نوشته عالوه مى ١٤افغان را فق  

نماينده تجارتى هلند از جمله کسانى بود که در يک « اسخارو» اصسهان باز شت و 

ترکان با (پس از اين نبرد بود که ٥٢ميلـى بيرون شهر به پيشواز شاه اشرف رفته بود.)

يى ميان  رفين به امضاء رسيد که بموجب  ن  اشرف راضى به صلف  شتند و معاهده

شاه اشرف موافقت کرد که در قلمرو او در خ به اول نام سل ان عثمانى به عنوان خليسه 

اسالم برده شود و بعد نام اشرف. در مقابل سل ان عثمانى شاه اشرف را به عنوان پادشاه 

وافقت نمود که بنام خود سکه ضرب کند. هر چند اشرف اين کار را ايران شناخت و م

در همان  راز جلوس خود به منصه اجرا  ذارده بود و مسکوکات  ال و نقره او به سبب 

در شهرهاى ايران و « اشرفى»عيار بلند خود از ارزش خاصى برخوردار وبنام 

شاهان و همدان  ران مثل کرمانافغانستان خريداران زيادى داشت. عالوتأ ویيات رربى اي



 195 ظهور افغانستان معاصر                                                        

 باد و قسمتى از  ذربايجان که قبأل ترکها بر  ن تسل  پيدا کرده بودند،  و سنندج و خرم

زير سل ه ترکها باقى ماندند.پس از اين معاهده دولت عثمانى رشيد افندى رادر ا ست 

وچ بحيث سسير نزد شاه اشرف به اصسهان فرستاد و شاه اشرف هم محمدخان بل ١٧٢٨

يکى از سران عشاير بلوچ را که مردى صاحب رسوخ و شجاعى بود، به عنوان سسير به 

استانبول فرستاد. در بار عثمانى از اين شخص استقبال شايانى نمود و امرکرد تا تمام 

منازل واقف در مسير حرکت سسير افغانى سسيد کارى  ردد و به همين مناسبت ترکها اين 

 ( ٥٣يعنى خان سسيدکار ياد کردند. )«  سىخان سيوا »مرد را بنام 

ها مع وف  اش را بسوى روس شاه اشرف پس از فرارت از کار عثمانى، توجه

ها قبأل تحت سرکرد ى پ رکبير شهرهاى دربند و بادکوبه را تسخير کرده  ساخت. روس

نزديک شدن » بودند.در وصيت نامه ايکه به پ ر کبير نسبت داده شده ،  مده است : 

چه بيشتر به قس ن نيه و هند. کسيکه اين من قه را در دست داشته باشد، مالک تمام هر

جهان خواهد بود. پس براى رسيدن به اين مقصود بايد بجنگهاى دايمى دامن زد، نه فق  

در ترکيه بلکه همچنين در ايران. تاسيس کار اهاى کشتى سازى در ا راف درياى سياه 

مانند درياى بالتيک براى اجراى  رحهاى ما لزوم ق عى ، تصرف تدريجى اين دريا که 

دارد. و نسوذ تاخليج فارس با تضعيف ايران ، و در صورت امکان بر قرارى مجدد 

رواب  تجارى سابآ با مشرق زمين. پس از  ن پيشروى تا هندوستان که انبار  نجينه 

ياجى نخواهيم هاى جهان است. پس از دست يابى به  نجاديگر به  الى انگليس احت

( بدين  ونه انديشه رسيدن به  بهاى  رم در دماغ روسها جاى داده شد. در ٥٤«)داشت.

هاى پ ر را  ، پ ر در  ذشت و بازماند ان او قدرت  ن را نداشتند که نقشه١٧٢٥سال 

هاى  رم دنبال کنند، ليکن متصرفات خود را در قسقاز حسظ کردند. از  رفى  بسوى  ب

ها را از منا آ اشغالـى قسقاز اخراج کند.  قدر توانايى نداشت که روسهم شاه اشرف  ن

ها فرستاد و چند نبرد  خان ناصرى براى نبرد با روس معهذا نيروى بسرکرد ى سيدال

خان زخم برداشت. بعد از  ن  ها رخداد که در  ن سيدال مختصر بين قواى افغانى و روس

خان و ژنرال لواشف در  متارکه بين سيدالپيمان  ١٧٢٩فرورى  ٢٤فرورى يا  ٣بتاريخ 

رشت بامضاء رسيد. به موجب اين پيمان، شاه اشرف از ادعايش بر ن ویياتى که قبأل 

ها وا ذار نموده بودند،  بيگ به روس  هماسب ميرزا صسوى و نماينده او اسماعيل

و در ها هم او را به حيث پادشاه منا آ تحت تصرف ا نظر کرد و در مقابل روس صرف

ايران شناختند و هر دو  رف به رفت و  مد تجارو معامالت تجارتى و امکانات اقامت 

  ( ٥٥تجار روس در اصسهان و از  نجا به هندوستان و بالعکس موافقت نمودند.)
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ها بر قلمرو ايران صسوى، ايران تقريبأ به  ها و ترو در نتيجه تجاوزات روس

بى و شمال رربى  ن بدولت عثمانى و ویيت چهار قسمت تقسيم شده بود. ویيات رر

شمالـى  ن بدولت روس تعلآ  رفت. خراسان رربى و باقى حصص شمالـى ايران در 

اختيار  هماسب ميرزاى صسوى قرار داشت که بعد از مرگ پدر خود را به عنوان 

پادشاه ايران اعالن کرده بود و شاه اشرف که بر اصسهان، شيراز، قزوين، تهران، 

ان و سيستان و حصص جنوب رربى ايران مسل  بود. قندهار که خاستگاه اشرف کرم

بود بعد از مرگ شاه محمود، تحت رهبرى برادر شاه محمود، شاه حسين از دست اشرف 

خارج شده و خود را مستقل اعالن کرده بود. در نتيجه شاه اشرف از  رفتن کمک از 

بر سپاهيان اجير از عشاير سنى  کشور خود محروم ماند و مجبور شد بيش از پيش

  اه ضعيسى بود.  مذهب ايران تکيه کند و اين خود تکيه

 

 نبردهاى شاه اشرف با مدعیان سلطنت : 

ها و  شاه اشرف نه تنها خود را مجبور به دفاع از منافف ايران در برابر روس

درورين هايى را که از  رف مدعيان و وارثان  بايستى شورش ديد بلکه مى ترکها مى

 کرد را نيز خاموش سازد.  سل نت صسوى از  وشه و کنار مملکت بروز مى

يکى از اين مدعيان سل نت، سيد احمد کرمانى بود که  ويا جدش ميرزا داود 

متولـى مرقد امام رضا با دختر شاه سليمان صسوى ازدواج کرده بود و بنابر اين سل نت 

هزاده  هماسب بناى همکارى داشت، اما دانست. در  راز مدتى با شا را حآ خود مى

دهد و ررق در عيش و نوش خود است، از  هاى او  وش نمى چون ديد  هماسب به حرف

شاهزاده بريد و در کرمان علم استقالل بلند کرد و خود را شاه خواند.  هماسب سعى 

ه اشرف  مد و بایخره شا نمود او را بر سر جايش بنشاند، اما از عهده او کارى بر نمى

 م( او را در هم شکست و از ميان برداشت.  ١٧٢٨ هجرى ) ١١٤٠در اواخر سال 

مرد ديگرى نيز در بلوچستان سر بلند کرد و کارش بزودى رونآ  رفت. اين 

سل ان »شخص سل ان محمد نام داشت و چون به خرسوارى شوق مسر ى داشت، به 

ار، بارى با سيد احمد کرمانى معروف شده بود.سل ان محمد خرسو« محــمد خــر سوار

مصاف داد و بر او رالب  مد و به رارت و دست درازى پرداخت، اما شاه اشرف اين 

( در کوهستان ٥٦شخص را نيز بشکست و مجبورش ساخت تا به هند متوارى  ردد)

بختيارى نيز مردى پيدا شد که نخست خود را معصوم ميرزا ناميد و سپس بر خود نام 
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 ١٧٢٥اشت. مردم به تصور اينکه او همان صسى ميرزا است که در ميرزا  ذ صسى

خواسته بود از زندان شاه محمود افغان فرار کند، فورأ دعوى او را اجابت کردند و نام 

وى را در خ به بعد از نام  هماسب ذکرنمودند. اما  هماسب ميرزا، اصليت او را 

باره بر هواخواهان ساده دل خود  منکر شد و او را شياد خواند. مگر او در شوشتر دو

 ( کشته شد. ١٧٢٧هجرى ) ١١٤٠چيره  رديد تا  نکه در سال 

( مدعى ديگرى که نام اصلـى وى ١٧٢٩ا ست  هجرى ) ١١٤٣در سال 

محمدعلى رفسنجانى بود، خود را صسى ميرزا خواند و بر مردم شوشتر عرضه کرد. 

است، در حاليکه چشم هيچيک از مردم  ستند که چشمان وى شبيه چشمان صسى ميرزا 

محصور در حرم قصر( نيستاده بود. معهذا مردم او را   ن مردم به چشمان صسى ميرزا )

خريدار شدند. اما حاکم شوشتر از حمايت وى دست  رفت و او را تحت فشار  ذاشت و 

ر بر النهرين برود و سپس از قس ن نيه س او نا زير  رديد تا از  نجا فرار کند و به بين

  ورد. 

جان سر به  غيان برداشت. او  مرد ديگرى بنام زينل بن ابراهيم از مردم یهى

خود را اسماعيل ميرزا، يکى از پسران شاه سل ان حسين خواند و مدعى شد که پيش از 

شاهزاد ان از زندان  ريخته است. زينل پس از نبردى باهواخواهان  هماسب ميرزا   قتل

ها او را مجبور به فرار به قلمرو اشغالـى  يالن رفت و روسها به   به مصاف روس

ها نمودند. هر چند در  راز کار او در  ن نواحى رونآ  رفت، اما عاقبت دستگير و  ترو

 به قتل رسيد. 

خواندند، يکى از  نان در  دو شياد ديگر عالوه بر زينل خود را اسماعيل ميرزا مى

ا بزودى قلف و قمف  رديد و  ن ديگر پس از سرزمين بختيارى شورشى برپا کرد. ام

جلوس  هماسب ميرزا در اصسهان سر از دربار بر ورد و  هماسب ميرزا را تحت 

تأثير دعوى خود قرار داد. اما  هماسب چون پى برد که او خيال ربودن تاج و تخت را 

مردم  هايى که دارد، او را دستگير و به قتل  ورد.اين همه ادعاهاى درورين و شورش

بدنبال  نان برپا ميکردند ، حاکى از  ن است که مردم حاکميت بيگانه را در کشور خود 

خواستند و در جستجوى کسى بودند تا  نها را از چنگ اشغالگران نجات دهد.سر  نمى

انجام يک چنين کسى پيدا شد و اما اين کس شاهزاده  هماسب صسوى نبود، بلکه يک 

سال  ذشته بدر  مده  ٧-٦ لبى  هاى قدرت که از کوره جنگجنگاور شجاع و دليرى بود 

بود. او نادرقلـى، فرمانده اصلـى نيروهاى شاهزاده  هماسب بود. مؤرخين معتقدند که 

هاى رزمى نادرقلـى در دستگاه حکومت ملک محمود سيستانى در خراسان، در   موزش
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مت ملک محمود سيستانى  تيه درخشان او نقش سازنده داشته است. نادر، ابتدا در خد

کرد، از خدمت ملک بيرون رفت  برد، چون در خود نخوت و ررورى حس مى بسر مى

و برهزنى پرداخت. سعى ملک محمود در دستگيرى وى جاى را نگرفت.  وازه شجاعت 

خواست خود براى  او بگوش شاهزاده  هماسب رسيد و او که از خدا چنين  دمى را مى

مازندران به خراسان  مد و در قوچان وى را مالقات کرد و نادر  ديدار و الحاق نادر از

که خيایتى در سر داشت ، وجود شاهزاده  هماسب را براى رسيدن به اهداف  ينده 

خويش، رنيمت شمرد و در صف مدافعين سل نت صسوى در مد. سپس نيروهاى 

نبرد با ملک  خان قاجار، براى علـى  هماسب ميرزا تحت سرکرد ى نادرقلـى و فتف 

شد، خود را  ماده کردند و پس  محمود سيستانى که در  ن هنگام شاه خراسان خوانده مى

هاى چند مشهد را متصرف و ملک محمود را وادار به تسليم نمودند و سراسر  از جنگ

 خراسان به ا اعت  هماسب ميرزا در مد. 

دهد و هرات را ميالدى نادر توانست ابداليان هرات را شکست ب ١٧٢٩در سال 

جزو حاکميت  هماسب ميرزا بسازد. نادر تعدادى از سران ابدالى را با افراد جنگى شان 

نادر قوايش را  ١٧٢٩شامل اردوى خود نموده، متوجه شاه اشرف  رديد.در سپتامبر 

ب رف اصسهان سوق داد. شاه اشرف که منتظر حمله نادر بود، براى مقابله بسوى 

همان ماه در محل مهماندوست در شرق  ٢٩قى  رفين بتاريخ خراسان حرکت کرد. تال

تهران رخداد. اردوى نادر از لحاظ تهجيزات رزمى نسبت به  - دامغان بر سر راه مشهد

اردوى اشرف برترى داشت. از  نجايى که نادر در جنگ با ابداليان هرات اصول و 

ايره در ا راف قواى ايران د اش را ب ور نيم دانست. توپخانه روش جنگى افغانها را مى

 وردند، به  تش توپخانه مواجه  تعبيه کرد. ب وريکه افغانها از هر سوى که هجوم مى

هاى دسته جمعى افغانها به عقب زده شد و افغانها با قبول  شدند و در نتيجه تمام يورش مى

بر جاى نسر کشته  ١٢٠٠٠نشينى شدند. در اين نبرد افغانها  تلسات زياد مجبور به عقب

رسيد.جنگ مهم ديگرى در  نسر مى ٤٠٠٠ ذاشتند، در حاليکه عده تلسات قواى نادر به 

خورت واقف شد. اردوى افغانى با استساده از تجارب  ذشته، در سنگر  محل مورچه

محکمى قرار  رفته بود، اما نادر با سوق دادن يک دسته از قوايش بجانب اصسهان،  نها 

ر ساخت. اشرف که هيچگونه اميدى براى دفاع از اصسهان را به ترو سنگرشان وادا

نوامبر نادر به  ١٦نداشت، شهر را ترو  ست و با بقيه اردويش به شيراز رفت. در 

که در شهر باقى مانده بودند و يا خود را   اصسهان وارد شد و به امر او تمام افغانانى

ه محمود نيز اهانت روا داشته شد. پنهان کرده بودند، قتل عام  رديدند. و نسبت به  رامگا
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در نهم دسامبر  هماسب ميرزا هم از تهران به اصسهان  مد و بر تخت پدرش جلوس 

نمود. اما هنوز يکهسته از سل نت  هماسب در اصسهان نگدشته بود که به امر نادر مقرر 

 ورى شود. اين پول  ورى به  از عموم  بقات براى لشکريان او پول جمف»  رديد 

اى تا دم مرگ زير چوب افتادندو برخى از هستى  نف و جبر وصول  رديد که پارهع

اى از مردم را مثل  کردند و حتى عده ساق  شدند. سربازان نادر واقعأ مردم را رارت مى

ترى  برده بسروش رساندند. مردم زود متوجه شدند که در عهد افارنه روز ار نسبتأ خوش

اصرار شاه حاضر نبود بدنبال اشرف حرکت و کار او را ( نادر با وجود ٥٧« )داشتند.

يک رفه کند. تا  نکه شاه فرمان وا ذارى خراسان و کرمان و مازندران را به عنوان 

خواهد، ماليه وضف کند و  تيول نادر امضاء کرد و اجازه داد هر  ور خود نادر مى

اضر  رديد به بدينسان نادر در امر سل نت  هماسب رسمأ شريک شد. سپس نادر ح

 تعقيب اشرف بسوى شيراز حرکت کند. 

اشرف در شيراز در صدد اردوى تازه بر مد و اين اردو را از مردم افغان مقيم 

هزار  ٢٠شيراز و ساير باشند ان سنى مذهب و قبايل عرب تهيه ديد و با همه مشکالت 

يراز حرکت کرد و دسامبر نادر نيز بسوى ش ٢٤نسر براى مقابله با نادر  ماده کرد. در 

در نزديکى شهر در محل زرقان با قواى افغانى مواجه  رديد. جنگ  راز شد. توپخانه 

نادر يک بار ديگر برترى خود را بر اردوى افغانى ثابت ساخت و با همه مقاومت، 

اشرف از نادر شکست خورد و به شيراز عقب نشست. نادر شهر را به محاصره کشيد. 

ين تحت محاصره دشمن قرار داشت ، لهذا توس  سيدالخان اشرف چون حرمش درقزو

سپهسایر و مال زعسران باب مذاکره را در اردوى نادر باز کرد. نادر رهامى خاندان 

اسير صسوى رابا تسليم دشمن شر   ذاشت. شاه اشرف از جمله اسراى صسوى دو زن 

دو مذاکره را  ول خاندان مذکور را توس  سيدالخان و ومالزعسران براى نادر فرستا

دادتا حرم او از قزوين برسد. نادر که از محاصره کردن شيراز و اشتعال جنگهاى 

 وینى ديگر انديشمند بود ، نمى خواست کار را بر شاه اشرف سخت تر کندو منتظربود 

بدون جنگ تسليم شود. اما اشرف که نمى خواست زنده بدشمن تسليم شودو يا زنان خود 

ن بگذارد، همينکه حرم او از قزوين رسيدچون پانزده نسر زن مربو  شاه را در دست  نا

محمود و شاه اشرف و خاندان او بوده و بردن همه ايشان به سوارى اسپ و  ى منازل 

در شب و روز ناممکن بود و از  رف ديگر ذاشتن زنان در دست دشمن مخالف عنعنه 

بردبکشد، اما دست خودش يارى نميداد، افغانى بود، لهذاخواست  نانى را که نميتواند ب

نسر از زنان را از تيغ بکشد و خود تنها دونسر از زنان  ١٣پس خواجه سرامى بگذاشت تا 
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جوان خود را با دونسر از زنان خاندان صسوى برداشت وبا اتساق سر لشکر خود 

و با  خان ناصرى و دو صد سواراز جنگجويان افغانى شبانه از شهر خارج شد خان سيدال

شمشير راهى از دل دشمن باز کرد و با شتاب تمام بسوى شرق کشيد.سپاه نادر با عجله 

به شهر داخل شدند و  ن افغانهاى را که در شيراز فرصت فرار نيافته بودند ، همگى را 

اسير رفتند و به اصسهان فرستاده شدند تا درمحضر مردم اصسهان اعدام شوند، اما مال 

ديب زبان پشتو( هنگام عبور از رودخانه خودش را به رودخانه زعسران )شاعر و ا

 ( ٥٨انداخت تا ذلت اسارت دشمن را نکشد.)

قواى نادر، شاه اشرف را دنبال کردند. در محل پل فساد مالپير محمد معروف به 

روحانى و پير و مرشد شاه محمود و شاه اشرف بود با عده کمى   که شخصيت« مياجى»

ان را  رفت و درجلو يرى  نان پايدارى نمود تا  نجاکه سرش را در اين جلو تعقيب کنند 

راه از دست داد، اما به اشرف و همراهان او اين موقف را مسير ساخت تا خود را از 

 تيرس نيروهاى نادر نجات بدهد. 

بهر حال، اشرف پس از  نکه از نادر شکست خورد ديگر نتوانست سپاهى ررض 

بناچار راهى قندهار شد و بعد از  نکه  ١٧٣٠ه کند و درفبرورى سال مقابله با نادر  ماد

ازکرمان و دشت لوت  ذشت، ديگر خود را از پيگرد سپاهيان نادر در امان يافت. مگر 

حسين مورد انتقام کشى و پيگرد قرار  رفت. بنابراين  متاسسانه که از جانب پسرعمش شاه

حسين قصد  سسلى رسيد، م لف شد که شاه در هملند« صسار» و « لکى»وقتى در حوالى 

از ميان بردن او را دارد، لذا سعى کرد که به بلوچستان پناه ببرد. ليکن چنين مجالى 

حسين هوتکى موسوم  ء يکى از  ماشتگان شاه بضرب  لوله ١٧٣٠نيافت و در ماه مارس 

 ين کشته شد. به ابراهيم به قتل رسيد. و  ويا به انتقام مرگ شاه محمودبرادر شاه حس

 ورد که اندکى بعد  خان مؤلف جهانگشاى نادرى مى فرهنگ ازقول ميرزا مهدى

حسين براى نادر ، در  ى از جانب شاه اشرف، يکنسر بنام ُمال  زعسران نامه  از قتل شاه

محمود را که در شيراز  مانده شاه سنندج  ورد که در  ن تقاضا شده بودتا اوید وزنان باقى

آ براى اثبات دوستى خود تسصيل قتل شاه  رفتار شده   بودند به قندهار بسرستند وضمنا

اشرف رابيان کرده بود.به اين تسصيل که چون وى از کنار هيرمند از راه ميانه  هنگ 

خان  حسين به تعقيب او به قلعه لکى در  رمسير وارد شد و ابراهيم بلوچستان کرد، شاه

اشرف در زردکوه  او مأمور کرد. در اين وقت شاه بلوچ مالزم خود را به تعقيب و قتل

واقف در سسالى شورابک بود. ابراهيم نام او را به ضرب  لوله از پا در ورده 

ين عليا و بنات خاقان مغسور» حسين  را با خود به قندهار  ورد. بعدها شاه« مهدزر 
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وتکى که محمود ه تن از وابستگان شاه ١٤هوتکى وابستگان حرم شاهى صسوى را با 

( و چندى بعد خود شاه حسين هوتکى نيز ٥٩در رو نادرافشار بودند معاوضه نمود. )

 بدست نادرافشار در قندهار شکسته شد و به مازندران تبعيد و در  نجا از بين برده شد. 

 

 سجایا وشخصیت شاه اشرف : 

کروسينسکى، کشيش پولندى که خود هنگام محاصره و فتف اصسهان حضور 

و چندين بار موفآ به صحبت و ديدار با شاه محمود و شاه اشرف شده، در مورد داشته 

اشرف بامحمود ازقندهار  مده بود، مردى جنگ ديده وکار  زموده بود  » ويد: اشرف مى

رأى و شجاع و مدبر و   کردند، عاقل و صاحب يى از سپاه تحت فرمان او عمل مى ودسته

ربان بود. از  ن سبب نيز سپاه به او ميلـى وافر خيرخواه مردم و متواضف و بسيار مه

داشتند. در محل  لناباد  الب صلف بود و در دماغ محمود هوس پادشاهى عجم افتاده بود. 

اشرف چون رربت صلف اظهار نمود، محمود از او دلگير شد. اشرف از اين حالت   اه 

که درسراى شاهى  شته، رالبأ از خوف و تحاشى خالـى نبود. در محاصره اصسهان 

 ذوقه نبود، اشرف ا الع حاصل کرده براى شاه، هزارمن  ذوقه فرستاد و مکتوب نوشت 

و از شاه خزينه خواست که به سپاه تابف خود دهد... محمود از قضيه   اه  شته و 

بخا رش تغيير راه يافته  شکار نکرد وبعد از چند روز اشرف را از اصسهان دور کرد 

امدادى اصسهان به ا راف اصسهان فرستاد. چون اصسهان فتف شد، و جهت دفف لشکر 

اشرف را به حضور  لبيده از او بازخواست نمود که چرا  ذوقه بشاه سل ان حسين 

فرستادى ؟ وخ اب وعتاب کرده بزندانش فرستاد، ليکن درزندان احترامش مى کرد 

خان و شيخ افارنه  هللا چراکه محمود  بروى دولت و ظسر را از حسن تدبير اشرف و امان

مال پير محمد( داشت. اشرف در حال پادشاهى خود اظهار رفآ و ماليمت و تواضف و  )

مردم در   ها نوشت که من بعد ها فرستاد و نوشته عدالت نمود و به ا راف و اکناف  دم

 ( ٦٠« )امن و امان و ايران بايد  باد باشد نه خراب.

تذکره  »، يکى کتاب بسيار مهم و ارزشمند از کارهاى ماند ار اشرف در ايران

ادارى حکومت صسوى در سال دوم  است. که بدستور او در مورد سازمان« الملوو

ميالدى نوشته شده است و ظاهرأ به منظور فرا يرى فن  ١٧٢٦سل نتش يعنى در

حکومت و اداره براى افغانهاى حاکم بر سرنوشت ايران، به ميان  مده است. اين کتاب 

اهميت تاريخى برخوردار است که پروفسور مينورسکى را وا داشت تا  ن  يک چنان از 

را تحشيه و تعليآ کرده با مقدمه جامف و مسصلـى  ن را بچاپ برساند. پروفسور 
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مينورسکى در اين مقدمه پس از تعيين ارزش  ثار نويسند ان اروپايى از قبيل، شاردن و 

تاليف  نان شرح و توصيف محض است  » ويد:  کمپسر و سانسون و دوبرين و ريره مى

 ( ٦١« )نمايا ند. در حاليکه تذکره الملوو روح واقعى دستگاه ادارى صسويه را مى

دو ديگر، ضرب مسکوکات  الى اشرفى و نقره اشرفى در اصسهان است که 

بمناسبت جلوس خود بر تختگاه اصسهان به ضرب  ن اقدام ورزيد. اين مسکوکات بدليل 

بلند خود، از ارزش خاص در ايران و افغانستان برخوردار بودند و تا هنوز هم  عيار

اند. در روى برخى از مسکوکات شاه اشرف اين بيت نقر شده  شهرت خود را حسظ کرده

 بود : 

 به اشــــــرفى اثر نام آن جناب رسید

 شرف زسکه اشرف به آفتاب رسید

درچهارفردعربى، فارسى بروى بقول داکترجاويد، درمسجداصسهان کتيبه يى 

خوانده « اشرف السلطان السالطین» خشت کاشى برنگ  المى وجودداشت که در ن

 ( ٤٧ميشد.)اوستا، 

ا راف شهراصسهان حصاری ربميشود که شاه اشرف  روايتدر رستم التواريخ 

 داشت. روايت چنين است : عرضمتر ۴ و متر بلندی ٢٠بزر ی ساخت که 

 

 در باره شاه اشرف گفته است: « بى بى زینبو»ام یک زن افغان بن  
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 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 ( 

ت هوتکى روى همرفته، دولتى که ميرويس خان اساس  ذاشت وبه دول

قندهارمعروف شد، تقريباْسى سال دوام کرد. اما بنابرخصلت مناسبات فمودالى، بزودى 

 ميان پسران عمو و سران نظامى واعيان اختالف پيداشد وباعث سقو   ن دولت  رديد. 

 

 ارزیابى و نتیجه گیرى: 

ازشرح حوادث و رخدادهاى اين مرحله از تاريخ کشور، به اين نتيجه ميرسيم که 

 : 

ـ افغانها مردمان سلحشور و  زادى خواهى اند که هر اه نيروهاى بيگانه  ١

برکشور و سرزمين شان تجاوز کند، موقتاآسوز و درد ناشى از تجاوز را تحمل ميکنند، 

ولى هر ز تا  خرنميتوانند يوغ ذلت و خوارى وبرد ى متجاوزين را بر ردن خودحمل 

تقام  ن همه بى احترامى و هتک حرمت ورارت کنند. سرانجام به پا برميخيزند و ان

 وچپاول را از متجاوزين ميگيرند.

ـ درس ديگرى که از  غيان محمود افغان برضد سل نت مستبد صسوى بايد  ٢

 رفت ، اينست که شاه محمود ا رچه براى سل نت و اداره يک کشور بزرگ چون ايران 

ى )بجز دو سه سال اداره ، هنوز بسيار جوان بودو براى مملکت دارى تجربه ي

قندهار(نداشت، مگر به مردم خود ثابت ساخت که جوانان کوهسارافغانستان ا ر بخواهند 

،توانايى راه اندازى يک قيام عمومى يا يک شورش ضد استبدادى وضد بيگانه را بخوبى 

 دارند و ن را تا پيروزى بردشمن ميتوانند رهبرى کنند. 

زيابى مى بايستى بدان اشاره کرد، اينست که  ويى ـ نکته ديگرى که در اين ار٣

تاريخ رسالت عظيمى بردوش شاه محمود افغان  ذاشته بود تا  ومار سل ه رژيم مستبدو 

خون  شام صسوى راکه با رسمى ساختن مذهب شيعه دشمنى شديدى را با پيروان ساير 

اه همو ن را محض مذاهب اسالمى دامن زد، وبه اين بهانه خون صدها هزار انسان بيگن

به بهانه داشتن مذهب رير شيعه بر زمين ريخته بود، درهم بپيچد وبه زباله دان تاريخ 
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سپرد.شاه محمود با اين کار خود  ريبان ميليونها انسان زحمت کش ايرانى و افغان را از 

چنگال شاهان بى رحم وسساو وبيکسايت صسوى براى ابدکوتاه ساخت. رژيمى که در 

ال تسل  خود، از  راز تا انجامش بخون ريزى، بيرحمى، برادرکشى، فساد س ٢٢٠ ول 

کردن، انسان را در ديگ  و تزوير و خودکامگى م لآ  ذشت . رژيمى که، زنده کباب

جوش انداختن، شکم دريدن و با تبر دونيم کردن و مقصر را زنده پوست کندن و  وشت 

انسانها از ابتکارات او بود. رژيمى  دشمن را خام خوردن ، مثله کردن و معيوب ساختن

که شاهان  ن درعين ادعاى مرشدى و پيشوايى با سساکى وبيرحمى، بربرادر و زن و 

فرزندان وحتى مادرخودشان رحم نمى  وردند. با درنظر داشت اين همه فساد و ناروامى 

ص ها و اجحاف و استبداد مذهبى و سياسى و فرهنگى ، بايستى مردم ايران، و بخصو

اقليت هاى مذهبى،  غيان محمود افغان را براى سقو  دولت صسويه به فال نيک  رفته 

باشند،زيرا نجات ايران از دست استبداد مذهبى دولت صسوى از توان ملت ايران خارج 

 بود.

ال وکار زاران صسوى  ٤ ـ ما نمى  وميم که افغانهاى فاتف اصسهان، بهتر از ُعم 

عمل کرده اند، اما کروسينسکى شاهدان عينى ميگويد: بر قندهار وهرات و  بسين 

يکى از ازکارهاى نخستين او) محمود( درمسند پادشاهى ايران ، عمل انسانى وى »

هاى اول سل نت خود با ميانه  درحمل  ذوقه براى مردم ق حى زده اصسهان بود. در ماه

ا  ن حد از عقل سليم کرد. او ت روى که مايه اعجاب ايرانيان شده بود، فرمانروامى مى

 ى افغانها را براى قبضه کردن امور پيچيده ادارى دستگاه  برخوردار بود که بى تجربه

سل نت صسوى تشخيص دهد. از اين سبب او وزيران و ماموران عالـى رتبه را در 

مقامشان ابقا کرد و در پهلوى هر يک از  نان يک افغان را  ماشت. افغانها جدأ متوجه 

 يرى نشوند و بالنتيجه ايران در اوايل  ايرانى بودند تا مايه فساد و رشوه کارداران

سل نت محمود از حکومتى برتر از  نچه در نيم قرن  ذشته داشت، برخوردار  رديد.شاه 

محمود  نانى را که نسبت به شاه و و ن خود خيانت ورزيده بودند و عمل جاسوسى به 

 ست از کسانى که  عدام نمود يا زندانى ساخت . او علنأ مىنسف افغانها انجام داده بودند يا ا

توان چشم نيکى داشت و در صورت اقتضاى  اند، نمى به شاه و دولت خود خيانت ورزيده

، ٦٣فرصت در مورد وى نيز راه خيانت پيش خواهند  رفت. )تاريخ سياح مسيحى، ص

 ( ٢٢١لکهارت، ص

هاى که ازجانب عمال صسوى وبا البته قشون فاتف هنوز ظلم و ستم و ناروامي

تجويز روحانيت شيعه در ول دوره استيالى صسوى برمردم قندهار اعمال شده بود 
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فراموش نکرده بودند، وبخا ر  وردن  ن  ذشته تلخ و ناهنجار،  بيعتاآحس انتقام کشى 

را در افراد مهاجم وفاتف تقويت مى بخشيد و موجب بروز خشونت و اعمالى شدکه 

روزهاى نخستين فتف اصسهان را از ميان برد و متناسب به عملکرد خوشبينى 

فاتحان،کينه و نسرت مردم ايران رانسبت بافغانها بيشتر وبيشتر ساخت و  نهارا وادار به 

مقاومت نمود وسرانجام به شکست اشغال  ران انجاميد.فراموش نبايد کردکه تبليغات 

ان بى تاثير نبوده است ، چه روحانيت روحانيت سنى در شدت عمل فاتحان برمردم اير

ا رمسلمانى يک »سنى حجاز براى حاجى ميرويس پدر شاه محمود فتواداده بودند که: 

مسيحى محارب را بکشد، يک ثواب کرده است، اما کسى که يک ايرانى) شيعه( را 

سقو  اصسهان بروايت «)بکشد، ثوابى کرده است که اجر ن هستادباربيشتر است.

 (٣٢، ص ١٣٨٢ى، چاپ کروسينسک

برمبناى اين فتواى شرعى ، قشون فاتف ا رکشته اند يا رارت کرده اند و مال  

مردم را به رنيمت برده اند، در واقف بدستورات مذهبى خود عمل کرده اند، همانگونه که 

سربازان قزل باش، بدستور مرشد اعظم شاه اسماعيل وفتواى روحانيت شيعه که حکم 

واب قتل يک سنى مقابل ثواب قتل پنج کافرحربى است . نکاح با سنى مجاز ث»داده بودند:

نيست. خون شان هدر و مال شان حالل است، و واجب است که شکم زنان حامله  نهارا 

شگافته بچه هاى ذکور شان را نيز به نيزه زنند.خريدو فروش سنيان نيزحالل است ، 

( اهل ٧٢٦هزار و چهارصدسال، ص  )پس از« زيراکه خارج از حريت اسالميه اند..

تسنن را شکم دريدند يا با تبر دونيم کردندويا در  ب جوش انداختند ويا زنده پوست کندند 

و ... و... اجازه بدهيد بپرسيم که در کجاى اين فتواهاى فقهى، عدالت اسالمى و انصاف 

ى ميتواند به خداوندى و رحم وشسقت انسانى وجود دارد. کدام عقل سليم و وجدان  يب

پذيردکه کشتن يک مسلمان توس  مسلمان ديگر و به سرنيزه کشيدن کودو حتى درشکم 

مادر،يک امرشرعى واسالمى است و مرتکبين  ن مستوجب ثواب ورفتن به بهشت 

 خواهندبود؟ 

نگاهى به تاريخ مذاهب اسالمى روشن ميسازد که در  ول تاريخ پيدايش مذاهب 

ق، رهبران و پيشوا يان هريک از مذاهب وفرق اسالمى، تنها پيروان خود را وف ر 

ق ديگر را مشرو وزنديآ وکافر شمرده اند. و وقتى بر روه  مسلمانان راستين  سته و ف ر 

مخالف خود رالب  مده اند، از هيچ عمل وحشيانه در حآ مخالسين دريغ نورزيده اند و 

ا مستوجب اشد مجازات برسر ن اعمال رير انسانى، کاله شرعى  ذاشته و  رف ر

دانسته اند. پس عامل وعلت اصلى اين همه افتراق و اختالف وخونريزيها، رهبران 
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وپيشوايان فرق ومذاهب اسالمى اند که پيروان خود را بجاى اينکه درس برادرى 

وبرابرى و نوع پرورى و انسان دوستى و احترام متقابل بدهند،وی اقل بگويند: کسانيکه 

ی وکتابشان يکی است، فرقى از همديگرخود ندارند، وبايد صميمانه پيغمبرشان يک

يکديگر را دوست بدارند، مگربرعکس با ترديد باورها ومعتقدات فرقه هاى ديگر، درس 

نساق وکينه توزى ودشمنى داده اند و مردم خوشباور وساده لوح را به جان هم انداخته اند 

ورن بريز بر  تش اختالف و دو پاره  ى و خود سود برده اند. تا امروز هم  نکه ر

عقيدتى بوده و هست، روحانيت متنسذ درکشورهای اسالمی است که براى منافف وصالح 

کارخود، از دين فروشگاه پرمشترى ويک سوپر مارکيت پرسودى ساخته که در  ن با 

تزوير ورياکارى متاع ثواب و  ناه وسند رفتن به بهشت در برابر انجام اعمال 

انسانى و تروريستى داده ميشود و با ايجاد دره تنافر ميان فـرقه هاى مختلف اسالمى، رير

نمى  ذارد مردم مثل انسان هاى خرد ورز و عاقل شرافت مندانه درکنار هم زند ى 

کنند.و انرژى و توان خود را در جهت ارتقاى س ف زند ى خود و همنوعان خود بکار 

درجوامف ررب هرکس با هرعقيده و هردين و هر مينی   يرند واز مزاياى  ن لذت ببرند.

که است ، درکنار هم زند ى ميکنند، وهيچکس بخود حآ نمى دهد تا کسى را بخا ر 

 اختالف دين، عقيده ، جنسيت، مليت يا رنگ بچشم حقارت ببيند و توهين کند.

 این همه جنگ وجدل حاصل کوته نظری است

 ی است!چون نظر باز کنی، کعبه وبت خان یک

داکترشسا دانشمندايرانى بر اثر تحقيقات وسيعى که در عرصه دين ومذهب 

دارد،بدون تعصب اذعان ميداردکه :مکتب شيعه از همان زمان بنيانگذارى خود با تسنن 

که  مين حکومتى دستگاه خالفت اسالمى بود، دشمنى داشت، ولى اين دشمنى به س ف 

يسه اول از خلساى راشدين تنزل نيافته بود. سنيان هم ناسزا ومى و اهانت وقيحانه به سه خل

هيچگاهى به خليسه چهارم شان )على بن ابى  الب( توهين وبد ومى نکردند وحتى به 

خاندان على نيزبا  نکه به امامت  نان قايل نبودند، دشنام نگستند، مگراين نسبت هاى 

نگذاشت »ن هايى که رکيک وکارهايى از قبيل عمرکشان وعمرسوزان وساير  عن ولع

فق  با رويکار  مدن « کسانيکه پيغمبرشان و دين شان يکى است باهم همراه وبرادر باشند

صسويه در ايران، رونآ  رفت. سال ين صسوى بخا ر پيشبرد اهداف سياسى خود به 

بهره بردارى از اين نساق انگيزى دکانداران دين نياز داشتند]و بنابرين شيعه را به عنوان 

ب رسمى و حکومتى اعالم داشتند وسپس تعميم بخشيدن  ن را در ميان اهل تسنن با مذه

 ردن زدنها وشکم دريدنها وشکنجه هاى رير انسانى همراه ساختند.وشاه اسماعيل در 
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دوشبانه روز بيست هزار مردم سنى را در تبريزکه زبان به لعن سه خليسه اول نکشوده 

هاى « قاضى القضات»بالمقابل درترکيه عثمانى نقيبان وبودند، با تبر به دونيم کرد.[ و 

 نان فتاوى زشت و احمقانه يى در مورد اهل تشيف صادر کردند که دست کمى از فتاوى 

مجتهدان عظام اصسهان در مورد اهل تسنن نداشت و بنابرين چهل هزار شيعه در ترکيه 

: از زمان تاليف و به جرم شيعه بودن سربه نيست شدند.دانشمندمزبور مى افزايد

تا امروز، هزاران حديث کوچک وبزرگ در مذمت اهل تسنن و « اصول کافى»انتشار

توهين به معتقدات و مقدسات  نها در کتب احاديث و روايات شيعه نقل شده است. شيخ 

ایسالم مال محمدباقر مجلسى قهرمان مبارزه باتسنن در عهد شاه سل ان حسين صسوى ، 

راصرف  زار و اذيت سنيان ايران کرد، به تنهايى بيش از هزار  که همه تالش خود

حديث درذم سنيان از خود بيرون داد.البته اين دشمنيها و اتهامات جنبه متقابل خود را 

داشت وروحانيت سنى ترکيه عثمانى در صدورفتواهاى زشت تر از مالها و شيوخ شيعه 

 ( ٢٦٠-٢٥٩دست کمى نداشتند.)توضيف المسايل ، ص 

 در اسرارنامه ميگويد: فریدالدین عطارعارف فرزانه 

 ز نـادانى دلى پرزرق و پـرمکر     گـرفتار على ماندى و بوبکر

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

ـ متاسسانه، يکى ازخصوصيات جنگ هاى مذهبى که در ن رهبران دينى نقش  ٥

است . « ورارت دارامى مردم و ملل مغلوب به عنوان )رنيمتتعيين کننده دارند، کشتن 

و درمقام مقايسه ميتوان  ست: ظلم و ستمى که مردم ايران از دست شورشيان افغان ديده 

اند، در مقايسه با ستم ونارواميهاى که مردمان بخش هاى اشغالى افغانستان توس  

ون ترديد س ف درو شورشيان قزلباشان صسوى ديده اند ،شايد شديدتر نبوده باشد. بد

افغان، اویآ درس ف بينش اقليت هاى مذهبى و قومى ايران بودکه بيشتر برانتقام کشى 

آ درزير  ازحاکميت متعصب دينى استوار و رهنماى عمل شان فتواهاى مذهبى بود. وثانيا

و  تاثير باورهاى مذهبى ، هرعملى که درحآ اهل تشيف انجام ميدادند،  نرا يک عمل روا

مشروع تلقى ميکردند، زيرا در ن زمان، نه ازحقوق بشر و سازمان ملل خبرى بود و نه 

وريره اثرى، اما درپايان قرن bbc ازتمدن و پيشرفت امروزى ورسانه هاى  روهى مثل

بيستم که بشر دراوج تمدن وپيشرفت قدم  ذاشت و درعرصه دانش وتکنالوژى بدست 

وبا  فرينش انواع وسايل رفاهى يا تباهى و پيشرفت   وردهاى شگست انگيزى نايل  رديد

در ارتبا ات جمعى ، و انسجار ا العات سمعى وبصرى )چون: مجالت، کتب، روزنامه 
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ها، راديو وتلويزيون وتلسن مبايل و ستاليت)ماهواره( وکامپيوترو انترنت وفکس و 

را رهبران جهادى ميدياى کامل، وريره( جهان را به دهکده کوچکى مبدل ساخته است، چ

که هريک خود را پروفسور ،استادالهيات ، شيخ و پيرو مرشد وعالم عرصه دين ومذهب 

ميشمردند، مرتکب  ن همه جنايات درحآ مردم کشورخود و بخصوص شهريان کابل 

 رديدند؟ جناياتيکه که نظير  ن را درهيچ کتاب تاريخ و داستان جنايى نميتوان يافت و 

وبراندام انسان راست ميکند. مگرهمين جهاديهاى افغان نبودند که پس شنيدن  ن هنوزهم م

، بدستور رهبران تنظيمى خويش پستان ١٩٩٢از اشغال کابل وساير شهرهاى کشور در

هاى زنان را بريدند و در بيرلهاى انبار کردند؟ مگرهمانهاميکه برفرق مردم بى دفاع 

 نميگستند؟    کابل ميخ هاى شش انچه کوبيدند، خود را جهادى 

مگر نهايى که انسانها را زنده در کوره هاى خشت پزى سوختاندند، وزنان را     

به صليب کشيدند، ومردان را زنده از چنگک قصابى  ويزان کردند ، همين مجاهدين 

نبودند ؟ مگر همين مجاهدين نبودند که بردخترو زن و ناموس مردم تجاوز کردند. 

ت بردند و بردارامى هاى عامه دل نسوختاندند، کارخانه جات دارامى هاى مردم را بغار

وفابريکات توليدى را از بيخ وبن نابودکردند وشهر کابل را به خاکدان سياه مبدل و 

درواقف تمدنى را برباد دادند وحتى سالح هاى ثقيله چون تانکها و زره پوشهارا بشمول 

روختند. رهبران جهادى که هريک بس هاى شهرى به پاکستان برده به نرخ  هن پاره ف

،از مدرو کشتار ورارت مردم وويرانى و ن خود، صدها ميليون دالر دربانکهاى 

خارج ذخيره کرده اند، با اين همه ستمى که برمردم و و ن خود روا داشته اند، 

چراازمردم خجالت نميکشند.وهنگام خ ابه دادن خود را قهرمان نجات ملت 

 وانمودميکنند؟! 

ستم ونارواميهاى که اکثر اين رهبران درحآ مردم خود درپايان قرن بيستم     

مرتکب شدند،بدون ترديدازسوى شورشيان افغان درحآ مردم اصسهان اجرانشده ورنه 

ناظران اروپامى  نرا ضب  وثبت ميکردند.پس يک بار ديگر به اين نتيجه ميرسيم که 

نسوز مذهبى نقش محورى پيشوايان مذهبى در مشتعل کردن جنگ هاى خانما

دارندومسؤول تمام خونريزيهاى اندکه  نها با صدورفتوا هاى شرعى خود در ميان 

 پيروان خوشباور مذاهب وفرقه هاى مختلف برزمين ريخته اند.

ـ سخن  خر اينکه: نسل هاى افغانى بايد توجه داشته باشند که ،جانشينان  ٦

داخل کشور توسعه و استحکام بخشند، فق  ميرويسخان ، بجاى  نکه حاکميت ملى را در 

از روى شور جوانى و احساسات مذهبى و حميت پشتون والى، بدون محاسبه دقيآ 
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تواناييها و ظرفيت هاى افغانى براى اداره يک کشوربزرگ تاريخى ، خواستند دامنه 

ا حاکميت افغانى را به درون قلمرو صسوى ايران  سترش دهند، درحاليکه فتف پايتخت ي

چند ویيت يک کشور چيزى و اداره کشورى بزرگ چون ايران ،چيز ديگرى بود و 

درشراي  فقدان رجال مجرب و کاردان و کار زموده، اداره يک چنين مملکتى از توان 

يک عده جنگجويان سلحشور و بيباو و فداکار، کار بسيار دشوارو ناممکنى بود. به 

واشغال ايران کمر بسته بودند، از روزيکه از  همين دليل همه افغانهاى که به  مف فتف

قندهار بيرون شدند تا پايان عمر خود يک روز  رام و بى دردره نديدند وسرانجام تمامى 

هزار نيروى مهاجم وسى هزار اعضاى خانواده هاى شان که به امر  ٢٠شان) درحدود 

ن وبخصوص بدستور شاه محمود از قندهار به اصسهان کوچ کرده بودند( توس  مردم ايرا

ميالدى نادرافشار  ومار دولت هوتکى ١٧٣٨نادرافشار قتل عام  رديدند . وسرانجام در

قندهار را در هم پيچيد، وسران خاندان هوتک رلجايى را ازقندهار به مازندران وبخارا 

وبلخ و ريره نقا  دوردست تبعيد و نابود کرد.و از زمان ميرويسخان تا تاسيس دولت 

( سى سال  ول کشيد تاشخصيتى چون احمدشاه ابدالى ظهور ١٧٤٧غانستان)درمستقل اف

نمود 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  ورده است.

 

 م: پنجمآخذ و زیرنویسهای فصل 

دامه فصل دوم است، اما از  نجا که بحث وفحص برسقو  ٭  رچه اين فصل ا

اصسهان پاى تخت ايران عهد صسوى توس  افغانان وبالنتيجه سرنگونى رژيم صسوى ، از 

« افغانستانى»حساسيت خاصى در حلقات ايرانى وافغانهاى که خود را در اين اواخر 

دارو و اسناد کتبى و عنوان ميکنند، برخوردار است ، نگارنده اين بحث رامبتنى بر م

چشم ديدهاى شاهدان عينى استوارساخته که درصحنه سقو  اصسهان حضور داشته اند و 

 سپس برداشتها ويادشتهاى خود را بصورت رساله و کتاب بيرون داده اند..

  ١٢-١٠، ص ١٣٦٣تاريخ سياح مسيحى تحشيه و تعليآ فقير محمدخيرخواه ، کابل  -١

  ٥٥٥، ص ١٣٦٤سوى ، ترجمه عماد،تهران لکهارت،انقراض دولت ص -٢

  ٢٨تاريخ سياح مسيحى، ص  -٣

  ١٥١لکهارت، همان اثر،ص  -٤
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 ( ١٣١) بحواله لکهارت ، حواشى ص ٤٤محمدخليل مرعشى ،مجمف التواريخ ،ص  -٥

  ١٥١لکهارت، همانجا، ص  -٦

  ١٥٢-١٥٠لکهارت، همان، ص  -٧

  ٦٣کروسينسکى، همان اثر، ص  -٨

  ١٥٧، ١٥١همان اثر، ص لکهارت ،  -٩

ايران ،کلده وشوش، تاليف، مادام ژان ديویفوا، شواليه لژيون دونور، افسر اکادمى،  -١٠

، ترجمه شادروان علمى محمدفره وشى، به کوشش دکتر بهرام فره وشى، ١٨٨٧پاريس 

  ٢٥٧-٢٥٦دانشگاه تهران، ص  ١٣٧٧چاپ 

  ٢٥٧همان اثر، ص  -١١

  ١٦٤-١٦٣لکهارت،همان اثر، ص  -١٢

 -، بحواله تاريخ منظم ناصرى ٭٣، ص ٨١کيوان )مردم(، شماره  -حدادهللا قدرت ا- ١٣

است ومسهوم  ن اين است که اقليت هاى مذهبى مانند، ارامنه، « ُجل پا»ُجلسا ، دراصل 

يهوديان وزرتشتيان مجبور بودند در پاى خود جل )پارچه( ببندندتامردم مسلمان  نهارا 

ا دست ندهند. اين عمل فاشيستى محصول ذهن  خندو روحانيت حاکم در بشناسند و به  نه

 ايران بود. 

  ٤٠مقايسه شودبا تاريخ سياح مسيحى، ص ١٥٦لکهارت، همان اثر، ص  -١٤

  ٥١سقو  اصسهان به روايت کروسنيسکى ، ص  -١٥

  ١٨١، لکهارت، همان اثر، ص ٣٩تاريخ سياح مسيحى، ص  -١٦

  ١٩٣،لکهارت، ص ٤٢ تاريخ سياح مسيحى، ص -١٧

  ٥٩سقو  اصسهان به روايت کروسنيسکى ، ص -١٨

  ٦٠همان اثر، ص  - ١٩

، ١٣٧٤، ترجمه دکترسيداحمد موسوى،  بف تهران ١جى، پى، تيت، سيستان، ج  -٢٠

  ٤٢ببعد، تاريخ سياح مسيحى، ص ١٥٤ص 

  ١٩٥، ١٨٧لکهارت،همان اثر، ص  - ٢١
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  ٧٦٠، ص ، ٢ال، ج دکتر شسا، پس از هزار وچهارصد س -٢٢

  ١٩٥، ١٨٧لکهارت،همان اثر، ص  -٢٣

  ١٩٩-١٩٨لکهارت، صسحات  -٢٤

  ١٣٤٨شسا، همان اثر، رستم التواريخ ، نوشته محمدهاشم  صف، چاپ تهران ،  -٢٥

  ٦١سقو  اصسهان به روايت کروسنيسکى ، ص  -٢٦

  ٥٠ -٤٩، تاريخ سياح مسيحى، صسحات ٢٠١-٢٠٠لکهارت، صسحات -٢٧

، لکهارت، اثر قبل الذکر، ص ٩٤، ص١رهنگ، افغانستان درپنج قرن اخير،جف-٢٨

  ٧٧-٧٦، سقو  اصهان ، بروايت کروسينسکى، ص ٦٣، تاريخ سياح مسيحى ص٢١٩

، سقو  اصهان بروايت کروسينسکى، ص ١٣-١٢اريخ سياح مسيحى، کابل، ص  -٢٩

٤٦  

 و  اصسهان به روايت ، سق٦٣، تاريخ سسياح مسيحى ص ٢٢١لکهارت، همان اثر،  -٣٠

  ٦٣کروسنيسکى، ص

  ٢٣٢، لکهارت، ص ٥١تاريخ سياح مسيحى، ص  -٣١

، سقو  افهان به روايت ٥١، تاريخ سياح مسيحى، ص٢٣٣لکهارت، ص -٣٢

 ، کروسينسکى تعداد در زينى هارا صدهزار نوشته است. ٦٧کروسنيسکى ، ص 

  ٦٨سقو  اصسهان به روايت کروسنيسکى ، ص - ٣٣

  ٥٣، کروسينسکى، ص ٢٣٤ارت، ص لکه -٣٤

  ٥٧تاريخ سياح مسيحى، ص  -٣٥

 ، مقاله زبردست خان بقلم  قاى حداد ٥مجله  وربت ، شماره چهارم،سال پنجم، ص  -٣٦

  ٧٢سقو  اصسهان ، بروايت کروسينسکى، ص  - ٣٧

  ٦١-٦٠،تاريخ سياح مسيحى، صسحات ٢٤٠-٢٣٩لکهارت، همانجا، صسحات  -٣٨

، سقو  اصسهان بروايت ٦٤، تاريخ سياح مسيحى، ص ٣١٧لکهارت، ص  -٣٩

  ٧٥کروسينسکى ، ص 
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 همان منابف ، همانجا  -٤٠

  ٩٥،فرهنگ، همان اثر، ص ٨٠سقو  اصسهان به روايت کروسنيسکى، ص  -٤١

  ٨٢، سقو  اصسهان به روايت کروسنيسکى ، ص ٦٦تاريخ سياح مسيحى، ص -٤٢

  ٨٠ سقو  اصسهان بروايت کروسنسکى، ص - ٤٣

  ٧٧همان اثر، ص  -٤٤

  ٧٩همان ، ص  -٤٥

  ٣٢٨-٣٢٦، لکهارت، ص ٩٦-٩٥فرهنگ، همان اثر، ص  -٤٦

براى ا الع بيشترازقرارداد تقسيم ايران ميان روسيه وترکيه رجوع شودبه  -٤٧

 کتاب انقراض سلسله صسويه  ٢٦٩وصسحه  ١٧فصل

  ٣٣٢لکهارت، ص  -٤٨

اصسهان، ترجمه دکتر ابوالقاسم سرى، تهران دکترفلور، اشرف افغان برتختگاه  -٤٩

  ١٨ - ١٩، صص ١٣٦٧

  ٣٣٤-٣٣٣لکهارت، همانجا، صص  -٥٠

  ٩٦فرهنگ، همان اثر، ص  -٥١

 ١٩اشرف افغان برتختگاه اصسهان، ص  -۵٢

، درموردمحمدخان بلوچ بايد  ست که او يکى از رجال ٣٣٦لکهارت، همانحا، ص  -٥٣

صسهان بوسيله نادرافشار فتف و اشرف افغان معتبرو بارسوخ بلوچ بود وچون ا

نيزشکست خورده به افغانستان باز شته بود، اونيز وقتى ازترکيه بر شت وديد ورق 

م او باهمدستى شيخ احمد مدنى ، يکى ١٧٣٤بر شته است، راهى بلوچستان شد. درسال 

دين نبرد به ازاعراب خليج ، دست به قيام برضدنادر زد. ونيرو هاى نادر افشار را درچن

عقب نشينى وادار کرد. اما سرانجام در يکى از نبردها از نادرشکست خورده دستگير و 

به زندان سپرده شد. محمدخان بلوچ ننگ اسارت را در دست نادر براى خود توهينى 

بزرگ دانسته، خودش را با خنجراز ميان برد. نگارنده مقالتى مسصل درمورد رشادت 

ى و قيام او بر ضد نادر افشارنوشته است ودر مجله مليت هاى هاى اين مردشجاع بلوچ
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ش بچاپ رسانده است، عالقمندان ميتوانندبه  ن مجله رجوع ١٣٦٥برادر درکابل درسال 

 کنند.

کارتولونزيو،ترجمه دکتر -رقابت روس و انگليس در ايران و افغانستان ، دکتر پيو -٥٤

  ١٣٥٩تاب ، تهران ، ، بنگاه ترجمه و نشرک٢٣-٢٢عباس  ذرين ،صص 

انقراض سلسله  ١٨وفصل ٣٤١-٣٤٠مقايسه شود بالکهارت، ص  ٩٧فرهنگ، ص  -٥٥

 صسويه 

  ٣٤٥-٣٤٤لکهارت صص  -٥٦

  ٣٨٣، ٣٧٣-٣٧٢لکهارت، صص  -٥٧

  ٣٣٥، ص ١ربار ، ج  - ٥٨

  ١٠١-١٠٠، ص ١فرهنگ، ج  -٥٩

  ٦٣کروسينسکى، همانجا، ص  -٦٠

   ٥٦٨، ص لکهارت، انقراض سلسله صسويه -٦١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 214 ظهور افغانستان معاصر                                                        

 

 

 

 

 مششفصل 

 

 برضد دولت صفوی ایران قیام ابدالیان درهرات

 م(١٧٣١ -١٧١٦)

 

 هرات و اشغال آن بوسیله ازبکان ماوراءالنهرو صفویان ایران: 

شهرهرات در قرن پانزدهم ،در عهد فرمانروامى نيم قرنه شاهرخ پسر تيمور و 

قرا در کمال رونآ و شگوفامى فرهنگ سال سل نت سل ان حسين باي ٣٧سپس در مدت 

به يک مرکز بزرگ تجارتى و پيشه ورى و فرهنگى مبدل  شت و »و تمدن زيست . و 

 ( ١« ) ويا مرواريد شهر هاى  سياى ميانه و مرجف علما و هنر مندان  رديد.

ملکه  وهر شاد ، خانم شاهرخ و ميرزا بايسنقر پسرش هردو در پرورش و تعميم 

فرهنگ با شاهرخ با جديت همکارى مى نمودند و درمرمت خرابى هاى  دانش و هنر و

وارده بر کشور سعى ميورزيدند. مسجد و مدرسه  وهر شاد در مشهد و درهرات از ياد 

 ار هاى نسيس هنر معمارى و علم دوستى اين زن فهميده و فداکار هراتى مى باشد . پس 

ان تيمورى که تعداد شان کم نبود سال شهزاد  ٢٠، براى مدت ١٤٤٧از مرگ شاهرخ در

، کشور را دچار هرج و مرج نمودند ولى با قرار  رفتن سل ان حسين بايقرا بر اريکه 

، دوباره امنيت و ثبات سياسى و رونآ هنر و فرهنگ و ثروت به اين  ١٤٦٨قدرت در 

ثبات سياسى را صميميت و اتحاد سه شخصيت بزرگ بوجود  ورده » شهر روى نمود. 

. سل ان حسين بصورت فرمانروا ، جامى ممثل  بقه روحانيون و دانشمندان ، و مير بود

عليشير نوامى ، دوست صميمى و صدراعظم سل ان بود. او شان با يک ديگر خود ، 

عميقاآ شناخت و  شنامى داشتند. هرسه شخصيت بزرگ ، شريک کار و دوست صميمى 
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فتند. هريک از اوشان نسبت بيک ديگر همديگر بودند و از نوابغ عصر خود بشمار مير

 ( ٢« )احترام خاص داشتند )و  اهى در وصف همديگر ( اشعارى مى سرودند.

دانشمند افغانى اکادميسين داکتر جاويد از زبان واسف جبلى در وصف هرات مى 

  ورد : 

 ز بـــس تکلــف کاندر عمارت آن است      از بقعه اى که پـــندارىهللا تبـــارک ا

 لطـــــیــفه هــنر است و نتیجه جان است      صه خـرد است و دقیقه شرفستخال

 زمین او به نظافت چو باغ رضوان است      هواى او به لطافت عین تسنیم است

ميرو ميران شاعر دربار  ل کرت ، شهر هرات را نظر به سه شهر ديگر 

 خراسان چنين ستوده است : 

 ــارى     زبلخ و مرو و نشاپور روستاى هرىباعتدال هوا خوش تـــر است بسی

 چو جرم مهر و قمر روشنست و تابنده      فضاى جنــت جاویـــد از صفاى هرى

 نسیم خوش نفس بوستان خــلــد برین     معـطر است بهر صبح از هواى هرى

(٣) 

 و شاعرديگرى ، خراسان را صدف و هرات را  وهر  ن صدف خوانده است :

 

 دترا کز شهــر هــا خوشتر کدام ؟    گر کسى پرس

 گر جواب راست خواهى گفت اورا ، گو: هرى

 این جهانرا همچو دریا دان خراسان را صدف   

 در میان آن صدف ، شهر هرى ، چون گوهرى

 

روى همرفته افغانستان در قرن پانزدهم مرکز عمده تمدن و فرهنگ و اقتصاد در 

بند رستم و باير ماندن حوزه هلمند، زراعت و   سياى وس ى بود. و با وجود خرابى

  بيارى و پيشه ورى در سايرحصص مملکت انکشاف زياد کرد. 
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نقاشى افغانستان که متاثر از نقاشى چين بود ، يکى از سبک هاى نسيس و » 

قشنگ ومشهور مشرق زمين بود. نمايند ان هنرى افغانستان در اين زمان چون استاد 

سل ان محمد و سل انعلى دست کمى از هنر وران اروپاى دوره بهزاد و مير على و 

رنسانس نداشتند. در معمارى افغانستان سبک نسيسى در اين دوره بميان  مد که با سبک 

هاى معمارى چينى و هندى و عربى و مصر و اسپانيا متساوت و مستقل بود.اما در اثر 

آ بقاع عوارض سياسى و نظامى امروز بدون خرابه هاى مصلى و  ميناره ها و قسما

 ( ٤.«)فروريخته در هرات نشانى از  ن معمارى هاى زيبا و فريبا نمانده است 

سال سل نت خود را در افغانستان و ماوراءالنهر  ٣٧سل ان حسين توانست مدت 

و قسمتى از ايران حسظ کند و در راه شگوفامى هنر و فرهنگ و احداث بناهاى عام 

و فراموش نشدنى انجام دهد ، سر انجام او در هرات در سال  المنسعه خدمات ارزنده

ميالدى در  ذشت . بعد از مرگ سل ان پسرش ، بديف الزمان بايستى شاه ميشد  ١٥٠٦

ولى مادر اندر او خديجه بيگم که در بين سپاه نسوذ داشت مانف  رديد و مظسرحسين پسر 

اقليم دو پادشاه و دو دولت پس در يک  ٠خود را در سل نت بديف الزمان شريک ساخت

ساخته شد و مسکوو بنام هردو ضرب  رديد و خ به بنام هر دو خوانده شد و امور 

 ( ٥مالى بالمناصسه به هردو تعلآ  رفت .)

در چنين اوضاعى دولت هاى تازه بقدرت رسيده شمال و ررب افغانستان جداآ 

ى بودند. چنانکه شيبک  رزومند توسعه  لبى و تصرف خاو هاى قلمرو سال ين تيمور

خان اوزبک )يا محمدخان شيبانى از احساد جوجى فرزند چنگيز( پس از  نکه در سال 

 ١٥٠٦ميالدى سمرقند را از دست  خرين بقاياى تيمورى خارج کرد درسال  ١٥٠٠

ميالدى از مو دريا عبور نمود و بلخ را متصرف شد و هرات را تهديد کرد. شهزاد ان 

عموى شان ميشد و بر کابل حکومت داشت استمداد کردند و بابر به  از بابر که نواسه

م(. بابر جداآ عالقمند بود تادر رأس قشون هرات بر دشمن حمله ببرد ١٥٠٦هرات  مد )

اما شهزاد ان مغرور تر از  ن بودند که مسوليت رهبرى قشون را به بابر بسپارند. چون 

انب هرات صرف نظر کردند. و شهزاد ان زمستان فرا رسيده بود ازبکان از پيشروى بج

ازبابر خواستند تا زمستان را درهرات بماند. بابر پذيرفت و مدت چهل روز را در هرات 

 به تماشاى عمرانات و نقا  ديدنى  ن شهر سپرى کرد .

بابر در کتاب خود ) بابرنامه( در توصيف هرات عهد سل ان حسين بايقرا چنين 

شگست  ورى ها بود. خراسان و از همه برتر هرات ، مملو دوره او عصر » ميگويد : 

از دانشمندان و مرادان بى همتا بود، هرکارى را که يکى  راز ميکرد ،  ن را با تمام 
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هردو » ( و در مورد شهزاد ان چنين مينويسد: ٦« )تالش و کوشش به پايان مير ساند.

خنورى ماهر بودند، ولى ميرزا ، از  داب معاشرت اجتماعى خوب برخوردار و در س

 ( ٧« ) اوشان با جنگ ، اهداف جنگى، تجهيزات ،خونريزى و زد و خورد بيگانه بودند.

بابر واپس به کابل بر شت و قشون او در راه هزاره جات از سردى تلسات 

شيبانى خان )يا شيبک خان( در رأس چهل هزار نيروى  ١٥٠٧فراوان دادند.در بهار 

آ برهرات حمله  ورد. شهزاد ان در بادريس ازبکى خود  مو دريا  را عبور نمود و مسقيما

به مقابل دشمن شتافتند، اما کارى از پيش برده نتوانستند ، اولى بسوى قندهار و دومى 

 بسوى استراباد کشيد. شيبک خان با اردوى خود يکراست وارد هرات شد. 

فت ، فقها و ارباب بمجردى که محمدخان شيبانى شهر هرات را  ر» بقول ربار: 

عمايم قديم از ديگران پيشتر بدربار او شتافتند و پانزده هزار تنگه يک مثقالى به موینا 

عبدالرحيم ماورامالنهرى صدراعظم شيبانى ) که مرد کم سوادى بود( رشوت دادند و 

توس  او در دربار شيبانى جاى و رتبه  رفتند، پس شيخ ایسالم قديم هرات مجدداآ شيخ 

یسالم هرات شد و مولوى نظام الدين عبدالقادربه منصب قاضى القضاتى و نقيبى رسيد ا

تاوان جنگ « تنگچه » هزار سکه  ١٣٥.... محمد خان شيبانى از شهر يان هرات 

دينار کبکى بود. بعالوه شيبانى ٦ رفت. هر تنگچه مساوى يک مثقال و داراى ارزش 

ر و شکنجه  رفت و به فتواى علماى مذهبى تمام دارامى سال ين و اشراف را با زو

هرات ، ملکه مظسر حسين را براى خود  رفت و مهر انگيز دختر مظسر حسين را به 

سل ان و کابلى بيگم ملکه بديف الزمان را به قنبر ميرزاى کوکلتاش هللا پسر خود عبيدا

ا را دادند بزنى داد در حالى که هردو ملکه ، شوهران زنده داشتند. فقهايى که اين فتو

همه از بر زيد ان دولت کور انى بودند ، زيرا خاصيت اين دولت در اداره کشور ، 

امام » تکيه کردن بر شهزاد ان و فقهاى افغانستان بود.  نگاه شيبانى به پيشنهاد فقها لقب 

 ( ٨اختيار کرد و نام او به همين عنوان در خ به خوانده ميشد. )« زمان و خليسه الرحمن 

خان شيبانى پس از تسخير هرات عزم فتف قندهار کرد و به اين منظور محمد

سل ان را در رأس سپاهى مامور فتف قندهار نمود، محمدمقيم وشاه بيگ اررونى هللا عبيدا

(، از بابر استمداد جستند، تا وقتى که بابر به قندهار رسيد،  ن دو برادر ٩حکام قندهار)

ودند تسليم شده به حکومت خود باقى ماندند، لهذا به نيروهاى ازبکى که زود تر رسيده ب

براى  رد بابرسپاه  راستند و بجنگ اقدام نمودند، مگربابر هردو برادر را در هم 

(.اما ١٥٠٨شکست و قندهار را به برادر خود ناصرميرزا داد و خود بکابل بر شت )

تند و شيبانى شيبانى بکمک دو برادر شتافت و ناصر ميرزا را جانب کابل فرارى ساخ
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شاه بيک و  -خان هم به هرات مراجعت کرد و قندهار در دست برادران اررونى 

( ماند. سل ان على اررون حاکم سيستان نيز کتبا  اظهار ا اعت نمود و ١٠) -محمدمقيم

 در جايش ابقا  شت. 

شيبانى خان )يامحمدخان شيبانى( پس از  نکه در سرکوبى مردم  ١٥١٠درسال 

مينداور چندان موفقيتى بدست نياورد ، به هرات بر شت. او در هرات م لف  رمسير و ز

شد که شاه اسماعيل صسوى به عزم تسخير خراسان لشکرکشيده است ، پس شيبانى هرات 

را ترو  ست و جانب مروحرکت نمود. شاه اسمعيل صسوى که  وس و مشهد و سرخس 

اه اسماعيل در حوالى روستاى را رفته بود به مرو شتافت و در جنگى که بين او ش

 اهر بادمرو واقف شد، سپاه شيبک خان درهم شکست و شيبک خان پا بسرار نهاد ، ولى 

 ( ١١درحين فرار در زير پاى سواران فرارى خود افتاد و کشته شدو مرو فتف  رديد. )

ربار مينويسد که شاه اسماعيل پس از فتف مرو و برپا کردن کله منارى از 

گان ازبک به هرات  مد. اشراف شهر قبال  تسليم شده بودند و در مسجد جامف جمجمه کشت

منشور فتف هرات قرامت شد. در اينجا امرشاه از رف حافظ زين الدين هراتى نقض شد 

، زيرا حافظ لب به  عن خلساو مخالسين على بن ابى  الب نکشود، لهذا افسران شاه که 

اندم در مسجد بکشتند. مردم هرات از اين از تعصب مذهبى ميلرزيدند، حافظ راهم

برخورد متنسر و متسرق شدند، پس از  ن شاه صسوى به بویيات ميمنه و فارياب کشيدو 

حکومات  نجا را با بلخ و جوزجان و ررجستان زير نظارت بيرم بيگ  ذاشت و 

حکومت سل ان اويس حاکم بدخشان را تصديآ نمود.شاه اسماعيل صسوى بابر ميرزاى 

ور انى را که قبال  بدخشان رامتصرف شده بودامداد نظامى نمودتا ماوراءالنهر را از ک

به ماوراءالنهر حمله نمود و سمرقند و  ١٥١١دست ازبکها بيرون کند، بابر نيز درسال 

بخارا را فتف نمود. ولى همينکه اخالف محمدخان شيبانى خود را جمف و جورکردند در 

قشون امدادى صسوى رامعدوم نمودند. در همين سال تيمور  بابر را مغلوب و ١٥١٢سال 

شيبانى بر مشهدحمله  وردند، مردم که از ظلم و تعصب هللاسل ان بسوى هرات و عبيد ا

مذهبى صسوى کوفته خا ر شده بودند در افغانستان بيشتر  رف دولت ازبکى را التزام 

 کردند.

دونسر واعظ و موذن  اين است که در هرات تيمور سل ان را پذيره شدند و 

صسوى رابه خون حافظ زين الدين بکشتند. در بلخ نيزحاکم ازبک را استقبال کردند و 

حاکم صسوى )کمال الدين محمود(مجبور به فرار و سرانجام دستگير و کشته شد.بعد از 

از هرات و مشهد هللا  نکه سپاه صسوى مجددا  به هرات لشکر کشيد، تيمور سل ان و عبيدا
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ءالنهر عقب نشستند،اما مردم خاموش ننشستندو برضد استيالى صسوى دست به ماورا

خى و امير  بشورش زدند چنانکه ابوالقاسم بخشى و خواجه شهاب الدين رورى و قاسم کرُّ

نظام الدين و عبدالقادرو ريره برضد استيالى صسوى به پاخاستند و در صدد اشغال 

بود که هرات را بگرفت و شورش را  شهرهرات بر مدند، اما سپاه صسوى  نقدر قوى

 باکشتار شهاب الدين رورى و قاسم کروخى و سيصد نسر ديگر سرکوب نمود. 

در اين نوبت شاه اسماعيل در مشهد توقف نمود و ديو سل ان و اميرسل ان را با 

قشونى براى سرکوبى ویيات شمالى افغانستان که از حکومت ازبک حمايت کرده بودند، 

مردم اندخوى برهبرى قرابقال جلو سپاه صسوى را  رفت و مدت يکهسته سوق نمود. 

بارشادت جنگيد، ولى سرانجام قواى منظم صسوى بر نيروهاى محلى رلبه جستند و مردم 

اندخوى را از زن و مرد و کودو قتل عام نمودندو شبرران و بلخ نيز متعاقبا  تسليم و 

الى سابآ قندهار از زندان ارگ هرات رارت شد. در همين وقت شجاع بيک ذوالنون و

فرار کرد. وقتى شاه اسماعيل از فرار ذوالنون م لف شد امر کرد تا هرکسى از مردم 

هرات تا قندهاررا دستياب کنند، از دم تيغ بگذرانند. افسران صسوى در هرات دست به 

ين شهرخ اين کار زدند و مردم بسيارى از زن و مرد را کشتند و تاراج نمودند و همچن

افشار در رأس سپاهى عازم قندهار رديد تا قندهار را مسخر و شجاع بيک ذوالنون را 

معدوم نمايد. اين سپاه باجنگهايى که نمود ، از فتف قندهارعاجز  مد و در عوض به 

مستونگ بلوچستان کشيد و مردم بيگناه مستونگ راکشته و تاراج کردند و واپس به 

 ايران بر شتند. 

ى هاى صسويان و شيبانيان براى اشغال بخش هاى شمال و شمال ررب لشکر کش

افغاستان به زراعت و کشت و کار مردم  ن نواحى تاثير نا وارى کرد ، چنانکه در سال 

مردم ررجستان و  ١٥١٤قح ى بزر ى در هرات رخ داد و متعاقب  ن در سال  ١٥١٢

د دولت صسوى قيام کردند، اما چغچران به قيادت محمدزمان ميرزا و اميراردوشاه بر ض

قيام بخون کشيده شد. درحالى که شاه اسماعيل صسوى يک سال قبل در جنگ  ذر باييجان 

مغلوب سل ان سليم عثمانى شده و تبريز، پاى تخت کشوررا نيزاز دست داده بود. شاه 

داد و اين ميرزا همراه «  هماسب ميرزا»هرات را به پسرخود  ١٥١٥صسوى در سال 

شيخ مجدالدين کرمانى به هرات  مد و در هرات متمکن  رديد. کار  زار  هماسب با 

ميرزا، اميرخان در هرات دست تعدى درازکرد و بغرض تحصيل پول و مال بيشتراز 

مردم، نسوس را سرشمارى کرده مبلغ  زافى بر  نهاحواله نمود. مردم هرات که از ظلم و 

مده بودند ، رايبانه از حکومت ماوراءالنهر تبعيض مذهبى حکومت داران صسوى بتنگ  
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برهرات  ١٥٢٠خان پسر محمدخان شيبانى ازبک بار ديگر در هللا کمک خواستند، عبيدا

حمله نمود مگر در برابر قشون صسوى کارى از پيش نبرد و ناکام باز  شت ، بعد ازين 

ا به را بجاى  هماسب ميرز« سام ميرزا»حادثه شاه اسماعيل صسوى پسر ديگرخود 

 ( ١٢هرات فرستاد. )

بارى براى تصرف قندهار لشکر راست و  ١٥٢٠سام ميرزاصسوى در سال 

قندهار را به محاصره کشيد. اما کامران ميرزا پسر بابربه مقاومت پرداخت و محاصره 

 سام ميرزا را درهم شکست سام ميرزا به سيستان رفت واز  نجا بهرات باز شت. 

جانشين بابر بعد از شکست از دست شيرشاه سورى  بيست سال بعد همايون پسرو

،به شاه صسوی  هاماسب ميرزا رجوع کرد و ازاو برای استرداد تخت دهلی ١٥٤٠در

استمداد جست ووعده داد که در صورت  رفتن دوباره دهلی ، قندهار رابه دولت صسوی 

لی هرات وا ذار خواهد شد. شاه صسوی نيز که چنين چيزی را ازخدا ميخواست، به وا

دستور داد تا از شاهزادهمايون که اينک خود راتا سيستان رسانده بود، استقبال کند وبه 

 پيش باز او بشتابد.

صورت مصرفی راکه بدستور  هماسب اول درهرات « حديقه ایقاليم » مؤلف 

 ۵٠٠» بمناسبت پذيرامى از همايونشاه پسر بابُر بعمل  مده بود، اين ور بدست ميدهد: 

اشراف از هرات همايون را در عرض راه استقبال کنند و يکصد اسپ با يراق  سوار

اسپ با لگام زربست و زين منقش یجوردى از  ٣٠ المى از  رف شاه  هماسب و 

 رف امير خان ، حاکم هرات پيشکش شود. و جل اين اسپان مخمل زرد وسرخ باشد. 

ارصد توپ مخمل و ا لس بعالوه کمربند و خنجر جواهر نشان اسمعيل صسوى ، چه

فرنگى، پنجاه جامه، قالينچه مخمل دوخوابه  الباف، نمدتکيه کرو استر اتلس ، سه 

قالين دوازده زرعى، دوازده خيمه قرمزى و سسيدبنام  هماسب پنجاه خيمه با قالين هاى 

دوازده زرعى ، صد اشتر ،پنجاه  بآ چينى از  رف حاکم هرات تقديم  -بيست  -چهل 

راکه مجلس همايون شاه هم مرکب باشد از روزانه پنجصد رورى و در مهمانى شود. خو

رورى  عامهاى رنگارنگ در  بآ نقره مين ولنگرى هاى  المى و چينى با  ١۵٠٠ها

سر پوش هاى  المى و نقره مى، مع ر با الب و عنبر و مشک ، شربت  ب ليموى 

و فالوده. و دسترخوان ها همه   الب دار، مرباى سيب، تربوز و انگور، مسرحات و حلوا

قلم کار باشد. جيب خرچ روزانه افراد معيت همايونشاه ، فى نسر دو تومان و از خود او 

دوهزار تومان ) يک تومان مساوى ده مسکوو نقره رايج  ن وقت ( داده شود. روز هاى 

 شکار باز و چرخ و شاهين بکار انداخته شود و در مجلس همايونشاه سرايند ان و
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نوازند ان هراتى چون حافظ صابر، حافظ دوست ، قاسم قانونى، استاد شاه محمدنامى ،و 

هزار  ٣٠استاديوسف کمانچه، حاضرباشند.در روز ورود همايونشاه در شهر هرات، 

سواره و پياده از او اسقبال کنند. بازار ها تزمين و  اق ها نصب و حمامها سسيد و مع ر 

وزنامچه اين وقايف رابا صورت مذاکراتى که در مجلس شود. کالنتر حسين هراتى ر

 ( ١٣« )همايونشاه بعمل مى  يد،بنويسد و به اصسهان ببرد.

با توجه به اين دستور شاه صسوى ميتوان ميزان درد و الم مردم هرات را براى   

تهيه اين همه سور و سات و بر پا داشتن محافل عيش و نوش شاهان و مهمانان ناخوانده 

نبا  کرد. زيرا اين مصارف  زاف بايستى فق  در هرات و از  رف مردم  ن تدارو است

ديده ميشد نه ازجاى ديگرى ونه از خزانه شاه  هماسب صسوى. شکى نيست که ده هزار 

نيروى جنگى ايکه شاه صسوى با همايون شاه براى اعاده قدرت و پيروزى بر برادرانش 

همراه با ساز وبرگ جنگى تدارو ديده شده است. همراه کرده بود، نيز از مردم هرات 

م( ١۵١٠ق= ٩١٦ميالدى شيبک خان ازبک و بعد در) ١۵٠٧اين درحالى بودکه درسال 

 شاه اسماعيل صسوى هست و بود مردم هرات را با شکنجه و اعدام بغارت برده بودند.

به بهرحال همايون پسر بابر با مساعدت دولت صسوی ايران توانست برقندهار رل

به دولت ايران وا ذار شد و قشون صسوى  ١٥٤٤حاصل کند وبر بآ وعده قندهاررا در

بسرکرد ى شهزاده مراد قندهار را تسليم شدند. اما بزودى اين شهزاده در قندهار 

(. ١٥٤٥در ذشت و همايون قندهار را به بيرم خان سپرد و سپاه ايران را رخصت داد) 

تا  نکه  ٠ين دو دولت ايران و هند دست بدست ميگشتاز  ن پس قندهار چندين بار در ب

شاه عباس دوم قندهار را براى  خرين بار مسخر نمود و ديگر سعى  ١٦٤٨در سال 

در  ١٧٠٩دولت بابرى هند براى دوباره بدست  وردن قندهار موثر واقف نشد و قندهار تا 

 ( ١٤تحت اشغال دولت صسوى باقى ماند. )

بيگانگان برافغانستان ، در ویيات رربى و جنوبى  در  ول دوره استيالى   

کشور سي ره دولت صسوى ايران توس  اردوى نيرومندى حسظ ميگرديد زيرا برساير 

عوامل محرکه قيام مردم برضد سل ه صسوى ، تعصب مذهبى افزوده بود.دولت صسوى 

دت قيام هرات و مقاومت اندخوى و قندهار و مستونگ )بلوچستان( را در کمال ش

باکشتارهاى دسته جمعى و تاراج خاموش نمود و از  ن بعد تا قرن هژدهم توانست 

 باچنين سياستى از مبارزات  زادى خواهانه مردم جلو يرى کند. 
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 ابدالیان از کجا و چگونه به هرات آمدند؟

( نام خود  شوند يا درانى چنانکه امروز به اين نام خوانده مى قبيله نيرومند ابدالـى )

شرخبون بن سره بن ، جد معروف قبايل  ا از فردى به نام ابدال يا اودال ابن ترين بن ر

خواهد به  = هپتالی مى جومى کلمات اپتل اند. پوهاند حبيبى، درقرينه پشتون اقتباس کرده

يا هپتالی، نام  Aptalريشه ابدال و اودال برسد.وی مينويسد که ريشه نام ابدال به اپتل

ميالدی می پيوند واين قبيله درباختروتخارستان  ۴٠٠ت  ريامی درحدود قبيله سسيد پوس

 ( 15دولت مقتدری تشکيل دادند.)

هرچند که اين کوشش پوهاند حبيبی از جانب برخى از پشتونهاى سختگير مورد 

« اودل، ابدل، اپتل، هستل» يرنام قبول نيست، مگرمحقآ افغانی محمد معصوم هوتک، ز

با توجه به نظريات مرحوم حبيبی مينويسد که:ريشۀ نام ابداليان به  ن قبيله  ريامی سسيد 

شناخته ميشوند.اروپاميان همين  هفتليا  Aptalاپتلپوست ميرسد که درتاريخ به نام 

پشتو در« خان»هپتاليان  ريامی را هونان سسيد ميگويند.)هون،هان( شکل متحول

است....اعراب اين قبيله را]هيا له[ ميگستند. تحقيقات تاريخی نشان ميدهد که اين  رياميان 

« پکهت، پشت»سسيد پوست بعد از ورود به افغانستان با قبايل قديمی تر از خود يعنی با 

ها مخلو  شده اند. زبان هستاليان هرچه که بوده، بعد از اختال  با پکتها ب ور کامل 

م( در باختر وتخارستان يک دولت ٤٠٠شده است. قبيله اپتل در حدودسالهای )« پشتو»

مقتدر تاسيس کردند وبا ساسانيان به نبرد پرداختندو کتيبه های شان درروز ان پيدا شده 

 (16« )است.

( )که ظاهراآ 17متذکره  برى )« هستالـى» يا« هيا له»بالفاصله بايد  ست که 

ه  نرابگونه هيا له و هي ال ، ضب  کرده اند و صورت کاتبان عربى زبان به اشتبا

اى از قبايل معروف  درست ونزديک به ريشه  ن، همان "يپتل چينى" است که نام قبيله

در  . ريايى بود که در اوايل ورود خود در شمال هندوکش، درتخارستان سکنى  زيدند

قبايل قديميتراز خود قرن پنجم  نها به جنوب هندوکش سرازير شدند و با اختال  در 

)پکتهای زابلستان( زبان خود را هرچه که بوده ، فراموش نمودند و پشتو را به عنوان 

زبان خود پذيرفتند. امروز بقاياى اين قبيله در تخارستان و بدخشان افغانستان بنام يستلـى 

 اند.   معروف

در تخارستان در قديم پادشاهان هيا له  »نگارد که  اکادمسين دکتور جاويد، مى

امراى باستانى کوشانى نيز يبغو لقب داشتند.  کردند و عنوان يبغو داشتند. و حکومت مى 
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چينى درفارسی ظاهرا ابدال شده است. هستاليان مذهب « yeptal» هپتل، هپتال، یپتل

بودامى داشتند و درزمان شاپور اول ساسانى جزو قلمرو ساسانيان بودند. شاپور در کتيبه 

« رتشت، نرسه را به عنوان شاه هند و سکستان و تخارستان معرفى نموده است.کعبهء ز

(18 ) 

اما به عقيده پوهاندحبيبی ،هپتاليان مذهب بودامی نداشتند ودرفتوحات اوليه خود، 

بسا معابد بودامی را ويران کرده اند و پيروان اين  مين راکشته اند.هيوان تسانگ هنگامی 

به افغانستان  مد، در ویيت  ندهاره بسامردم وشهزاد انی  م(۶٣٠هجری/ ٩که درسال) 

را ديد که به ترميم معابد خود مشغول بودند. واين تخريب معابد بودامی قبل از ورود او 

روی داده بود. ازمسکوکات بدست  مده از شاهان هپتالی درکابل وهده وريره معلوم 

اند و]تخريب[ بت زوريا زون] بدست  ميگردد که  نان دين برهمنی يا افتاب پرستی داشته

هجری[ در زمينداور وکشف معبد سوريا در خيرخانه،  ٣٣عبدالرحمن ابن سمره در

 (19حاکی ازرواج دين  فتاب پرستی درعهد زنبيل شاهان هستالی است.)

محقآ نامورانگليس بوسورت، ازمقاومت بقايای هستايان درتخارستان ومرزهای 

 طرخان نیزکمی، از خرين فرمانرواى بزرگ هپتاليان بنام هرات در برابر قشون اسال

ياد کرده، ميگويد: او ساليان درازى  رمان ايشان را زنده نگهداشت و مقاومت او هنگامى 

م(، خاينانه وى را فرو  رفت و نابودش  ٧٠٥ق)  ٨٦مسلم در  قتیبهپايان  رفت که 

با سپاه قتيبه درخلم، بغالن بادريسی  نیزک( داستان دليريها ورشادتهای 20) ساخت.

هجری ،يکی از صسحات درخشان وزرين  ٨۶وسمنگان وبادريس ومرورود درسال 

 تاريخ مقاومت مردم ما است.

 -لی -تی -بنابرتحقيقات پوهاندحبيبی، قبايل سسيدرنگ  ريامی نژاد که چينيان "يی

" يا "خيونيت Ephthalitesدو" ويونيان وروميان  نها را"افتهاليت 

Chionitesوپارسيان "خيون يا هون"Hon و"هون "Hun ودرزبان پهلوی وعربی "

ودری هيتال يا هي ل يا هيستال يا هيا له ياد کرده اند، از  سيای مرکزی ودريای 

ميالدی  ٣۶٠ موب رف واديهای شمال هندوکش تخار وباختر  ذشتند.... اين مردم درسنه 

ريان کوشانی خ رحمله ايشان را دانستند، از شمال بجنوب حرکت کرده بودند وچون کيدا

از ساسانيان کمک خواستند، ولی خود مقاومت کرده نتوانستند و به وادی  ندهارا پس 

نشستند. اما هپتاليان )که نام ايشان در يستل بدخشان تا کنون باقی است(، تا سال 

ی را به ميالدی باختر را کامالآ تصرف کرده و از اينجا ب رف ررب دولت ساسان۴٢۵
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خ ر انداختند. دراستقامت جنوب هندوکش، واديهای کابل و ندهارا و زابل را  رفتند 

 ودولت مقتدر هپتالی افغانستان را تشکيل دادند. 

هستاليان هم مانند کوشانيان وکيداريان وساکها با مردم بومی  ريامی نژاد 

نژاد و دارای فرهنگ  وپشتونهای اين سرزمين در ميختند. وچون خود هم  رياميان سپيد

 ريامی بودند، درافغانستان نژاد قوی ومقتدری را بوجود  وردند، که بينی های کشيده 

آ به جوانان قبايل رلجی وابدالی افغانی ميماند. ونام قبيله  وچهره های شاهان ايشان عينا

 ابدالی هم ازاين ريشه به نظرمی  يد.... 

ميالدی در  ۴٢٧نی بهرام  ور درسال نخستين تصادم قوای هستالی با شاه ساسا

وادی مرراب و مرورود رخ داد که درنتيجه سبب مرگ شاه هستالی  رديد وتاج مرصف 

برادرخود رابحيث نايب السل نه  در  نرسیاو را بهرام به  تشکده  ذرباميجان اهدا  و

ان که با هستالي ۴٣٨سرزمين هستاليان مقررکرد. بعد از بهرام  ورپسرش يزد رد دوم در

 -۴۵٧(  ميزيستند به نبرد پرداخت ولی شکست خورد وبعد فيروزاول )21در  القان)

م( برجايش نشست ودراين موقف رهبری قبايل هستالی را شخصی بنام اخشونواز) ۴٨۴

خوشنواز( بدوش داشت. اخشونواز با فيروزساسانی به جنگ پرداخت که درنتيجه شاه 

لمرو هپتاليان را در  القان محترم بشناسد و ساسانی شکست خورد و متعهد شد که ق

خراج  زافی نيزتا دوسال به دولت هپتالی ميپرداخت و پسر خود قباد را  ور  رو ان 

به دربار خوشنواز فرستاده بود. فيروز ساسانی برخالف اين تعهدات قبلی يک بار ديگر 

دش هم کشته برهپتاليان لشکرکشيد، و درجنگ دردشت های خراسان لشکرش تباه وخو

م( ودخترش بدست اخشونواز افتاد که او را به زنی  رفت. از  ن پس سل ه ۴٨۴شد)

 هپتاليان بر مرو رود تا هرات  سترش يافت و دولت ساسانی باجگزار ايشان  شت. 

مرحوم حبيبی می افزايد: درعصری  که پادشاهی هستاليان درسرتاسر  ريانا 

)اراضی بين رزنی تا سيستان( تمرکز يافتند. درکتيبه  لزاباستقراريافتند، قبايل ايشان در 

( Jauvla( يا جيوله)Jabulaهای کشف شده، شاهان هستالی )يا يستلی( خود را جابوله )

م( برقلمروی وسيعی که از ۵٠٠ -۴۶٠يعنی زابلی  سته اند. اخشنواز هپتالی بزرگ ) 

م راند و پس از او سال حک ۴٠مرزهای پارس تا ختن وچين وهند  سترده بود مدت 

ميالدی رويکار  ۵٠٠نام داشت که درسال  Turama پادشاه ديگر اين قبيله تورامانانا 

 مد. وی توجه خود را به هند مع وف کرد وپای تخت خود را شهر سيالکوت تعيين 

تزلزل نمود. در هند دو کتيبه از تورامانا هپتالی زابلی نام  ودولت  وپتای هندی را دچار

مهاراجه توره منه شاه هست که نام او را " ديگری دراکورا يکی در سهکر و برده که
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")شهنشاه توره من شاه زاولی( نوشته اند. بعد از تورامانا،پسرش مهيراکوی جاوله

Mahirakula  برتخت شاهی هپتاليان زابلی نشست ودر کتيبه  واليار هند درسال

با جنگها وخون ريزيهای  ۵۴۴يا ۵۴٢م(نامش ذکرشده است.سل نت مهيراکوی تا۵١٧)

هولناکی همراه بود که با شکست مواجه  رديد وبا مرگ او، دولت هپتالی ناتوان 

 (22م( مضمحل  رديد. )۵٧٩ -۵٣١وسرانجام درعصر خسرو انوشيروان )

را  زاولا رچه محققان امروزی، :»پوهاندحبيبی، به ارتبا  کلمه "زابل" مينويسد 

مرده  سته اند که اين سرزمين بنام ايشان)زابلستان( تسميه شده يکی از قبايل هستالی ش

ميالدی( که هنگام خروج هستاليان دراين سرزمين  ۴٠٠است واين کار بايد درحدود)

است، انجام يافته باشد، ولی من دليلی دارم که نام "زاول" قديمتر از قرون ميالدی است. 

ل: "زوب ملکا" است که ملکاهوزوارش حبيبی می  ويد که درخ  پهلوی، نام شاهان زاو

( مگر مرحوم حبيبی، توضيف بيشتری نداده 23 رامی"زاب شاه" يا "زابل خدای" باشد.)

که اين خ  مربو  به پهلوی پارتی يا اشکانيان قبل ازميالد است يا پهلوی ساسانی متعلآ 

يسی، برمی  يد که به قرن سوم بعد از ميالد؟ ولی ازاين تذکر دانشمند فقيد ايران سعيد نس

منظور وی ازتذکر خ  پهلوی، پهلوی ساسانی است. نسيسی مينويسد:"درسکه های اين 

ناحيه به زبان ورسم الخ  تخاری که از يونانی بيرون  ورده اند، نام وعنوان شاهان 

نوشته اند و به زبان وخ  پهلوی "زاب ملکا"  Shaho-Zabulaاينجارا،"شاهوزابوی 

ه کلمه "ملکا" هوزارش واز زبان  رامی است و در زبان های  مده و پيداست ک

 زابلايرانی"زاب شاه" بايد  ست. دراين صورت ترديدی نيست که اصل نام 

 ( 24" ضب  تخاری اين کلمه است.)زابل" بوده و"زابدرپهلوی"

از نظراين قلم،  يا وقتی که زابلستان ميگوييم، ميتوان از  ن اين ور برداشت نمود 

بلستان يعنی جايگاه "زاب ملکا"يا زاد اه شاهان ؟  درحالی که من قی تراينست که که زا

را نام قبيله يی از قبايل هستالی تخاری بدانيم و بعد زابلستان را جايگاه  "زاول" يا "زابل"

زيست  ن قبيله بشماريم، چنانکه مثالآ : زيستگاه قبيله بلوچ،را بلوچستان ميگوميم  و از 

کستان وازبک، ازبکستان، واز ترکمن، ترکمنستان، وازافغان، افغانستان تاجيک، تاجي

 وريره. 

به هر روی به قول حبيبی ،بقايای هپتاليان) يا ابداليان( تا عصر خروج عرب 

ونشر اسالم در زابلستان بودند وکتيبه های ايشان تا کنون در اروز ان،شمال 

عظيمی کنده شده نام شاه هپتالی به قندهارموجود است. در يک کتيبه که برروی صخره 
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" )بزرگ شاه زاول مهرزی( خوانده ميشودکه بگمان بگوس شاه زاول مهرزیصورت "

 (25ارلب همان مهيراکویخواهد بود.)

، به ارتبا  قدرت هستاليان در جنوب هندوکش ميگويد: کمابيش يک سده بوسورت

تالی جنوب هندوکش مانند تورامانا پيش از  مدن اسالم به افغانستان برخی فرمانروايان هپ

م ( قدرت بزر ی درشمال هند ساخته ۵۴۴ -۵١۵م( و ميراکوی)حدود۵١۵ -۴٩٠)حدود 

بودند. رفته رفته چنگ اندازی به شمال هند سست شد و در سراشيبی زوال قرار رفت، 

امادربخشهای جنوب و مشرق هندوکش فرمانروا يان هپتالی به صورت امرای محلی به 

ی خود ادامه دادند و چنانکه ديده ايم اين اميران لقب زنبيل )يارتبيل( داشتند. پيدا زند 

شدن اين لقب در دوره های ديرپايی ازخالفت معاويه تا هارون الرشيد و روز ار امرای 

آ لقب سلسله پادشاهی بوده نه نام "رتبیل"يا  "زنبیل"نخستين صساری نشان ميدهدکه ق عا

ارت بوسورت استنبا  ميشود که زنبيل شاهان متعلآ به قبايل ( ازاين اش26) شخصی.

"هستالی" يا "يستالی" بودند که بيش از دوصد سال با لشکرهای اسالمی در فاصله ميان 

کابل دست به مقاومت زدند و اهی با پرداخت حآ الصلحی به سرداران عرب،  -بست

ب ليث موفآ به فتف کابل هجری )که يعقو ٢۵٨شرشان را از سرمردم کابل کم و تاسال 

 (27وپخش دين اسالم به  نجا شت(،  نها استقالل خود را حسظ کرده بودند.)

پوهاندحبيبی، درتاريخ مختصر افغانستان ،درباره ابداليان بحث فشرده اما مغتنمی 

دارد ومينويسد: دردورۀ اسالمی اولين شخص معروف بنام )ابدال= اودال( ولد ترين ولد 

م ١٠٤٨هجری/٤٤٠ره بن، جد معروف قبايل درانی است که درحدود شرخبون ولد س

قبايل پشتون را درکوه سليمان بدور خود جمف کرده بود. وازنژاد وی ملک سليمان 

، قبايل افغانى را از کوه سليمان به وادى قندهار اسکان داد و در  خر زیرکمشهور به 

جانشين خود کرد و بعد  عمر خود ملک بارو پسر خود را در يک جر ه بزرگ قومى

سال  ٦٥از بارو، پوپل پسر ديگر زيرو، رياست قبيله را بدست  رفت و پس از 

سالگى در ذشت. بعد ملک حبيب پسر ملک پوپل جانشين پدر شد و  ٨٩رياست به عمر 

بامى زامى منسوب به اوست( رميس قبيله افغانى قندهار  رديدکه  پس از او ملک بامى )

م( رواب  دوستانه داشت. بعد از ١۴٨٨ -١۴۵١= ق ٩٠٠ -٨٥٥ لودى )با سل ان سکندر 

ملک بامى، ملک بهلول پسرکانى ولد بامى و سپس ملک صالف پسر معروف  پسر ملک 

 - ٩٤٧ بهلول رؤساى قبايل افغانى شدند. ملک صالف با دربار شيرشاه سورى 

)  سدوملک م( رواب  دوستانه داشت. بعد از ملک صالف، ١۵۵۴ -١۵٣٩هجرى)٩٦٠

جد بزرگ دودمان سدوزامى( برادر ملک صالف ، در يک جر ه قومى رياست قبايل 
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الدين افغانى و لکهارت، از  بقول سيد جمالسدوافغانى قندهار را بدست  رفت. ملک 

جانب شاه عباس اول صسوى نيز به عنوان رميس وکالنتراقوام ابدالـى قندهار برسميت 

م( مرکزخود را اررسان  ١٥٣٨هجرى/   ٩٤٥دو )متولد (  ملک س28شناخته شده بود.)

سالگى رسيد در يک جر ه قومى از  ٧٥قندهار قرار داد. ملک سدوف وقتى به عمر 

خان، کامران خان،  )يا مودود(، زعسران ميان پنج پسر خود:)خضرخان، مغدود

بهادرخان(پسر بزرگ خود خضرخان را به جانشينى خود منسوب کرد. خضرخان در 

م زند ى را بدرود  ست و بجاى او ملک مغدود يا مودود ١٦٢٦هجرى /  ١٠٣٦ل سا

قرار  رفت.ملک مودود بر خالف سياست پدرشان ملک سدو که رواب  حسنه با شاه 

جهان امپراتورى هند برخاست و با اقوام خود شاه  عباس اول داشت، به هوادارى شاه 

م کمک نمود و بنابرين، اين ١٦٣٧هجرى = ١٠٤٧جهان را در فتف قندهار در سال 

جهان به عنوان مرزبانان قندهار شناخته شدند. ملک مغدود و   برادران از  رف شاه

ميالدی به دهلی رفتند واز  ١۶۴٠( درسال کلید کامرانیبرادرش کامران)مؤلف کتاب، 

 (29جانب شاه جهان بگرمی استقبال شدند.)

رف شهر و ايالت قندهار، محتاج از  نجايى که دولت هاى هند وايران براى تص

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 جا ير)اراضى اهدامى مشرو ( و امتيازات ديگر، نسبت به خود متمايل ميساختند 

سپس دست به لشکرکشى ميزدند. در اين صورت پلۀ قدرت به نسف هريکى از  رفين و 

رقيب که مى چرخيد، دولت فاتف رؤساى قبايل هوا دار خود را مورد نوازش وحمايت 

قرار ميداد و قبايل مخالف خود را بوسيله خود قبايل افغانى سرکوب وتحت فشار و 

قرارميداد. واز اين  ريآ براى ادامه مزاحمت تا مرز تبعيد ازسرزمين  بامى شان 

حاکميت خود، دشمنى قومى را در ميان قبايل افغانى ريشه دار مى ساخت. متاسسانه 

رؤساى قبايل افغانى، نيزوقتى که مورد توجه و نوازش يکى از دول مقتدرهمسايه) ايران 

از همه به تصسيه اند و قبل  اند، ناخود   اه تيشه بر ريشه خود زده  يا هند( قرار  رفته 

 اند.   رقبای خاندانی و اهی خيل و تبارخود پرداخته

فرهنگ درهمين ارتبا  می نويسد: درنظام اجتماعی قبايل ابدالی ورلزامی که 

خصوصيت قبيلوی وفيودالی داشت،با وصف سل ه اجنبی اعضای قبايل ازخانها 

تامين ميگرديد. چون  وملکهای شان ا اعت ميکردند وارتبا  شان با دولت توس  خانها

مساعی دولت ايران برای ايجاد يک اداره مستقيم که باساختمان اجتماعی قبايل تصادم 
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ميکرد، به ناکامی منجر رديد، شاه عباس صسوی چنان مقرر نمود که حکام ايرانی 

اجراات شان را توس  رؤسای قبايل که بعد از اين کالن تر ناميده ميشدند، 

مربو  به ملک سدو نترقبيله ابدالی که نام او درتاريخ ثبت  رديده، اجرانمايند.اولين کال

عمال ايرانی را در رفتن شهرقندهار از ١۶٢٢عشيره پوپلزامی ميباشد. مشاراليه درسال 

دست عمال دهلی کمک کرد واز  رف دولت صسوی)شاه عباس اول( به عنوان رميس 

همدستی عليمردان خان حکمران صسوی قبيله ابدالی شناخته شد. چندی بعد عمال دهلی با 

ايران که از دولت مذکورروی برتافته بود،درتبانی با عليزاميها ويک قسمت از 

چون  ١۶۴٩پوپلزاميهای رقيب ملک سدو، موفآ شدند باز برقندهار تسل  يابند. درسال 

صسوی ها بازبرشهرچيره شدند، اينها از ترس انتقام جومی صسويان به هند رفتند واز 

 (30انب اورنگ زيب درملتان جابجا  رديدند. )ج

لکهارت،مورخ معروف تاريخ صسويان ونادرشاه افشار، در کتاب انقراض سلسله 

رلزامى ها براى نخستين باردر زمان سل نت شاه عباس اول ) » صسويه خود مينويسد که

زامى ها نيمه اول قرن هسدهم(کسب اهميت نمودند و پس از نکه ابداليها براثر فشار رل

ازحوالى قندهار مجبوربه تغيير محل به هرات شدند، قبيله دومين )رلزامى ها( در قندهار 

و زمينداور قدرت بالنسبه بيشترى کسب کردند، زيرا که رلزامى ها على الررم ايمان 

راسخ خود به تسنن، فرمانروامى صسويان را بر قندهار برمغوین هند، بديدۀ رجحان 

 ( 31« )ل  ن هم روش  زاد منشانه شاه عباس اول بود.مينگريستند و دلي

از ديد اه اين قلم ، اعمال سياست ت ميف و تسرقه بينداز دولت صسوى و تمايل 

بيشتر شاه عباس به حمايت ازرلزاميها، سبب فشاررلزاميها بر ابداليان شده بود واين امر 

خيزند و لشکرمغولی را علتی شد تا ملک مودود واقوامش به هواداری از شاه جهان بر

برای تصرف قندهار ياری رسانند.وباز همينکه دوباره دولت صسوی توانست قندهاررا به 

چنگ  ورد،  نگاه  دوباره ابداليان مورد فشار رقيبان افغانی  خود و نيز سرکوب عمال 

صسوی قندهار قرار رفتند و برخی از  نها مجبور به مهاجرت به هند ويا به فراه وهرات 

شدند. شاه عباس اول بگسته 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 فراه سکونت 

( مهاجرت يک چنين کتله عظيم 32)رسيد. هزار خانوار مى ٦٠داشتند، تعدادشان به 

انسانی بيانگر استبداد مذهبی رژيم صسوی است که توس  حکام مستبدی چون  ور ين 

م( وحمله وحشيانه او برابداليان تحقآ يافته بود. وچنانکه قبالآ از ١٧٠٩ -١٧٠۴درقندهار)
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ور به کوچ قول لکهارت اشاره شد،البته يک تعداد ازابداليان در زمان شاه عباس اول مجب

 کردن به حوالی هرات شده بودند. 

محقآ افغانی عبدالباری جهانی،از قول مؤلف  مجمف التواريخ مينويسد که: 

هجری قمری ازکوهستان کابل که مسکن اصلی  نهابود بنابر ١٠٠٠ابداليان درحدود سال 

 بعضی عوامل بيرون شده ودر حوالی هرات جابجا شدند.  نها در تابستان دربادريس

ودرزمستان در اوبه وشافالن درشرق هرات به امور مالداری مشغول بودند.  سته ميشود 

م( تعداد  نها در ١٧٢٢ -١۶٩۴که در زمان شاه سليمان  وپسرش سل ان حسين صسوی)

هزار خانوار می رسيد. سال ين صسوی  نها را به ديده قدر  ۶٠حوالی هرات به 

سل ان ميدادند.سال ين صسوی عين رويه را با  مينگريستند وبه سرداران اين قبيله لقب

 رلزامی نيز ميکردند ورميس قبيله  نها را سل ان خ اب ميکردند.

جهانی به حواله مجمف التواريخ می افزايد که در اواخرسل نت شاه سليمان 

صسوی،سردار قبيله ابدالی حيات سل ان ، با يک محصل حکمران هرات دعوا کرد ودر 

شد .حيات سل ان وبرادرش لشکرخان از ترس حکمران صسوی با  نتيجه محصل کشته

 (33پنج شش هزار اقوام خود  راهی ملتان شدند.")

 روایت مجمع التواریخ دو نکته قابل مکث وبحث است: در

درهيچ يک از منابف تاريخی افغانی ) با استثنای تاريخی احمدشاهی( چنين  -اول 

اصلی ويا فرعی ابداليان در  ول تاريخ بعد از  اشارتی نيست که کوهستان کابل،  مسکن

اسالم وحتی قبل از اسالم بوده باشد. دراين مورد مورخين افغانی از قبيل: فيض محمد 

کاتب، کهزاد، حبيبی، ربار، فرهنگ وپوهاند ميرحسين شاه وپوهاند علی محمدزهما 

اند. پس اين  وپوهاند کاکروريره هيچيک چنين نکته يی را در  ثار خود ذکر نکرده

آ از مورخين درباری صسوی بوده( بی اساس ورير  ادعای مولف مجمف التواريخ)که رالبا

قابل قبول است. بنابر نوشته پوهاند حبيبی که مبتنی براسناد تاريخی است، سال 

م( عهدفرمانروامی شاه عباس اول است. ودر عهدشاه عباس ١۵٩٣هآ م ابآ) ١٠٠٠

هار درتحت رياست ملک سدو زند ی ميکردند. و چنانکه در اول ابداليان دراررسان قند

فوق بدان اشاره شد، ملک سدو از  رف شاه عباس صسوی، به حيث رميس وکالنتر 

ابداليان شناخته ميشد و پس از ملک سدو پسرش ملک خضرخان به همان صست شناخته 

 ميشد.
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ليمان وشاه حيات سل ان پسرخدادادسل ان، معاصر شاه عباس دوم، وشاه س -دوم

سل ان حسين صسوی بنابرنوشته های پوهاندحبيبی،مقيم قندهار بود، نه ساکن هرات تا 

حکمران هرات  محصلی را عقب او بسرستد ودرنتيجه کشته شود.حيات سل ان چنانکه 

بعد تر خواهيم ديد، از  رف پسرعموی خود دولت خان که مردی پرقوت وپرنسوذی 

سين صسوی بود تحت فشار وبی مهری قرار رفت درعهد شاه عباس دوم وسل ان ح

ومجبور به ترو محل ومسکن خود از شهر صسا  رديد و با برادروکسان خود به مولتان 

 رفت.

پدر حيات سل ان ، خداداد سل ان وبرادرش شيرخان پسران خضرخان بعد از 

ه م(، رياست قبيل ١٦٤٣مرگ عموی خود ملک مودود)درجنگ با حاکم بابری هند درسال

ابدالی را بدست  رفتند. خداداد سل ان همان کسی  است که سعی کرد تا اختالفات قبيله 

زابل( از  ريآ تدويرجر ه های قومی  حل و  ابدالی را با قبيله رلجامی ساکن در قالت )

رميس قبيله رلجامى(  ) توخى  رواب  دوستانه برقرارکند. سرانجام او با سل ان ملخى 

تساهم وموافقت رسيد وحدود نسوذ وحکمرانى  رفين پل سنگى  رماب ها به  دراين جر ه

و جلدو واقف در پنجاه ميلـى شرق قندهار تعيين  رديد. بعد ازاين توافآ وی ساحه 

هاى کوه سليمان توسعه داد. دراين وقت  حاکميت خود را تا اراضى ژوب و بورى و دامنه

 ميلى شرق قندهار بود . ٣٠مرکز برادران سدوزايى عمومأ شهر صسا واقف در

پوهاندحبيبی می  ويد که: از دربار دهلـى به شيرخان برادرخدادسل ان پسر 

خضرخان لقب شهزاده داده شده بود. در حاليکه دربار صسوى نيز  نان را به لقب 

شناخت. باری شيرخان با حکمران صسوى قندهار در  ويخت و نه  )شاهزاده( مى  ميرزا

در"دربند کوژو" نابود کرد، بلکه وى پسرعموی خود يعنى حسين تنها قواى صسوى را 

خان)پسرمغدود( را نيز مغلوب و مجبور به مهاجرت به ملتان نمود که در ملتان از 

 رف اورنگ زيب )عالـمگير(، امپرا ور مغولى هند به  نها جا ير و اق اع اع ا 

ومظسرخان رکن الدوله   رديد. شجاع خان ابدالی درعصر احمدشاه و شريف خان ابدالی

درعهد تيمورشاه که به حيث ناظمان )يا حکمرانان ( ملتان مقرر بودند، از اویدۀ همين 

 (34حسين خان سدوزامی بودند. )

بعد از شيرخان پسرش سرمست خان و بعد ازسرمست خان پسرش دولت خان به 

ارس وهند،هردو عنوان مرزبانان قندهار شاخته شدند. قبالآ اشاره شد که دولت های ف

رؤساى قبايل افغانى را با اهداى القاب اعزازى و ارسال تحسه و هدايا و وعده هاى مقام 

و رتبه و جا يرو تيول و اق اع، نسبت بخود ت ميف ميکردند. چنانکه شاه عباس دوم 
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خان نوشته بود، وى  م به دولت ١٦٤٩/  هجرى١٠٥٩ايکه در اوايل سال   صسوى در نامه

ناه کوتوال قلعه قندهار خوانده و به تسويض حکومت يکى از بزر ترين ویيات را ايالت پ

( عين روش 35ممالک محروسه که در ايران و هندوستان نظير  ن نباشد وعده داده بود.)

را دربار دهلی نيز نسبت به خوانين افغانی بکار می بستند، چنانکه سل ان محمد 

ورنگزيب پسرشاه جهان امپرا ور هند را درانی)صاحب تاريخ سل انى( خود منشور ا

واين همان خانواده ايست که  (36در خانواده سل ان ملخى توخى م العه کرده بود.)

 قلمرونسوذوقدرتش از کالت زابل  تا رزنی  سترده بود. 

خان سدوزايى، همينکه خود را بحد کافی نيرومند ديد، سل ه و نسوذ خود  دولت 

خاندان سل ان ملخی توخی( تا رزنى و کوه هاى سليمان را)با دست اندازی برقلمرو

 سترش داد.  رچه مرحوم حبيبی از برخورد ميان دولت خان سدوزامی وجانشينان 

سل ان ملخی توخی برسراراضی رلزاميها سخن نمی راند، مگراز توسعه قلمرو دولت 

  مناسبات خان تا مرزهای رزنی وکوه های سليمان ياد  وری ميکند واين امردر شراي

قبيلوی ورقابت های دول همسايه بدون جنگ وخون ريزی کارممکنی به  -فيودالی

بدون ترديد دولت خان با قوت شمشير توانسته بود سل ه خود را برقلمرو  نظرنميرسد.

سل ان ملخی توخی توسعه بدهد،همانگونه که رلزاميهای در اواخر عهدشاه عباس اول 

 و نها را مجبور به مهاجرت به هرات کرده بودند. برقلمروابداليها تاخته بودند

دولت خان که از اين پيروزيها سرشار باده قدرت بود، يک رف برضد حکمران 

صسوى قندهار سر به شورش وبغاوت برداشت و دم از استقالل وخودمختارى زد و از 

 رف ديگر بنواعمام خود)حيات سل ان وبرادرش لشکرخان فرزندان خدادسل ان( را 

چنان تحت فشار قرار داد که  نها مجبور شدند از تمام مايملک موروثى خود دست کشيده 

خان   هزار خانوار ابدالـى راهى ملتان  ردند. حبيبی متذکرميشود که، دولت با تقريبأ شش

سدوزامی، مدت پنجاه سال برسرزمين وسيعی از قندهارتارزنی حکم راند و اقتدار 

ی، محمدزمانخان را فق  به قلعه قندهار محصور کرده  بيگلربيگی)والی( دولت صسو

 (37بود. )

فرهنگ، نيز از اقتدار دولت خان سدوزامی ياد کرده وعلت اختالل اوضاع قندهار 

خان سدوزايى کالنتر قبيله ابدالى که از   دولت:» را شورش دولت خان دانسته مى نگارد 

الى صسوى در قندهار سر باززد و احساد سدوخان با اتکاء بر نسوذ قومى از ا اعت و

  اوضاع در  ن من قه مختل  رديد. دربار اصسهان تصميم  رفت تا براى سرکوبى دولت

 ير و با انضبا ى در قندهار تعيين نمايد و يک نسر  رجى   خان حکمران سخت
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نومسلمان را بنام  مور ى و ختنک که به خشونت اخالق و قساوت قلب معروف بود 

انتخاب نمود. کمور ى که در نزد افغانها بنام  ر ين شهرت يافت در سال  براى اينکار

با لقب شاهنوازخان و عنوان بيگلربيگى يا حاکم اعلى با يکدسته قوا مرکب از  ١٧٠٤

 رجى و قزلباش به قندهار  مد و در صدد  ن شد که به نسوذ خانها و اميران محلى خاتمه 

هار قايم نمايد. اما چون در عين حال مرد داده، اداره مستقيم مرکز را در قند

خان  رح دوستى  محتال)محيل( بود، در مرحله نخست با سران ابدالى رقيب دولت 

خان هوتک معروف به ميرويس را از سران رلجايى مورد التسات قرار  ريخت و امير

 ( 38داد.")

خان   سُ ر ين که مردى  محيل و دورومى بود، همينکه به قندهار رسيد، ميروي

را که دراين وقت از شهرت ونام نيک درميان قبايل قندهار وبخصوص درميان رلزلميان 

خان و نابود  برخورداربود، مورد التسات قرارداد و توجه خود را براى بر انداختن دولت 

يى از افراد رقيب ازخود قبيله ابدالـى  را پيدا کرد و  اش بکار بست. او عده  کردن قبيله 

خان  عزت  لوح ) خان کمک خواست. متاسسانه اين رقيبان ساده   در  رفتارى دولت از  نها

 شام او به قلعه   هاى يک شب تاريک  ر ين را با سپاه خون ( در نيمه خان سدوزايى واتل

ميلـى شرق شهر قندهار( رهنمون شدند. نيروهاى  ٣٠خان واقف در شهر صسا ) دولت 

ه  نرا بشکستند و به قلعه داخل شدند.  ر ين بالدرنگ  ر ين قلعه را محاصره و درواز

هايى قشون   خان را به قتل  ورد و سپس پسرش نظر محمدخان را در زير سرنيزه دولت

زمان خان، با  خان و محمــد  خان، رستم  رجى سر به نيست نمود. دو پسر ديگر دولت

يان اقوام خود رساندند. استساده از تاريکى شب فرار کردند وخـود را به اررسان در م

ابداليان اررسان با ا الع از اين حادثه فورأ خود را مسلف ساخته و در صدد انتقام از 

 ر ين و سپاه او بر  مدند.  ر ين از اين وضف متوهم شده به مصالحه پرداخت و پسر 

خان، رستم را برياست قبيله برسميت شناخت و براى جلو يرى از بروز خ رات   دولت

ده بوسيله قبيله ابدالـى، محمدزمان خان)پدراحمدشاه( از رستم خان  رو ان خواست  و  ين

 رو ان( زير نظر باشد.  او را فوراآ تحت الحسظ به کرمان فرستاد تا  ور يررمل )

خان را نيزاعدام نمود. وسپس با زور   چهارسال بعد  ر ين با حيله و نيرنگ رستم

قه اررسان اخراج و در اراضی بين  رشک وفراه) سرنيزه تمام ابداليها را از عال

دردشت های بی علف بکوا(تبعيد نمود.ابداليها مجبوراآ در دشت های شورابک وبکوای 

آ در ویيت هرات وحدود اسسزار پراکنده شدند.  فراه به مالداری مشغول شدند و قسما

ا، اراضى  ر ين درعوض با رلجامی روش بهتر نمود و برای جلب دوستی رلزامی ه
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( و از اين  ريآ تخم 39م(.) ١٧٠٧ حاصلخيز ابداليان را به سران قبيله رلجايى بخشيد )

نساق و شقاق و دشمنى را ميان قبايل افغانى بذر نمود و بر تش دشمنی و رقابت رلجاميها 

 با ابداليها تا توانست رورن ريخت. 

زيستگاه اصلی خود ابداليانی که در اين وقت براثر سياست خشن دولت صسوی از

)اررسان وشهرصسا( محروم ساخته شده بودند ودرمربو ات هرات وسبزوارزند ی 

 هزار خانوار ميرسيد.  ۶٠ميکردند، به

هزار خانواده ابدالی درهرات درعهد شاه سليمان  ۶٠باری جهانی، ازموجوديت 

داد زياد می وروز ار شاه سل ان حسين اظهار تعجب کرده ميگويد که:ابداليان به اين تع

بايد در زمان  وینی به هرات کوچ کرده باشند و بايد کدام حادثه بزر ی رخ داده باشد 

 (40که اينقدر پشتونها از جا ومکان اصلی خود مجبور به نقل مکان به اينجا شده اند.)

هزار خانوار ابدالی در هرات،در اوايل قرن  ۶٠به باور اين قلم، حضور

لعاده است که هر دم دقيآ النظر را به تعجب وانديشه واميدارد ميالدی يک رقم فوق ا١٨

تا به علل يک چنين مهاجرت  سترده کتلوی ع ف توجه کند. به همين دليل، من به ياد 

سخنان محقآ صاحب نظرانگليس بوسورت می افتم ، که در راب ه با شمشيرکشيهای 

وتخارستان،مکث کرده  يکی از سرداران خون ريزعربی بنام قتيبه،درمرزهای هرات 

ياد ميکند و ميگويد: مقاومت  نیزک وازمقاومت  خرين فرمان رواى بزرگ هپتاليان بنام

م(، با قسم به قر ن ووعده امان به  ٧٠٥ق)  ٨٦مسلم در  قتیبهاو هنگامى پايان  رفت که 

وی ،خاينانه وى را فرو  رفت و نابودش ساخت. سپاهيان نيزو که متشکل از اقوام او 

ودند، بدون ترديد پس از نابودی رهبرخود، در شمال هرات يعنی در بادريس ونواحی ب

بایمرراب ونقا  ديگرسرسبزهرات به حيات روستامی و له داری خود ادامه دادند ودر 

قرن هژدهم يکجابا با ساير ابداليانی که از قندهار به نواحی هرات کوچ داده شده بودند، 

 خانواده رسيده بود. ر ده هزاتعداد شان  ويا به 

بگفته لکهارت، ابدالیانى که در اوایل قرن هیجدهم در هرات و فراه سکونت 

لکهارت، متذکرمى شودکه، رلزامى ها رسید.  هزار خانوار مى ٦٠داشتند، تعدادشان به 

براى نخستين باردر زمان سل نت شاه عباس اول کسب اهميت نمودند و پس از نکه 

ار رلزامى ها ازحوالى قندهار به هرات مجبوربه تغيير محل شدند، ابدالى ها براثر فش

قبيله دومين )رلزامى ها( در قندهار و زمينداور قدرت بالنسبه بيشترى کسب کردند. زيرا 

که رلزامى ها على الررم ايمان راسخ خود به تسنن، فرمانروامى ايرانيان را بر قندهار 
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و دليل  ن هم روش  زاد منشانه شاه عباس اول  برمغوین هند بديده رجحان مينگريستند

 ( 41بود. )

ا ر بشود به اين تذکر لکهارت باور کرد، ميتوان استنبا  نمود که اویآ ابدالى ها 

در زمان شاه عباس اول صسوى دراوايل قرن هسدهم ميالدى ازقندهاربه هرات هجرت 

ايران و هند ، مغوین هند را کرده اند. وثانياآ ابدالى ها برعکس رلزاميها درمنازعات 

بخا ر داشتن مذهب تسنن بر ايران شيعه ترجيف 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 مقصود خويش، رؤساى قبايل افغانى را از راه دادن رشوه و 

بخشش و وعده هاى دادن تيول و جا ير)اراضى اهدامى مشرو ( و امتيازات ديگر، 

نسبت به خود متمايل ميساختند و سپس دست به لشکرکشى ميزدند. در اين صورت پله 

قدرت به نسف هريکى از  رفين رقيب که مى چرخيد، دولت فاتف رؤساى قبايل هوا دار 

قبايل مخالف خود را بوسيله خود قبايل  خود را مورد نوازش وحمايت قرار ميداد و

افغانى سرکوب وتحت فشار و مزاحمت تا مرز تبعيد ازسرزمين  بامى شان قرارميداد. و 

از اين  ريآ براى ادامه حاکميت خود، دشمنى قومى را در ميان قبايل ا فغانى ريشه دار 

 مى ساخت. 

خان  توانست دولت قبالآ  اشاره شد که  ر ين در قندهار با تردستى و نيرنگ

ابدالـى را در شهر صسا دستگير و با پسرش به قتل برساند و بقيه عشاير ابدالـى را 

مجبور به فرار يا تبعيد به هرات و فراه و کرمان نمايد و اراضى متعلقه  نها را به سران 

ن شا اى را بر اثر از دست دادن مايملک قبيله رلجايى ببخشد و از اين  ريآ دشمنى قبيله

تر بسازد تا  دار تر و ريشه  اند، عميآ ايکه بعدها بر  ن اراضى دسترسى پيدا کرده به قبيله

 تر به ظلم و استکبارش بر مردم قندهار ادامه بدهد.  خود  سان

بعد از اينکه ديدند که قبايل رلزامی مقيم قندهار توانستند قبيله ابدالی در هرات 

د حاکم برسرنوشت خويش  ردند، به عبدهللا سل ه صسوی را از سرخود پس کنند وخو

خان پسرحيات سل ان درملتان پيغام دادند واز وی خواهش کردند تا به هرات  مده  

ورهبری  نها را برای  زادی از زيرسل ه صسويان متعصب وظالم بدست بگيرد و نان 

 نيز  مدند وچنين کردند. 

 قیام ابدالیان هرات برضد سلطه صفوى : 
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خان هوتکی استقالل  ميالدى، هنگامى که قندهار برهبرى ميرويس ١٧١٠در سال 

( که تحت فرمان 42هزارنسرى صسوى) ٢٥خود رااعالم کرده بود و در برابر سپاه 

خان با  هللا  رفت ، عبدا  مد، براى مقابله  ماد ى مى کيخسرو به سوى قندهار پيش مى

با سپاه ابدالـى که به کمک  خان از ملتان عازم هرات شدند و در  نجا  هللاپسرش اسدا

قشون صسوى عازم قندهار بودند، پيوستند. مگر پس از شکست سپاه صسوى توس  

خان که از تبارخان خيل بود و  هللادر هرات عبدا »خان،  نان به هرات باز شتند. ميرويس

 ورد وبا بيگلر بيگى ايرانى موسوم به  مقام اعيانى داشت، رياست ابداليان را بدست

خان شاملو همکار شد. اما بزودى رواب   نها به هم خورد و بنا بروايت  ـىعباسقل

جهانگشاى نادرى، حکمران ايرانى از نسوذ روزافزون و اقبال مردم به او به خوف افتاده 

 ( 43«. ) خان زندانى ساخت هللاو را با پسرش اسدا

لهم و خان و پسرش با مشاهده پيروزى رلزاميان م هللا لکهارت، بر نست که عبدا

خان که  مصمم شده بودند تا  نان نيز خود را از زير يوغ سل ه ايرانيان برهانند. عباسقلـى

از نيت و مقاصد ايشان   اه و متوهم شده بود، پدر و پسر را بزندان افکند.  ولـى نکشيد 

خان با استساده از  هللاخان و اسدا هللاکه در اردوى قزلباش هرات  شوبى به پا خاست و عبدا

ج و مرج از زندان فرار کرده و به ميان اقوام خود در کوه دو شاخ روريان در  ن هر

ررب هرات رفتند و  نها را براى قيام بر ضد سل ه صسوى تحريک نمودند. بزودى 

عشاير ابدالـى مقيم هرات و سبزوار و فراه  ماد ى خود را براى قيام ابراز داشتند. در 

 ورى اقوام خود بودند،  خان مشغول جمف هللاخان و پسرش اسدا هللاهنگامى که عبدا

ها و ابداليان  جعسرخان استاجلو، سردار جديدى که از دربار صسوى براى انقياد رلزايى

ماموريت  رفته بود، وارد هرات شد. وقتيکه قيام کنند ان به شهر نزديک شدند، 

اما جعسرخان استاجلو قواى خود را به ررض مقابله با  نان از شهر بيرون ساخت. 

ابداليان شکستى نابود کننده بر سپاه صسوى وارد کردند و بر اثر اسير شدن يا کشته شدن 

اهالى شهر از راه   ( سپس ابداليان به کمک44جعسرخان، سپاه قزلباش پا بسرار هادند.)

خانه وارد شهر شدند و تمام هوادران صسوى را اسير يا مجبور به فرار  برج معروف فيل

 و بجاى  نان، ابداليان ساکن سبزوار را جا زين ساختند. از شهر نمودند 

 ٢٦خان در تاريخ  هللاخان و پسرش اسدا هللاسان قيام ابداليان تحت رهبرى عبدا بدين

( اما  نان از 45ميالدى به موفقيت انجاميد. ) ١٧١٦هجرى م ابآ  ١١٢٩رمضان 

ى در هرات به اعالن پادشاهى خوددارى کردند و تنها به عنوان رميس عشاير ابدالـ

استقالل خود دوام دادند.بگسته لـکهارت، وقتى منصورخان حکمران مشهد از اين حادثه 
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  اه شد، با اردوى عظيمى  هنگ هرات کرد اما او و سربازانش سرنوشتى بهتر از 

خان جلو او را  رفت و پس از  هللاسرنوشت جعسرخان نداشتند. در محل روريان اسدا

ه او وارد  ورد و او خود را به مشکل تا مشهد رسانيد. نبردى مختصر شکستى سخت ب

چون خبر هزيمت منصورخان به  وش شاه سل ان حسين در اصسهان رسيد، شاه او را 

خان ترکمان ميرشکارباشى را در رأس قواى ده هزار  از مقامش عزل کرد و فتف علـى

در سپتامبر  عليخان به مجرد ورود به مشهد  نسرى بسوى خراسان اعزام کرد. فتف

ایت ضريف زيارت امام رضا را ذوب کرده سکه ضرب نمود  ٓم، مقدارى از زينت١٧١٦

الذکر  و ميان سپاهيان خود تقسيم کرد. سپس با تدارو توپخانه قوى در رأس اردوى فوق

( واقف در سه منزلـى  ياکوهسان به سوى هرات پيش تاخت. او و لشکريانش در کوسويه )

 خان تالقى  رديدند. هللاها به سرکرد ى اسدا لـىررب هرات با ابدا

خان و لشکريانش براى قشون صسوى جاخالـى کردند و  هللادر تصادم  رازين اسدا 

 بسوى هرات عقب نشستند.

خان به  مان پيروزى ق عى بر ابداليان بدنبال لشکر ابدالـى تاخت.  علـى فتف 

ايشان هنوز بدنبال مانده   خانههمينکه مقدارى از کوسويه بداخل هرات پيش رفتند و توپ

خان و لشکريانش نا اه رخ بر شتاندند و حمله هولناکى برقشون صسوى  هللابود، اسدا

خان از دم شمشير ابداليان  ذشتند و فق  عده  علـى نمودند. در نتيجه اکثريت سربازان فتف

شکست و هزار نسرى توانستند از  ن معرکه جان بسالمت برده، خبر  قليلـى از سپاه ده

خان را به مشهد برسانند. لکهارت با تأسف به حال سپاه ناچيز صسوى  علـى  نابودى فتف

هزار نسر ناچيزى خوانده شده؟( از نا  زمود ى فرمانده  ن سپاه نيز در  ن حادثه  ده )

ياد ور شده است، مگر عده جنگجويان ابدالـى را )که بدون شک کمتر از ده هزار 

دهد. در حاليکه ابداليان نيز تعليمات نظامى و حربى نديده بودند و  مىاند( بدست ن شده مى

 فق  از روى شجاعت و عزم به حصول  زادى خود اين پيروزى را بدست  ورده بودند. 

خان توپخانه دشمن را تصاحب کرده بسوى مشهد به پيشروى  هللادر هر حال اسدا

هد قليل و فاقد سالح یزم بودند.  ردد که هر چند مدافعان مش پرداخت. لکهارت متذکر مى

ها از محاصره  اما  نان رنج محاصره دو ماهه را برخود هموار ساختند. سرانجام ابدالـى

 ( 46دست کشيده و به جانب هرات رهسپار  رديدند. )

خان پس از  نکه تمام بادريس و بایمرراب و اوبه و شافالن وباخرز و  هللاسدا

تا حدود مشهد و اسسزار و فراه را زير سي ره ابداليان خواف و جام و لنگر واوزن را 
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در اين هنگام مير محمود پسر  »در ورد، از جانب پدر به حکومت فراه  ماشته شد. 

کرد و چنانکه قبأل اشاره شد، رقابت در بين دو قبيله  خان در قندهار سل نت مى ميرويس

ه قسمت بزرگ ابداليان را از ابدالـى و رلجايى ريشه عميآ داشت. از يکسو رلجاميان ک

خيز حوالـى قندهار خارج نموده و مقام رياست را بدواْ به همکارى  هاى حاصل زمين

عمال ايرانى و بعدبا از بين بردن  نها ضب  کرده بودند، حاضر نبودند از اين امتيازات 

ها که بعضى در هرات و برخى در اراضى بى  صرف نظر کنند. و از ديگر سو ابدالـى

بردند، هواى باز شت به قندهار و  حاصل فراه )بکوا( و کرمان در نيمه تبعيد بسر مى

وادى شاداب رود اررنداب را در سر داشتند، بديهى است که در اين حال تصادم بين اين 

شان بر تضاد منافف اقتصادى  بقه حاکم قرار داشت امر حتمى بود  دو عنصر که مخالست

توانست از  ن جلو يرى نمايد.  و دولت ايران نمىو حتى خصومت و تهديد مشتر

موضوع فعلـى منازعه شهر و من قه فراه بود که ابداليان در  ن جا زين بودند. اما شاه 

 محمود هم به  ن نظر داشت. 

بایخره تالقى هر دو قبيله در قريه دیرام در کنار خاشرود رخداد و در ضمن  ن 

را از تن هللا ـى به قتل رسيد. و محمود هوتکى سر اسداخان سرداریيآ قبيله ابدال هللاسدا

جدا کرده نزد شاه حسين به نشانه ا اعت از او فرستاد و شاه به او لقب حسينقلـى 

 ( 47«.)بخشيد

هجرى  ١١٣٢تاريخ اين حادثه را  (48مرحوم ربار در کتاب احمدشاه بابا )

( و محاسبه ٥٣ص يخ )التوار م ضب  کرده که م ابآ است با ضب  مجمف  ١٧١٩م ابآ 

هجرى بدست  مده است. با  ١١٣٢ايکه به  ن مناسبت  سته شده است و نتيجه  ن  مصرع

خان در هرات، رقابت شديدى در بين هردسته ازبنوا عمام سدوزامى  هللاز ميان رفتن اسدا

خان سدوزامى،  بر سر حکمرانى  ن ویيت  راز شد. يکى از اين دو دسته، پسران دولت

آ عشاير ابدالـى قندهار بودند که به تحريک  ر ين در شهر صسا دستگير و به رميس ساب

تر عشاير ابدالـى  خان پسر حيات سل ان، کالن هللاقتل رسيده بود و ديگر ى جانشنان عبدا

 مقيم ملتان. 

خان پير از  رف محمدزمانخان سدوزامى  هللا نويسد که سر انجام عبدا لکهارت مى

( در حاليکه ربار مدعى است 49ير و بزندان سپرده شد.)مورد حمله قرار  رفت و اس

ديد ديگر از دست  خان الکوزامى که يکى از روساى بزرگ هرات بود، مى که عبدالغنى

خان دل شکسته کارى ساخته نيست. لهذا به ساير روساى جر ه قومى پيشنهاد هللا عبدا

شنهاد کرد. جر ه انتخاب رميس جديدى را نمود و ضمنأ زمانخان را یيآ اين کارپي
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( بحيث رميس  پدر احمد شاه هرات هم به انتخاب زمانخان رأى دادند و در نتيجه او )

خان که مرد یيآ و فعالى بود تمام قواى ملـى هرات را با هم  ( زمان50 انتخاب شد. )

صسوى خود را  ماده   متسآ ساخت و سپس براى دفف هر  ونه لشکرکشى از جانب دولت

گذشت که سردار ديگرى براى مقابله با اوضاع هرات از اصسهان روانه کرد. ديرى ن

خان ترکمان، داروره اصسهان بود. او پس از تهيه سپاه و  قلـى شد. اين سردار، صسى

خان در خراسان ابتدا شورش  قلـى توپخانه مهجز رهسپار خراسان  رديد. صسى

س براى سرکوبى قيام ابداليان هاى يموت و کردهاى  ن نواحى را فرو نشاند و سپ ترکمن

خان به پيشواز دشمن  بسوى هرات حرکت کرد. قواى ابدالـى به سرکرد ى محمدزمان

خان نشست. وقتى سپاه ايران به  ن محل  قلـى شتافت و در کافر قلعه به انتظار ورود صسى

نگ ( اما همينکه ج51). وارد شدند، تعداد نها بگسته السنستون دوچندسپاه ابدالى بود

 رازشد تيراندازان ماهر ابدالـى تلسات سنگينى بر دشمن وارد کردند و پس از حمله شديد 

خان چون ديد شکستى جبران  قلـى خان را از پيش برداشتند. صسى قلـى خود، قواى صسى

ناپذير بر لشکر او وارد  مده بدون  نکه کارى از پيش برده باشد، پس مرگ را بر ننگ 

 ( 52برعراده باروت قرار داد و  ن را  تش زد و ق عه ق عه شد. )ترجيف داده خود را 

لکهارت تاريخ وقوع اين حادثه را متذکر نشده، اما پوهاند حبيبى و جى، پى، 

ميالدى در کافر قلعه )که  ١٧١٩هجرى برابر  ١١٣٢تيت، وقوع اين جنگ را در سال 

 ( 53اند. )  ويند( نشان داده اسالم قلعه مى امروز 

ال محمد زمان خان پس ازاين پيروزى برسپاه صسوى، تا دوسال و پنج ماه بهرح

م  ١٧٢٢هجرى =  ١١٣٥ديگر به کمال شکوه و   را مى در هرات حکومت کرد و بسال 

خان به هواى  خان، محمد هللاز دنيا چشم پوشيد. با مرگ محمدزمانخان، پسر عبدا

مى به حکمرانى هرات برداشته حکمرانى قدم در ميان  ذاشت و بر  بآ فيصله جر ه قو

 (. 54شد. )

اما محمد خان  ورى ستمگر از  ب در مد که ابداليان او را کنار  ذاشتند و 

خان را بجاى او برياست و حکمرانى هرات  زمان ذوالسغارخان پسر بزرگ محمد

خان به عزم  هللاخان پسر ديگر عبدا م، رحمان ١٧٢٤هجرى = ١١٣٧برداشتند. در سال 

خان در مقام معارضه بر مد،  پدر خود از ملتان وارد هرات شد و با ذوالسقارخونخواهى 

 لبانه را موجب تضعيف قدرت قبيله خود  هاى قدرت اما چون ابداليان اين کشمکش

دانستند، سرانجام جر ه مى داير کردند و در  ن فيصله بعمل  وردند که ذوالسقارخان  مى
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يارخان پسر هللاکومت فراه  ماشته شوند وابحکومت باخرز ورقيب او رحمان خان بح

 م(.١٧٢٦هجرى =١١٣٩خان بحکومت هرات مقرر ردد) هللا ديگر عبدا

يارخان بزودى مورد ادعاى ذوالسقارخان که مردى شجاع و هللا اماحکومت ا 

متهورى بود، قرار  رفت و ابداليان مجددأ براى  نکه مبارزه بخا ر قدرت را مهار 

يارخان را به ماروچاق  هللاپرداختند و در نتيجه ابزنند، به تدوير جر ه قومى 

( وامور هرات توس  يک شوراى 55خان را به فراه فرستادند. ) )بایمرراب( و ذوالغقار

 ريش سسيدان قومى پيش برده مى شد. 

هجرى هرات مورد تهديد نادر افشار قرار  ١١٤٠م= ١٧٢٧تا  نکه در سال 

ند جلو نادر را بگيرند و او را وادار به  رفت.  ر چه ابداليان مقيم هرات توانست

شود که نادر افشار از جنس مردان ديگر ى است که تا  نشينى نمايند، اما معلوم مى عقب

بارخان را از بای  هللاهرات را مسخر نکند، از عزمش بر نخواهد  شت. بنابر اين ا

 ند. مرراب و ماروچاق مجددأ به هرات خواستند و او را بحکمرانى خود برداشت

ميالدى يوغ سل ه صسوى را از  ردن  ١٧١٦بدين سان ابداليان هرات در سال 

برداشتند، ليکن شواهدى در دست نيست که نشان بدهد در  ن موقف  نان جز استقالل 

مى خويش هدف ديگرى داشته بوده باشند. فکر افغانستان متحد و مستقل  محلـى و عشيره

ه به اين انديشه افتاد و  ن را به مرحله عمل سى سال ديگر وقت یزم داشت و کسى ک

  ذاشت احمدخان، برادر جوان ذوالسقارخان ابدالـى بود. 

 

 مقاومت ابدالیان در برابر نادرافشار: 

نادر که مي ديد شاه اشرف در شمال ايران مصروف جنگ با  ١٧٢٧در سال 

جدا و دور از  هاى مستقل قندهار و هرات هر کدام ترکيه و روسيه است و هم حکومت

 ى ميکنند و در ميان  نها خصومت قبلى نيز وجود دارد، از اين اختالفات داخلى  هم زنده

حکومات افغانى استساده کرده، همراه شاه  هماسب بر هرات حمله کرد. در قدم اول 

يى از ابداليان هرات بودند، در محاصره  هاى سنگان وبهدا دين را که اهل  نها شاخه قلعه

 اهل سنگان به دفاع شديد پرداختند.   رفت.

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 )واقف در هسده ميلى جنوب 

مودند، رربى سنگان( خود را براى نبرد با نادر  ماده کردند و از هرات تقاضاى کمک ن
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ها بيارى  نها شتافتند و سپس در برابر  هزار از ابدالى هشت -در نتيجه در حدود هست 

نادر و لشکر او در حوالى سنگان )واقف در چهل ميلى مغرب سرحد فعلى ايران و 

ها سرانجام   رايى کردند. در نبردهاى که بين  رفين واقف شد، ابدالى افغانستان( صف

نشينى شد و به  در وارد کردند تا جايى که نادر مجبور به عقبضربت مهلکى به قواى نا

 (. 56مشهد باز شت )

 ورى وسايل  م( مجدداآ نادر بعد از فراهم ١٧٢٩هجرى )سوم مى ١١٤١در شوال 

کشى از مشهد باتساق  هماسب بعزم تسخير هرات حرکت کرد.افغانهاى ابدالى که  لشکر

 رفف اختالفات پرداختند. از قصد حمله دشمن   اه شده بودند، به 

رؤساى که در اين وقت براى به دست  رفتن قدرت و زمام امور هرات 

خان پسر بزرگ  خان ابدالى و ذوالسقار يارخان پسرعبدهللا ميکوشيد، عبارت بودند از هللا

يارخان به حکومت هرات و به  خان. سر انجام هللا خان و برادر ارشد احمد زمان محمد 

مده ابدالى منصوب و رقيب او ذوالسقار خان به حکومت فراه انتخاب رياست قواى ع

  رديد. 

خان از هرات بسوى شمال رربى باستقامت کافر قلعه  يار قواى هرات بسردارى هللا

ها  پيش رفتند. دو لشکر در نزديکى کافر قلعه بهم رسيدند و در اين جا بود که ابدالى

قليخان در ده سال قبل شکست  را بسردارى صسىها  خان، ايرانى بسرماندهى محمد زمان

ها در يکى از حمالت خود صسوف پياده نظام ايران را  داده بودند.جنگ  راز شد و ابدالى

از هم متالشى ساخت. ولى قواى سواره نظام نادر حمله شديدى بر افغانها کردند و يکى 

خان ابدالى خود را به  ناز سرداران ابدالى به هالکت رسيد. در اين  يرودار حاجى مشکي

نادر نزديک کرد و با نيزه ضربتى بر نادر حواله نمود که پاى راست نادر از اين 

 (. 57ضربت زخمى شد )

ها به هريرود عقب نشينى کردند و سپاهيان نادر  نها را دنبال  روز بعد ابدالى

جنگى واقف در شصت ميلى شمال رربى هرات(   کردند. در بيرون کوسويه )ياکهسان

سخت ديگرى در رفت که اينبار هم پيروزى نصيب قشون نادر شد. قواى ابدالى مجدداآ 

 ماده نبرد شدند و در دهکده ربا  پريان در شش ميلى شمال هريرود جنگى هولناو 

ديگرى در رفت که تا ظهر ادامه يافت و از هر دو  رف  روهى کشته شدند، بایخره 

تا چهل و هشت ساعت بعد که  وفان باد جريان داشت،  ها به شهر عقب نشستند و ابدالى

خان قرار شد با نادر صلف کنند ولى نادر اصرار  يار هللا جنگ ديگرى واقف نشد.جانب
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خان با قواى  خان خود را تسليم کند. در همين موقف خبر رسيد که ذوالسقار يار ورزيد که هللا

نادر با ا الع از اين خبر عده از  مسلف و تازه دم خود از فراه به کمک هرات ميرسد،

قشون خود را براى جلو يرى قواى ذوالسقار خان به شهر، مامور کرد و خود با عمده 

قوايش در محله شکيبان واقف در بيست و پنج ميلى ررب هرات موضف  رفت 

اى خان مجدداآ خود را بر يار خان پيوست و هللا يار (.قواى فراه نيز شبانه به اردوى هللا58)

خان بر اردو اه نادر حمله برد  نبرد  ماده کرد. همينکه  تش نبرد  رم شد، قواى ذوالسقار

يى از هر دو  و باروبنه قشون نادر را به رنيمت  رفت. جنگ تا شام ادامه يافت و عده

ها در  رفت ولى سرانجام درهاى شهر   رف متخاصم کشته شدند، چند جنگ ديگر بوقسه

پيمايى از روى صلف بروى   هزار نسر سرباز ايرانى و دو ماه راه ههرات به بهاى خون س

 ( 59يارخان مجدداآ به حکومت  نجا ابقاء  رديد. ) نادر  شوده شد وهللا

 

 طغیان ذوالفقار خان و دومین حملۀ نادر بر هرات: 

خان در دفاع از هرات اعتبار و حيثيت ملى او را در نظر  اشتراو فعال ذوالسقار

خان از  يار ات و به خصوص  ايسه ابدالى دو چندان بای کرد. تا  نجا که هللامردم هر

خان در ميان  ايسه ابدالى، بر جان خود ترسيد و روزى از  افزون ذوالسقار اعتبار روز

ميالدى( به بهانه شکار از هرات بيرون  ١٧٣٠هجرى ) ١١٤٣روزهاى تابستان سال 

خان نوشت که چون قصد  يى به عنوان ذوالسقار امهشد و چون در حدود کافر قلعه رسيد، ن

 رفتن انتقام خون پدر خود را از تو دارم، اينک من به مشهد ميروم و نادر را از قصد 

 ( 60 غيان تو بر ضد او   اه ميکنم و اردوى  رفته بر تو حمله خواهم  ورد. )

اهيم خان در اين هنگام نادر مصروف جنگ در  ذربايجان بود و برادرنادر ابر

يارخان از  خان بگرمى پذيرايى کرد و چون از زبان هللا يار الدوله در مشهد از هللا ظهير

 خان بر ضد نادر   اه شد. به تحکيم برج و باروى مشهد پرداخت.  ظغيان ذوالسقار

هزار نسر به  ٨خان در راس  هجرى ذوالسقار ١١٤٣در اوايل ماه محرم سال 

خان برادر نادر را درتمام نبردهاييکه در بيرون مشهد  هيم رف مشهد پيش راند و ابرا

 ( 61در رفت منهزم ساخت. )

خان در سمت )کوه سنگين( به جنگ ميدان اقدام کرد.  در يکى از روزها ابراهيم

خان با حمالت تند قلب سپاه او را در هم شکافت و  قشون افغانى برهبرى ذوالسقار

ان زخم برداشت. قشون افغانى با يک حمله عمومى قوماندان سپاه تسنگدار دشمن باقرخ
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سپاه مخالف را از پيش برداشت و به تعقيب پرداخت.پياد ان سپاه ايران از ترس و هول 

خان توانست خود را به  ها انداختند و از بين رفتند فق  ابراهيم بسيار ارلب خود را در چاه

خان شهر مشهد را در  ( ذوالسقار62ها را بر روى مهاجمين ببندد. ) شهر برساند و دروازه

 محاصره شديد کشيد. 

رضا قلى ميرزا  ١١٤٣محمد کاظم مينويسد که در ختم جنگ روز سيزده محرم 

هاى سريف السير  يى به نادر نوشتند و  ن را به وسيله پيک پسر نادر و بزر ان مشهد نامه

ن چندين شب پى هم در خا بآذربايجان فرستادند و از ا و کمک خواستند.قواى ذوالسقار

ا راف قلعه مشهد  شت زدند تا راه دخول و يا حمله بر  ن را دريابند ولى هيچ چيزى 

دستگيرشان نشد، روزى افرادى را در ا راف قلعه دستگير و از  نها جوياى راه حمله 

بر شهر شدند. در نتيجه معلوم شد که اهل شهر در انتظار ورود نادر دقيقه شمارى دارند 

خان  اند. ذوالسقار هاى چابکى از موضوع به نادر ا الع برده ه روز شده که پيکو د

موضوع را با بزر ان لشکر در ميان  ذاشت، سرانجام فيصله بعمل  مد که عجالتا به 

هرات بر ردند، بالنتيجه قشون ابدالى براه افتادند و به زودى به هرات رسيدند و در 

برج و باروى هرات پرداختند. نادر وقتى از موضوع  العمل نادر به تحکيم انتظار عکس

خان و حمله قشون ابدالى بر مشهد م لف شد، به مشوره با بزر ان نظامى   غيان ذوالسقار

خود پرداخت، در نتيجه تصميم  رفته شد که هرچه زودتر بايد به مشهد بر ردند. نادر با 

 (. 63يک منزل ميکرد )سپاه خود به مشهد بر شت و ميگويند هست منزل راه را 

ميرزا رسيد و  وقتى نادر در حدود اصسهان رسيد، پيک ديگرى از جانب رضا قلى

خبر ترو محاصره مشهد را باو داد. نادر قدرى  رامش يافت. ومدتى باستراحت پرداخت 

و سپس دوباره راه خراسان را در پيش  رفت. وقتى به مشهد رسيد به برادر خود 

داد که باستقبال او بيرون نيايد وای کشته خواهد شد، ابراهيم خان به خان اخ ار  ابراهيم

ابيورد رفت. نادر وارد مشهد شد و با ا الع از موضوع  نهايى را که در نبرد با قواى 

ابدالى از خود ضعف و سستى نشان داده بودند، توبيخ نمود و  نهايى را که فرزندان يا 

 دیسا نمود. پدران خود را از دست داده بودند، 

هاى خود بر ردند و تا  يى از سپاهيان خود را رخصت داد تا به خانه نادر عده

کردن شورش قبايل، ايرسارى،  ميتوانند اسپان خود را فربه کنند. سپس براى خاموش

 ( 64ترکمن تکه، يموت و ساروق رهسپار ابيورد و مرو شد. )
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 ذوقه و علوفه کافى براى  کردن قبايل ترکمن، نادر دستور داد پس از خاموش

هزار نسرى نادر به جانب  ٣٦کشى بر هرات تهيه  ردد. با تهيه  ذوقه کافى لشکر  لشکر

 ( 65هرات به حرکت افتاد. )

وقتى اردوى نادر به خواف رسيد نادر قشونى بسرکرد ى محمد بيک مروى 

يزد و کرمان نوشت خان افشار، حاکم  يى هم عنوانى امام ويردى بسوى قاين فرستاد و نامه

و بوسيله پيکى  نرا بکرمان فرستاد تا با قواى خويش در قاينات به محمد بيک مروى 

 بپيوندد و از  نجا بعزم فراه حرکت کند. 

خان ا الع يافت که نادر با ارودى عظيم خويش بسوى هرات  هنگامى که ذوالسقار

ر سکنى داشتند، به شهر کوچ  يد، تمام اقوام ابدالى را که در محالت ا راف شه پيش مى

داد و پس از استحکام یزم 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. 

 ى نبردهاى نخستين که در محل جوى نقره نزديک کهسان در رفت قواى 

خان )قسم به  ت زيادى داد، زيرا به قول محمد کاظم، لشکر ذوالسقارخان تلسا ذوالسقار

 ونه  صيغه  الق ياد کرده بودند که تا جان در بدن دارند از رزم رو نگردانند( بدين

قشون ابدالى که حمله را اول  راز کرده بودند بدون ترس و هراس از مرگ خود را تا 

اشت رسانيدند، در اين هنگام توپخانه نادر بيست قدمى نادر که در قلب سپاه خود قرار د

به صدا در مد و در ظرف نيم ساعت هست تا هشت هزار نسر افغانى را به خاو و خون 

انديشه از کشته شدن ننموده در جنگ    ايسه افارنه»کشانيد. محمد کاظم ميگويد که 

 ( 66«. )تر ميشدند حريص

هزار تلسات کشته و  از دادن بيستخان بروايت محمد کاظم، بعد  سرانجام ذوالسقار

نشينى شد و به شهر باز شت. و به سربازان خود دستور داد که  زخمى، مجبور به عقب

تا  خرين رمآ از شهر دفاع نمايند. نادر نيز با اردوى خود از جوى نقره حرکت کرده 

جانب شاه  بسوى پل ماین براه افتاد. اما هنوز نادر به پل ماین نرسيده بود که پيکى از

خان خبر  ورد که دوازده هزار نسر سپاه قندهار به کمک  حسين هوتکى به ذوالسقار

بار، پيک ديگرى  ها به زودى وارد هرات خواهند شد. همزمان با اين خبر مسرت ابدالى

خان ابدالى)که برادر ذوالسقارخان خوانده شده( و حاکم فراه بود، وارد  از جانب عليمردان

ر  ورد که هشت هزار نسر سپاه از فراه نيز به زودى وارد شهر خواهند هرات شد و خب
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شد. از اين اخبار سران و قشون ابدالى  بل مسرت نواختند و براى يک جنگ خونين 

 ( 67 ى  ردتند. ) ديگر  ماده

خان ناصرى با سه هزار نسر سوار  مرحوم ربار مينويسد که در چنين وقتى سيدال

از قندهار وارد هرات شد. اين افسر مشهور درتاريکى شب حمله و پياده به کمک هرات 

هولناکى بایى قشون نادر وارد  ورد که بر اثر  ن اردوى ايران سراسيمه شد و تلسات 

بسيارى داد. نادر مجبور شد از جنگ ميدان به س ف مرتسف )تخت صسر( پناهنده شود. 

قشون هرات و قندهار ٠بدفاع پرداخت يى از تسنگداران تشکيل کرد و  نادر در اينجا حلقه

دو روز ديگر دشمن را زير ضربات متوالى قرار دادند. ولى ژاله شديد باريدن  رفت و 

 جنگ متوقف شد. 

يى تشکيل داد و از روسا تعهد  خرين را  رفت  خان در داخل شهر جر ه ذوالسقار

و عمومى اقدام کرد. که جنگ تا  خرين حد توان دوام داده شود. سپس به يک حمله شديد 

نادر بسيار کوشيد که در زير شليک توپ و تسنگ از اين حمله جلو يرى کند ولى ممکن 

 نشينى کند.  نشد و مجبور  رديد بار ديگر عقب

افغانها بزودى قلعه )ساق سلمان( را مرکز ثانوى قرار داده و از  نجا اتصای 

نادر مجبور شد که به حمله عمومى و   شتند، کوفتند و بر مى بایى دشمن ميريختند و مى

قا ف بپردازد. پس با توپخانه پيش  مد تا کارى از پيش ببرد مگر کار ر واقف نشد. قشون 

 باد در رفت. ولى توپخانه دشمن  هرات به حمله جديدى دست زد و جنگ از قريه شمس

زيرا  اين تلسات واقعاآ سنگين بود، .سه هزار نسر مهاجم افغان را روى هم ريخت

 ( 68 ورترين افراد قشون افغانى از بين رفته بودند. ) جنگ

نبرد بعدى در پوزه کسترخان در بيرون شهر رخداد که از هر دو  رف  روهى 

در اين روز نيز حربى در نهايت صعوبت دست »نويسد که:  کشته شدند. محمد کاظم مى

بداليان( از روز پيشتر قدم داد و از  رفين بسيار عرصه تيغ  رديدند و باز مخالسان )ا

استوارتر نموده پاى مردانگى داشتند چه در برابر عيال و ا سال خود که از بایى بروج 

نهادند و چون   ير ايشان شده به نقد جان اعتبارى نمى کردند ريرت دامن قلعه نظاره مى

. «شاهد  فتاب در نقاب حجاب مخسى  رديد هر دو  رف به معسکر خود عودت نمودند

(69 ) 

سومين نبرد نيز به همان سختى روزهاى اول دست دادکه سرانجام قواى 

نشينى بسوى شهر شدند. و  خان بعلت نداشتن توپخانه مجهز مجبور به عقب ذوالسقار
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بالنتيجه نادر با قشون خود پل ماین را لشکر اه خويش قرار داد و دستور داد محالت 

ند و براى قشون  ذوقه و علوفه تهيه کنند.در چنين ا راف شهر را تا اوبه و شافالن بچاپ

وضعى خان بزر ى با سه هزار مرد مسلف وارد هرات شد و عوض دوست به دشمن 

پيوست. اين شخص همان دیورخان تايمنى بود که با قشون نادر قبال رزم کرده و منهزماآ 

اه حسين هوتکى بدربار قندهار رفته بود و در  نجا معزز ميزيست. ولى اين شخص از ش

رنجيده و در صدد انقراض دولت او بر  مدبود. چون خودش از اجراى چنين کارى 

عاجز بود نادر افشار را انتخاب نمود.  سته ميشود دیور خانه دخترى زيبا روى داشت و 

خان به اين خويشى راضى نشد و  شاه حسين ميخواست او را بزنى بگيرد مگر دیور

د و سپس از بيم انتقام شاه حسين به هرات فرار کرد و با اقوام دختر را بکسى ديگر دا

خان بدشمن نادر را بيشتر  خود که از رور فراهم  ورده بود به نادر پيوست. اتصال دیور

 ( 70تقويت نمود. )

ق شهر را شديداآ در محاصره  رفت و دستجات ١١٤٤م=١٧٣١نادر، در رازسال

ساخت تا احدى را نگذارند که به شهر وارد يا  قشون خود را بر نقا  حاکم شهر موظف

هزار عسکر خود را براى حسظ سنگر نقره در ررب  از شهر خارج  ردد. چنانکه ده

شهر وده هزار نسر براى حسظ سنگر نا هان و ماین در جنوب شهر و ده هزار نسر براى 

يان حسظ سنگرهاى شرقى شهر بگماشت و خود در قريه اردوخان سنگر  رفت. سپاه

 نادر مواشى مردم را که به چرا بيرون ميبردند رارت ميکردند. 

همه روزه رازيان ظسر انجام در هنگامى که جماعت »محمد کاظم مينويسد که: 

 وردند. چون شاهين و  افارنه مواشى و ارنام و دواب خود را به قصد چرا بيرون مى

تاخت و معاودت مينمودند و از  سنقار از يمين و يسار در مده اسپ و شتر و  وسسندان را

 نجا نب نيز افغانيان بسيارى از رازيان )قزلباش( را بضرب شليک  لوله مقتول 

 ( 71« )مينمودند و همه روزه به همين نحو بازار  ير و دار  رم بود.

خان تصميم  رفت به حمله قا ف مبادرت ورزد،  روزى ذوالسقار ١٧٣١در سال 

شهر خارج شد و بر سنگر نادر حمله برد، نادر به شدت دفاع  لذا با سپاه مختصر خود از

نمود. در اين وقت مسرزه شرقى شهر به کمک نادر رسيد و مهاجمين بين دو قوه  ير 

 مدند. چون خ ر شکست ق عى پيش  مد، افغانها بر شتند و با شمشير صف دشمن را 

فغانها در شهر محصور شکافته راه باز شت را باز کردند و به اين صورت بار ديگر ا

تر و شديدتر نمود. با وجود اين افغانها مجبور   رديدند و نادر حلقه محاصره را تنگ

بودند که هر روز از شهر خارج شده براى حصول  ذوقه با شمشير از ميان دشمن 
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ها ق عات افغانى در راه عزيمت به کرخ با  بگذرند و بر ردند. در يکى از چنين حمله

رخوردند و جنگى شديد رخ داد و افغانها در اين جنگ تلسات سنگين دادند. سپاه دشمن ب

به اين ترتيب مدت چهار ماه جنگ بين دو قوت رير مساوى جريان داشت و مردم شهر 

هرات دچار قح  رله  رديدند در حاليکه دشمن راه مواصله ارزاق و امداد را تا ايران 

خان ناصرى بابقيه  چنين اوضاعى سيدالجنگيد. در در دست داشت و با خا ر جمف مى

سپاهش براى حصول  ذوقه ازشهرخارج شد ولى مجدداآ نتوانست به شهر بر ردد 

 وبناچار راه اسسزار، فراه و قندهار را در پيش  رفت. 

ها را با کارشکنى مخالسين  خان که عالوه بر اين حوادث دو دستگى ابدالى ذوالسقار

را تشکيل کرد و اعالم داشت که با وجود دشمنى مقتدر چون يى  ديد، فوراآ جر ه خود مى

نادرنساق ما منتج به شکست و سقو  هرات خواهد شد. پس شما براى جلو يرى از چنين 

يارخان که در   سنجيد، من به فيصله شما قناعت خواهم کرد.  رفداران هللا اتساقى چه مى

بينيم که شما حکومت هرات را به  اين جر ه اکثريت داشتند  ستند: ما مصلحت در  ن مى

خان جواب داد که من از  خان که اکنون در اردوى نادر است بگذاريد. ذوالسقار هللا يار

آ هيمتى به  مشوره بزر ان سر نمى پيچم و خير و ن را برخيز خود ترجيف ميدهم. متعاقبا

ت؟ ا ر اردوى نادر رفت و از  رف مردم شهر پيغام داد که حاصل اين خونريزى چيس

يارخان دوست خود را نزد ما بسرستيد تا شهر را در اختيار او  شما هرات را ميخواهيد هللا

يارخان را بشر  ا اعت از او بشهر  بگذاريم. نادر به سرعت اين شر  را پذيرفت و هللا

 هرات فرستاد. 

يارخان وقتى به شهر وارد شد و خود را با حسن استقبال مردم شهر و  ولى هللا

خان را  رفت و از ا اعت نادر سر باز زد و به  خان روبرو ديد. جانب ذوالسقار السقارذو

جنگ ادامه داد. محقآ افغانی عبدالباری جهانی ورودهللا يار خان را به شهر هرات بگونه 

ومينويسد :وقتی هللا يار خان واردشهر هرات شد،زنان هراتی که ازبام  د رباز وميکند

ود هللا يار خان بودند، همينکه او را نزديک ديدند شروع به پرتاب منازل خود منتظر ور

سنگ وکلوخ و دشنام های رکيک بر او کردند و ستند تو بخا ر  رفتن قدرت هزاران 

مرد رشيد و جوان برومند را توس  دشمن تباه ساختی! تودست در دست دشمن ما 

ذشتاندی، شرم باد برتوای  ذاشتی  وشوهران وفرزندان ما را ازدم شمشير قزلباشان  

نامرد!، ای بی ريرت! حيف است برتونام مرد ونام افغان... هللا يار خان از شنيدن اين 

آ به سرای ذوالسقار خان  دشنام ها اشک درچشمانش جاری شد وبرسرريرت  مد ومستقيما

رفت واو را سخت در روش  رفت و ست تايک ق ره خون دربدن داشته باشد از قوم 
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غ نخواهدکرد وحاضر است همين اکنون با نادر به جنگ بپردازدوبعد به نادر خود دري

پيغام فرستاد که هر ز دروازه های شهر بروی نادر شوده نخواهدشد. نادر از شنيدن 

پيغام هللا يار خان سخت به رضب  مد وامر کردتا پنجصد اسير افغانی راکه در کمپ 

 (72داشت بدون درنگ اعدام  ردند. )

 

 فراه و فرجام هرات: فتح 

خان ا الع  رفت که نادر قبال سپاهى را ررض تسخير فراه  در همين اثنا ذوالسقار

هزار نسر بسوى فراه فرستاد و هدايت داد  خان را با سه مأمور کرده است، فوراآ عليمردان

دارى کوشيده بلده فراه را حراست نمايد و هر اه کار بر  ن  در دفف قزلباش و قلعه»که 

شاه خواسته، مردانه ثبات قدم ورزد و سسارشات  تنگ شود، اعانت و استمداد از حسين

 رى نموده و در نيمه شب از  دارى و احتيا  لوازم سپاهى زبانى در باب حراست و قلعه

خان را با سه هزار  سمتى که ا راف  ن از سپاه قزلباش خالى بود برادر خود عليمردان

 ( 73« )فاه فراه کرد.نسر بايلغار روانه دارالر

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 قلعه و حسر خندق  ن اهتمام بعمل 

 ورد و  ايسه لز يه سکنه  ن حدود را انعام فراوان داد و در مجادله بر ضد قواى نادر 

ود. ديرى نگذشت که امام ويردى بيک با هشت هزار نسر سپاه خود و چندين تحريص نم

خان  مواصلت کرد و مص سى« تون»عراده توپ و در حدود پنجاه شتر زنبورو به 

خان کيانى نيز با چهار هزار نسر سپاه خود به قواى نادر  على وحاکم سيستان ل ف

بحرکت « يایش وجوين»قلعه کاه  ( هر دو سپاه به استقامت فراه از  ريآ74پيوستند.)

 افتادند. 

هجرى اين قشون در مقام ده نو )امروز به نوده  ١١٤٣الحجه  ذى ٢٨بتاريخ 

معروف است( که از مرکز فراه تخمين پانزده کيلو متر بسمت جنوب واقف شده رسيد. از 

مد کاظم خان با قواى خود )که به قول مح اين  رف عليمردان خان ابدالى برادر ذوالسقار

به بيست هزار نسر ميرسيد( به مقابله برخاست. در کاهدانک بين  رفين نبرد سختى 

هاى کرمان و محمد بيک مروى کشته شدند.  در رفت که در نتيجه سرکرده تسنگچى

(75 ) 
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به جاى محمد بيک مروى محمد سل ان مروى ضب  ( 76در جهانگشاى نادرى )

ر جنوب اسسل کوه، مزارى بنام زيارت سل ان شده که به صحت اقر بست زيرا امروز د

 مير )سل ان مروى( معروف و مورد ارادت مردم  نجا است. 

جنگ مدتى در پشت اسسل کوه ) يااشپل کوه( بين  رفين ادامه داشت. به قول 

جماعت افغان در  ن روز ار رزمى نمودند که چشم بيننده  فريد ار و »محمد کاظم 

( محمد کاظم مينويسد که امام 77« )ورى مشاهده نکرده بود.نويسنده روز ار چنان دی

 ان نظامى براى مالقات او  ويردى بيک بعد از اين نبرد دستور داد که تمام سرکرد

خانه حاضر  ردند و پس از بجا  وردن مراسم کورنش به او  بايستى اول درکشيک

ال من قه خود بودند بوظايف نظامى خود بپردازند، سران نظامى که هر يک خان و فيود

اميز عنوانى نادر نوشته به   يى تو مه از اين عمل امام ويردى بيک ناخشنود  شتند و نامه

مبایتى  هرات ارسال کردند مبنى بر اينکه امام ويردى بيک عزم  غيان دارد و بر اثر بى

اند،  او، دو سر کرده نظامى و تعداد بيشمار افراد سرباز در جنگ با فراهيان تلف شده

خان برادر خود که در مشهد بود دستور داد تا  نادر با  رفتن اين نامه فوراآ به ابراهيم

خان بزودى خود را  کشى و تسخير فراه را در دست  يرد. ابراهيم بسراه رفته زمام لشکر

 ى  به فراه رسانيد و امام ويردى بيک را توفيف کرد، سپس قواى نادر بسرکرده

يى  فعين حمله برد، جنگ خونين و هولناکى در رفت. فراهيان عدهخان بر مدا ابراهيم

کشته شدند و در حدود يکهزار و پنجصد تن زخمى و اسير به جاى  ذاشتند. 

خان مجبور شد جنگ را از داخل شهر با قشون نادر ادامه دهد و منتظر کمک  عليمردان

 (. 78بماند. )

که تا اصل فراه يک ميل « مزرعه ويس»لشکر نادرهم پيش  مده در نواحى 

خان، در قريه قمر )؟( که ظاهر  تصحيسى از قلعه  مسافت داشت: )و به  سته ميرزا مهدى

خان ظهيرالدوله چون فکر ميکرد جنگ و فتف شهر فراه  محمد باشد( اردو اه زد، ابراهيم

مدت زيادى را در بر خواهد  رفت، درصدد اعمار قلعه و برجى بر مد و شروع به 

 ن کرد. فراهيان که دشمن را مصروف ساختن برج و قلعه ديدند بدون در نظر  تعمير

داشت توازن قوا و وسايل حربى  نها به صورت دسته جمعى بر دشمن حمله بردند ولى با 

هاى حصارى را دوام دادند،  فايده به شهر باز شتند و جنگ نسر کشته بى ١٤٠٠دادان 

آ چند نسر از سران فراه براى  و  ٠ردن کمک نزد شاه حسين هوتکى به قندهار رفتندضمنا

هاى  ذشته قبيلوى را دامن زدند و از امداد به موقف  در قندهار فيوداین مغرض مخالست

خان، شاه حسين را متردد و مذبذب ساختند، بایخره شاه  خان و عليمردان به ذوالسقار
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خان جانب هرات و  ل محمدهزار نسر قشون )ظاهراآ دو هزار( را بسر کرد ى لع حسين ده

سسارش نمودند که در » فراه سوق داد، فيوداین نظامى شاه حسين به قشون اعزامى 

 (. 79« )عرض راه همه جا توقف نموده با تانى و  رامى  ى مسافت نمايند.

خان، به فراه  بدينگونه سپاه کمکى قندهار هست ماه بعد از تقاضاى عاجل ذوالسقار

خان و مردم هرات  هنگامى بود که کار از کار ذشته بود، زيرا ذوالسقاروارد شدند. و اين 

مدت سيزده ماه با وجود قلت  ذوقه و مواد خواربار با رشادت و مردانگى از شهر خود 

دفاع کردند.سرانجام چون عسرت  رسنگى و تنگدستى بعلت محاصره  وینى شهر 

رون بآنها صورت نميگرفت، نيروى مردم را مستاصل ساخت و ديگر کمکى هم از بي

خان به نادر پيغام فرستاده  يى از سران و بزر ان شهر بدون ا الع و صالح ذوالسقار عده

خان الکوزايى به شهر بيايد و شراي  صلف را نادر بپذيرد، البته  بودند که هر اه عبدالغنى

که خان وقتى از قضيه   اه شد  شهر بروى قشون نادر باز خواهد شد. ذوالسقار

ها را نوشته  نامه خان و همراهان وى وارد شهر شده بودند و قرار بود عهد عبدالغنى

يارخان که شش هست ماه قبل از اردوى نادر جدا شده   رفين امضاء کنند.لذا او هم با هللا

جنگيد، شبانه با اهل بيت خود از شهر خارج و عازم  به شهر  مده بود و بر ضد نادر مى

خان برادر خود ا الع دادند که باو ابستگان خويش از فراه  و به عليمردانقندهار  رديدند 

خان هم در يک شب شهر را ترو داد و عازم  حرکت کرده به قندهار بيايد. لذا عليمردان

خان با برادرانش بر اثر سعايت دشمنان بزندان  قندهار شد ولى متاسسانه که ذوالسقار

خان از  (. و وقتى فردا صبف ابراهيم80نب ملتان رفت )خان جا يار حسين افتاد و هللا شاه

يى  خان، عده فرار سران و سرداران فراه م لف شد به تعقيب  نان پرداخت. قشون ابراهيم

يى نداشتند، رارت کرده  خانوار از فراريان را که از شهر چندان فاصله ١٠٠٠در حدود 

 مجبور به باز شت نمودند. 

خواستند فراريان را تعقيب کنند ولى با قواى کمکى  خان باز هم قشون ابراهيم

خان مجبور شد  قندهار برخوردند. جنگى شديد در ميان  نان در رفت و قشون ابراهيم

بشهر عقب نشينى کند. سپس به شهر فراه داخل شدند و نتيجه فتف شهر را به نادر در 

فراهى سپرده شود و خود  خان لز ى هرات  زارش دادند. نادر فرمان داد که فراه به باقر

خان دستور نادر را در عمل اجرا  ابراهيم خان با قواى خود به هرات بيايد. ابراهيم

 ذاشت و خود را به هرات رسانيد. نادر هرات را به پير محمد فرمانده کل قواى ملک 

هاى مشهد به نادر خدمت کرده بود سپرد و خود به  محمود سيستانى که در  شايش دروازه

 (. 81هد باز شت. )مش
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نادر تصميم  رفت تا براى ا منيان خا ر از پشت سر تمام سران ابدالى را از 

شاه درانى( و  خانى الکوزايى )ماماى احمد هرات و فراه تبعيد نمايد. نادر بشمول عبدالغنى

هزار نسر را به خراسان و مشهد و دامغان تبعيد نمود و در  خان عليزايى شش نور محمد

خان را در اردوى خود جلب  يى از سران ابدالى منجمله عبدالغنى ل عدهعين حا

( بدين سان نادر باسرکوبى قيام کنند ان وخارج کردن رهبران قيام ازهرات 82نمود.)

 وفراه ، موفقانه به ايران بر شت وبه ادامه برنامه هاى جنگى خود پرداخت. 

 

 م: ششمآخذ و زیر نویسها فصل 

نوشته  روهى از مورخين شوروى ، ترجمه کريم کشاورز،  تاريخ ايران ، - ١

  ٤٣٣ص 

رادو سيکورسکى ، خاو اوليا ، ترجمه عبدالعلى نور احرارى ، چاپ  - ٢

  ٢٤٦، مشهد ايران ، ص  ١٣٧٠

  ٧٣ - ٧١، ص  ١٩٩٩اکادميسن داکتر جاويد ، اوستا ، چاپ سومد،  - ٣

                ٣٧٤- ٢٧٣ربار ، ص  - ٤

 ،  ٢٧١ر ، ص ربا - ٥ 

    ٢٠٥، ٢٠٠حبيبى ، تاريخ مختصر افغانستان ، چاپ پشاور ، ص -٦

  ٢٣٣خاو اوليا ، ص  - ٧

  ٢٥١ -٢٥٠خاو اوليا ، ص - ٨

، خاو ١٩٥پوهاند حبيبى ، تاريخ مختصر افغانستان ، چاپ پشاور ، ص  - ٩

  ٢٥٠مشهد، ص  ١٣٧٠اوليا ، رادو سيکورسکى ، ترجمه عبدالعلى احرارى، چاپ 

پدر شاه بيک وبرادرش محمدمقيم ، امير ذوالنون اررون از مالزمان سل ان  -١٠

ابوسعيد کور انى بود که از  رف سل ان حسين بايقرا حکمران رور و زمينداور بود. 

(قبايل هزاره نکودرى را م يف  ردانيد و در ازاى  ن ١٤٩٨ق=٩٠٤وى درسال) 

(دختر خود را به ١٤٩٦هجرى ) ٩٠٢ل حکومت فراه و قندهار را بدست  ورد و در سا

شهزاده بديالزمان داد و او را در عصيان بر ضد پدرش يارى نمود تا  نکه سل ان حسين 

را مجبور نمود تا او را در سل نت خود شريک و نام او را در خ به ذکر نمايد و بر بلخ 
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سيستان را  تسل  داشته باشد . در همين وقت اررون از قندهار بر سيستان حمله برد و

نيز بگرفت و دامنه تسل ش از قندهار تا سيستان و بلوچستان  سترش يافت. اررون در 

جنگ باشيبانى خان در هرات کشته شد ، و دوپسرش ، شاه بيک و محمدمقيم اررون از 

قندهار تا درياى سندحکم ميراندندو با شيبانى خان بعد از فتف هرات ازدر صلف پيش 

 ١٩٥در  ن نواحى ادامه دادند. ) تاريخ مختصر افغانستان ، ص   مدند وبه حکومت خود

-١٩٦) 

  ٢٧٤- ٢٧٣ربار، افغانستان در مسيرتاريخ ، ص - ١٠

                ٢٨٣ربار ، ص - ١١

  ٢٨٩ربار، ص - ١٢ 

)بحواله حديقه ایقاليم مرتضى حسن بلگرامى، چاپ ٢٩٠-٢٨٩ربار، ص  -١٣

اتسصيل بيشتردر نج دانش )جغرافياى تاريخى ، اين م لب ب٣٤٦نولکشور هند، ص 

  مده است.٤٧٥ – ٤٦٧، صص ١٣٦٦شهرهاى ايران(تاليف محمدتقى حکيم، چاپ 

خيزشهاى مردم قندهار، هرات و سيستان برضد  صسويان ايران، از  - ١٤

  ٦-٥ميالدى ، ص  ٢٠٠٠نگارنده ، چاپ 

ش، ص ١٣٤٩بل، حبيبى، تاريخ مختصرا فغانستان،  بف انجمن تاريخ، کا -15

٢٣٤  

 ٤٤معصوم هوتک، پشتنی قبيلی او روايتی شجری، ص  -16

  ٢١٥١، ص٥تاريخ  برى، ترجمه ابوالقاسم پاينده، ج -17

  ٥٨، ص ١٩٩٩اکادميسين داکترجاويد، اوستا، سومد  -18

 ٨٠ -٧٩پوهاند حبيبی،تاريخ مختصر افغانستان،ص  -19

مدن اعراب تا بر مدن صساريان(، ادموندکليسوردبوسورت،تاريخ سيستان) از -20

  ٤٠-٣٩تهران، ص  ١٣٧٤ترجمه حسن انوشه، چاپ 

اين  القان ريراز  القان تخارستان ، از مربو ات جوزجان ودر ررب -21

اندخوی  نزديک مرورود)مرراب(، درحوالی چيچکتو واقف بود.) سرزمين های خالفت 

 (۴۴٩شرقی، ص
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 ٧٧-٧٩حبيبی، همان اثر، ص -22

 ٧دحبيبی، هست کتيبه قديم، صپوهان-23

، چاپ سعيد نسيسی،نيزرو: سيستان، ١١۵١، ص ٣تعليقات تاريخ بيهقی،ج -24

 ش١٣۶٧،چاپ اکادمی علوم افغانستان،ثور١۴۶، ص ٢سرزمين ماسه ها وحماسه ها، ج

 ٢٣٤،٧٩حبيبی، تاريخ مختصر افغانستان، ص  -25

 ٧٩، ٧٨بوسورت ،تاريخ سيستان، ص -26

ت بيشتر از مقاومت دوصدساله زنبيل شاهان ومردم کابل، برای ا العا -27

 رو: حماسه قيامها،از اين قلم، فصل هشتم

، لکهارت، انقراض سلسله صسويه، ترجمه ٢٣۴حبيبی، همان اثر، ص  -28

 ١١٠،تهران، ص ١٣٦٤مص سى قلى عماد، چاپ 

  ٢٣۵حبيبی،تاريخ مختصر افغانستان،ص  -29

 ٧۵ -٧۴، ص١ن اخير،جفرهنگ، افغانستان درپنج قر-30

 ١۶۴ -١۶٣لکهارت، انقراض سلسله صسويه، ص  -31

 لکهارت، همان اثر، همانجا -32

 ١٣٩باری جهانی، هرات، پشتانه او لويه لوبه، ص -33

 ٢٣۶حبيبی ، همان، ص  -34

 ١١١، لکهارت، همان اثر،ص ٢٣۶حبيبی، همان، ص  -35

 ٢٣٢ربار،حبيبی، مختصر، ص-36

 ٢٣٤ختصر افغانستان، ابداليان صحبيبى ، تاريخ م -37

 ٧٥، ص ١فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، ج  -38

 ٣١٧،ص ١ربار، افغانستان درمسيرتاريخ، ج -39

 ١٣٩رات، پشتانه او لويه لوبه، ص باری جهانی، ه -40

 ،٩۵،٩٦،١١١لکهارت، انقراض سلسلۀ صسويه، ص -41
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 ٢٤٧حبيبی، تاريخ مختصر افغانستان، ص  -42

 ١٠٧، ص١فرهنگ، افغانستان درپنج قرن اخير،ج -43

  ١١٧-١١٦لکهارت، همانجا، ص  -44

  ١١٧، انقراض سلسله صسويه ،ص  ١٠٨فرهنگ، همان اثر، ص  -45

 ١١٧لکهارت، همان اثر، ص  -46

  ١٥-١٤ربار، همان اثر، ص  -47

 ١٤ ص ربار، احمدشاه درانی ، -48

  ٤٨١ص  السنستون ، افغانان، ترجمه اصف فکرت، -49

 ، ١١٥لکهارت ، همانجا، ص  -50

  ١٥٦، ص ١، جى، پى، تيت سيستان، ج ٢٣٧حبيبى، همان اثر، ص  -51

  ٢٣٨حبيبى، همان اثر، ص -52-53

، زند انى نادرشاه، ٣٧صسويه، ترجمه دولتشاهى، ص  لکهارت انقراض  -54

 . ٤٨ص 

  .٥٨-٤٨، نادرشاه ص ٣٧٩-٣٧٦انقراض سلسله صسويه، ص  -55-56-57

 . ٢٣٤ص  ١عالم ٓاراى نادرى، ج  -58

 ببعد.  ٢٣٥همانجا ص  -59

 . ٣٤٤ربار، افغانستان در مسير تاريخ، ص  -60

 . ٢٤٧-٢٤٢محمد کاظم ج اول، ص  -61-62

 . ٢٦٠، ص ١محمد کاظم، ج  -63

 . ٢٧٠، ص ١محمد کاظم، ج  -64

 . ٢٧٦-٢٧٢همانجا ص  -65

 . ٢٤٤ربار، افغانستان در مسير تاريخ، ص  -66

 . ٢٧٧، ص ١محمد کاظم، ج،  -67-68
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 . ٢٧٩-٢٧٨محمد کاظم، ج ا ،ص  -69

 . ١٥٤، جهانگشاى نادرى، ص ٢٨٠محمد کاظم ج ا، ص  -70

 . ١٥٥خان استر بادى، جهانگشاى نادرى، ص  ميرزا مهدى -71

، عبدالباری جهانی، ٢٨٤-٢٨٢، ص ١ راى نادرى، ج  محمد کاظم، عالم -72

 ١۵٣يه لوبه،صهرلت، پشتانه او لو

 . ١٥٥خان استر بادى، جهانگشاى نادرى، ص  ميرزا مهدى -73

 . ٢٩٣کاظم، ج اول،  محمد -74

  ٣١٠-٣٠٨، ص ١محمد کاظم، ج  -75

 ١٥٥جانگشای نادری،ص  -76

 . ١٥٦لکهارت، نادرشاه، ص  -77
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 مفصل هفت

 

 قیام ملک محمود سیستانى در خراسان

(١٧٢٧ -١٧٢٠) 

 

 پیشینه ملک محمود سیستانى : 

اراضى فراخ دامن وبارورسيستان با رود خانه هاى پر  ب و هواى  وارا با 

 فتاب درخشان و مردمانى سخت کوش، عواملى اندبراى عمران و شادابى و وفور نعمت 

نعمات زند ى،  اه  اه بالى جان مردم  ن سر زمين   ن سامان. اين شادابى و فراوانى

  رديده، توجه فاتحان و کشور کشايان جهان را به  ن مع وف ساخته است. 

يکى از فاتحان نامدار و خون ريز شرق، امير تيمور لنگ بود که بارى در 

ميالدى بر  ١٣٨٣سيستان زخمى ولنگ شده بود و براى انتقام کشى از مردم  ن، در سال 

 ن سر زمين يورش برد وپس از فتف کرسى  ن )زرنج( نه تنها عوام الناس را از دم تيغ 

بيدريغ  دشتاند، بلکه براى نشاندادن حداعلى خونخوارى وسساکى خود امرکرد تا تمام 

بندها وسد هاى عمدۀ  ب راکه برهيرمند اعمار شده بودند، نابود  ردد. باشدکه مردم  نجا 

صل  ردند تا د ٌْ ٌ يگر توان مقاومت و پايدارى در برابر او و بازماند انش را باز مستا

 ( ١نيابند.)

متأسسانه فرزند تيمور، شاهرخ ميرزا نيز درحآ سيستان ظالم شدوبا تخريب مجدد 

درسيستان، خرابيهاى وارده از سوى پدرش را در « بند بلواخان»سدهاى  ب و منجمله 

يگر سيستان روى خوشبختى را نديد. خراب و ( از  ن به بعد د٢اين ناحيه کامل نمود.)

خرابتر شد و از عمران افتادو ديگر رونآ و شکوه پارينه را باز نيافت. در دوره صسويه 
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نيز بر اثر هرج و مرج حکمرانان قزلباش و تاخت و تاز اقوام اوزبک سيستان روز تا 

 روز خراب تر شد و مردم  ن پريشان حال و بتدريج پرا نده شدند. 

س از تخريب زرنج بدست تيمور، قلعه فتف به عنوان کرسى سيستان، مرکز پ

ادارى و سياسى و تجارتى سيستان قرار  رفت و تا دو صدو سى سال بعد از رونآ و 

شکوه خاصى برخورداربود. ساختمانهاى شکوهمندى درا راف قلعه فتف ساخته شده بود 

ر  ن دانشمندان نامور علوم اسالمى که محل تدريس علوم دينى و شريعت اسالمى بود و د

 از هرات و شيراز و از خود سيستان به تدريس و تعليم دانش  موزان مى پرداختند. 

با دسترسى به يکى از ثار  ١٩٠٣جى.پى. تيت عضو هيات حکميت سيستان در 

ياد  ور مى شود که تعداد اساتيد « شجرة الملوو»ناياب تاريخى در مورد سيستان بنام 

سرخ  نبد به يکصد و هشتاد نسر مى رسيد که از والدين  الب ساینه عالوه بر  مدرسه

 ( ٣شهريه، يکصدخروار رله بوزن تبريز و دويست تومان نقد در يافت ميکردند.)

اين مدرسه معروف بود به مال شاهى که  ويا مال امام شاه يا ملک حمزه کيانى 

ـ ١٠٢٨ى عهده دارحکومت سيستان از بوده است. تيت عالوه ميکند که ملک حمزه کيان

م بود. اراضى وسيعى به اين مدرسه و مدرسه ١٦٤٥ـ١٦١٨هجرى برابر با ١٠٥٥

اعمار کرده وبنام مدرسه « حوض»ديگريکه در شمال قلعه پلنگى در محل معروف به

 ملک حمزه مشهور بوده وقف کرده بود. 

شش و سخاوت و ملک حمزه کيانى از شخصيت هاى ملى سيستان بود که در بخ

نان دادن و نيز در عرصه فرهنگ و ادب و شعر و راز و رمز مملکت دارى شهرت 

بسزايى داشت و پس از مر ش مدتها مزار او که در داخل  نبد سرخ قرار داشت، مورد 

احترام و ارادت خاص مردم سيستان بود. عصر اين ملک فراخ دست را عصرامن و 

 امان ناميده اند. 

شت و عده کشتکاران ملک حمزه را تشريف کرده، مينگارد که از تيت، مساحت ک

قلعه فتف باستقامت شمال شرق تا قلعه چگينى که اراضى دشت اميران صاحب و قلعه 

چهل برج و نوکين کالت)قلعه جديد( و قلعه سرخ و قلعه چخانسورو را نيز شامل ميشد، 

نسر کشت  ٧يا  ٦د که بوسيله دو هزار پا  او )هر پا  او معادل چهار هکتار زمين بو

که از پشت قلعه « زرکن و زورکن»ميشد( مشغول کار زراعت بودند. در امتداد انهار

امتداد مى يافت، يکهزار پا او، بکار « پوست  او»چگينى عبور ميکرد و بسوى دشت 

 کشاورزى مى پرداختند که قسمأ از نهر خاشرود  ب ميگرفتند. 
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، در ناحيه تراقون و حوض دار که از رود بيابان  در دست چپ رود خانه هيرمند

 بيارى ميشد، هزار پا  او و در جنوب هيرمند در ناحيه خان نشين يک هزار پا  او، 

 (٤بکار کشتمندى  ماشته شده بودند.)

بدين سان ديده مى شود که مردم سيستان در پناه امنيتى که اين ملک کيانى فراهم 

ران و  بادى سر زمين خويش مصروف بودند و روز ار  ورده بود، چگونه به کار عم

نسبتأ  رامى را از سر ميگذرانيدند. ولى متاسسانه که اين  رامش و امنيت دير نپاييد. و 

ملک حمزه کيانى با بد انديشى در باريان سود جوى در بار اصسهان مواجه  رديد وبه 

جود  مده که سر سازش و وى خا ر نشان ساختند که در دربار اصسهان اين انديشه بو

مماشات با حکمران مغولى قندهار دارد، پس براى ا ساى رضب شاه صسى بايد مخالست 

خود را با حکمران مغولى هند  شکارا نمايد. واقعيت اين بود که بر اثر ظلم و استبداد شاه 

صسى، حکمران صسوى قندهار، عليمردان خان از حکومت ايران بيزار  رديد و قندهار 

 ( ٥ق به قتيچ خان صوبه دار مغولى هند وا ذار شد. )١٠٤٨م =١٦٣٨در ماه مارس  را

حکومت کابل را ازشاه جهان امپراتور هند  رفت و  ١٦٣٩عليمردان خان در سال

( بازارمنقش چارچته کابل و باغ عليمردان ٢٩٩اين همان مردى است که بقول ربار)ص

سقف منقش خود از جانب انگليسها به انتقام  بعدها اين بازار با ستونها و ٠را بنا نهاد

حکمران  ٠خون مکناتن که در  نجا نعش او به نمايش  ذاشته شده بود،به  تش کشيده شد

قندهاراز همان اول مايل به نسوذ امپراتورى مغولى هند در سيستان بود و بنابراين بناى 

تها قبل ملک اودل از مد ٠مکاتبه و دوستى با ملک حمزه خان کيانى را  ذاشته بود

)عبدل( قندهارى که بر اراضى وسيعى ميان خواجه على و خان نشين تسل  داشت ملک 

حمزه کيانى را براى حمله بر متصرفات حکومت مغولى قندهار تشويآ و تر ريب 

مينمود، اما ملک حمزه حاضر به اروا و اقدامى خشونت انگيز نميشد. اما خ رى که از 

ا تهديد ميکرد، سر انجام تصميم  رفت نظر ملک عبدل را به جانب در بار صسوى اور

 منصه اجرا  زارد. 

ق ملک حمزه کيانى در سواحل هير مند سپاهى ١٠٤٩م=١٦٣٩در پاييز سال 

 رد  ورد و بر متصرفات حاکم قندهار که از جانب شاهجهان، امپراتور هند در  نجا 

ين واقف در هير مند سسلى سقو  حکمروايى ميکرد، حمله برد. در  راز حمله، خان نش

کرد وبه تصرف نيروهاى ملک حمزه و ملک اودل قندهارى در  مد. بزودى حکمران 

مغلى هنددست به حمله متقابله و تالفى جويانه زد و سپاهيان زبدۀ هندى که با ساز و 

برگ برتر جنگى مجهز بودند، پس از نبردى سخت، ملک حمزه کيانى و ملک 
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ارى را مجبور به شکست و عقب نشينى کردند. ملک حمزه و ملک اودل)عبدل( قنده

 عبدل به قلعه فتف پس نشستند و جنگ حصار را ادامه دادند. 

نيرو هاى هندى پس از تصرف مجدد خان نشين بداخل سيستان رخنه کردند و 

محالت ميان خان نشين تا قلعه فتف را رارت کردند و براى انتقام کشى از سيستانيان 

را که عمده ترين سر بند)سد( سيستان شمرده ميشد و  بيارى کلي سيستان « بلواخان بند»

بدان وابسته بود، به  ب دادند و پس از تخريب تمام شبکه های  بيارى در سيستان واپس 

مراجعت کردند.  زارش نتايج اين عمليات موفقيت  ميز سپاهيان هندى بر  بآ 

هجهان امپراتور هند عرضه  رديد و ملک به شا ١٦٣٩دسمبر  ٢٣در « تيت»نوشته

عبدل يابه تلسظ قندهاريان)اودل( به عنوان محرو اين رايله تنبيه  رديد. تاثير اين 

شکست بر ملک حمزه خان کيانى چنان  ران  مد که از رم و رصه  ن بيمار و زمينگير 

برابربا هجرى  ١٠٥٥شد و اين مريضى تا زمانى ب ول انجاميد که از جهان در  ذشت )

م(. ملک حمزه را در صحن مدرسه دولتى که خود بنياد هشته بود دفن کردند و ١٦٤٥

مقبره او به عنوان زيارت، سالهاى سال موردارادت و اخالص فراوان مردم سيستان 

 ( ٦قرار داشت.)

از ملک حمزه کيانى فرزند مذکرى بر جاى نماند. اما برادرى سخنور و اديبى 

داشت که ياور خوب روز هاى بيمارى و زمينگير شدن ملک حمزه بنام ملک ابوالستف 

 خان بود. 

هردو برادر از  بف شعر  ويى و نازو خيا لى و ادبيات بهره داشتند و اشعار و 

چهار پاره هاى خود را به همديگر رد و بدل مى کردند. ملک حمزه بآنکه مردى عاقل و 

بارى اين رباعى)چهارپاره( را تخلص مى نمود و « رافل»هوشيارى بود، در شعر 

 سرود وبه برادرش ملک ابوالستف فرستاد: 

 بر خاطــــر عاطـرت غبـارى نـرسد     از گفــــته من تــرا نقــارى نرسد

 هرچند طالى خاطرت را غش نیست     بى زحمت آتش به عیارى نر سد

 و او جواب برادر را چنین میدهد: 

 درکش را هوشیارى در کار است   نظمم زشراب معنوى سرشار است   

 (٧محـــتا ج به پاى مــردى آتش نیست      نقد سخنم طالى دست افشاراست)
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بعد از مرگ ملک حمزه کيانى، برادرش ملک ابوالستف به حکومت سيستان قرار 

نگرفت، بلکه پسرش ملک نصرت خان زمام حکومت را در سيستان در دست  رفت و 

از حکومت سيستان نمايند ى ميکرد. اما  ۱۶۷۵هآ = ١٠٨٥تا ٤۵۱۶= ١٠٥٥از سال 

به نظر ميرسد که دوران حکومت اين شخص بايد مصادف باشد با مشکالت کمبود  ب 

براى  بيارى من قه دلتاى سيستان. زيرا لشکريان مهاجم حاکم مغولى هند، تخريبات 

بودند. از ملک  فراوان بر سيستم  بيارى و ويرانى بندهاى  ب در سيستان انجام داده

نصرت خان کيانى، دو پسر بوجود  مد که بزر ترش ملک فتف على خان نام داشت و 

کوچکش ملک جعسر خان ناميده ميشد. ملک جعسر خان بدان سبب که مادرش بانوى از 

خاندان شاهى صسوى بود از برادرش ملک فتف على خان پيشى  رفت و حکومت سيستان 

م( بنابر ضب  ١٦٩١-١٦٧۵ق) ١١٠٣تا سال  ١٠٨٥ل را از  ن خود ساخت. و از سا

جى.پى.تيت که شجره الملوو را در اختيار داشته ، حکومت کرده است. اما بنابر  واهى 

در قيد حيات بوده است. قبل از ۱۷۲۱ق= ١١٣٣منابف تاريخى، ملک جعسر خان تا سال 

-١١٣١ميالدى م ابآ)١٧٢٠_ ١٧١٩همه خود تيت مى نويسد که در سالهاى 

هجرى( شخصى بنام ملک جعسر سيستانى در قندهار در باز داشت بسر مى ١١٣٢

 ( ٨برد.)

هجرى شاه  ١١٣١برابر با  ١٧١٩ولى  قايان ربارولکهارت بر  نند که در سال 

نسرسوار لشکر بقصد حمله بر ١١٠٠٠محمود هوتکى پسر ميرويس خان در رأس 

ماه بر نشهر حکم ٩د و مدت اصسهان، سيستان را در نورديد و کرمان را متصرف ش

راند.او در کرمان م لف شد که ملک جعسر خان سيستانى با همراهى سل ان بيجن لکزى 

فراهى که  ويا نايب شاه محمود در قندهار بود ، در هاى زندان قندهار را شکسته و 

شورشى را بر ضد شاه محمود هوتکى در قندهار براه اندخته است. شاه محمود هوتکى 

ت تمام از کرمان خود را به قندهار رسانيد وشورش راخاموش و ملک جعسر به سرع

 ( ٩کيانى و سل ان بيجن لکزى فراهى را اعدام نمود.)

اين بيان  قاى ربار ميرساند که ملک جعسر سيستانى در زندان قندهار بايد  دم مهم 

ا در براه و صاحب قدرتى در سيستان بوده باشد تا بتواند همراهى ساير رجال موثر ر

 انداختن شورش  نهم در سر زمينى دور تر از سيستان سازمان دهى کند.

 ١باوجود اختالف زياد در سنوات فوت ملک جعسر سيستانى که تيت تاريخ  نرا 

ضب  نموده وباز هم همو از ملک جعسر کيانى اى نا م مى برد  ١٦٩١هآ =١١٠٣هآ 

درقندهار زندانى بوده  ١٧٢٠_١٧١٩هجرىم ابآ ١١٣٢ - ١١٣١که در سال هاى 
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است، و چون هيچ شخصيت مهم سياسى ديگرى در سيستان رير از همان ملک جعسر 

کيانى پسر ملک نصرت کيانى اسم برده نميشود، ميتوان احتمال داد که اين هردو شخص 

 ١٧١٨-١٩همانا يکى است که ظاهرا در جنگ دیرام ميان ابداليان و رلزاميان در سال 

م درحمله برقندهار مغلوب و اسير و بزندان ١٧١١راه بالشکر کيخسرو درميالدى وياهم

سپرده شده است. و چون مردى سر شناس و قابل اعتمادى بوده است، اين است که ساير 

 رجال موثر در بر انگيختن شورش قندهار با او همراه و هم  واز شده اند.

فتف على خان در هر حال پس از رياست ملک جعسرکيانى ، برادرش ملک  

م، بحکومت سيستان منسوب بود. ١٧٢٠هجرى م ابآ  ١١٣٢جانشين  رديد که تا سال 

بقول تيت در عهد همين ملک مرکز ادارى سيستان از قلعه فتف به کندرو در جنوب 

ررب هير مند انتقال يافت. بعد از او پسرش ملک حسين کيانى برادر بزرگ ملک 

( بحکومت سيستان نامزد شد وبا هدايايى بدربار محمود سيستانى)بعد ها شاه خراسان

اصسهان رفت. اما ملک حسين از همان  راز با مخالست پسر عموى خود ملک اسدهللا 

خان پسر ملک جعسر خان رو برو  شت و چون مردم از او در سيستان حمايت نکردند، 

صسهان ملک او نيز براى دفاع از حآ خويش به در بار اصسهان رجوع کرد. در در بار ا

اسد هللا خان توانست نظر وزراى رشوه خوارو سود جوى شاه سل ان حسين را نسبت 

بخود جلب نمايد و شاه نيز  نچه را که وزراى او  ستند قانف شد و سيستان را شامل من قه 

يى از بُست تا خاشرود و از  نجا تا یش و جوين و اوق ) قلعه کاه ( به ضميمه تون ) 

باد ) ياکى  باد( در خراسان با خلعت و هداياى نسيس ديگر به اسدهللا خان فردوس ( و خيا

 ( ١٠اع ا نمود و نامبرده حاکم سيستان  رديد.)

اتساقا انتصاب اسدهللا خان بحکومت سيستان، مصادف به ايامى بود که لشکريان 

 قندهار بسرکرد ى شاه محمود براى تصرف کرمان ميبايستى مجدداآ از سيستان عبور

کنند.  بعا اين عبور يا هجوم لشکريان تشنه به انتقام از لشکريان قزلباش کسانى را که 

سد راه پيشرفت  نان ميگرديد از ميان مى برد. و ملک اسد هللا) پسر ملک جعسر خان 

کيانى محبوس و سپس مقتول در قندهار ( يکى از کسانى بود که مخالف سل ه افغانان 

هر اه بدست شاه محمود افغان هنگام عبور از سيستان مى افتاد، قندهار بر سيستان بود و 

آ بدست مرگ سپرده ميشد. اين است که ملک اسد هللا قبل از حمله لشکريان قندهار   بعا

به عزم اصسهان و عبور شان از سيستان که ب ور  بيعى فشار و خسارت مالى فراوان 

اجم بر مردم سيستان تحميل ميکرد، از لحاظ تامين خوار بار و علوفه براى لشکريان مه

سيستان را ترو  ست و بسوى اصسهان فرار کرد. پسران عم ملک اسد هللا ، ملک حسين 



 261 ظهور افغانستان معاصر                                                        

و ملک محمود نيزبا وابستگان خويش سيستان را ترو  ستند و به خراسان رفتند و در 

 تون رحل اقامت افگندند. 

 

 قیام ملک محمود ازتون آغازشد:

تگى امور ادارى، اختالفات و تو  مه چينى در باريان بى نظمى و از هم  سيخ

يکى عليه ديگرى، رشوه خوارى و ستمباره  ى حکام خود کام صسوى و عدم رعايت 

قوانين جارى در کشور، تععصبات مذهبى و محلى نسبت به  روه هاى که مذ هب شيعى 

عمال فشار و نداشتند، عدم دادرسى به شکايات مردم، فشار مالياتهاى توان فرسا و ا

شکنجه براى وصول ماليات هاى عقب افتاده، در عهد شاه سل ان حسين صسوى ، در 

پهلوى ده ها کاستى ديگر، سبب، ميشد تا افراد و شخصيت هاى مؤثر جامعه در فکر 

چاره کار خود بر  يند وبه انديشه استقالل ملى و محلى خود بيستند و از شراي  مساعد، 

 بنمايند. بهره بردارى یزم را 

در عهد  خرين شاه نگون بخت صسوى، شورش ها و  غيان هاى مردم اکثريت 

ايایت تابف ايران را فرا  رفته بود. در قندهار رلزا ميان پشتون برهبرى ميرويس خان 

دولت مستقل خود را تاسيس کردند.متعاقبا ابداليان افغان، هرات و فراه را از حکمرانان 

هاى بعدى دولت براى اعاده  ن ايایت پيامدى جز شکست  صسوى پس  رفتند و تالش

براى دولت صسوى در بر نداشت. در کرمان سيد احمد خان نوه ميرزا داود در عصيان 

 (١١بود و در بلوچستان و بنادر سل ان محمد مشهور به خر سوار يکه تاز ميدان بود.)

راى بهبود موقعيت نکته جالب ديگردر اين شورشها، سهم  يرى اقليتهاى مذهبى ب

خود در اين قيامها است. ظلم و توهين و تحقير بى شماريکه حکام و روحانيون صسوى 

نسبت به اقليت هاى مذهبى و از جمله زردشتيان در سيستان و کرمان و يزد و ريره 

و ريره به سخريه «  تش پرست»و «  بر»جاها اعمال ميکردند و  نان را بنام هاى 

گرديد تا اقليت هاى مذهبى و قومى از هر شورش و هر قيامى که ميگرفتند ، سبب مي

برضد دم و دستگاه حکومت صسوى بوقوع مى پيوست، استقبال نمايند تا باشد که در 

 شراي  جديد از وضف بهترى بر خوردار  ردند. 

يک چنين قيامهامى بر ضد حاکميت صسوى پس از استقالل قندهار در سال 

م صورت  رفت و چون حرکت ١٧٢١و ١٧١٩غان در سال م ، توس  محمود اف١٧٠٩

قيام کنند ان از  ريآ سيستان و کرمان بقصد سقو  اصسهان انجام ميگرفت. بنابراين 
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زردشتيان مقيم کرمان که دل پرخونى از دست حکام متعصب شيعى  ن نواحى داشتند، 

ى از سرداران همدلى و همراهى خود را با لشکريان مهاجم قندهار ابراز داشتند و يک

یيآ زردشتى ، نصرهللا کور سل ان بود که در اين لشکر کشى بر اصسهان سهم فعال 

 رفت. او يکى ازسه شخصيت موثر ورهبرى کننده قشون افغانى درفتف اصسهان بشمار 

 ميرفت. 

اندکى بعد ازشورش و يورش شاه محمود افغان بر ضد سل ه صسوى، وتسل  

حمود سيستانى پسران ملک فتف على خان کيانى که در برکرمان، ملک حسين و ملک م

امور مملکت دارى تجربه و سابقه مى داشتند، هنگاميکه در تون)فردوس خراسان( اقامت 

داشتند، متوجه ضعف هاى دولت مرکزى وبى بند بارى حکام ویيات و از جمله حکومت 

ان محل را نسبت به تون و  بس  رديدند و در صدد بر  مدند تا نظر روسا و ريش سسيد

وضف جارى براى خود معلوم کنند و سپس داخل اقدامات جدى  ردند. بزودى مردم و 

جوانان  وايف نخى) نخعى( و یلويى سيستان مقيم  نجا همدلى و هميارى خود را با 

ملک زاد ان ابراز داشتند و  ماده  ى خود را براى هر اقدامى که ملک زاد ان صالح 

دند. بنابرين ملک محمود برادر جوانتر ملک حسين که مردى پر شور و بدانند ابراز کر

نسر قرار  رفته برمرکز تون حمله برد و  نرا  ٣٠٠-٢٠٠جدى تر بود، در رأس 

 متصرف شد.  وازه اين حادثه بزودى به  وش والى مشهد و سپس به اصسهان رسيد.

مشهد بمنظور هزار نسر بسرکرد ى فتف على خان والى  ١٢بدستور شاه صسوى 

سر کوبى ملک محمود کيانى بسوى تون حرکت کردند. اما ملک محمود کيانى و 

همراهان بدون  نکه از انبوه لشکريان صسوى بدل ترس و واهمه يى راه داده باشند،  ماده 

 مقابله با قشون مشهد  رديدند. 

ملک محمود سيستانى که محرو شورش شناخته ميشد، در پيشاپيش نيروهاى 

شى قرار  رفت، وبا شهامت کم نظيرى بر قلب سپاه مهاجم زد و در نخستين حمله شور

والى مشهد فتف على خان را ازدم شمشير ذشتاند. اين حادثه بر روحيات سپاه مهاجم 

ل مه وارد نمود و افراد والى سراسيمه شده پا بسرار نهادند و شورشيان مزه دومين 

 يدند و بر عزم خود استوار تر  شتند. پيروزى خود را بر نيرو هاى دولتى چش

از  ن به بعد ملک محمود سيستانى خود را به عنوان شخصيتى مستقل در 

( جى ، پى ، تيت ، ١٢خراسان م رح ساخت وبه ادامه حکومت در تون پرداخت .)

بدنبال اين م لب به نکته اى اشاره ميکند که ميتوان تارخ قيام ملک محمودرادر تون 



 263 ظهور افغانستان معاصر                                                        

م ( بارسيدن ١٧٢٠هجرى )١١٣٢او عالوه ميکندکه درسال  ٠کرد خراسان مشخص

اخبارمرگ صسى قلى خان بدست محمدزمانخان ابدالى بدربار اصسهان ، اسماعيل خان 

رالم ، بارتبه سپهسایرى براى سرکوبى ابداليان وپس  رفتن هرات مامور  رديد و او 

 غيان ملک  درمسيرحرکت خود به مشهد وارد شد. دراينجا او ازشورش و

محمودسيستانى درتون م لف شد و قبل از اقدام برضد ابداليان ، سرکوبى شورش ملک 

محمود را برعهده بيگلربيگى مشهد، فتحعلى خان  ذاشت که درنتيجه به مرگ والى 

 (١٣) ٠مشهد و اقتدار هرچه بيشترملک محمود تمام شد

، اين است که سال  نچه معلوم است و در فصل ابداليان بدان اشاره نموديم 

م( براى دولت صسوى سال شورش ها وقيامهاى پياپى است که ١٧٢٠هجرى )١١٣٢

درهمه جا قشون هاى صسوى باشورشيان کم مى  ورند و در تمام جبهات شورشى 

جزشکست نصيبى ندارند. درهمان سال صسى قلى خان باده هزار )بروايت کروسينسکى 

س  نيروهاى محمدزمانخان ابدالىپدر احمدشاه ( سپاه خود درکافرقلعه هرات تو١٦٠٠٠

 درانی ب ورکامل نابودميگردد. 

درهمان سال شاه محمودهوتکى در رأس اردوى چندين هزار نسرى ، سيستان را 

درمينوردد وکرمان رافتف ميکند و مدت نه ماه بر ن ايالت حکم ميراند و سپاه 

الت فرستاده شده بود، درهم نسرى محمدقلى بيک قزوينى راکه براى نجات  ن اي٩٠٠٠

 ميشکند. 

درهمان سال ملک محمودسيستانى نيز درتون )فردوس ( پرچم  غيان و  زادى 

نسرى والى مشهد را درهم ميشکند وخود والى را از پا درمى  ١٠٠٠٠بلند ميکند وسپاه 

بنابر ن ميتوان استنبا  کردکه،  ٠ ورد و بحکومت مستقل خود درتون و بس ادامه ميدهد

قيام ملک محودسيستانى پس ازتسخيرکرمان بوسيله شاه محمود رلزامى ويکى دوماه بعد 

ازشکست ونابودى لشکرصسوى به سرکرد ى صسى قلى خان درکافرقلعه هرات درسال 

م به ظهور پيوسته است. به نظرميرسدکه برادر ملک ١٧١٩-٢٠هجرى م ابآ ١١٣٢

بارز و نيرومند تر ملک محمود محمود سيستانى، ملک حسين خان به سبب ويژه  ى 

ديگر در درجه دوم اهميت قرار ميگيرد و از هر ونه ادعاى براى حکومت در ن ناحيه 

صرف نظر ميکند. اما پسرانش، ملک سليمان و ملک اسحاق و ملک ل سعلى خان و 

ملک فتف على خان و ملک کلب على خان و حسين خان ثانى ، هريک در پيروزى هاى 

، ملک محمود سيستانى نقش سازنده بازى کردند که در س ور بعدى از   تيه عموى شان

 عملکرد هر يک  نان ياد خواهد شد. 
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که نام مؤلف  نرا ذکر نکرده « شجرة الملوو»تيت با دسترسى بر کتاب ناياب 

م ملک محمود سيستانى از تون در رأس يک نيروى ١٧٣٢است، مى نويسد که درسال 

صسوى عازم اصسهان شد و چون به يزد رسيد نماينده خود را  داو لب براى کمک به شاه

نزد شاه فرستاتد و اورا از قصد خود   اه ساخت که حاضر است در دفاع از اصسهان در 

برابر يورش محمود افغان ، شاه را يارى رساند. اما اين پيشنهاد او از جانب در باريان 

ه از همان راهى که  مده است پس بر فاسد شاه رد شد وبه ملک محمود فرمان داده شد ک

 (١٤ ردد و شاه قادر است که حمله محمود افغان رارقب زند.)

اما لکهارت مينويسدکه، چون خبرمساعدت ملک محمودبراى نجات اصسهان  

بگوش شاه محمود رسيد، او بر ن شدتا ازخونريزى بيشتراجتناب جسته، درعين حال 

که عماْل درچنگش قراردارد محروم سازد.  نگذارد ملک محمود وى را از افتخارى

کورسل ان زردشتى، يکى ازسرداران خود راکه همچون ملک محمود هللابنابراين اونصرا

در لناباد هللا اهل سيستان بود مامورکرد تا با او به مذاکره و مصالحه بپردازد. نصرا

مقام باملک محمود مالقات کرد وپس از نکه هداياى  رانبها به وى تسليم نمود، در

توضيف برامدکه اصسهان درشرف تسليم و سلسله صسويه درحال سقو  است. او ازاين 

روى دربرابرملک محمود پافشارى کرد تا وى ازهر ونه انديشه مى براى نجات 

شهرجشم بپوشد و مصراْ از اوخواست تابه رلزامى هاملحآ  رديده به کمک  نان 

لک محمود  ورى تحت تاثير سخنان درخراسان ب ور م لآ العنان حکمروايى کند. م

زردشتى قرار رفت که بيدرنگ به خراسان باز شت واصسهان وسلسله صسويه هللا نصرا

را بسرنوشت محتوم شان سپرد. لکهارت تعداد لشکريان ملک محمود راکه ميخواست 

 ( ١٥نسر برشمرده است.) ١٠٠٠٠دردفاع ازاصسهان شرکت کنند ، 

 

 پور: تسلط ملک محمود بر مشهد ونیشا

اوضاع  شسته خراسان و اختالفاتيکه ميان اجامر و اوباش به  رفدارى از على 

قلى خان شاملو والى مشهد از يک سو و اسماعيل خان سپهسایر از جهت ديگر بروز 

کرده بود، به ملک محمود سيستانى امکان داد تا به سرعت داخل اقدامات جدى تر شده 

رقباى سياسى، بسا  حکومت خود را در  نجا بر مشهد حمله ببرد و با عقب زدن 

بگستراند.  سته ميشود که مردم مشهد از دست درازى و تجاوز اوباش بر شرف و عزت 

و ناموس و هستى خويش بستوه  مده بودند. جماعت اوباش مشهد به سر کرد ى حاجى 

شتند. محمد پهلوان هرچه دلشان ميخواست در حآ مردم روا ميداشتند و از کسى باو ندا
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 نان ابتدا به هوادارى على قلى خان بر خاسته او را بمقام ویيت و بيگلربيگى برذاشتند و 

اسماعيل خان سپهسایر را با مال رفيعاى  يالنى، روحانى بزرگ شهر بزندان سپردند و 

سپس همينکه على قلى خان در ممانعت اوباش از بد رفتارى و خود سرى  نان داخل اقدام 

 ر ضد عليقلى خان بشوريدند و اورا کشتند. شد،  نها ب

مال رفيعاى  يالنى و اسماعيل خان سپهسایر هردو به ملک محمود نامه نوشتند 

و او را براى تصرف مشهد دعوت کردند. ملک محمود نيز فرصت را رنيمت شمرده بر 

مشهد حمله برد و  نرا متصرف شد و فرداى  نروز بزر ان و معاريف شهر را در 

ى چهار باغ فرا خواند. بزر ان مشهد در وقت موعود همه به سراى ملک وبه تایر سرا

مخصوص راهنمايى شدند، نا اه صدا و هلهله دورباش دور باش مردم بگوش ملک رسيد 

و ملک را به پرسش واداشت، جواب دادند که حاجى محمد پهلوان سر کرده اوباش شهر 

ش ماند و بگذاشت که مردم بداخل  مدند و است که به ديدار ملک مى  يد. ملک خامو

حاجى محمد نيز داخل تایر  رديد. چون حاجى محمد بداخل تایر  ام نهاد در انديشه 

جاى خود سر  ردان بماند و ملک بگذاشت تا لختى چند بماند. پس ملک ندا داد که در 

محمد با سر اين تایر هر کس بجايى بنشيندکه بروز ار  ذشته مى نشسته است و حاجى 

افگند ى در پايين مجلس بنشست، اما تاب نياورد وبا خشم بر خاست وبرفت و جماعت 

اوباش بقدر چهار پنج هزار از پس وى روان بودند. و از  نروز به بعد راه سر کشى در 

 ( ١٦پيش  رفت ولى بزودى دستگير و سر به نيست  رديد.)

د مى نويسدکه، ملک محمود لکهارت درمورد تاريخ ورود ملک محمود به مشه 

م(  ١٧٢٢مارس  ١٤ق ) ١١٣٥جمادى الثانى  ١٦بعد از باز شت از اصسهان، در تاريخ 

مظسرانه وارد مشهد شد و اسماعيل خان سردار مغرور و نادان صسوى رابه سهولت از 

 ( ١٧مشهد رانده، پس از اندو زمانى قدرت خويش رابه نيشاپور بس  داد. )

محمود پس از  نکه رقباى حاکميت خود را در مشهد از بين  بگسته یرودى، ملک

( بعد ١٨برداشت ، براى فتف شهر هاى ديگر خراسان به سوى نيشاپور پيشروى نمود.)

روساى ايایت خراسان از راه ضعف نسس و قوت و هم به  وق »ازين مرحله است که 

مود وقتى شهر ( ملک مح١٩« )خدمت او  ردن نهادند و در ا اعت برويش  شودند.

هاى نيشاپور و پيرامون  نرا فتف کرد، خود را پادشاه مستقل خراسان ناميد و مشهد را 

پاى تخت خويش قرار داد. ارتش منظمى مرکب از سواره نظام و پياده نظام با توپخانه 

 ( ٢١( وبنام خود سکه ضرب کرد.)٢٠قوى تشکيل داد.)
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خت وپس از  ن تاجى برسم بگسته تيت، ملک محمودکاخى براى خودبر پاسا

کيانيان ازمنه باستان تدارو ديد که مزين و مرصف به جواهرات  رانبها بود. همزمان با 

 ن موبدان و پيشوايان مذهبى و دانشمندان و منجمان را از اقصاى نقا  ايران و جهان 

 فرا خواند تا ساعتى سعد براى جلوسش انتخاب کنند. تخت سل نتى وى نيز که بر اساس

روايات و سنتهاى نقل شده مربو  به فريدون و کيخسرو  رح  رديده بود، در ايوانى 

م  ١٧٢٢هجرى برابر با  ١١٣٥رفيف قرار داده شده بود. و اين وقايف در سال 

 ( ٢٢رخداد.)

 

 نبرد هاى ملک محمود با نادر افشار: 

ود يکى از موانف عمده در راه پيشرفت ملک محمود سيستانى در خراسان، وج

نادرقلى افشار)بعد ها نادرشاه( بود. پرسى سايکس مى نويسد: شخصى بنام بابا على از 

جانب ملک محمود، حاکم ابيورد بود و نادرقلى در خدمت اين حاکم بود. شبى در ريبت 

بابا على، يکى از ماموران ملک محمود خواست نسبت بخانواده بابا على بدرفتارى کند. 

وس اربابش بر خاسته مامور را به قتل  ورد. ارباب نادر ازين نادر قلى بدفاع از نام

قضيه دچار وحشت شده و نادرقلى حاضر  رديد جريان را خود به ملک محمود اظهار 

کند. بالنتيجه ملک محمود را اين شهامت و همت نادر قلى خوش  مد وبادادن خلعتى به 

ا ملک محمود او را براى او، وى را در رديف نوکران نزديک بخود قرارداد. بعد ه

سرکوبى اوزبيک ها مامور مى کند و او از عهده اين ماموريت موفآ بدر مى  يد. چون 

ملک محمود به نادر قلى در پاداش اين موفقيت مقامى را وعده داده بود، لهذا نادر قلى 

اصرار ميکرد تا ملک به وعده اش وفاکند. ملک محمود هم که يک روز حوصله اش از 

تقاضا ها و ياد  وريهاى وقت و بيوقت نادر سر رفته بود، امر کرد تاوى را کتک اين 

مسصلى زدند و از وظيسه ايکه داشت معزول کرد. از  ن پس نادرقلى به رهزنى پرداخت 

 ( ٢٣وکالت را در خراسان با همراهان خويش رارت نمود.)

رد رفت و تيت متذکر ميگردد که نادر قلى پس از ترو ملک محمود به ابيو

شروع به عرض اندام نمود. بدون شبهه   اهى ها و معلوماتيکه او در خدمت ملک بدست 

 ورده بود ، برايش بسيار مسيد و کار  مد افتاد . در  راز کار ، وقتيکه نادر به تحکيم نسوذ 

خود در ميان افشار هاى ابيورد و کالت مى پر داخت، برخى از  وايف کردها با 

ست ورزيده به ملک محمود شاه مى پيوستند. ملک محمود ا اعت دعاوى وى مخال



 267 ظهور افغانستان معاصر                                                        

رؤساى  وايف و ايایت خراسان از جمله قليچ خان پاپالو و امام قلى خان امير لوى 

 ( ٢٤افشار را براى خود دست وپا نمود.)

با بهره  يرى از جهانکشاى نادرى و تحقيقات « زادسروان سيستان»مؤلف کتاب

جود کتبى وشساهى دراين زمينه شرح جالب توجهى پيرامون وساير منابف مو« تيت»

حوادث دوران حکومت ملک محمود سيستانى دارد که از من قى پذيرفتنى بر خوردار 

 است و بيانگر محبت خالصانه او نسبت به خاندان تاريخى کيانى است. 

 بنابر نوشته زاد سروان سيستان، پس از  نکه ملک محمود سيستانى مشهد را فتف

و کار حاجى محمد پهلوان رميس اجامرو اوباش مشهد را بوسيله محمد بيک مروى 

يکسره کرد، به رؤسا و اکابر خراسان نامه نوشت و  نانرا بدربار خويش فرا خواند. 

رؤسا و خوانين هريک بديدار ملک محمودسيستانى  مدند و ا اعت خود را از حکومت 

شش ملک محمود دلگرم ميگشتند. در  نجمله او ابراز ميداشتند و بگرفتن خلعت و بخ

عاشورخان و قليچ بيک و امام قلى خان از ابيورد به ديدار ملک محمود مشرف شدند و 

ضمن مالقات به ملک محمود خا رنشان ساختند که نادر قلى در ابيورد ارادۀ سرکشى و 

را کم کند. ملک  غيان دارد ومى بايد کسى از بر زيد ان رابر  نجا روانه کنيد تا شر او

محمود هم محمد بيک مروى را که وظيسه قورچى باشى لشکر ملک را بعهده داشت به 

حکومت ابيورد نامزد کرد و فرمان تقرر نادر را به عنوان ايشيک  قاسى  رى و ديوان 

بيگى حاکم جديد صادر نمود. وپيام داد که هر اه نادر از دريکرنگى ويک جهتى پيش 

 ر  ينده از سر کرد ان و رجال مقرب در  اه او خواهد بود.  يد، بدون ترديد د

وقتى محمد بيک مروى که اينک از جانب ملک رتبه خانى يافته و محمد امين 

ناميده ميشد با پانصد سوار به ابيورد نزديک شد، نادر با  روهى از مردم ابيورد به 

خان نيز رفتار مهر انگيز پيشوازشتافت و حاکم جديد را بگرمى استقبال کرد. محمد امين 

پيشه کرد، تا اينکه اين روش محمد امين بر امام قلى بيک و قليچ بيگ  ران  مد و  ن دو 

روزى نادرقلى را  رفته کتک مسصلى زدند و اورا مجبور کردند تا به دره  ز فرار 

ت و نمايد. نادر قلى مدتى در دره  ز ماند ار شد تا  نکه ملک محمود از قضيه ا الع ياف

بالدرنگ به محمد امين خان دستور صادر کرد تا نادر را دلجويى نموده نزد خود 

 فراخواند و خا ر او را نگهدارد تا روزش فرا رسد و کار اورا يکسره سازد. 

بنابرين محمد امين خان با فرستادن هدايايى به نادر، اورا به باز  شت به ابيورد 

 ن  رح از ميان بردن ملک محمود را بدل دعوت نمود و چون نادر قلى نيز در با



 268 ظهور افغانستان معاصر                                                        

داشت، به ابيورد باز  شت و در نزد محمد امين خان بکارش ادامه داد. چون اينبار نادر 

بيشتر از پيشتر در کار هاى ابيورد دخالت مينمود، امام قلى بيگ و قليچ بيک که نادر را 

رفتند و شکوه و  دشمن خويش ميشمردند، متسقا از ابيورد به مشهد نزد ملک محمود

شکايت سر دادند که مى بايستى هرچه زودتر ملک در صدد چاره کار نادر بر  يد و ای 

نادر خيال ردر و خيانت برجان ملک دارد. ملک به دلدارى ايشان پرداخت و در ضمن 

به مال رفيعاى  يالنى دستور داد تا نامه بنويسد به نادر و او را به مشهد ب لبد و منبعد به 

ر اه مشهد باشد. نادر نيز به مشهد  مد و کمر بخدمت ملک بست و در پى فرصت بود با

تا ملک را بر اندازد. ملک محمود نيز در انديشه از ميان بردن نادر در يک فرصت 

مساعد بود. سر انجام نادر عده يى از سران افشار و از جمله امام قلى بيک و قليچ بيک 

در ميدان چو ان، که به کشتزار  او سلوو ترتيب يافته  را اروا نمود تا ملک محمود را

بود از ميان ببرند. اما تو مه  ران از انجام تو مه عليه ملک عاجز  مدندو بالنتيجه نادر 

دچار خوف و اض راب  رديد که چون امام قلى بيک و قليچ بيک از اسرار تو مه او 

آ کاربر او سخت   اه اند، مبادا اين اسرار را به ملک محمود فاش کن ند و  نگاه  بعا

خواهد شد. بنابرين نادر بعدا به بهانه يى  ن دو را در شکار اه کشت و خود به کالت 

 ( ٢٥فرار نمود.)

ملک محمود وقتى از قضيه   اه شد که کار از کار  ذشته بود و نادر به کالت 

يا کشته بدو باز  رسيده بود. ملک محمود به سران کالت پيغام فرستاد که نادر را زنده

سپارند و پاداشى نيکو در يابند. اما خوانين و سران کالت برخى با نادر همنوايى داشتند 

و برخى ديگر از  ينده خود در انديشه بودند که ا ر نتوانند کار نادر را يکسره کنند و 

ه نادر روزى بقدرت برسد، هر  مينه از خشم نادر در امان نخواهند بود. از اين است ک

پيام ملک محمود جامه عمل نپوشيد و ملک محمود بر  ن شد تا بگوش مالى نادر و سران 

کالت بپردازد. بنابران با سپاهى مجهز با توپخانه عازم کالت شد و برخى از سران کرد 

 را که با نادر همدستان بودند بکشت و قلعه زيدانلو را زير  تش  رفت. 

پنج شش هزار نسرى بسوى خبوشان  بقول تيت، ملک محمود در رأس سپاهى

حرکت کرد و در دو فرسنگى خبوشان با جنگجويان کردى و افشارى به سرکرد ى نادر 

برخوردى سخت خونبار صورت  رفت که مجبور شد در پناه  تش توپخانه، دنباله سپاه 

خود را که بر اثر جنگ و  ريز سواران نادر به مخا ره افتاده بود، صيانت و حمله 

 ( ٢٦را دفف نمايد وبه مشهد عقب نشينى کند.) دشمن
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تيت مى افزايد درهنگاميکه شاهزاده  هماسب  هنگ خراسان داشت، نادراز 

قوچان بر مشهدحمله کرد ومحلى رابنام ميرکهريز دريک فرسخى خيابان عليا اشغال 

نادر  نمود. ملک محمود بانيروهايش برنادرحمله کرد. اماحمله اوبا تلسات سنگين از جانب

دفف  رديد وناچار به عقبگردشد. درين اثنا  هماسب ميرزا يکى از افراد خودبنام 

رضاقلى خان را به مشهد فرستاد تانماينده منافف اودر خراسان باشد، رضاقلى خان بابسيج 

نيرويى ازکردان بسوى مشهد هجوم  ورد. امااز رف ملک محمود بسختى بشکست 

 وب وس عقب نشست.

مشهد باميد اينکه از همراهى با رضاقلى خان، خوش خدمتى خود  برخى از مردم

را به شاهزاده  هماسب نشان داده باشند، بناى  شوب و همنوايى با رضاقلى خان را 

 ذاشتند و دروازه هاى شهر را برروى افراد ملک محمود بستند. اما ارگ بوسيله مهدى 

توپخانه خويش به ارگ داخل نام مشهدى براى ملک نگهداشته شدو ملک با مهمات و 

 رديد وباسرعت با توپخانه پرتوان خويش لشکريان رضا قلى خان را درهم شکسته 

دست  شو بگران را  ويزه  ردن شان نمود. رضاقلى خان نيز پس از سه ماه سر ردانى 

در ا راف مشهد و  وس مجبور شدبه قوچان برود و اين بى کسايتى سبب بر کنارى او 

  رديد. 

محمودسيستانی همچنان نيروى را به سرکرد ى برادرزاده جوان خويش  ملک

ملک اسحآ به نيشاپور فرستاد تا ملک فتف عليخان بيات را که دعوى خود سرى داشت، 

بر سر جايش بنشاند. ملک اسحآ وقتى به نيشاپور رسيد، شهر را به محاصره کشيد و 

در وقتى از اين خبر م لف شد، ملک فتف على خان جنگ هاى حصارى را ادامه داد. نا

بيارى ملک فتف خان شتافت و در بيرون نيشاپور جنگ هولناکى ميان او وملک اسحآ 

کيانى در  رفت که در نتيجه ملک اسحآ مجبور شد به باغ بزر ى در  ن حوالى پناه 

ببرد و موضوع را به ملک محمود ا الع بدهد. ملک محمود، مال رفيعاى  يالنى را به 

 يگرى از مشهد به نيشاپور فرستاد. ميانج

مال رفيعاى  يالنى يکى از روحانيان پر نسوذ مشهد بود که مردم باو بسيار 

حرمت ميگذاشتند و نادر نيز او را محترم ميشمرد. نادر  نچه را که مال رفيعاى  يالنى 

خان  پيشنهاد کرده بود پذيرفت تا ملک اسحآ با افرادش به مشهد بر  ردد. اما فتف على

بيات وافراد اوحاضر به قبول چنين توافقى نبودند. سرانجام مال رفيعاى  يالنى موضوع 

اختالف نظر افشارو  وايف کرد و بيات را به ملک محمود نوشت و از او خواست تا 

خود براى حل موضوع و نجات برادر زاده اش به نيشاپور بيايد. ملک محمود هم با 
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شاپور شتافت و جنگى سخت در محل قدمگاه به وقوع نيروهاى تحت فرمانش بسوى ني

پيوست که عده بسيارى از سران کرد و افشارو بيات در  ن جنگ کشته شدند و برادر 

نادرابراهيم بيک زخمى شديد بر داشت. نادر نيز راه فرار در پيش  رفت و کردان هر 

 ردند. يک با  نچه از رارت بدست  ورده بودند بسوى خانه هاى خويش فرار ک

نيشاپور مسخر  شت و ملک فتف على خان بيات از کرده خود پشيمان شده از 

ملک محمود  لب عسو نمود. ملک نيز او را بخشيد و دوباره حکومت نيشاپور را به او 

 داد و خود با برادر زاده اش ملک اسحآ و لشکريان خويش به مشهد باز  شت. 

حادثه بود که ملک محمود در مشهد بر  بآ نوشته جهانکشاى نادرى،پس از اين 

جیغه بر سر و سکه سلطنت به سیم و زر زد و چون خود را »تاجگذارى نمود. و 

 ( ٢٧)« منسوب به کیانیان میدانست، کاله کیانى براى خود ترتیب داد.

متاسسانه تاريخ هاى دقيآ اين حوادث و منجمله نبردهاى ملک محمود با نادر و يا 

و افشار و ترکمن بر ضد ملک محمود سيستانى يا بر ضد نادر قلى در قيامهاى قبايل کرد 

هجرى و سال سقو   ١١٣٥اين منابف ثبت نشده اند، بجز سال تاجپوشى ملک محمود در 

م، بقيه حوادث ب ور مجمل پشت هم ذکرشده اند که ١٧٢٧هجرى م ابآ  ١١٣٩او در 

 اند.  خواننده فکر ميکند مدعيان قدرت تمام عمر در جنگ بوده

بهر حال پس از باز  شت موفقانه ملک محمود و ملک اسحآ از نيشاپور به 

مشهد، ديرى نگذشت که اها لى بوقميچ)يا بغمج( بين مشهد و ابيورد سر به شورش 

برداشتند. ملک محمودبرادرزاده اش ملک اسحآ را مامورسرکوبى شورش نمود. مردم 

بل از  نکه نادر به مدد  نان فرا رسد، ملک بغمج نادر را به يارى خود  لببيدند. اما ق

اسحآ بر  نان تاخت  ورد و سران شورش را  وشمالى داده به مشهد بر شت. نادر نيز 

از  ريآ رادکان بسوى مشهد شتافت. اما اين بار خود را با ملک محمود که ظاهرا به 

دهکده هاى  قصد قوچان از شهر خارج شده بود، روبرو ديد. در محل اشتر پا، يکى از

مشهد تالقى  رفين واقف شد و نادر با تلسات سنگين روبرو  شت و کشته و زخمى بسيار 

بر جاى  ذاشته خود با دو نسر از همراهان خود بسوى کالت فرار نمود. ملک محمود نيز 

عازم قوچان شد تا اهالى  ن سامان را تنبيه و از همراهى با نادر ممانعت کند. بزودى 

ه فتف  ن ناحيه موفآ شد و برخى از سران کرد را  ردن زد وبعضى را ملک محمود ب

 اسير نموده با خود به مشهد  ورد. 
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نادر نيز در قبال  غيان شديدى که برضد او در ميان بخشى از  وايف افشار 

صورت  رفته و ترکمنها را نيز به يارى  لبيده بودند، خواست دست باقداماتى بزند. 

عازم ابيورد شد و در جلو قلعه اى در ن حوالى زد و خوردى در بنابراين از کالت 

 رفت که نزديک بود نادر در  ن تباه شود، اما نيروهاى منظم نادر بر شورشيان رير 

منظم رلبه حاصل کردند و نادر از  ن خ ر جان بسالمت برده به قوچان عزيمت کرد. 

ملک محمود قبل از وصول او  ردن نادر باز هم از اينکه نا وقت به قوچان رسيده بود و 

 کشان  ن نواحى را  وشماالى داده به مشهد بر شته بود به ابيورد باز  شت. 

در اين  ير و دار محمد خان ترکمان که شاهزاده  هماسب او را بجاى رضاقلى 

خان به سردارى خراسان منصوب کرده بود به نيشاپور واردشد. فتف على خان بيات که 

محمود او را به حکومت  نجا ابقا کرده بود، با او هم پيمان شده بر ضد  چندى قبل ملک

ملک محمود بناى مخالست و شورش را  ذاشت. ملک محمود باز هم مجبور شد بار ديگر 

بر نيشاپور حمله ببرد و مجددا با حاکم  ارى ويارى نيشاپور زور  زمايى نمايد. فتف 

ه پرداختند ولى هردو بزودى منهزم و اولى على خان بيات و محمد خان ترکمان بمقابل

دستگير و بى سر  رديد. ملک محمود با استيالى مجدد بر نيشاپور، برادرزاده جوان و 

  (٢٨فعال خود ملک اسحآ را در  ن شهر تعيين و خود به مشهد بر شت.)

 

 اتحاد طهماسب میرزا با نادر برضد ملک محمود:

ن ترکمان و فتف على خان بيات را  هماسب ميرزا چون خبر شکست محمد خا

شنيد بناچار راهى  ر ان و از  نسو رو به قوچان نهاد.  هماسب ميرزا که ملک محمود 

را نسبت به خود قوى تر و توانمندتر ديد، حسن على خان معير الملک را نزد نادر 

د نادر فرستاد و اورا دعوت به اتحاد با خود نمود. چون پيام  هماسب ميرزا به نادر رسي

بخدمت وى شتافت و دو کس از ياران ملک محمود بنام هاى  هماسب بيک جالير و 

ديگرى موسوم به چراغ بيک افشار نيز از ملک بريده بخدمت نادر پيوستند. متقابال نادر 

بر مشهد حمله برد و از سوى کوه سنگى راهى خواجه ربيف شد. با ا الع از اين اقدام 

ک اسحآ را از نيشاپور فرا خواند و خود با جمف کثيرى به نادر، ملک محمود نيز مل

فرسنگى مشهد وارد  رديد و  ٢بارهاى خارج شهر روانه شد. به زودى ملک اسحاق در 

سپس نيروهاى خود را از سمت بابا قدرت و ملک محمود از سمت بارهاى ا راف 

نجام پيروزى به نسف نيروهاى خود را بر عليه مواضف اشغالى نادر هدايت کردند. اما سرا
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آ به شهر عقب نشستند. نادر اسراء و  نهايى را که مشهدى  نادر اعالم شد و کيانيان مغلوبا

 بودند  زاد نمود مگر  نهايى که سيستانى بودند به کالت فرستاد تا در بند باشند.

پس از اين حادثه  هماسب ميرزا پيکى نزد ملک فرستاد و اورا به ا اعت از  

ملک محمود جواب فرستاد به « زادسروان سيستان»واند. بنابر روايتخود فرا خ

  هماسب ميرزا که : 

شاهى اين کشور را هيچ کس بيشتر از ما سزاوار نيست که از تخم کيانيم و ا ر »

تا کنون پدران  هماسب ميرزا بر اين ملک پادشاهى کرده اند به زور وريا بوده است نه 

خاسته و تاج نياکان بر سر هشته ايم از ياد ار بازمانده  به شايستگى. اينک که خود بر

(از  ن پس جنگ هاى حصارى ٢٩) «نياکان خويش پاس خواهيم داشت تاخدا چه خواهد.

در پشت حصار هاى مشهد از بام تا شام ادامه يافت. در عين حال ملک محمود به  رح 

عبارت از اين بود تا نقشه يى بر ضد نادر دست زد که بزودى نتيجه داد. اين نقشه 

مامورانى به ا راف در ميان  وايف افشار و کرد و ترکمن نزد مخالسان نادر اعزام کند 

و  نانرا به شورش تحريک نمايد. ماموران ملک محمود به  سانى از عهده اين کار بر 

 مدند و ديرى نگذشت که در مرو و نساء و ابيورد و قوچان، صداى اعتراض مردم بر 

بلند شد. نادر با ا الع از اين خبر به مرو رفت و بعد از سر کوبى شورشيان  ضد نادر

 دوباره جانب مشهد بحرکت افتاد. 

قلعه بهار اه، ميعاد اه نبرد بعدى  رفين بود. ملک محمود به نا  هان حمله را 

 راز کرد. اما بواس ه شدت سرماى هوا که با ريزش سنگين برف همراه بود، عمليات 

وقف شد. سپس ملک محمود بناچار بدرون ارگ شهر عقب نشست و نادر به حربى مت

ابيورد رفت. نادر از ابيورد مجبور شد که به مرو برود، زيرا جنبشى در  نجا به نسف 

ملک محمود براه افتاده بود. در همين فرصت ملک به اميد يک پيروزى ق عى بر شاه 

به سمت جوين و اسسراين حرکت کرد.   هماسب ، قبل از  نکه نادر به وى ملحآ  ردد،

 هماسب ميرزا با شنيدن اين خبر از جاجرم و اسسراين بمنظور الحاق به نادر روانه شد 

 و قبل از خود حسين على خان را به اردوى نادر فرستاد. 

در اين هنگام ملک محمود قلعه جوين و تمام نواحى ايراکه در مسير راهش واقف 

شروى خود ادامه داد، تا که به وى ا الع دادند که نادر از مرو بود متصرفف شده وبه پي

به عزم مشهد در حرکت است. بنابر اين ملک هم با نيروهايش بسرعت خود را به مشهد 

رسانيد.چون حسين على بيگ به نادر رسيد او را از حرکت  هماسب ميرزا به قصد 
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ان شد. زيرا نادر از قوچان م لف ساخت، نادر از راه مشهد بر  شت و راهى قوچ

مزاحمت هاى کردان براى شاهزاده نگران بود. اما تا رسيدن او به قوچان، نيروهاى 

شاهزاده توانسته بودند ياريان کرد را  وشمالى داده مجبور به  رامش نمايند. باورود نادر 

به قوچان، عده يى از سران کرد به نادر رجوع کردند تا  نها را از رضب شاهزاده 

ت دهد. نادر هم شساعت کرد و شاهزاده بشر  ا اعت از اوامر او ايشانرا عسو نمود. نجا

به توصيه نادر حسين بيگ پسر سام بيگ وکيل توس  شاهزاده به عنوان حاکم قوچان 

 منصوب وبه سر کرد ى  وايف کرد ترفيف يافت. 

مشهد  پس از اين، قشون  هماسب ميرزا به سرکرد ى نادر مجدداآ  ماده حمله بر

م ( ملک محمود در ارگ خود را ١٧٢٦  ست  ٢٧هجرى =  ١١٣٩محرم  ٢شدند ) 

محکم نمود وبا بستن دروازه هاى شهر بر روى دشمن خود را براى مقاومت  وینى 

  ماده کرد. 

روز دوم صسر نبرد به دروازه هاى شهر مشهد رسيد و نيروهاى نادر در زير 

ر بایى ديوار ها صعود و موضعى را در  تش توپ و تسنگ از جانب کوه سنگى ب

خواجه ربيف اشغال کردند و از همان موضف تا مدتى با نيروهاى ملک که نقا  مستحکم 

 و استراتژيگ را در اختيار داشتند به زد و خورد پرداختند. 

سپتامبر( فتف على خان رميس قاجارها به تو مه نادر که  ٢٠در چهاردهم صسر )

هماسب ميرزا دستگير و کشته شد.  سته ميشودکه فتف على خان رقيب او بود توس   

نامه اى مبنى برپيوستن خودبه ملک محمودنوشته وفرستاده بود و اين نامه بدست کسان 

نادرافتاد ونادر  نرابه شهزاده نشان داد و فتف على خان نتوانست ازخود دفاع کند و 

 ( ٣٠درنتيجه زندانى وبعدکشته شد. )

ا الع از اين خبر به  مان اينکه نيرو هاى قاجارى شاهزاده را  ملک محمود با

ترو کرده رفته اند، به نا  هان وبا شدت هر چه تمامتر بر نيرو هاى دشمن حمله برد. 

در نيم فرسخى شهر در نزديکى خواجه ربيف بين  رفين جنگى سخت در  رفت که سه 

سنگين مجبور به عقب  رد شد و  روز از صبف تا شام دوام کرد. بایخره ملک با تلسات

ديگر از پشت ديوارهاى حصار خارج نگرديد.سپس محاصره شهر براى مدت دو ماه 

ديگر ادامه يافت و ملک مهدى خان امير لشکر ملک و ملک اسحآ و ملک محمد على و 

ملک فتف على بن ملک حسين با ديگر برادران و عموزاد ان در پاى باروهاى شهر به 

دروازه هاى  ن از خود جان فشانى بروز دادند. نادر نيز کسانى به نزد  حساظت ارگ و
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ملک محمود فرستاد و او را به ا اعت از شاهزاده  هماسب دعوت کرد. اما ملک 

 محمود حاضر نبود ا اعت خود را از شاهزاده ابراز نمايد. 

 

 خیانت یکفرمانده و سقوط ملک محمود: 

 

 رد خویشىشیــــشه نزدیکتر از سنــگ ندا

 هرشکستى که بهرکس برسد ازخویش است

 

در  رما رم نبرد ها، برخى از هواداران ملک محمود از بهبود کار ملک نا اميد 

شده  هسته  هسته به ترو ملک پرداختند وبه دشمن پيوستند. پير محمد فرمانده سپاه ملک 

مان و ا مينان کامل مجدداآ  ماده تغيير موضف شد وبه نادر پيغام فرستاد که در صورت ا

آ نادر  جانى، او در وازه مير على  مويه را بر روى نادر و سپاهيان او خواهد  شود.  بعا

 ١٦از خدا چنين چيزى را ميخواست وبه او ا مينان کامل داد. بالنتيجه در تاريکى شب 

 ١٢٠٠٠م ( نادر از خواجه ربيف با  ١٧٢٦نوامبر  ٣هجرى) شب  ١١٣٩ماه ربيف الثانى 

رد مسلف خود در پشت در وازه مير على  مويه در کمين نشست. چندى نگذشت که پير م

محمد کوتوال محافظين دروازه را از دم تيغ  ذرانده و نعش  نان را به پشت دروازه 

پرتاب کرد. نادر با مشاهده  ن وضف با سرعت حمله برد وبه شهر داخل شد. نادر فورا 

غ به تصرف خود  رفت و سپاهيان ملک که در ديوار شهر را تا  ستانه قدس و چهار با

هاى برج هاى شهر نگهبان بودند از ديدن  ن وضف سراسيمه شده خود را بدرون ارگ 

 انداختند. 

صبف روز بعد ملک محمود شخصا در رأس نيروهايش با شدت تمام براى پاو 

ار باغ و سازى شهر از وجود دشمن از دو سو حمله کرد. ستونى از سمت خيابان چه

ديگرى از جانب خيابان سسلى با دیورى و شجاعت بى مثال بر دشمن يورش برد و 

آ در اين ضد حمله سپاهيان خود را رهبرى نمود و پس از نبرد  شمشيرزد. نادر شخصا

شديدى که تلسات بسيارى بدنبال داشت، ملک شکست خورده بدرون ارگ پناه برد. سپس 

 ورد و  هماسب ميرزا به زيارت امام رضا )ع(  نادر سراسر شهر را به تصرف در
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شرفياب  رديد و پس از دعا و نماز و اجراى مراسم مذهبى به اردو اه باز  شت و پير 

 ( ٣١محمد را در پاداش  ن خيانت به ولى نعمتش به حکومت جام مقرر نمود.)

با توجه به روايات شساهى کهن ساین سيستان اين « زاد سروان سيستان»مؤلف

بخش از حوادث را بگونه خواندنى و دلپذير به بيان  رفته است که جا دارد  نرا هم از 

نظر بگذرانيم. او مى نويسد: پس از ارسال و مرسول پيامها ميان نادر و ملک 

 خرين بار مال على اکبر خراسانى از علماى شهر و اسماعيل خزيمه عرب از »محمود

کاخ چهار باغ بنشستند و اندرز ها بگستند که کار  سوى نادر بيامدند وبا ملک الملوو به

را پايانى تلخ خواهد بود چه بهتر که در اين ستيز دست يکى کنيم و اين تلخى را از  ن 

اشرف افغان سازيم وباز ملک نپذيرفت و بگسته و رأى خويش بايستاد که ا ر بنا باشد در 

ه خاندان وى روز  ار اين ملک کسى پادشاهى کند،  هماسب ميرزا صسوى نيست ک

مردم سياه کردند و رفتند و اينک سست پندارى را که خود پشت سر نادر پنهان شده چه 

جاى تاج خواهى است که قزلباشان وى يکصد و پنجاه سال تخم کينه در دل مردم اين 

مرز و بوم کاشته و ستم روا داشته اند. ا ر نادر کمر به خدمت بسته است که فتف على 

ر باشد  و بباش که ميان من و او تاج بر سر شمشير است و شمشير را هيچکس خان وزي

جز از خدا از کف مرد نتواند  رفت. چون ملک و فرستاد ان نادر را سازش پديد نيامد، 

فرستاد ان باز  شتنداز در وازه مير على  مويه بيرون رفتند.  اه  ذشتن از اين دروازه 

نجا که پيرمحمد نام داشت به  ستگو بايستاد و پير محمد اسماعيل خزيمه عرب با کوتوال  

را نويد بزر ى و برترى داده به يارى نادر خواند و او اسماعيل خزيمه را  ست که نادر 

را بگو  وش فراميدار تا پيک من نزد تو شود و ترا از چگونگى کار من   اهى دهد. و 

 ورد که من پايان کار ملک محمود  از پس يک هسته پيک او به نزد نادر  مده چنين پيام

را از دو راه توانم جست تا خود يکى بر  زينى و مرا نيز بگويى تا  ن کنم. نخست  نکه 

در شهر فتنه  راز کنم و ملک را سر  رم بدارم تا ترا توان  شودن دروازه شود. و دوم 

ن يگان دست و اينکه شب هنگام نگهبانان دروازه مير على  مويه را که خود ميدارم يگا

دهان ببندم و دروازه بگشايم تا بدرون  يى و  ن  ونه که خواهى کار از پيش ببر و نادر 

بگست که من راه دوم بر ميگزينم. و همين امشب که هسدهم ماه ربيف الثانى است در پشت 

دروازه مير على  مويه به کمين مى نشينم تا در بگشايى و من با مردان خويش به اندرون 

  يم. در 

چون سياهى شب بر روشنايى روز پيروز شد ، پير محمد نا بکار دروازه 

رابگشود و دوباره ايستاد ى و کار  يى باره نشينان را بر باد داد. نادر با رزميان خويش 
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بدرون شهر راه يافت و از پامين خيابان تابه چهار باغ رزمى سخت در  رفت و ملک 

ر شمشير زد. وبا  نکه نيمى از مردان وى  ريختند ويا الملوو داد مردى بداد و رستم وا

به نادر پيوستند، چنان دلباخته ميدان جنگ بود که انگار رزميان وى دو برابر فزونى 

يافته اند و اين ايستاد ى ملک بسى چشمگير بود و نادر بار ها  فرين  ست و اورا بستود 

محمود شاه، بهين جايگاه و هيچکس نگست يا ننوشت که ميدان هاى کار زار ملک 

 موزش هاى رزمى نادر بود. جز  نکه از نادر خردمندى بى همانند و پهلوانى زورمند 

 بامنش هاى مادر زادى بساختند و فرزند شمشير خواندند نه شا رد ملک محمود.

 ن شب  روهى از ملک زاد ان کيانى شمشير بر کشيده بتاختند چون شيران 

از خون رزميان نادر  لگون ساختند و در خورد پانصد مرد شرزه کوچه هاى مشهد را 

سيستانى که تنها همين  روه بر  ردا  رد ملک مانده بودرسم پايمردى بر جاى ميداشتند 

و با شمشير هاى  خته و سينه ها  داخته در تنور زور مندى راه را بر نادريان بستند و 

ز شب پير محمد کشوده بودبگرفتند و در وازه مير على  مويه را که پيش از اين در  را

تدبير  ن بود که نادر را در اندرون شهر به چنگ  ورده کار وى يکسره سازند. چون 

خبر افتادن دروازه مير على  مويه بدست سيستانيان پيچيد ،  ن  روه بى خبر که از ملک 

شدند. و نادر الملوو دل بريده وبه نادر پيوسته بودند با سر افگند ى بر  شته  رم جنگ 

را اين روش نا بکارانه سخت  ران  مد وبا خروش بيشتر بجنگيد و رزم را به ميدانگاه 

چهار باغ کشيد وبخت يارى کرد نادر را که سواران  هماسب بيک جالير بتاختند و 

دروازه مير على  مويه را از سيستانيان  رفته و در سپيده بامداد به اندرون شهر در 

را کار دشوار  شت و صبحگاهان به اندرون ارگ فروشد تا کار را به  مدند. پس ملک 

باره  يرى بگذراند. تامگر ملک ل ف على خان و رزميان سيستانى با سه هزار جمازه 

در خواستى از سيستان به کمک وى شتابند. ديگر روز بدستور نادر مال على اکبر 

وى  هماسب ميرزاپيام  وردند که خراسانى و مال رفيعاى  يالنى بديدار ملک  مده از س

اين زمان مارا به مردانى چون تو نياز است تا مملکت را از چنگ اوباش قندهارى 

رهاسازيم. اينک چه جاى ارگ نشينى و باره  يرى است. برون  ى و بازوى ما ميباش 

که از  نچه تا کنون رفته است  ذشته ايم و ملک الملوو انديشه ناو بود چه کند. پس 

ک زاد ان را بخواند وبا  نان بنشست تا چاره جويند که هنوز ياراى ستيز در خود مل

 ميديد و پروايى از رزم با نادريان نميداشت. 

و ملک زاد ان نيز بگستند که ما را ستيز با نادريان پسنديده تر است و همان به 

ک الملوو را اين که در وازه ارگ بگشاميم و بر نان بتازيم تا پيروز يا کشته شويم و مل
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کار پذيره نبودو  نان را بگست که دو مرد خدا را که پيام  ورده اند پاسخى اين چنين 

پسنديده نمى بينم. اينک که بخت با ما سر بى مهرى دارد اين يکبار را از سر مهر 

ميگيريم تا  ينده چه افتد. پس تاج بر  رفت و ملک اسحآ را بخواند که اين بر  ير وبا 

 وارکه  ام بر ديده مانهاده اند به نزد  هماسب ميرزاى صسوى ميرو و درود مان دو بزر

باز ميگو که خود به نسس خويش به در اه خواهيم  مد. چون ملک اسحآ از ارگ فروشد 

وبه همراه  ن دو بزر وار تاج ملک الملوکى را زيورمجلس  هماسب ميرزا نمود ودرود 

 نى نيز از يگانگى وى سخن ها بر زبان راند. ملک الملوو بگست و مال رفيعاى  يال

شاهزاده صسوى ملک اسحآ را به نيکى پذيراشد. ووى را به نزد خويش بداشت 

و نادر وزارت شاه  هماسب را بر ملک الملوو رواداشت. پس اسماعيل خزيمه عرب و 

وبه ابراهيم خان برادرخويش را  سيل داشت به سوى ملک الملوو تا نويد وزارت  ويند 

 رو ان نزد ملک زاد ان در ارگ بباشند تا ملک الملوو به دلگرمى راهى در بار 

شاهى شود. چون اسماعيل خزيمه عرب به نزديک ملک رسيد فرمان وزارت شاهى 

 وشزد کرد و  اهى که ملک را در اراده خروج از ارگ ديد، دور از چشم ابراهيم خان 

انديشه نيرنگ است. و چون دست يابد خون  ويرا  ست که از رفتن در  ذر که نادر در

ملک و همه بستگان او ريزد. و ملک الملوو را از اين سخن پاى رفتن سست شد و 

بماند تا چاره انديشد.  نگاه به پوشش لباده و ردا از ارگ فرود  مد و نادر خيره بماندکه 

يشنهاد اين چه پوششى است مگر ميخواهد  وشه نشين  ردد. پس ملک الملوو را پ

وزارت کرد که مرا همين رالمى شاه  هماسب بس است ا ر ملک محمود وزارت 

شاهى پذيرا شودکار اين ُملک به نيکى بچرخد. و ملک الملوو زبان سپاس  شود که 

دولتشاهى پايدار، مرا همان  وشه شبستان بار اه امام رضا)ع( بس تا شب و روز را به 

اسب ميرزا خواستار باشم و از  نجا که اسماعيل ستايش سپارم و ديرينگى روز ار  هم

خان عرب خزيمه کاهدود بدبينى در ديده ملک دميده بود  ستار پى در پى نادر اراده وى 

را د ر ون نساخت وبا پاى برهنه و سر بى دستار راهى بار اه شاه دين شد وببود تا 

  شوب  شت ميان نادر و  هماسب ميرزا. 

رسيد که اين زمانه نه جاى  وشه  يرى است که ُملک و نامه شاهى بدست ملک 

بدست نادر به تاراج مى رود و ا ر َمل ک دست بردارد و باما يکدل شود اين  ستاخ بلند 

پرواز را سر جاى خود بنشانم و بکمک َمل ک مهم اين کشور بچرخانم. اينک ملک را به 

نادر بزدايد. و ملک وزارت خويش فرمان ميدهم که بر خيزد و باد بزر ى از سر 

الملوو بماند که چگونه فرمان برد. در اين  وان اسماعيل خزيمه عرب را باد  زمندى در 
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سر افتاد که اين چه جاى مهر ورزى شاه است. مگر اين ملک محمود را چه بر تر از 

من است که هر ز مرا نمى خواند و اراده شاهى خويش متوجه او ميدارد. پس پنهانى 

بسوى نادر که اين چه خوش خيالى وبى خبرى است که ملک محمود را به خود نامه کرد 

وا ذاشته ايد تا جاى پاى خويش و زير پاى شما را بکاود و ا ر چنين بماند بزودى دولت 

شما و تخت شاهى  هماسب ميرزا را از  ن خود خواهد کرد. چون اين نامه بى پايه به 

ست و کام شيرينش به تلخى  راميدو ملک را به نادر رسيد دود خشم از دماغ وى بر خا

پرسش بگرفت.ملک وى را  ست که چشم را به نيکى بگشاى و ديده بدبينى برهم نه که 

مرا با تو نيرنگى نيست و  رنه اين نامه که  هماسب ميرزا کرده است بى پاسخ نمى 

  ذاشتم. اينک اين نامه و اين من تا هرچه خواهى کنى.

به پوزش و نوازش بگذاشت وبه  هماسب ميرزا پرداخت که از و نادر ملک را  

نامه وى سخت بر  شسته بود. چون تير ى  هماسب ميرزا ونادر رخت بربست ودشمنى 

بدوستى  راميد، در انديشه کار ملک الملوو بنشستند، از بد روز ار  اهى که  ن دو به 

نيز  نجا بود و بر اين  شاه نشين چهار باغ بگستگو مى بودند. اسماعيل خزيمه عرب

 شوب  تش مى افروخت تابه  رزوى خود برسيد و فرمان يافت تا به هنگام دستور کار 

ملک به پايان رساند. و او که از دير  اه چنين روزى را  رزو داشت بى  نکه بدستور 

ديگرى فرمان يابد با دويست مرد رزمى به سوی ملک الملوو شتافت و بامداد روز 

بميدان مصلى سر از بدن ملکى جدا   ميالدی ١٧٢٨فبروری٢٧= هآ١١٣٩چهارم رجب

 ساخت وملک اسحاق وملک کلبعلى و  روهى ديگر از ملک زاد ان کيانى که به ميدان

تاختند نيزکشته شدند.... و من از  نان که تاريخ سينه بسينه دانند چنين شنيده ام تا خدا 

 ( ٣٢«)داند.

 اى مردم بر ضد نادر: بر افتادن ملک محمود و شورشه

سقو  ملک محمود کيانى بر اثر خيانت يکى از فرماندهان ملک که سخت مورد 

اعتمادش قرار داشت،  رچه باعث بلند رفتن اعتبار نادر در نزد شاهزاده  هماسب شد، 

ولى در عوض خصومت شديد وزيران وى را بر ضد نادر بر انگيخت و  نان از 

اختن ذهن شاهزاده بر ضد نادر استساده ميکردند. سر کوچکترين فرصت براى مشوب س

انجام شاهزاده را بر  ن داشتند تا به حکام خود در مازندران و  ر ان و نواحى ديگر 

به کمک وى شتابند. حتى بر خى از «  شوب  لب»دستور دهد که در مقابل نادر

 ( ٣٣.)مورخان مى  ويند که شاهزاده کمک ملک محمود را بر ضد نادر جلب کرد
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رجب همان سال در خبوشان کرد هابر ضد نادر بشورش بر خاستند ولى  ٢٦در 

نادر  نها را  وش مالى داد. شاهزاده مجبور شد با نادر از در سازش پيش  يد و از عقب 

م( از ١٧٢٨مارچ  ٢١هجرى)  ١١٤٠نادر به مشهد رهسپار ردد. نادر در نوروز 

قبال شايانى نمود و باحترام ورود وى به مشهد  هماسب ميرزا هنگام ورود به مشهد است

 دستور داد که مدت يک هسته در تمام شهر مجالس جشن و سرور بر پا  ردد. 

هنوز مراسم جشن پايان نيافته بود که دوباره کرد ها علم  غيان بر افراشتند و 

اهيم تاتاران مرو و ترکمنان نيز به شورشيان پيوستند و نيروى عظيمى تشکيل داده ابر

خان برادر نادر را در خبوشان به محاصره  رفتند. اين شورش نيز توس  نادر خاموش 

 رديد ولى همينکه نادر به مشهد باز  شت، مجدداآ  تش شورش خبوشان روشن شد. 

برخى از مورخان بر  نند که اين شورش به تحريک خود  هماسب ميرزا روى داد و 

کرکرلو پيوستند. معهذا نادر بزودى از اين  بزودى کردان ساعد لو نيز به شورشيان

شورش جلو يرى کرد و ب رف نيشاپور رهسپار  رديد. در همان اثنا تاتاران مرو نيز 

دست به شورش زدندوبه هوادارى ملک محمود شعار دادند. نادر بسرعت  تش اين 

شورش را خاموش کرد و بمشهد بر  شت و چون اقدامات ملک محمود را در بر 

تن تاتار هاى مرو کشف کرده بود. او را به سبب  نکه هنوز از نسوذ زياد در ميان انگيخ

تاتاران و ترکمنان مرو و ابيورد بر خوردار بود و وجودش به عنوان يک منبف فعال و 

دايم الحضور خ ر تلقى ميشد، او را با برادرش ملک محمد على وبرادرزاده اش ملک 

که شاهزاده  هماسب بشکاربرون رفته بود( بقتل  ميالدی) ١٧٢٧فبرورى  ٢٧اسحآ در 

 ( ٣٤رسانيد.)

ميرزا مهدى خان مى نويسد که: محمد خان چوله بامر همايون)نادر( او را )ملک 

محمود را( به قصاص خون محمد بيک مين باشى چوله که از کشته  ان بيداد ملک بود، 

ر کوچک ملک محمود بود، با ملک اسحآ به يا سارسانيده و ملک محمد على را که براد

به نيشاپور نزد بهرام على خان بيات فرستاد. او نيز مومى اليه را در عوض خون فتف 

 ( ٣٥على خان برادر خود عرضه تيغ انتقام  ردانيد.)

بگسته مؤلف تاريخ نادرشاهى، در اول به ملک محمود اجازه داده شد که در يک 

ر اورا به اين اتهام که مرکز يک سلسله حجره حرم روضه مسکن  زيند ولى بعد ها ناد

هريکى از اخوانش »تن از اعضاى خانواده اش که ٢٢تو مه ها بر ضد او شده با 

( قتل عام کردو پير محمد در ازاء خيانتى که به نسف ٣٦«)تهمتنى بوددر ميدان شجاعت

 ( ٣٧نادر انجام داده بود حاکم جام مقرر  رديد.)
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ر اين هر سه نسر) يعنى ملک محمود و ملک اسحآ و بعقيده جى.پى. تيت، بدينقرا

ملک محمد على( که براى حکومت کردن و بسرداشتن تاج شاهى سزاوار بودند، بحکم 

تقدير بعد از شش سال حکمرانى که بيشتر  ن در زد و خورد با نادرو شورش هاى قبايل 

 ( ٣٨افشار، کرد ، ترکمن، و تاتار سپرى شد، از هستى ساق  شدند.)

ادر بمحض اينکه شورشى را در يک ناحيه فرو مى نشاند،  شوب ديگرى در ن

 ٣٥٠جاى ديگرى بر پا ميشد. بعد از قتل ملک محمود سيستانى، درشهر قاين)واقف در 

کيلو مترى جنوب مشهد( مردم دست به شورش زدند و  ماشته نادر را از شهر اخراج 

ملک محمود بنامهاى حسين سل ان و  کردند. رهبرى قيام را دوتن از سران و وابستگان

ملک ل ف على برادر زاده ملک محمود بدوش داشتند. نادر عده اى از قشون خود را 

براى سر کوبى قيام قاين فرستاد ولى  نها کارى از پيش نبردند. نادر مجبور شد همراه با 

تن  ٨٠٠٠م( با ١٧٢٨هجرى )پنجم   ست  ١١٤٠ذى الحجه  ١٧ هماسب ميزا روز 

اهى از مشهد بقصد قاين روانه  ردد. رهبران قيام قاين پس از مقاومت مختصر دست سپ

از نبرد  رفتند. حسين سل ان تسليم شد ولى ملک ل ف على با برادرش ملک فتف على 

خان و ديگر همراهان خود راه اصسهان در پيش  رفتند و به نزد شاه اشرف پناه 

 (٣٩بردند.)

ملک ل ف على و همراهان اورا  رامى داشت ولى شاه اشرف افغان ابتدا مقدم 

بعد ها تغيير رويه داد و ملک را با همراهان وى به زندان سپرد. اما پس از تسخير 

اصسهان توس  نادر، ملک ل ف على از زندان رهايى يافت وبه حکومت سيستان منسوب 

با   شت و از جانب نادر مامور سر کوبى  وايف شورشى مکران شد. ملک ل سعلى

نيروى جنگى سيستان پس از تالش و مقاومت توانست شورشيان را وادار به تسليم نمايد. 

رهبر شورشيان « سرباز»اما بزودى  روهى از جنگجويان مسلف بلوچ به مدد رميس

پيوستند و اورا تحريک به نقض موافقت بدست  مده نمودند. در نتيجه مجددا شورش  راز 

ى مسلف تازه دم بر قواى ملک ل سعلى حمله نمودند و نيرو شد و در محل سر باز نيرو ها

هاى سيستان به مقابله پرداختند. در همين اثنا ملک ل سعلى هدف  لوله يکى از تير 

اندازان بلوچ قرار  رفت و کشته شد و جنگجويان سيستانى بدون نيل به مقصد به عقب 

ک ل سعلى، يعنى ملک فتف على نشستند. نادر وقتى از اين حادثه ا الع يافت، برادر مل

خان را به حکومت سيستان  ماشت و از وى خواست تا با نيروهاى خود در لشکر کشى 

بر افغانستان شرکت کند. ملک فتف على خان در زير بيرق نادر در افغانستان وقشون 

کشى بر هندوستان و بخارا شرکت ورزيد و از عهده وظايف سپرده شده به نحو احسن 
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وپس از  خرين لشکرکشى نادر، به سيستان باز  شت و حکومت  نجا را در بدر  مد 

 ( ٤٠دست  رفت.)

سال پس از مرگ ملک محمود توس  نادر، قيامى  ٢٠و اين همان کسى است که 

را در سيستان بر ضد نادر سازماندهى کرد و ا رچه سرش را در اين قيام از دست داد، 

 در را نيز خورد. اما نتايج قيام سيستان سرانجام سرنا

 

 اعقاب ملک محمود سیستانى :

از ملک محمود سيستانى پنج پسر بنامهاى ملک محمد خان، ملک حسين خان،  

ملک جعسر خان، ملک عباس خان، و ملک رستم خان باقى ماندند ويک دختر داشت که 

به همسرى ملک سليمان بن ملک حسين برادر بزرگ ملک محمود در  مد. فرزندان و 

اب شمارى از اين برادران اکنون در  بس زند ى دارند و تعدادى از  نها در مشهد اعق

بسر مى برند. ملک رستم خان صاحب دو پسر شد که يکى محمد خان و ديگرى بنام جد 

خود محمود نام  رفت. از محمد خان پسرى بنام ملک خان و از او پسرانى بنامهاى ملک 

امير خان باقى ماندند که تماما  در سيستان زند ى محمد على خان و منصور خان و محمد 

ميکردندو ملک محمد على خان مشهور به خان ملک  خرين و زبده ترين  نها بود که 

شرح زند ى اورا  قاى رميس الذاکرين مولف زاد سروان سيستان به تسصيل بيان داشته 

 است. 

در صحنه بجاى ملک اسحآ خان « شجره الملوو»تيت متذکر مى شود که در

هاى نبرد، ملک ل ف على خان به عنوان فرمانده و رهبر عمليات قشون عموى خود 

ظاهر ميشود. در صورتيکه ملک حسين برادر بزرگ ملک محمود پس از فتف مشهد در 

 ذشته و پنج فرزند کارى بنامهاى ل ف على خان و فتف على خان و کلب على خان و 

مانده بود.امالکهارت بصراحت ازملک اسحاق به  سليمان خان و حسين خان ثانى بر جاى

( که ظاهراْبايستى پسرملک حسين ٤١عنوان برادرزاده ملک محمود يادميکند)

 برادربزرگ ملک محمودبوده باشد.

از محمود خان پسرى بنام اسکندر خان و ازاو پسرى بنام رالم حيدر خان به ثمر 

پندى( را تشکيل ميدهند و تيت شجره رسيد که فرزندان وى شاخه کيانيان پاکستان)راول

تا  ١٨٧نسب  نها و تمام کيانيان را در پايان بخش تاريخ کتاب سيستان) جلد اول صسحات 

 ( با دقت ضب  کرده است. ١٩١
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ثبت شده، از و رد  وری  ١٩٠۵که توس  جی. پی. تيت،در ايبنابرشجره نامه 

روف به ملک جان خان رالم حيدرخان دوپسربنامهای شيرمحمدخان وخان بهادرمع

بظهور پيوستند. شيرمحمد خان فرزندانی بنامهای سکندر،فريدون ،شيرعلی،عبدهللا ، 

محمديوسف وعبدالصمد داشت که از عبدالصمد دوپسربنامهای عبدالرحمن ورستم خان به 

وجود مدند وازعبدهللا خان پسرانی بنامهای عبدالغسور، رالم احمد، عبدالوهاب، 

الصمد وعبدالعزيز به ثمر رسيدند. واما از خان بهادرخان پسرانی بنامهای عبدالمهين، عبد

زبردستخان، رالم حسن خان، زکريا خان، ورالم حسين خان بوجود  مدند.ازرالن حسن 

خان، سه پسربنامهای رمضان علی، مرادعلی، وسردارعلی بدنيا  مدند. وازرالم حسين 

ان به ظهور رسيدند. تيت متذکر ميگردد که خان دوفرزند بنام های اسکندر خان ونثار خ

( زنده اند اخذ شده ١٩٠۵اسامی اين نامها ازا العات اعضای اين خاندان که هنوز )

 (١٩١تا  ١٨٧است. )تيت، سيستان، جلد اول صسحات 

 

 م : تفهمآخذ فصل 

اعظم سيستانى. سيستان، سر زمين ماسه ها و حماسه ها. کابل، اکادمى علوم،  -١

  ٢٠٨، ص٢ . ج١٣٦٧

ملک شاه حسين کيانى. احياالملوو، به تصحيف دکتر منوچهر ستوده. تهران،  - ٢

  ٢١٣. ص ١٣٤٤

. ١٣٦٦جى.، پى.تيت. سيستان باهتمام رالم على رميس الذاکرين. تهران،  - ٣

  ١٢٥ص 

  ١٤٣ـ  ١٤٢همانجا صسحات  - ٤

عصر و نيز مقايسه شود با افغانستان در  ١٢٥تيت.سيستان، ص  -٦و  ٥

 کور انيان هند. 

. ١٣١٧ميرزا محمد  اهر نصر  بادى. تذ کره نصر  بادى. تهران، ارمغان ،  - ٧

  ٣٧ـ٣٦ص 

  ١٥٢تيت.همان کتاب ، ص  - ٨

و  ٣٢٤. ص ١٣٤٦مير رالم محمد ربار. افغانستان در مسير تارريخ. کابل،  - ٩

  ١٣٨ص . ١٣٧٠نيز زاد سروان سيستان. رالم على رميس الذاکرين. مشهد ، 

  ١٤٠تيت.سيستان، ص  - ١٠
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  ١٥٥ـ  ١٥٢تيت.سيستان، ص  - ١١

  ١٥٤تيت.سيستان ص  - ١٢

  ١٥٥،١٥٦تيت. سيستان،ص  - ١٤- ١٣

-١٩٥، ص ١٣٦٤لکهارت ، انقراض سلسله صسويه، ترجمه عماد، چاپ  -١٥

١٩٦،١٨٧  

  ١٤٢زاد سروان سيستان. ص  - ١٦

  ٣٣١لکهارت، همان اثر،ص  -١٧

  ٢٤ـ  ٢٣. ص ١٣٩١یرودى. زند انى نادر شاه. تهران،  نورهللا - ١٨

  ٣١ميرزامهديخان استرابادی ،جهان کشاى نادرى . ص  – ١٩

  ٣٥٦، ص  ٢پرسى سايکس. تاريخ ايران، ترجمه فخر داعى  يالنى. ج  -٢٠

  ٣٢١لکهارت. انقراض سلسله صسويه، ترجمه عماد. ص  - ٢١

  ١٥٧تيت.سيستان، ص  - ٢٢

  ٦٢ـ  ٦٠و نيز جهانکشاى نادرى. ص  ٣٥٧ايکس. ص پرسى س - ٢٣

  ١٥٨تيت.سيستان، ص  - ٢٤

  ١٤٣ـ  ١٤٢تيت.سيستان، ص  - ٢٥

  ٣١٣و نيز مقايسه شود با جنبش هاى کرد ص  ١٥٩تيت.سيستالن، ص  - ٢٦

  ١٦١،١٦٣ـ  ١٦٠تيت.سيستان، ص - ٣٨ - ٢٧

 ، ١٤٨رميس الذاکرين. زادسروان، ص  - ٢٩

  ٣٥٣راض سلسله صسويه ،ص لکهارت، ا نق - ٣٠

  ١٦٥ـ  ١٦٤تيت. سيستان،ص  - ٣١

  ١٤٩ـ  ١٤٨زاد سروان سيستان. ص  - ٣٢

  ٤٤ـ  ٤٣ميرزا مهديخان. جهانگشاى نادرى ، ص  - ٣٣

  ٤٤ـ  ٤٠و نيز نادر شاه، ترجمه مشسآ همدانى. ص  ٣٦٩لکهارت. ص  - ٣٤

  ٤٧ـ  ٤٦ و نيز زند ى نادر شاه. ص ٧٢ ٧ ٧١ميرزا مهديخان. ص  - ٣٥

  ١٧ـ ١٦، ص ١٣٤١نادرنامه يا تاريخ نادر شاهى، باهتمام شعبانى.  - ٣٦
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و  ٤٤ـ  ٤٣نيز زند انى نادر شاه. ص  ٦١ـ  ٦٠جهانکشاى نادرى. ص  - ٣٧

  ٤٣نيز لکهارت. ص 

  ٣٥٦و نيز سر پرسى سايکس. ص  ١٦٧ـ  ١٦٦تيت.سيستان،ص  - ٣٨

  ١٦٧، و نيز تيت. ص ٣٤٢سيستانى. ص  - ٣٩

 . ١٥٤زاد سروان سيستان. ص  - ٤٠

  ٣٦٣لکهارت ،ص  - ٤١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 285 ظهور افغانستان معاصر                                                        

 

 

 

 

 مشتهفصل 

 

 لشکرکشى نادرافشار برافغانستان وقیامهاى مردم

 م( ١٧٤٧ - ١٧٣٨)

 

 

 شاه افشار: ماهیت دولت نادر

هاى چهارم و پنجم قرن هژدهم برابر است با دوران سل نت و فرمان فرمايى  دهه

کشى وحشيانه فيودالى، رارت و چپاول  ورانى که همراه است با بهرهنادرشاه افشار، د

 ميز و اعمال کشتارهاى  هاى مردم، ستم ملى و مالياتى، زور  ويى خشونت مستقيم توده

 هاى خانمانسوز.   ور و ويرانگرى وحشت

هاى ايران، افغانستان، هند،  سياى ميانه،  چنين دورانى را، تاريخ سرزمين

 رمنستان و  رجستان و ريره، بعد از تيمور، ديگر بياد ندارد.  ذربايجان، ا

نادر افشار، که خود مولود عوامل اجتماعى، اقتصادى و سياسى نيمه اول قرن   

هاى مردم  هژدهم بود، از  راز ربف دوم همان قرن، با اشتراو مستقيم و فعال در  غيان

د و با بيرون رفتن اشغالگران از ها و ترکها استعدادش را تبارز دا ايران برضد افغان

هاى  ايران، در ميان خلآ ايران وجه ملى يافت. بدون ترديد، نادر از همان ابتداى فعاليت

 ران اجنبى  يى داشت، معهذا مساله بيرون راندن اشغال هاى  زمندانه نظامى خويش هدف

ران  رديد. بخودى خود سبب افزايش اعتبار و نسوذ او در ميان محافل مختلف مردم اي

ميالدى کميدى تا ج پو شى را با تشکيل شوراى  ١٧٣٦اين امر سبب  رديد تا در سال 



 286 ظهور افغانستان معاصر                                                        

هست نسرى اشراف فيودال در دشت مغان براه اندازد و از  ن تاريخ ببعد بر تخت سل نت 

 ( ١ايران به عنوان نادرشاه تکيه زند. )

ى فيودالى بود که دولت نادرشاه نمونه تيپيک از يک حکومت استبدادى نظام    

شناخت. شوراى سل نتى شاه که از وزير بزرگ، قورچى  حاکميت شاه مرزى را نمى

باشى، قولر  قاسى باشى، ايشيک  قاسى باشى، تسنگچى باشى، ديوانبيگى ووکيل نويس 

تشکيل ميشد و در دوران شاهان صسوى هم وجود داشت، نه تنها چندان اختيارات زيادى 

ميخواهد بدون »اش، با بيان اين نکته که  رهمان ابتداى تخت نشينىنداشت، بلکه نادر د

 ( ٢ نرا عمالآ منحل کرد.)« شريک سل نت کند.

هاى چهارم و پنجم قرن  هاى اشغالگرانه ايکه در دهه ى جنگ نادرشاه در نتيجه  

هاى خيوه و  نشين هژدهم براه انداخت، توانست ارمنستان،  رجستان،  ذربايجان و خان

هاى  سياى ميانه و افغانستان و بلوچستان و تمام ايایت شمال  نشين را و ديگر خانبخا

ها به ايایت  رربى هندوستان مغولى را جز دولت خويش سازد. بخشى از اين سرزمين

 اداره ميشد. « واسالى»هاى  دولت نادرشاه تبديل شده بود و بقيه هم به صورت سرزمين

هاى درون  فيودالى ناپايدارى بود که کشورها و خلآ  دولت نادرشاه، اتحاد نظامى  

هاى که  اتنيکى به يکديگر پيوند نميداد. کشورها و خلآ  ى اقتصادى و  ن را اشتراو زنده

از نظر نژاد و فرهنگ و  ذشته تاريخى با يکديگر تساوت داشتند وبا اعمال زور 

ى کشورهاى مختلف در وخشونت مرگ  لود بيکديگر پيوسته شده بودند. پيوند مصنوع

رحمانه فيودالى،  کشى بى چاچوبه يک دولت فيودالى، سبب ايجاد ستم شديد بيگانه، بهره

يى بودکه مبارزات رهايى بخش  ها جهات عمده بود. اين پيگرد مذهبى واستبدادخونين شده

ملى رادرکشورهاى تسخير شده برانگيخت. مبارزاتى که دروضف نيروهاى توليدى 

العاده منسى داشت و روند فرهنگى واقتصادى  نان را متوقف  ق، تاثير فوقکشورهاى فو

نادر در حاليکه با تمام قوا حکومت خود را تحکيم ميکرد، خقوق حکام و (»٣ميکرد.)

هاى دولتى و سل نتى را )با پس  سرکرد ان نظامى محلى را محدود کرد و مقدار زمين

( افزايش داد، او تدابيرى نيز در جهت ها هاى تيول و جا يراز فيودال  رفتن زمين

هاى  تضعيف موقعيت اقتصادى و نسوذ سياسى ماموران عالى رتبه ادارى و سرکرده

و تقويت وابستگى  نها به مرکز به کار بست و موقعيت قشر بایيى روحانيت   نظامى

 رانه او که کشاورزان  هاى اشغال شيعى را سخت متزلزل ساخت.  ذشته از اين، جنگ

دالها را نيز به نوبه خود کاهش ميداد، بخش قابل توجهى  خراب ميکرد، در مدفيو را خانه
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آ( به جناح مخالف او تبديل  از  بقه حاکم که از سياست نادر ناراضى بودند، )تدريجا

 ( ٤« )شدند.

هاى مردم مانند  ذشته بى حقوق و وابسته به محل پرداخت ماليات و  واما توده  

ودند و نميتواننستند  زادانه سکونتگاه خود را ترو کنند و در هين حال اجراى وظيسه ب

( اساس ۵شان کوچانده ميشدند.) رالبا به فرمان نادر به ايایت مختلف و رير دلخواه

اقتصادى حکومت نادر مانند تمام جوامف فيودالى، واحدهاى کوچک توليد کشاورزى 

عظيم بوروکراسى و قشون چندين ده هزار وران بود.دستگاه  همراه با خرده توليد پيشه

هاى پيدرپى  سترش يافته بود، با تمام  هاى دولتى و جنگ نسرى که در نتيجه توسعه زمين

هاى مردم و به خصوص کشاورزان فشار وارد ميکرد و به  سنگينى خود به روى شانه

 حساب  نها نگهدارى ميشد. 

وفه، لباس يک شکل و مهمات و ترين کار براى کشاورزان تهيه  ذوقه، عل سنگين

آ اين نوع ماليات يافت و  اه  ها بارها، تا چندين برابر افزايش مى نيروى جنگى بود. ضمنا

 هاى سنگين و رير منتظره نيز به نسف سپاه تعيين و اخذ ميگرديد.   اهى ماليات

هاى مردم و بويژه کشاورزان که نادر را اوی در مبارزه بر ضد اشغالگران  توده

خارجى يا رى کرده بودند و بعداآ هم او را بر تخت سل نت نشاندند، اميدوار بودند که با 

شان   ى شود و زنده بيرون راندن بيگانگان از کشور خويش، ستم مالياتى کاهش داده مى

يابد. اما نادر و شاه  هماسب صسوى پس از پيروزى خلآ ايران بر اشغالگران،  بهبود مى

يى  تخسيف ندادند، بلکه برعکس باج و خراج مختلف و ريرمنتظره نه تنها ماليات را

وضف کردند و تامين  ذوقه براى قشون را هم بر  ن افزودند. بدينگونه اقتصاد کشاورزى 

يى  دست فشار بيرحمانه هاى سنگين صدمه ديد و بر کشاورزان مسلس و تهى از ماليات

 وارد شد. 

 ورى ماليات و  يالت کرمان  ورى در جمفکشى به قندهار در ا نادر هنگام لشکر

عوارض خواربار افرا  نمود که تا هشت سال ديگر اين ايالت  رفتار قح  بود. البته 

 رسنگى تنها مايه بدبختى  نان نبود، بلکه بر اثر نبودن چهار پا و حيوانات بارکش، مرد 

ار نسرى نادر، بر و زن کرمان نا زير  رديدند که از سيستان رله براى قشون هشتاد هز

 ( ٦دوش خود حمل کنند. )

کشى از جانب دولت و وصول ماليات  سياست اشغالگرانه نادر سبب تشديد بهره

حساب و مصادره اموال افراد و خانه خرابى کشاورزان  رديد و اين امر باعث  بى
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يا امان مردم بر ضد استبداد دولت نادر، هم در شکل فرار دسته جمعى رعا هاى بى  غيان

هاى شان و خوددارى از پرداخت ماليات و اجراى وظيسه و هم درشکل   از سکونتگاه

هاى رهايى بخش ملى نمودار شد. در دهه پنجم قرن هژدهم، همه کشورهاى که با  قيام

اعمال زور جزو دولت نادر شده بودند، دچار  غيان عظيم شدند. حتى از همان  راز دهه 

کشى فيودالى، در اشکال بسيار مختلسى  ها عليه تشديد بهره چهارم قرن هژدم، مبارزه توده

 نمودار شد. 

نشين که در زير   يد، کشاورزان و مردمان کوچ چنانکه از منابف اين دوره بر مى

هاى کمرشکن فقير و خانه خراب شده بودند. پس از ترو محل سکونت  فشار ماليات

اى  ها مخسى ميشدند و دسته و يا در کوه پيوستند  ان ايایت ديگر مى خود، به قيام کننده

 ( ٧رهزن تشکيل ميدادند. )

 -١٧٣٧هجرى م ابآ  ١١۵٠مؤلف نامه عالم  راى نادرى ميگويد که در سال 

يى   ويران و خالى از سکنه بود. نه خانه« چون دل زندانيان»ميالدى ايالت مرو  ١٧٣٨

 ( ٨در  نجا باقى مانده بود و نه  دمى. )

خان براى سرکوبى قيام   ويد که وقتى عليقلى ر جاى ديگرى مىهمين مؤلف د

بيند که: شهر و  شود، با تعجب مى ميالدى( وارد سيستان مى ١٧٤٧-١٧٤٦سيستان )

روستاها خالى از سکنه و  دم هستند. زيرا اکثر اهالى از پيگرد ماليات بگيران شاه به 

 ( ٩ها و کوه خواجه پناه برده بودند. ) بيشه

گر ازاشکال مبارزه عليه ستم مالياتى و تعدى حکومت نادر، حمايت مردم يکى دي

چون ميرزا زينل، « درورينى»بود. درمنابف اين دوره ازمدعيان « مدعيان درورين»از 

مى سوم وچهارم قرن هژدهم نامبرده شده است  اصالن ميرزا، صسى ميرزا وريره دردهه

(.١٠ ) 

و ضد استبدادى در ميان افغانها، هاى رهايى بخش ملى  نخستين جنبش   

ها و ارامنه بيشتر  سترده شد. زيرا اين خلقها در  ها، بلوچها،  رجى ها، ترکمن اوزبک

هاى محلى استثمار ميشدند  بارى قرار داشتند.  نها هم بوسيله فيودال العاده مشقت وضف فوق

ر ميگرفتند. اولين کشى و شکنجه و پيگرد مذهبى قرا و هم بوسيله دولت نادر مورد بهره

هاى افغان درهرات به رهبرى   لبانه بر ضد نادر، بوسيله اقشار فيودال جنبش استقالل

آ قبايل  ١١٤٣ميالد )=١٧٣١-١٧٣٠خان ابدالى در ذوالسقار هـ( صورت  رفت. متعاقبا
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ميالدى و ريره  ١٧٣٤ترکم تکه، ساروق، ايرسارى و ريره در خراسان در سال 

 ( ١١لها اتساق افتاد. )ها در همين سا شورش

، شورش کرمان، در نتيجه ستم مالياتى به يک قيام تبديل شد. ١٧٣٣در سال    

خان حاکم اين ايالت را  در همين سال بود که مردم یرو حوالى  ن قيام کردند و محمد

هاى  هاى بزر ى در قزوين و  يالن نيز روى داد.  ذشته از شورش کشتند. شورش

ميالدى بوقوع  ١٧٣٣ى در فارس و سواحل خليج فارس در سال کوچک، قيام بزر 

پيوست. اين قيام برهبرى شيخ احمد مدنى که بيست هزار اعراب سنى مذهب او را 

هاى  خان بلوچ يکى از فيودال حمايت ميکردند  راز شده بود. در همين سال محمد

تا مرزهاى هندوستان هزار نسر بلوچ که اقوام  و از دهانه خليج   بلوچستان با پانزده

م با  ١٧٣٤احمد حمايت کرد و باو پيوست. در اواخر سال   سترده بودند، از قيام شيخ

خان بلوچ قيام از هم متالشى  احمد و متعاقباآ محمد شدن رهبران قيام، يعنى شيخ دستگير

 ( ١٢شد. )

پسرش کشى به قندهار به  هاى مردم بود که قبل از لشکر نادر بقدرى نگران قيام  

قشونى کافى  رد  ورد، و در پيش »رضا قلى ميرزا قايمقام خود در ايران دستور داد: 

 ( ١٣«. )خود نگهدارد. قشونى که بتواند در عرض يک ماه در هر شهرى حاضر شود

جنگيد ملت  تا موقعى که نادر براى استقالل ايران از چنگ اشغالگران مى   

دند و حاضر به هر  ونه فداکارى و جانبازى ايران از دل و جان او را حمايت ميکر

هاى خود راندند و همه اراضى از  بودند. ليکن پس از  نکه مل ت، اشغالگران را از مرز

دست رفته خويش را باز  رفتند، و نادر تنها براى ارضاى هوس کشور شايى خويش 

جنگ ميکرد،  بيعى است که ديگر مردم به هيچ روى با ادامه چنين جنگهاى 

ريرعادینه و خانمانسوز موافآ نبودند، بلکه بيشتر  رزو داشتند هرچه زودتر،نظم و 

هاى اقتصادى و   رامش درکشورشان برقرار  ردد، تا به فرارت خا ر بتوانند به فعاليت

کشاورزى خويش ادامه دهند. ولى نادر همينکه بر تخت سل نت ايران تکيه زد، با وجود 

داليان هرات و ترکيه و هوتکيان که بر ايران مسل  شده بودند،  نکه جنگهاى  وینى با اب

کشور ايران را سخت فرسوده و فقير کرده بود. نادر براى ا ساى شهوت کشور شايى 

 خويش روز بروز بر ميزان ماليات و براى وصول  ن سختگيرهاى بسيار مينمود. 

ر، با همه ستايشى درباره سياست اشغالگرانه ناد« شاه نادر»لکهارت مؤلف کتاب 

نادر چندان توجهى به رفاه حال رعايا نداشت و تنها به فکر »نويسد:  که از او ميکند مى



 290 ظهور افغانستان معاصر                                                        

توسعه امپراتورى خويش بود و افراد کشور را فق  از لحاظ تهيه پول و تامين احتياجات 

قواى عظيمش مورد توجه قرار ميداد. هنگامى که او بر مسند سل نت ايران تکيه زد، 

ها و ابداليان هرات و هوتکيان پس از تسل  بر ايران، مردم  هاى  وینى با عثمانىنبرد

را سخت فقير و فرسوده کرده بود. با  نکه نادر با ميليونها تومان پول از فتف هندوستان 

باز شت و ميتوانست سالهاى متمادى مردم ايران را از پرداخت ماليات معاف کند ولى او 

ا به هدر داد )البته بعد از مرگ( و با خشونت بيشترى به وضف هاى هنگست خود ر پول

مالياتهاى سنگين پرداخت. بازر انان و روستاييان از پرداخت ماليات کمرشکن و تامين 

بسیار جاى تعجب است که: چگونه چنین  نيروى جنگى براى نادر بستوه  مده بودند و

هاى  ش بدست خود مرغى را که تخمهوشى پى نبرده بود که با این اقدامات خوی مرد تیز

 (. ١٤« )طال میگذاشت نابود میکند؟

هاى  ال( ميگذاشت، همان ملتى بود که با دادن جان و  تخم» رى، اين مررى که 

مجال « شاه»مال خود از نادر قلى، نادرشاه ساخت، بدون  نکه از دست خودخواهى اين 

 نسس کشيدن داشته باشد. 

پى وپرخرج نادرسبب  رديد تا  در کرر وجنگهاى پىهاى سنگين وم فشارماليات

صداى اعتراض دهقانان تهيدست ازهر وشه وکنار قلمرو نادر بر ضد سياست خشن او 

 بلند شود. 

هاى رارتگرانه نادرشاه که ميخواست کاهش در مد قشر بایيى  بقه  کشى لشکر

بران کند، فق  منجر به  ى واحدهاى توليد کشاورزى بود، ج فيودال را که ناشى از پاشيده

 ( ١۵شدن پاشيد ى اقتصادى کشور او شد. ) ژرف

جنگهاى استيال رانه نادرشاه که خيلى هم پر خرج بودند، اقشار وسيف زحمتکشان 

 ون با اعمال زورو حکومت بر نها  هاى  ونه را خانه خراب ميکرد. م يف کردن خلآ

او و سرکوبى بيرحمانه مبارزات کشى از زحمتکشان، ترور وحشتن حساب بهره تشديد بى

هاى توليدى ايران  ها نا زير منجر بزوال فالکتبار نيرو رهايى بخش و ضد استبدادى توده

 و کشورهاى همجوار  رديد. 

م( ١٧٤٧نادر از  راز دهه پنجم قرن هژدهم تا وقتى که به قتل رسيد )نهم جون 

مردم که عليه سياست هاى  ها و عصيان يک روز هم خود را از مقابله با شورش

پيوست   ميز ارضى و ستم مالياتى او در سرتاسر قلمرو وسيعش به ظهور مى خشونت

  ورد.  العاده بر اعصاب و وضف روحيش فشار مى فارغ نيافت. و ا ين امر فوق
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چنانکه در اواخر عمر سل نتش به اختالل فکرى شديد  رفتار  مد و بنابراين بر 

رتبه پرداخت. ب وريکه حتى  قتل و حبس ماموران عالىشدت روش خود افزود و به 

براى پيوستن با شورشيان  ماده  رديدند. « حب ذات»نزديکان خود نادر بر اثر تحريک 

 مدند. راجف  زاده نادر مى خان برادر هاى که هر روز به اردو اه عليقلى در سيستان پيک

خان خبر يافت  . هنگامى که عليقلى وردند يى مى انگيز نادر اخبار تازه به اقدامات وحشت

خان ضب   رديده و براى خودش نيز صدهزار تومان ماليات  که اموال برادرش ابراهيم

 ( ١٦وضف شده است، تصميم  رفت به شورشيان سيستان بپيوندد.)

ترس و وحشتى که نادر همه جا ايجاد کرده بود،  وايف ايران و بلوچستان و 

ريره را يکى پى ديگر به شورش عليه او برانگيخت. نادر  افغانستان، مرو و خبوشان و

هاى   کردن کله منارها در سرزمين شمار و برپا ها و کشتار هاى بى ميخواست به قيمت قتل

ايکه دچار زوال عميآ اقتصادى نيز  کننده، حاکميت خود را در کشور صد پارچه  قيام

هاى  ها و جنبش فيودالى که در قيام بود، حسظ کند. مبارزه استثمار شونده  ان عليه ستم

نيرومند کشاورزان و برخى چادرنشينان و فقيران شهرى منعکس ميگرديد، در واقف 

 عامل اصلى تالشى و انهدام استبداد فيودالى نادرشاه بود.

  هاى شورش در دهه پنجم قرن هجدهم ميالدى سراسر قلمرو نادرشاه در شعله  

ها  هاى مردم ميسوخت. اين قيام هاى رهايى بخش توده قيامهاى جدايى  لبانه فيودالى و 

هاى افغانستان.  سياى ميانه و ارمنستان نبود، بلکه در تمام ايایت  منحصر به سرزمين

ايران مانند، کرمان، فارس، اصسهان، شيراز،  يالن، خوى و ريره نقا   ن کشور، 

حساب  کشى بى  ر بهرهسياست نادرشاه که مبتنى ب هاى ضد استبدادى و ضد جنبش

کردن مبارزات  نان عليه ستم مالياتى اجتماعى بود، روز تا روز  کشاورزان و سرکوب

هاى مردم، دولت نادرشاه را در سراشيبى  هاى پيهم توده  رفت و سرانجام عصيان اوج مى

 سقو  و زوال قرار داد. 

ن=کوشان( هاى سيستان وخبوشان )قوچا چنانکه وقتى نادر براى سرکوبى قيام

روانه راه بود، حرمسرا و خانه خود را به کالت فرستاد. او در فتف  باد، دو فرسنگى 

قوچان اردو زد و در  نجا تا چند روز اسپى زين کرده را نزد خود نگاه داشته بود تا در 

موقف فرار از  ن استساده کند. حتى بارى نادر سعى کرد که به کالت بگريزد. اما  روهى 

اند تا زنده باشند به او  ان او، او را نگذاشتند و به او ا مينان دادند که حاضراز سرباز

يى را کشف کرد که عليه خود او بود و تصميم  رفت  خدمت کنند. با وجود اين او تو يه

 ران را که از نزديکان خود او بودند، کيسر دهد، اما همان شب  فرادى  ن روز تو مه
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اه و به خيمه او داخل شدند و او را به قتل رساندند. )نهم جون  ران از قصد نادر    تو مه

 ( ١٧هـ( ) ١١٦٠، شب يازده جمادى ایخرى ١٧٤٧

يى ا.ز  با مرگ نادر، دولت او هم از هم پاشيد و سران نظامى هر يک بر  وشه

 قلمرو وسيف نادر به حکومت رسيدند. 

 

 کشى نادر افشار بر قندهار :  لشکر

دى نادر پس از تاج پوشى، براى سرکوبى قبايل بختيارى ميال ١٧٣٦در سال 

 ان قبايل بختيارى  ايکه مشغول سرکوبى قيام کننده ايران دست يازيد و در همان موقعى

کشى به قندهار از مردم پول و خواربار  بود، به حاکم اصسهان دستور داد تا براى لشکر

که در شهرهاى مختلف مشغول  ورى کند. ماموران شاه نه تنها در اصسهان، بل جمف 

 ورى پول و نيروى جنگى و عوارض خواربار و مهمات شدند و اين امر سبب شد  جمف

 تا مردم ايران يکبار ديگر شديداآ دچار مضيقه اقتصادى  ردند. 

کشى نمايد  نادر تصميم  رفت از  ريآ کرمان و سيستان به  رف قندهار لشکر

وى بيابان لوت بود، دستور داد: قبال مقدار زياد ولى از  نجايى که قسمت اعظم مسير 

هاى مختلف بيابان لوت فرستاده شود و براى حمل و نقل بار و بنه   ذوقه به منزلگاه

لشکر، چهارپايان بيشمارى از اهالى کرمان به بيگار  رفته شود. مامورين شاه حتى 

شان را به  کرده و حيوانات ها متوقف مينمودند و بار  نها را پياده ها را در جاده کاروان

 بيگار ميگرفتند، تا چه رسد به چارپايان روستاميان بال کشيده. 

 ورى  ذوقه و خواربار افرا   شاه در ايالت کرمان  ورى در جمف مامورين نادر

نمودند که تا هشت سال بعد از اين رخداد،  ن ايالت  رفتار قح ى و  رسنگى بود. 

(١٨ .) 

ميالدى( در رأس  ١٧٣٦نوامبر  ٢١هجرى ) ١١٤٩جب ر ١٧نادر به تاريخ 

هشتاد هزار تن سپاهى که اکثر  نان سواره نظام بودند، از اصسهان به قصد قندهار 

حرکت کرد. عالوه بر اين پير محمد بيگلر بيک هرات نيز وظيسه داشت تا با چند هزار 

وچستان، در خان سران مکران و بل خان و الياس سپاهى خود پس از  وشمالى محبت

 قندهار به قواى نادر بپيوندد. 
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خان کيانى پسر ملک   ميز به فتف على نادر پس از ورود به کرمان، پيغامى تهديد

حسين برادرمحمود سيستانى، مبنى بر پيوستن قشون سيستان به لشکر نادر در مرزهاى 

آ از  ريآ   باستقامت سيستان پيش راند. « بم» ن جا فرستاد و متعاقبا

م( نادر با قشون خود وارد  ١٧٣٧هجرى )سوم فبرورى  ١١٤٩دوم شوال در 

 ورى شتر براى حمل و نقل بنه  سيستان شد و پس از برداشتن مقدار کافى  ذوقه و جمف

همان ماه به  ١٨پيمايى و عبور از دیرام بتاريخ  قشون خود، بعد از شانزده روز راه 

نبرد مختصر  نرا از دست قواى رلجايى  رشک در ساحل راست هيرمند رسيد و بعد از 

 متصرف شد. 

يى را هم  در اينجا نادر قسمتى از قوايش را براى تسخير و رارت زمينداور و عده

 ورى اموال مردم  ن نواحى نمود. و خود با عمده قَوايش هيرمند  مامور فتف بست و جمف

حوالى کوه شاه را به قصد قندهار عبور کرد و به  رف اررنداب پيش راند و در 

مقصود )خاکريز قندهار واقف در سى ميلى شمال ررب شهر( توقف نمود. در همين جا 

هزار سوار شبانه از شهر   خان هر يک در رأس هشت خان ناصرى و يونس بود که سيدال

خان فرمانده قواى ابدالى  بر مدند و بر قواى نادر شبيخون زدند. ولى چون قبالآ عبدالغنى

ر از اين حمله   اهى يافته بود، حمله شبانه جنگجويان قندهار را دفف کرد و در قشون ناد

 نشينى نمود.    نها را با دادن تلسات سنگين وادار به عقب

فرداى همان شب، قشون نادر اررنداب را عبور نمودند و تا چند روز بعد در 

 ( ١٩حوالى شير سرخ در دو سه ميلى شمال شرق شهر اردو اه زد. )

هاى شهر را به روى نادر بستند و  م شهر بدستور شاه حسين هوتکى دروازهمرد

بيش از ده ماه سرسختانه از  ن دفاع نمودند و  اهى هم با حمالت شبانه، سبب اختالل 

هاى نيرومند و از جانب ديگر  مهاجمين ميگرديدند. نادر که ديد شهر را يک رف برج

به زودى ممکن نيست، لذا به ايجاد و اعمار و نمايد، دانست که فتف  ن  کوه محافظت مى

توسعه اردو اه خويش در ا راف شهر پرداخت و مردم محالت ا راف شهر را به 

هاى نيرومند، به اعمار بازارهاى  هاى عظيم و برج بيگارى واداشت و با کشيدن ديوار

شهرکى  سرپوشيده، مسجد و حمام و ادارات  ونا ون در  ن پرداخت و تدريجا  ن را به

 ( ٢٠تبديل نمود. )« نادر  باد»موسوم به 

 باد حکم دژ نيرومندى را داشت که در پيرامون شهر قندهار کشيده شده بود و  نادر

هاى سترگ براى شليک توپ وخمپاره بسوى  هاى هر يک صدقدمى دژ، برج درفاصله
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آ م واد شهر در ن ساخته شده بود ونيز شهررا درمحاصره شديد اقتصادى ومخصوصا

خواربار ميکشيد و اين همان روشى بود که نادر هنگام محاصره بغداد بکار بسته بود. 

(٢١ .) 

 

 )شهر قندهار ونقشۀ قلعه مشهور آن که در تمام آسیا بهترین جای است.(

که  یک سوداگر  کردهنقل را درمقاله یی  نقشه از شهر قندهاراین آقای معصوم هوتک ]

. این سوداگر فرانسوی که بارها از راه بودهفدهم ترسیم کرده  در نیمه قرنفرانسوی آنرا 

 ع(١۶۵٠ )«باپتیست ژان »در منابع فراسوی وانگلیسی   قندهار به هندوستان رفته است،

Jean Baptiste Tavernie  . نام داشت](www.hotakonline.com) 

 

خان يا  حسين )موسوم به داد نت يکى از وابستگان شاهسرانجام در اثر خيا

خان( راه دخول و حمله بر شهر به نادر و قشون او نشان داده شد و نادر هم روز  دادو

يى از قواى خود )قواى بختيارى(  م( عده ١٧٣٨مارچ  ٢٣ق )١١٥١الحجه  جمعه دوم ذى

http://www.hotakonline.com/
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وکول  رديد که اکثريت را مامور حمله بر شهر کرد. اما زمان حمله بر شهر بوقتى م

 مدافعين براى اداى نماز جمعه به مساجد رفته بودند. 

 ونه با يک حمله جهشگونه همراه با شليک توپ و خمپاره بر برج و باروى  بدين

هاى شهر بروى قشون نادر  شوده شد.  شهر، پس از نبردى مختصر ولى خونين دروازه

هاى  از کار  ذشته بود. کوشش و تالششاه حسين وقتى از موضوع ا الع يافت که کار 

 ( ٢٢نتيجه ماند و خود نيز تسليم نادر شد. ) بعدى او هم بى

حسين هوتکى  بروايت داکتر  نداسنگه و تاريخ سل انى، و جهانگشاى نادرى، شاه

پس از سقو  فندهار، خواهرش زينب هوتکى را همراه با قر نى نزد نادر فرستاد و از او 

 ( ٢٣شاه هم اين التجا را پذيرفت و به او امان داد. )امان خواست. نادر

پس از تسخير قندهار، مردم  ن که بيش از ده ماه سرسختانه در برابر نادر 

مقاومت کرده بودند، رارت شدند و خود  نها با زور سرنيزه به نادر  باد کوچانده شدند. 

 ( ٢٤سپس نادر فرمان داد تا شهر را به کلى ويران نمايند. )

نادر شهر و استحکامات  نرا چنان ويران کرد »بگسته مؤلف جهانگشاى نادرى: 

چون شهر »( ولى )الکهارت( بر نست که: ٢٥، )«که سنگى بر روى سنگى باقى نماند

داراى دژى بسيار نيرومند بود و در نيمه قرن هسدهم اورنگ زيب و بعد برادرش 

مات  ن نموده بودند، فرمان نادر داراشکوه از خزينه خويش پول هنگستى خرج استحکا

چنانکه بايد )يعنى اينکه بايستى تمام شهر با خاو يکسان ميشد( جامه عمل نپوشيد و يک 

 ( ٢٦«. )قسمت شهر باقى ماند.

مينگارند که: پس از تسخير قندهار بوسيله « دولت نادر شاه افشار»مؤلسين کتاب 

ت آمد که در عرض یک ماه بزحمت هاى دیگر بدس آنقدر پول و ثروت»نادر، در  نجا 

 ( ٢٧« )توانستند آنها را از شهر خارج کنند.

نادر پس از  شودن شهر قندهار، شاه حسين هوتکى و همه سران قبايل رلجايى 

ها را که در نيشاپور و نقا  ديگر  را به خراسان تبعيد کرد و بجاى  نها تمام ابدالى

و اراضى خاندان شاهى هوتکى را به  نها  خراسان مقيم بودند به قندهار انتقال داد

 وا ذاشت. 

خان الکوزايى را که بسرکرد ى قواى ابدالى در فتف بغداد و ترکيه  عبدالغنى

عثمانى و شايش هرات و قندهار به نسف نادر شمشير زده بود به حکومت قندهار 
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و رشک برداشت. سايرسران ابدالى و الکوزايى وعليزايى به حکومت وفرماندارى بست 

 ( ٢٨وزمينداور  ماشته شدند. )

نويسد که پس از تصرف قندهار توس  نادر، به هزاران خانواده  فرهنگ، مى

ابدالى که قبال از  رف او به ايران تبعيد شده بودند اجازه داده شد تا به قندهار باز  ردند 

  همان اراضىها بود به ايشان سپرد. )در واقف  هايى را که قبال در دست رلجامى و زمين

را که يک زمانى در تصرف ابداليان بود و بوسيله  ر ين يا حکام ديگر صسوى از سران 

شان داده  ابدالى انتزاع و به سران قبيله رلجامى تعلآ  رفته بود دوباره به مالکان اصلى

شد.( سپس نادر براى هر  ايسه محلى جدا انه تعيين نمود.  وريکه اررنداب به 

ها داده شد.  زامى ها به بارو ها و ساير امالو رلجامى زامى زمينداور به علىها،  الکوزامى

ها وا ذار  رديد. )که البته قبل از  ها خصوصاآ سدوزامى اراضى بهتر هرات هم به ابدالى

فتف هرات بوسيله نادرشاه، خود مالک  ن اراضى بودند.( در عوض اين امتيازات 

تا تعداد معين سرباز بدو بدهند. بدين معنى که نادر  نادرشاه قبايل مذکور را مکلف ساخت

هاى ا راف قندهار را بر اساس قلبه دو انه مساحت کرد. )قلبه دو انه،  ن  ابتدا زمين

 مقدار زمينى بود که دو  او با دو نسر در يک روز ميتوانستند شيار کنند.( 

راضى ميشد و ه زمين را براى خود  رفت که شامل بهترين ااز جمله پنجصد قلب

ها داد و  هزار قلبه زمين را به ابدالى کارى به دهقانان تاجيک داد. سه بصورت مناصسه

 نها را مکلف ساخت تا در بدل هر قلبه دو نسر سرباز به او بدهند. به اين صورت يک 

دسته شش هزار نسرى ابدالى در خدمت نادر شامل  رديد که رياست  ن با نور محمد خان 

 ( ٢٩)٠د عليزامى بو

 ديدن کرده  دراين مورد مينويسد: از قندهار 1846ولی جنرال فريه که در سال 

این قلمروایجاد کرد. آن قطعه اهالی  هزار سوار از 16کندهار،یک قطعه  رنادرپس ازتسخی

 4هزارازقبیلۀ ابدالی و 12 ند:شتبدالی وغلزی داازبین کسانی استخدام شدند که ادعای اوالدۀ ا

غلزی( فرماندهی این  2ابدالی و 8نفرازروسای قبایل)یعنی  10ی: بتعداد ائلۀ غلزهزارازقبی

این نیروها درتمام  وقوماندان قطعه به نورمحمد خان علیزی داده شد. را بعهده داشتتند قطعه

 ند.داشتتهاجمات نادررا همراهی نموده وبا قدرت تمام درموفقیت ودرخشش این فاتح نقش 

 ز فريه، ترجمه سهيل سبزواری، رشيف تاريخ  ريامی(تاريخ افغانها، ا«)

ها  خان )بعد به قول  نداسنگه و محمد کاظم، ذوالسقار خان که با برادرش احمد

شاه( تا فتف قندهار در زندان شاه حسين هوتکى محبوس بودند به امر نادر از زندان  احمد

ان فرستاده شد. و در  نجا  زاد  رديدند. ذوالسقارخان ظاهراآ به عنوان حاکم به مازندر
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ا احمد يا  ١٦خان که  خان برادر ذوالسقار باشاره نادر يکجا با شاه حسين مسموم  رديد و ام 

در اردوى نادر شامل  ١٧٤٠سال داشت، بابرادرش ابتدا به مازندران تبعيد و درسال ١٧

شد. و به زودى بحيث معاون نظامى شش هزار قواى ابدالى در اردوى نادر بر زيده 

خان ناصرى، سردار سلحشورى که فتوحات بيشمارى در ايران به نسف دولت  سيدال

هوتکى انجام داده بود، به امر نادر از دو چشم کور  رديد. حاجى اسماعيل عليزايى 

خان زن او بود،  خان و احمد مجدداآ به حکومت هرات بر شت و چون خواهر ذوالسقار

ليان بر شته از ايران البته باجازه نادر تسويض اراضى سمت مغرب هرات را براى ابدا

  (.٣٠نمود. )

 

 فتح کابل: 

انگيز پيش  مد. نادر دو ماه پس از تسخير قندهار به  براى کابل نيز سرنوشتى رم

 باد بعزم کابل حرکت کرد. با ورود نادر به قره باغ رزنى،  از نادر ١٨٣٨مى  ٢١تاريخ 

باغ شتافتند ولى حاکم  ى به پيشواز نادر تا قرهقضات و روحانيون و سران اقوام رزن

 ( ٣١رزنى به سوى کابل فرار کرد. )

خان استر بادى ميگويد:نادر قبل از حرکت از رزنى بسوى کابل،  ميرزا مهدى

و ديگر « دايکندى، جغتو وداى زنگى»يى از قشون خود را مامور تسخير و رارت  عده

هاى قواى نادر براى م يف ساختن مردم هزاره  نشين رزنى نمود.اما تالش محالت هزاره

يى ا سال و زنان  نها را باسارت با خود از عقب نادر  بجايى نرسيد و فق  توانستند عده

 ( ٣٢به کابل  ورند.)

باغ رزنى  خان را از حوالى قره محمد کاظم بر نست که نادر پسر خود نصرهللا

د را با مقاومت و پايدارى شديد مامور تسخير با ميان و قلعه ضحاو نمود و او خو

ساکنين  ن نواحى روبرو ديد. شاهزاده نصرهللا پس از نبردهاى خونين با  وايف ايماق 

يى از سران و  هزاره در با ميان سرانجام توانست قلعه ضحاو را تسخير کند و عده

 (. ٣٣روساى  وايف هزاره را در چار يکار به خدمت پدرش با خود بياورد. )

س از  شودن رزنى به سوى کابل پيش  مد و در حدود دو هزار از سپاه نادر پ

خود را مامور کرد تا قبل از خودش بسوى کابل بتازند. نادر به کوتوال کابل يعنى 

خان پيغامى فرستاد که در  ن  سته شده بود: با مملکت محمد شاه کارى ندارد. ليکن  شرزه
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از قلمرو او فرار کرده در  ن حوالى سنکنى کردن افغانهاى است که  مار و قصد او تار

 اند.   زيده

دار کابل و پيشاور از دهلى کمک خواست تا به مقابله نادر  خان صوبه ناصر

بشتابد. ولى جواب مساعد نشنيد. لذا او هم با بيست هزار نسر قواى خود در دربند خيبر 

شهر را بروى او بستند هاى  خان و شهريان کابل دروازه منتظر ورود نادر نشست. شرزه

 ( ٣٤و  ماده دفاع و پيکار شدند. )

خان تا چند روز به شدت از شهر دفاع کردند. ولى هنگامى که  مردم و شرزه

هاى شهر را خراب کردند و بزور وارد شهر شدند، جز عده کمى از  قشون نادر ديوار

را برداشته در قلعه مردم فقير، ديگر کسى در شهر نبود. زيرا ساکنان  نجا دارايى خود 

مردم فقير و بيچاره که در  نجا باقى مانده بودند، هماندم بوسيله قشون »مخسى شده بودند:

هاى از سنگ مرمر  ها و مهمان خانه نادر کشته شدند. سپس  نها تمام شهر را که خانه

 ها را تمامى ها، درها و ساير تجهيزات چوبى ساختمان داشت به کلى ويران کردند. سقف

سوختاندند و فق  برجها را باقى  ذاشتند تا در  نها توپ مستقر کنند و بر قلعه تيراندازى 

 ١٧٣٨( ملسون، تاريخ  شايش کابل را بدست قشون نادر، هشتم جون ٣٥« )کنند.

 ( ٣٦ميالدى ضب  ميکند. )

شاه کور انى مبنى بر عقد قرارداد دوستى بدهلى  نادر از کابل پيامى عنوانى محمد

 ورى  ذوقه و خواربار براى قشون به قصد يورش بر  تاد و خود به تهيه و جمففرس

هندوستان پرداخت. چون کابل نميتوانست تمام احتياجات قشون نادر را تدارو کند. نادر 

آ من قه تگاو و نجراب  عده يى از قشون خود را به نواحى معمور و  باد کابل، مخصوصا

و  ذوقه براى قشون او بسرعت هرچه زودتر جمف کنند.  فرستاد تا مواد خواربار و علوفه

 باد پيش راند. نادر چون شنيد  و خود نيز با عمده قشون خود از راه  ندمک بسوى جالل

 باد از خشونت کار رفت  اند. با مردم جالل  باد پيک او را بقتل  ورده که در جالل

 ( ٣٧سوى دره خيبر پيش راند. )وعوض يکنسر پانزده تا بيست نسررا سر بريد و از  نجا ب

هزار تن   باد نادر نيروى جلودارى که تعداد  ن از دوازده هنگام ترو جالل

متجاوز بود به پيش فرستاد و دستور داد که دو منزل از عمده قوا فاصله بگيرند. در 

هاى پيشاور و خيبر  هزار تن افغان خان، فرماندار کابل متجاوز از بيست همان اثنا ناصر

 را در  ردنه خيبر متمرکز ساخته بود تا از پيشرفت سپاهيان ايران جلو يرى نمايد. 
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چون ديده وران )قراوین( نادر قواى دشمن را در انتهاى شرقى  ردنه خيبر 

 زارش دادند، نادر تصميم  رفت که شيوه هميشگى جنگى خود را بکار بندد. بدين معنى 

و راند و از سمت ريرمترقبه به دشمن حمله که از يک راه دشوار و دور افتاده جل

اى موسوم به  برد.نادر پس از بدست  وردن رهنماى خوبى عمده قواى خود را در قصبه

چو به که کوه  هزار سوار از راه مشهور به سه  ى سى ديکاب  ذاشت و خود به سرکرده

رد و بسيار بلندى است به  رف دشمن روى  ورد. روز ديگر سى فرسخ راه را  ى ک

خان حمله نمود و در اندو مدتى  نان را به  رف جمرود پيشاور عقب  بر قواى ناصر

 خان و  راند و ناصر

جمعى از سران نيروى مقابل را دستگير ساخت و سه روز بعد، پس از ورود بقيه 

 ( ٣٨قوا بسوى پيشاور پيش راند. )

ر را مسخر نادر پس از تصرف پيشاور به یهور حمله برد و بدون جنگ یهو

 باد پايتخت دولت  ور انى هند شد. قشون نادر پس از  کرد و بعد از  ن متوجه شاه جهان

نبرد مختصر محمد شاه  خرين زمامدار کور انى هند را مجبور به تسليم نمود و روز 

 ( ٣٩ باد )دهلى( شد. ) جهان هجرى نادر وارد شاه ١١٥١الحجه  جمعه هشتم ذى

سخيردهلى درشهر  وازه افتاد که نادرمرده  است،  سته مى شود که پس ازت

هندوها قيام کردند و به کشتن سپاهيان ايرانی پداختند. نادراز شنيدن اين خبر چنان به 

رضب  مد که به قشون خود دستورداد تا مردم را قتل عام کنند. سپاهيان نادردست به قتل 

براساس پاره »ها وتيموريان، عام مردم زدند وبه  ست "لوسين بوات" مولف تاريخ مغول

ای بررسيها در اين انتقام کشی يکصد وبيست هزارنسر کشته شدند. بعضی اين شمار را 

بقول مرحوم اکادميسين رشاد قشون نادرمدت سه «)*( فق  هشتاد هزارنسر دانسته اند.

روز مشغول کشتار بى امان مردم دهلى بودند، چون کوچه هاى دهلى ازجسد مقتولين 

شته شده بود وامکان کذشتن از روى یشه مرده ها ناممکن بود، يکى ازرجال دربار انبا

او به عرض نادر رسانيدکه، ديگر زنده جانى درشهربچشم نميخورد، شاه امر بسرمايندکه 

مرده ها زنده شوند تاقشون ما بار ديگر  نها را بکشند. نادر با شنيدن اين سخن ، خشمش 

 کشتن ديگر بس است.٭* فروکش کرد و امر نمودکه 

 

 تصرف بلخ و قندز و بدخشان : 
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نسرى نادر تحت   هزار  هنگامى که نادر مصروف محاصره قندهار بود، قشون بيست

ميرزا از خراسان بعزم تسخير بلخ حرکت کرد و در  فرماندهى پسرش رضا قلى

تاد. خوى به حرکت اف ماروچاق قواى کمکى هرات به او پيوست و سپس باستقامت اند

خوى رسيد، رضا قلى ميرزا پيکى نزد  وقتى اردوى نادر در قرا تپه در يک منزلى اند

خان فرستاد و به او  وشزد کرد که تسليم شود و شهر را به نياز  خوى، عليمردان حاکم اند

خان اوزبک بر سر حکومت  نجا  قلى برادر عزيز قلى دادخواه که قبال با عليمردان

 به اصسهان نزد رضا قلى ميرزا رفته بود( وا ذارد. اختالف پيدا کرده و 

خان با خود انديشيد که هر اه بدون مقاومت خود را تسليم نمايد، هر  عليمردان

خواه کشته خواهد شد، لهذا  قلى داد توزى نياز قلى داد خواه و عزيز  مينه بر اثر کينه

لى ميرزا جواب داد که تصميم  رفت تا بدفاع از خود و مردم شهر برخيزد و به رضا ق

حاضر نيست شهر را بکسى تسليم نمايد. اردوى رضا قلى ميرزا به زودى شهر را در 

محاصره کشيدند و از  ن رف عليمردان خان جنگهاى حصارى را  راز کرد. مدت چهل 

روز نبردهاى حصارى ادامه يادفت. سرانجام برخى از فيوداین محل بناى مخالف را با 

  ذاشتند و از مقاومت در برابر دشمن دست  رفتند. خان  عليمردان

رضا قلى ميرزا با ا الع از اختالفات شهريان اندخوى بر شدت محاصره افزود. 

اند، مجبور از جنگ دست کشيد و شهر را به  خان که ديد مردم شهر متردد شده عليمردان

ياز قلى داد خواه خوى را به ن رضا قلى ميرزا تسليم نمود. رضا قلى ميرزا حکومت اند

خوى را که با وى همدست  خان و دو نسر از بزر ان شهر اند اوزبک سپرد و عليمردان

 ( ٤٠شده بودند به هرات تبعيد نمود و  نها در هرات به قتل رسيدند. )

سپس قشون نادر شبرران و  قچه را نيز متصرف و بسوى بلخ به حرکت افتاد. 

يى بود.  خان مردى ضعيف و سست اراده ان چنگيزحاکم بلخ ابوالحسن از بقاياى دودم

هزار نسر از بلخ بعزم  خان قبچاق  ماده پيکار با قشون نادر شد. دوازده کار او سيد پيش

جنگ از شهر بيرون شدند و در نزديکى بلخ نبردى مختصر ولى خونين در رفت که در 

عقب نشست و عده يى از يى از افراد خود بسوى شاديان  خان قبچاق با عده نتيجه  ن سيد

ها را بروى قشون نادر  سپاه جانب شاه مردان فرار و روهى هم بشهر بر شتند و دروازه

 بستند. 

ميرزا در موضف چمن در بيرون دروازه شهر اردو اه زد. قشون نادر  قلى رضا

 روه  روه بر  وشه و کنار شهر ميزدند و مردم را رارت کرده اموال و دارايى مردم 
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مى از مو سسيدان و روحانيون شهر نزد   وردند. بایخره عده خود به اردو اه مى را با

يى از سران قشون خود را براى  ند و او عده قلى ميرزا نيز از اين وضف استغاثه کرد رضا

خان که در  جلو يرى از رارت و چپاول مردم به شهر داخل و جا زين کرد. ابوالحسن

ا الع يافت که قشون نادر نقا  مختلف و مهم شهر را بایحصار شهر متحصن بود چون 

اند، قر ن بدست و شمشير بگردن از ارگ فرود  مد و خود را به  در تصرف خود  رفته

قلى هم او را نزد پدرش که مصروف محاصره قندهار  رضا قلى ميرزا تسليم نمود. رضا

 د و در  نجا از دنيا بگذرد. خانه خدا برو بود فرستاد. ونادر او را اجازه داد تا به زيارت

قلى  ميرزا پس از تصرف بلخ،  روهى از قشون خود را بسرکرده  ى شاه قلى رضا

اعزام کرد. از « سان چارو»مروى براى تعقيب و دستگيرى سيدخان قبچاق بسوى 

يى از افراد خود را به ا راف و نواحى سنچارو فرستاد و  خان اوزبک عده  ن رف سيد

ر تباهى و رارت قشون نادر م لف ساخت و دعوت بعمل  ورد تا او را در  نان را از خ 

دفف قشون نادر يارى رسانند. اوزبکان نواحى سنچارو به پيشتيبانى سيدخان اوزبک 

قلى بيک رخداد، ضربت  يى با قواى شاه برخاستند و در يکى از نبردهاى که در دره

ابتدا سبب اختالل دشمن شد. محمد  مهلکى به نيروى دشمن وارد ساخت. تا جايى که در

 ن دو  روه بستوه و به مثابه »دهد:  کاظم تصويرى از اين صحنه را بدينگونه بدست مى

 شام  دريا و مانند کوه سد استيصال يک ديگر  رديده حربى بوقوع انجاميد که بهرام خون

 برين  ارم مينا فام از عقوبت  ن کارزار انگشت تحير بدندان  رفت: 

 لشکر نهادند دلها بــــــه مرگ      بباريد تير از هوا چون تگرگدو 

 هم  ورد سوى هم  ورد شــــــد       در و دشت در خون ناورد شد

 هوا پر تف تير و شمشير  شت      دل ريگ تشنه زان سير شـــت

 بکشتند چـــندانکه هـــر جايگاه       زکشته شد از بوم و بر بام راه 

(٤١) 

خان سراسيمه شدند و سرانجام  ته شدن يکى از قوماندانان اوزبک افراد سيدبا کش

يى کشته و زخمى و بقيه فرار کردند. قشون نادر تمام  مواجه با شکست  رديدند. عده

دارى مشغول بودند با خود بزور به  اقوام اوزبک را که در  ن حوالى به مالدارى و  له

ود بر شتند، قشون ديگريکه تازه براى تعقيب سيدخان بلخ بردند و مجدداآ به محال اولى خ

قبچاق از جانب رضا قلى ميرزا ماموريت يافته بود، بسوى سان چارو و  وشمالى  روه 
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هاى  ن نواحى متوارى بود و چون م لف شد  خان رفتند. مدتى سيدخان اوزبک در کوه سيد

خان برادر  ه قندز نزد هزارهبردار نيستند، مجبور شد ب که افراد نادر از تعقيب او دست

 خان اوزبک حاکم  نجا پناه برد.  يوسف

قشون نادر پس از به ا اعت کشيدن مردم سان چارو و  رفتن ماليات و 

قلى ميرزا حکومت بلخ  سيورسات فراوان از  ن ناحيه مجدداآ به بلخ مراجعت کردند. رضا

 ( ٤٢ل  مو حرکت کرد. )سامان داد و خود با سپاهش به  رف قارشى و سواح و را سر

هاى مختلسى را در سواحل  مو  قلى ميرزا شهرها و شهرو پس از  نکه رضا

خان اوزبک حاکم قندز  متصرف شد به او ا الع دادند که هزاره بيک برادر يوسف

قلى به مشوره   ى ميگيرند. رضا خان قبچاق براى جنگ با قشون نادر  ماده بدستيارى سيد

شون را به صوب قندز به حرکت  ورد. قتل و ويرانى و تاراج خان جالير ق  هماسب

خان حاکم قندز ايجاد کرده بود  خان و يوسف بيدريغ قشون نادر چنان وحشتى در دل سيد

خان والى  نجا فرار  که قبل از رسيدن قشون نادر به قندز، سيدخان، به بدخشان نزد نبات

پيش از رويا روى با اردوى نادر  خان نيز که مردى ترسو و جبون بود کرد. و يوسف

سکته نمود. وقتى رضاقلى ميرزا به چند فرسخى قندز رسيد، سران فيودال و روحانيون 

قلى  هاى نزد او شتافتند و ا اعت و انقياد خود را به او ابراز داشتند. رضا با پيشکش

سکن خود خان را م ميرزا نيز بدون مقاومتى در برابر خود وارد قندز شد و قلعه يوسف

 بر زيد. 

خان اوزبک مردى  محمد کاظم از قول راويان مصدق حکايت ميکند که يوسف

عياش و متمول و زن دوستى بود که ششصد زن و دختر زيباروى را از ايالت و  وايف 

 ن جا با زور و اکراه به قلعه خود  ورده نگهداشته بود. همچنان او به زنان رامشگرى و 

بازى و ريسمان بازى  موخته بود و عالوه بران  وسيقى و شعبده ى و رقص و م نوازنده

يى را زر رى و ميناتورکارى و نقاشى و بقالى و بزازى و سيمسارى و ريره  عده

 کردند.  ها در مجموع سى و سه حرفه  موخته بود که همگى بسود او معامله مى حرفه

مله بازارى بارسته  ون و وسيعى ساخته بود و از ج در داخل قلعه عمارات  ونه

پرداختند و اما  يى از زنان به سودا و معامله در  نها مى دکانهاى متعدد ساخته بود که عده

اى »فروش بداخل بازار رفته به لهجه محلى ميگست:  خودش اکثر اوقات به عنوان قليان

هم از سرتان  ردمى، وى از نامتان  ردمى، خالمه جان اى، قليان مرا  اه  اهى بکشيد، 

و از اينگونه سخنان تقرير کرده با زنان صحبت «. تنگه دهيد و زود زود  هى بکشيد
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 ذراند و با زنان هزل ميگست  مينمود و ا وقات خود را به سودا و معامله اجناس نسيسه مى

ها و نوازندها  نمود و  اهى به صحبت سازنده و با دشنام شوخى و جنگ و مجادله مى

 (. ٤٣ ذرانيد. ) عمر خود را در کمال خوشى و نشا  مىخود را مشغول ميکرد و 

ميرزا حکومت قندز را به هزاره بيک اوزبک  خان رضا قلى پس از مرگ يوسف

خان به شبستان خود  رد ورده بود برخى را به سران و  داد و زنانى را که يوسف

ند. سرخيالن سپاه خويش بخشيد و بعضى را رخصت داد تا به مکان اصلى خود بر رد

قلى ميرزا با قشون خود عازم بدخشان شد. ولى در اين اَوان فرمان نادر به او  سپس رضا

 رسيد که به بلخ باز  ردد و سر رشته  ن ديار را مضبو  نموده بدربار او بيايد. 

خان  رضا قلى ميرزا نيز  بآ هدايت پدر به بلخ رفت و حکومت بلخ را به نياز

خان جالير عازم کابل  رديد و سپس به  و خود با  هماسب برادر عزيز قلى داد خواه داد

 ( ٤٤ باد نزد پدر مشرف شد و به صست وليعهد نادر نامزد شده به ايران باز شت. ) جالل

هاى مردم افغانستان يکى بعد ديگرى بر  ها و قيام به بعد شورش ١٧٤٠از سال 

تاريخ وقوع از  نها ياد ضد دولت استبدادى نادر به ظهور ميرسد. که اينک به ترتيب 

 ميشود. 

 

 قیام قبایل پشتون در مصب رود کابل:  – ١

ميالدى پس از فتف هند بوسيله نادر و ورود او به بخارا، قبايل  ١٧٤٠در سال 

متعدد پشتون که در وادى مصب درياى کابل سکنى داشتند. بر ضد استيالى بيگانه 

رر باهتزاز  هاى سپين لجى مسکون در دامنهخان ر شوريدند. علم قيام ابتدا از جانب عاشآ

خان جالير قيام را سرکوب  در مد.  رچه قشون کيسرى نادر تحت رهبرى  هماسب قلى

کرد واما رهبر قيام قبل از  نکه خود را در دست دشمن اسير ببيند، با خخنجر بر سينه 

 ( ٤٥خود زد و مرگ را مردانه پذيرا شد. )

یاقل نهصد »ايل يوسسزى که به قول محمد کاظم خان قب همزمان با قيام عاشآ

هزار خانوار از  ايسه افغان بودند و در نواحى خيبر و پيشاور و سواحل رود اتک 

ايشان »افشار  سکنى داشتند. دست به عصيان زده بودند. بگسته وقايف نگار دربار نادر

فرمانروايى اباعن جد بکسى پيروى و ا اعت نکرده بودند و هميشه دعوى سل نت و 

 ان  قشون نادر پس از سرکوبى و رارت قيام کننده« درکانون سينه ايشان رسوخ داشت.
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خان حاکم  نجا که منافف خود را  خان بسوى  ندمک حمله بردند. مقرب  ى عاشآ بسرکرده

در خ ر ميديد. براى خوش خدمتى و حسظ منافف خود به دشمن ا الع داد که رهبر قيام 

خان است که با قبايل شورشى در ساحل چپ رود اتک درمحل  د علىها محم يوسسزايى

خان حاکم خيبر راموظف ساخت تا  نوشهر بودوباش دارد. سرکرده قشون نادر، مقرب

اقوام خود را چاپيده براى  نها  ذوقه وعلف تهيه نمايد وخود نيز باقوايش براى دفف 

 خان  نها را رهنمايى کند.  على محمد

ود خانه اتک بسته شد و قشون کيسرى نادر از  ن عبور کردند. بزودى پلى بر ر

جو را براى  رد دشمن، از سرزمين  بايى  خان چهل هزار از قبايليان جنگ محمد على

خويش  ماده پيکار کرد. در محل شير دره سه نبرد خونين ميان  رفين واقف شد ولى 

ها شرکت  شخصا در جنگخان که  على دشمن موفقيت مهمى به دست نياورد مگر محمد

 ( ٤٦داشت، سرانجام در شانه خود زخمى برداشت و مدتى از جنگ کنار رفت. )

اما سپاه نادر  اه و بيگاه مورد حمالت نا هانى قبايل شورشى واقف ميشد وتلساتى 

نشينى  رديد و ميخواست به کابل  را متحمل ميگرديد، تا  نجا که دشمن مجبور به عقب

جويان قبايل راه باز شت را نيز بر دشمن مسدود کرده بودند.  بر ردد. ولى جنگ

يى پناه دهد و تا  ن وقت منتظر بماند  خان مجبور شدقشون را در قلعه خرابه  هماسب قلى

جاتى از قواى خود را مامور  که راه باز شت را مصؤن بيابد. در همين  وان او دسته

نشين  و ترور وحشتناو مردم کوچ رارت و چپاول ا راف اتک نمود.  نها هم با قتل

با خود به قرار اه  وردند. در ميان اسيران يکى حاضر « اموال و رنايم و اسير بسيار»

خان را از راه ميان بر شبانه بر سر يکى از قبايل انبوه يوسسزى که  شد  هماسب قلى

اثر خيانت هزار خانوار ميشدند، و در دره سرسبزى سکنى داشتند راه بلدى نمايد. در  ده

کنان بسوى  ن دره شتافت و هنگام  لوع صبف  اين مرد اسير، قشون دشمن شبانه يلغار

 نشين يوسسزى يورش بردند.  بر سر قبايل کوچ

نشين که  ماده نبرد نبودند، سراسيمه شدند. برخى فرار کردند و  روه  مردم کوچ

عام  ن مردم بيگناه  مر قتلخان ا بسيارى به قتل رسيدند. به قول محمد کاظم،  هماسب قلى

نسر زن و  سل و پيرمردان و  هزار را صاده کرد و از صبف تا رروب متجاوز از بيست

 ( ٤٧نوجوانان از دم تيغ  ذشتند و اموال و رنايم بيشمارى هم بدست دشمن افتاد. )

اين پيروزى سبب تهور قواى دشمن شد و باز در اثر رهنمايى يکى ديگر از 

نشينان عقب  ن کوه که  يى از قشون نادر از کوهى  ذشتند و بر کوه عده اسراء همان شب
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هزار از خانوار يوسسزى ميشدند، حمله بردند. و عين معامله روز پيشينه را با  پنج شش

 راى نادرى، هستى و  هان نيز کردند. باز هم بقول محمد کاظم مولف عالم اين بيگناه

جميف احمال و اثقال و خيام و اسباب  ن ». و نشين به باد رارت رفت ثروت مردم کوه

 ( ٤٨«. ) ايسه جابجا به حي ه ضب  در مد

خان نميتوانست  ن همه  قلى دامنه قيام قبايل يوسسزى وسيف بود و  هماسب

مى عنوانى نادرشاه که عازم  ها را به زودى سرکوب کند به ناچار نامه ها و  غيان شورش

 ايسه افارنه »فرستاد. و در  ن اشاره کرده بود که جنگ براى فتف دارستان شده بود 

 ( ٤٩« )بردار نيستند. نواحى اتک همگى از راه مخالست در مده از شرارت دست

نادر قشون کمکى براى سرکوبى قيام تحت سرکرد ى اميراصالن قرخلو از 

کننده   ذربايجان فرستاد تا از  ريآ فارس و بلوچستان وارد کابل شده و سپس به محل قيام

 ور شود.   ان با قشون ديگر حمله

هجرى قشون کيسرى نادر همراه با قواى تازه دم  ١١٥٥م = ١٧٤٣زيرا در سال 

مير اصالن قرخلوى از  ذربايجان، براى سرکوبى قبايل ا راف اتک حرکت کردند. در 

ى، خان کيان يى از خوانين لشکر نادر چون: فتف على محرم همان سال امير اصالن با عده

بيک  ذربايجان وارد کوهات شدند. سران  بيات و نظر على  خان و توکل خان مظسر على

يى به  خان و سردارخان يوسسزى بودند. قشون دشمن نامه قبايل شورشى کوهات، محبت

خان ظاهراآ تسليمى خود را وابسته  خان نوشتند که بدون جنگ تسليم  ردد. محبت محبت

  ن يوسسزى وانمود کرد. قشون دشمن هم به من قهخا به تسليمى و ا اعت سردار

خان وارد شدند ولى قبل از ورود، محالت واقف بر سر راه را خراب و رارت  سردار

  ردند. 

کامالآ رارت شد چنانکه به « پرنات»محمد کاظم مينويسد که: من قه مشهور به 

ار و رنيمت هزار  وسسند و استر و اسپ و اشتر و با اسير بسي دويست سيصد»قدر 

 ( ٥٠به دست قشون نادر  مد. )« بيشمار

خان رسيد به وسيله نامه او را  خان وقتى در نيم فرسخى قلعه سردار  هماسب قلى

محلى که نادر دوران پادشاه »خان جواب داد که:  با اعت بال قيد و شر  خواند. سردار

ترين  جمله چاکران رذلايران وارد اين مکان  شته و بى نيل مقصد معاودت نمود، تو از 

 ( ٥١«)باشى،  نچه از دست تو  يد و شايد تقصير مکن.  ن در اه مى
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اين جواب چون مشت محکمى بر مغز  هماسب قلى خورد و او قشونى را براى 

خان امر  ماده باش داد ولى نميدانست کداميک از  يک حمله عمومى بر قلعه سردار

 هد. دستجات را پيشتر از ديگرى امر يورش بد

خان نيز با قوايش از راه ديگرى خود  هللا خان و عصمت بايد اذعان داشت که محبت

 خان رسانده بودند و براى جنگ خود را  ماده ساخته بودند.  را به قلعه سردار

خان شده بود، قبل از نزديکى  سردار  اولين سرلشکريکه  ماده پيشتازى بسوى قلعه

نظير از خود دفاع ميکرد، اما  خان با مقاومت بى به قلعه نقش خاو شد. قلعه سردار

هاى دشمن با شدت هرچه  ها و خمپاره توازان قواى  رفين هر ز قابل مقايسه نبود. توپ

شان فعاليت ميکردند. در   ان و سرنگونى قلعه کننده تمامتر براى از پا در وردن قيام

ه و با قبول تلسات سنگينى روزهاى بعد قشون جنگديده و  زموده نادر با حمله همه جانب

سرانجام يکى از برجهاى قلعه که سرکوب همه برجها بود، بدست  ورد. دشمن قلعه را 

تسخير کرد واهل قلعه تا دممرگ با رشادت از خود دفاع ميکردند. دشمن که در تسخير 

ند مانندى را متحمل شده بود، مثل  ر هاى هار شده بجان اهل قلعه افتاد  ن قلعه تلسات بى

 و از کشتن زن و کودو و مرد و حتى حيوان و سگ و چارپاى دريغ نکردند. 

مير اصالن مقرر داشت که سگان  ن حصار »به قول مولف عالم  راى نادرى: 

رامعه ذکور و اناث تا پرنده و جونده و دواب هدف شمشير تيز و خونريز ساختند و از 

تل عام نمودند که احدى جاندار از محل )وقت(  لوع جهانتاب تا وقت رروب به نحوى ق

انسان و حيوان در  ن قلعه باقى نماند و  ن شب و روز ديگر کنجکاوى نموده  نچه از 

ملبوس و فروش و نقد و جنس که در  ن حصار موجود بود که محاسب و هم از  ستار و 

 ( ٥٢«)تعداد  ن به عجز اعتراف مينمود، نصيب رازيان بهرام انتقام  رديد.

 ان تا سر حد مرگ جنگيدند و مرگ مردانه  ان قيام نيز مانند ساير قيام کنندهرهبر

 ى در اسارت و فروتنى ارج  ذاشتند.قشون نادر پس از سرکوبى قيام قبايل  را بر زنده

خان يوسسزى، براى سرکوبى قيام  هللا خان و عصمت خان و سردار کوهات برهبرى محبت

ادامه داشت، حرکت کرد. قيام قبايل پر عده « نخا شاه بزرگ»ديگرى که تحت رياست 

 هزار نسر ميرسيد.  يوسسزى تحت رهبرى شاه بزرگ به قول محمد کاظم به چهل

خانه،  جنگهاى متعدد و خونين بين  رفين صورت  رفت. اما مهمات جنگى، توپ

خمپاره دشمن برترى خود را بر اسلحه جنگجويان قبايلى نشان ميداد. سرانجام جنگهاى 

خان کوهات روبرو  حصارى  راز شده و قلعه شاه بزرگ نيز با سرنوشت قلعه سردار
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شد. اما قبل از  نکه اهل قلعه بوسيله قشون دشمن قتل عام شوند، شاه بزرگ تسليم شد. 

هزار تومان  دولک تومان که هر لک عبارت از يکصد»خان براى دشمن مبلغ  شاه بزرگ

 ورى کرد وبه  تومان از رعاياى خود جمف هزار صدجريمه پرداخت و نيز مبلغ يک« است

 ان قشون نادر تسليم نمود. بدينگونه او نه تنها سالمت خود واتباعش را از  سر کرده

کشتارهاى عمومى بازخريد، بلکه رياست وحکومت من قه خود را نيز بدست  ورد. 

(٥٣ ) 

خان  ره رازىهاى سرسبز و شاداب معروف به دي پس از  ن قشون نادر بسوى دره

خان رهسپار شد. سران  ن دو دره نيز صالح خود را در تسليمى و  و ديره اسمعيل

خان و  ا اعت حکومت نادر ديدند و ا ز مرگ رستند. محمد کاظم از دره هاى رازى

 خان توصيف کرده ميگويد:  اسمعيل

در بين  ن دره مررزارى بود که تکيه بر  لستان ارم و بر فضاى عمارات »

زار بسيار بود. اما  اوس و  شاهان عجم ميزد. مرران عجيب و رريب در  ن سبزهپاد

مرغ زرين در  ن مکان از الوف )هزارها( در هر  وشه  ن متجاوز بود. چند يومى 

خان  خان و اسمعيل بسا  نشا  در  ن مررزار  سترانيده و از  نجا وارد مسکن رازى

 ( ٥٤.« ) رديدند و سرشته  نديار را مضبو  ساختند

 

 قیامهای بلخ و اندخوى و بدخشان: -٢

هجرى قشون نادر تحت فرماندهى  ١١٥٣در هستم ماه جمادى ایول 

ميرزا از  ريآ مار و چاق و چيچکتو و اندخوى عازم بلخ شد و به قوشخانه در  قلى رضا

خان  خان قوش بيگى را والى بلخ مقرر و به لقب يک فرسخى  ن شهر رسيد و نياز

 ( ٥٥ز کرد.)سرافرا

هـ.ق(  ١١٥٤ميالدى ) ١٧٤٢ايکه در پاييز  هاى وسيعى يکسال بعد يکى از جنبش

اندخوى به وقوع پيوست، برهبرى مردى  منام مربو  به  بقات محروم جامعه  در بلخ و

 در لباس درويشان ظاهر  رديد. 

ادعاى امامت و معجزه و کرامات ميکرد، به »کاظم  اين شخص که به  سته محمد

زودى در ميان مردم ترو و تاجک بلخ و اندخوى پيروان فراوان دست و پا کرد و يکى 

 ران افشار  خان ازبک را براى قيام بر ضد استيال هللا ازپيروان خود موسوم به عصمت

شصت هزار نسر از  -خان ازبک هم بزودى در رأس پنجاه  هللا  تحريص نمود. عصمت
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قرار  رفت و بر حاکم بلخ شوريد. حاکم بلخ )نيازخان( افراد قبچاق و مردم بلخ و سر پل 

کوشيد قيام را سرکوب کند اما قشون او از جانب شورشيان درهم شکسته شد. قيام وسعت 

 ان تمام ماموران شاه و  کننده بيشتر  رفت، تنسر از استيال ران بقدرى زياد بود که قيام

 کردند،  رفته به قتل ميرساندند.  ىايکه از حاکم دفاع م همه افراد قزلباش و خراسانى

براه کمک نادر نشست.  حاکم بلخ دروازه قلعه ارگ را بروى خود بست و چشم

قشون کيسرى نادر همراه با توپخانه قابل توجهى وارد بلخ شد و شروع بکشت و کشتار 

 خان اوزبک کشته شد و بالفاصله پس هللا  ان کرد. در يکى از نبردها، عصمت کننده قيام

( جنبش ضد ٥٦خان و ساير رهبران قيام دستگير و به قتل رسيدند. ) از مرگ او، درويش

 استبدادى مردم ررق در خون شد. 

هاى   راى نادرى ميگويد: در خارج بلخ از کله  محمد کاظم در تاريخ عالم

آ  شده کشته  ان روساى قبايل قبچاق بلخ و سنچارو، کله منارى برپا ساختند که واقعا

نشين قبچاق  ناو بود. قشون مهاجم نادر پس از قتل و رارت و چپاول مردم کوچوحشت

 ان سران  ايسه سان چارو  هزار و پنجصد نسر کشته هاى شش منارى از جمجمه کله

ارتساع اين کله منار پانزده ذرع و عرض  ن هست ذرع بود »ساختند. بگسته محمد کاظم 

م حساب کرده( يکصدو هشتاد سر  دمى بر که در هر  ردش  ن )چنانکه خود محمد کاظ

 ( ٥٧« .) ن نصب کرده بودند...

ها را به ا اعت  جمعى مردم بدستور نادر، بجاى  نکه توده کشتارهاى دسته

 وادارد، بيشتر سبب يک پارچگى و خشم دشمن سوز  نها ميگرديد. 

قيام  ( در رأس اين١٧٤٥يى در بلخ شعله برافروخت )  ديرى نگذشت که قيام تازه

برداروالى بلخ، مشاق بيک قرار داشت. حاکم بدخشان ميرزا نباتخان وخان ارال ميرزا 

هاى محلى  قل اوزبک نيز با او متحد شده بودند. قشون کيسرى نادر با همدستى فيودال

 ( ٥٨مخالف قيام بازهم قيام را سرکوب کردند. )

ها، محلى بودن و  ل قيامبندى ضعيف و بدون تشک بايد ياد ور شد که عمدتاآ سازمان

ها  ها مبارزه کنند، تضادهاى درونى قيام نبودن رهبرانى که ب ور پيگير براى منافف توده

 ها، همه به کمک هم، سرنوشت هر قيام را پيش از پيش تعيين ميکرد.  و خيانت فيودال

بدينگونه علت عمده شکست قيام بلخ، ت ميف مشاق بيک از  رف دشمن و عدم 

هاى قندز منجمله  کننده  ان بدخشان و خان ارال و مخالست فيودال زم بين قيامارتبا  ی

هاى بدخشان وارال بود. تسليمى و پيوستن قشر بایيى قبايل  خان اوزبک با فيودال هزاره
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قيام کننده به قشون شاه، سرکوبى قيام را تسريف کرد. چنانکه قبال ياد کرديم، علت عمده 

کشى فيودالى و فشار توانسرساى ماليات و عوارضى بود که از  هرهها، تشديد ب اين قيام

  زار وصول ميشد.   رف حکام و تحصيلداران با شکنجه از مردم ماليات

هاى مردم از قيام کاهش تشديد ستم مالياتى شاه بود. در حاليکه شرکت  هدف توده

ياست ارضى نادرشاه و هاى دهقانى، مبين نارضايتى  نها از س ها در قيام برخى از فيودال

کوشش  نها براى استساده از قيام به خا ر بهبود وضف اقتصادى و نسوذ سياسى خودشان 

يک از اين دو  روه متضاد در قيام تساوت داشت، لذا قشر بایى  هاى هر بود. چون هدف

با  ان خيانت ميکردند و  فيودال که معموی رهبرى قيام را بر عهده داشتند، به قيام کننده

  ان شاه وارد ساخت و باخت ميشدند.  شاه يا نماينده

 ان، پس از سرکوبى قيام، ماليات  شاه براى تنبيه هرچه بيشتر قيام کننده نادر

ميالدى برابر به  ١٧٤٦کننده بسته يا وضف ميکرد. چنانکه در سال   زافى بسر ايالت قيام

حواله کرد. بگسته محمد کاظم  هاى کمرشکنى، بر مردم بلخ و اند خوى هـ، ماليات ١١٥٩

چون خا ر خ ير داراى کشور ير، بدان قرار  رفت که روى »(، ٣٦٨ص  ٣)ج 

سلوو را از مردم ايران بر ردانيده بناى ابواب قتل و رارت  ذاشت، بقدر دويست الف 

ساکنان بلخ واندخوى تمامى اموال خود « به  ايسه اويماق )بلخ و جوزجان( مقرر داشت.

ند و يکصد و هستاد الف )معادل ششصدو پنجاه هزار تومان تبريزى( به دربار را فروخت

هاى  فرستادند و چون دينارى ديگر توان نداشتند بدربار نادر بسرستند، مجبور شدند بکوه

 ( ٥٩« )دور دست فرار کرده خود و ا سال خود را از شر قشون نادر در امان کنند.

دى باز هم در بلخ و جوز جان و کندز ميال ١٧٤٧هجرى م ابآ  ١١٦٠در سال 

مردم قيام کردند و بر عمال شاه شوريدند. سران اين قيام موسى خواجه اوزبک، 

خان اوزبک سابآ حاکم کندز و استانقل قبچاق بودند.  نها بلخ را متصرف و قشون  هزاره

 رو مار  نادر را تا

 کردند. 

هى محمد کاظم واقعه نگار خان در رأس سپاهى از ماوراءالنهر به همرا بهبود

دربار نادرشاه، براى سرکوبى قيام مامور شد. اما جز شکست نصيب او چيزى نبود. 

پانزده هزار مردم ترو و تاجيک بلخ با سرسختى از شهر دفاع کردند و دشمن را به 

هزار  خان ناچار رخ به  رف ميمنه و بادريس نمود. قشون پانزده شهر راه ندادند. بهبود

موسى خواجه اوزبک دشمن را تا سر پل تعقيب کردند و تعقيب بعدى دشمن را نسرى 
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خان  واير سارى ترکمن بدوش  رفتند و با وارد ساختن تلسات سنگين، بهبود  قبايل قبچاق

 ( ٦٠را از مرزهاى اندخوى به  ن رف راندند. )

 

 قیامهاى هرات، بادغیس و غور: -٣

اذى و اهانت ماموران خزانه بر مردم سبب  راى نادرى ميگويد: که اخ مؤلف عالم

هزار نسر خود بر  خان جمشيدى با شش عصيان قبايل مختلف اين ايالت  رديد. ابتدا شادى

خان هزاره  على هجرى، درويش ١١٥٩حاکم بلخ و اندخوى شوريد و بعد در همان سال 

دست به  هزار نسر از مردم چار اويماق بادريس و هرات و رور و اندخوى در رأس سى

در اين وقت »خان ديوان بيگى نوشت که:  خان والى بلخ و مهدى عصيان زد و به  داى

ند. بايد  ا پادشاه به  زار مالى خوليا  رفتار و جمعيف اهل ايران روى از دولت نادرى تابيده

جان، کسان او را  وش   ن دو نيز با ما همداستان  شته و يک رنگى نمايند. والى و مهدى

خان، با  حرمتى  داى خان نظر به اين بى بريده روانه ساخت و درويش على و بينى

يوم دور  نحصار را محاصره کرده، جميف دواب  هزار نسر اويماق وارد بلخ شده و ده سى

 ( ٦١« )و اموال و اسباب توابف و بلوکات را تاخت و تاز و قتل کرده مراجعت نمود.

ى از ماموران شاه يا از هواخوهان نادر جا کس خان در اين حمله هر على  درويش

يافت، ميکشت يا اسير مينمود و اموال و دارايى  نها را تصرف ميکرد. قيام مدتى  را مى

 ان خود را عاجز و زبون يافت و  به  ول انجاميد و والى بلخ از سرکوبى قيام کننده

را که تازه از خان قرخلو  رضاء شاه هم محمد مجبور به شکايت بدربار شاه شد. نادر

سرکوبى قيام سيستان وارد هرات شده بود، مامور سرکوبى قيام قبايل جمشيدى و چار او 

 ان عاجز و در صورت  کننده خان که خود را از سرکوبى قيام رضا يماق نمود. محمد

 ان  کننده ناکامى در سرکوبى قيام خود را با مؤاخذه نادر روبرو ميديد، ناچار به قيام

 ( ٦٢هرات پيوست. ) چاراويماق

پى مردم  در هاى پى ها و قيام نادر  ى سالهاى اخير حکومتش در اثر شورش

هاى مختلف قلمروش اعصباش را از دست داده بود و براى تحکيم دولتش فق   سرزمين

کردن کله منارهاى ياد ارى و اعمال  جمعى و برپا هاى دسته شناخت و  ن قتل يک راه مى

 ر دولت فيودالى او بود. با و استبداد خشونت
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که از  ١٧٤٧و محمد کاظم ياد ور ميشوند که نادرشاه در سال  ميرزا مهدى

مى کله منارى از  اصسهان به خراسان برميگشت، در هر شهر و هر دهکده و هر مزرعه

 ( ٦٣ساخت تا رعبى در دل ساکنان محل ايجاد کند. )  ان مى جمجمه کشته

کومت نادر را در  سياى ميانه جوش و خروش ، قلمرو ح١٧٤٦در  ول سالهاى 

هاى  زادى بخش د رميان خلقهاى ازبک، قزاق و  سخت مردم فرا  رفته بود و جنبش

قزاقلپاق به وقوع پيوست که البته با بيرحمى سرکوب شدند. قتل و کشتار و ويرانى و 

صادى ايایت العاده بدى در وضف اقت ها همراه بود، تأثير فوق رارتيکه با سرکوبى قيام

يى بواحدهاى   ان، ضربات ويران کننده ها بجا ميگذاشت. سرکوب کننده دربر يرنده جنبش

توليدى کشاورزان وارد ميساختند که تا سالهاى زياد بعدى هم قابل مرمت نبود در نتيجه 

هاى سنگين شاه و  ويرانى واحدهاى توليد کشاورزى، کشاورزان در زير فشار ماليات

شدند و  اهى مجبور ميشدند براى پرداخت ماليات افراد  محلى خانه خراب مىهاى  فيودال

هاى پس افتاده را  داران مالياتى بدستور نادر ماليات خانه خود را بسروشند. زيرا تحصيل

از رعايا ميگرفتند، در رير  ن کسر ماليات قابل « دينار  خر»با جبر و شکنجه تا 

 ( ٦٤ميشد. ) وصول از خود ماموران خزانه  رفته

کشى فيودالى در دهه پنجم قرن هژدهم دولت نادر را بسوى  حساب بهره تشديد بى

پرتگاه پاشيد ى سخت اقتصادى روانه ساخت و باعث تيز شدن تضادهاى اجتماعى و 

 تضادهاى درونى  بقه فيودال  رديد. 

م سيستان و باآلخره  خرين قيام هم برضد استبداد فيودالى نادر افشار از جانب مرد

 برهبرى ملک فتحعلى خان کيانى براه افتاد که  نرا در ذيل مى توان بخوانش  رفت .

 

 قیام سیستان :

هاى ضد استبداد فيودالى دولت نادرشاه  ى سالهاى  يکى از بزر ترين جنبش

هـ( قيام سيستان بود که در اوايل تابستان  ١١٦٠-١١٥٩ميالدى )م ابآ  ١٧٤٧-١٧٤٦

هاى توان فرسا بود. در رأس اين قيام  يد. علت اين قيام نيز مالياتم  راز  رد ١٧٤٦

خان کيانى پسر ملک حسين ، برادرملک محمود سيستانى قرار داشت.فتف  على فتف

خان که در ارتش نادر چه در فتف قندهار و کابل وچه در  شايش دره خيبر و فتف  على

در باز شت از هندوستان، به  هندوستان خدمات بزر ى به نسف نادر انجام داده بود

ميالدى( فتف  ١٧٤٦-١٧٤٥هجرى ) ١١٥٨فرماندارى سيستان بر زيده شد. در زمستان 
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يى از نادر دريافت داشت که  ى  ن نادر مبلغ هنگست ماليات از او خواسته  خان نامه على

 بود. 

ى  ور خان بوسيله ماليات بگيران شاه بر مردم فشار  ورد و مبلغى جمف على فتف

نمود.  نمود. ليکن اين مبلغ در مقابل ميزان مالياتى که شاه خواسته بود، بسى ناچيز مى

خان عمداآ ماليات کافى  على ضمنا ماليات بگيران سل نتى به نادر  زارش دادند که فتف

بگيران بخش عمده از ماليات را که به  رق  ( حاینکه خود ماليات٦۵ رد نمياآورد.)

شاه پس از ا الع از اين  رفته بودند، خود تصاحب کرده بودند. نادر ون از مردم    ونه

يى به سيستان  امر، دستور داد که ماليات بگيران را اعدام کنند و خود ماموران تازه

فرستاد و  نها دستور داشتند تا دوباره در حدود يک مليون تومان از مردم  رد ورند. و به 

 ورى ماليات جديت به خرج دهد و همراه با  مففتف على خان نيز اخ ار داد که در ج

خان و مردم سيستان که ديدند، توان پرداخت چنين مبلغ  على ماليات خود بدربار بيايد. فتف

(ابتدا بيست هزار نسر )از تمام درجات( در ٦٦شکن را ندارند، دست به قيام زدند. ) کمر

سيستان، جمف کثيرى از ( عالوه بر عده بى شمارى از مردم ٦٧قيام شرکت کردند )

 ان پيوستند. در اين  وان هر جا شنيده ميشد که مردم   وايف بلوچ نيز به قيام کننده

 ان پيش  قندهار و کابل نيز خيال شورش دارند. در  راز اوضاع بروفآ مرام قيام کنند

به  پيوستند کنند ان که به او مى ها و کثرت قيام خان بر اثر اين پيروزى رفت و فتف على

فکر افتاد که خويشتن را به عنوان حاکم مستقل سيستان و نواحى پيرامون اعالم نمايد. 

هاى خود را به فراه و فيروز کوه و ساير منا آ همجوار فرستاد  خان پيک على ( فتف٦٨)

 ( ٦٩و  نها را به سرپيچى از خواست ماليات بگيران شاه دعوت کرد. )

نادر براى سرکوبى قيام فرستاده شده بود ايکه از جانب  هزار نسرى سپاه سى

 ان درهم شکسته شد. تشديد قيام نادر را مجبور کرد که قواى تازه و  کننده بوسيله قيام

خان در رأس سپاه  رضا ميالدى محمد ١٧٤٦ترى به سيستان بسرستد. در خزان سال  تازه

 ( ٧٠سارت  رفت. )خان را با  ان واردساخت و فتف على کننده نادر شکست سختى به قيام

 ان را اختالف نظر  کاظم علت شکست قيام کننده نگار دربار نادر، محمد وقايف

الدين يکى از رهبران نيرومند و شجاع قيام ميداند که  خان و ميرسيف ميان فتف على

سرانجام به مرگ هر دو رهبر رقيب در قيام انجاميد. وى مينويسد: هنگامى که هنوز پله 

خان با  روه تحت فرمان خود، از جنگ در ميدان  على  ان بود، فتف کننده امجنگ به نسف قي

 فراه دست کشيد و بسوى سيستان روانه  شت. 
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 ان از نيمه کمتر شده بود، بمبارزه   کننده الدين در حاليکه نيروى قيام ميرسيف

کننده  ان  مخويش با قشون نادر ادامه داد و سرانجام در ميدان نبرد، مردانه جان داد. قيا

که رهبر خود را از دست داده بودند. دست از مقاومت کشيدند و متسرق شدند.اين واقعه 

 ان که نظم خود را از دست داده بودند ضربات  کنند به قواى نادر مجال داد تا بر قيام

 ١٧٤٦( در اکتبر سال ٧١خان را دستگير نمايد.) على بيشتر وارد کند و بالنتيجه فتف

خان نزد نادر فرستاده شد و بدستور نادر چشمان او را از حدقه  على فميالدى فت

 ( ٧٢در وردند. )

کنند  ان   ان کامل نبود، زيرا بسيارى از قيام کننده رضا بر قيام اما پيروزى محمد

سيستانى وبلوچ که جان بسالمت برده بودند، درتحت فرمان يکى ازفرمان دهان 

دند واو نيز  نان را به دژ قديمى )کوه خواجه( که دژى خان بنام ميرکوچک در م على فتف

نيرومند بود ودرنق ه مرتسعى درانتهاى رربى هامون سيستان قرارداشت هدايت 

 ( ٧٣نمود.)

خان  خان را به اتساق  هماسب خان پسر برادر خود ابراهيم قلى درنگ على نادر بى

 د. جالير مامور سرکوبى شورشيان و پيش از همه ميرکوچک نمو

کردن مردم ريرممکن بود. مردمى که از باج و   کردن و م يف اما سرکوب

هاى توانسرسا، فرسوده و خانه خراب شده بودند، در مقابل قشون اعزامى نادرشاه  خراج

 ان اعالن کردند که ترجيف ميدهند نابود شوند اما  به سختى مقاومت کردند. قيام کننده

ها را در  ها و علوفه شدن قشون شاه، مردم  ذوقه نزديکبدست شاه و قشون او نيستند. با 

، )پنهان( ميکردند و خود در نيزارها و دژ نيرومند کوه خواجه پناه «کورغ»زير خاو 

( محمد کاظم، مينويسد ٧٤بردند. بدينگونه قيام هرچه بيشتر وسعت و نيرو ميگرفت. ) مى

د، با منظره وحشتناکى از که وقتى على قليخان براى سرکوبى قيام وارد سيستان ش

( در همان هنگام همه ٧۵بودن شهر و روستاها از  دم مواجه  رديد.) ويرانى و خالى

نگيز تازه نادر بگوش  ها و اقدامات وحشت ها و بيرحمى روزه شايعاتى درباره قتل

کردن و کشتن برخى از خوانين افشار که خويشاوندان نزديک شاه  رسيد. درباره کور مى

خان افشار و ريره( نيز خبرهاى شنيده  خان، قاسم على خان، محمد )مانند: امام قلى بودند،

 ميشد. 

اند که بخشى از اشراف سيستان  مدعى« دولت نادرشاه افشار»نويسند ان کتاب 

 وردن پيروزى و دستگيرى  خان را براى بدست  ان خيانت کرده، عليقلى کنند به قيام
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 ان کمک کردند. اما در تمام نبردهاى بعدى، قشون   نندهنزديک به هزار نسر از قيام ک

 ( ٧٦ ان را  رفتند.) کننده خان شکست خورد و حتى برخى از قشون او جانب قيام قلى على

خان را  خان برادر عليقلى در همين موقف شايف شد که نادرشاه تمام اموال ابراهيم

خان صد هزار تومان و  عليقلىمصادره کرده و دستور داده که به عنوان مجازات شکست 

خان پس از  خان جالير نيز پنجاه هزار تومان به خزانه شاه بپردازند. عليقلى  هماسب قلى

دريافت اين فرمان چون ميدانست که سرکوبى قيام و وصول يک چنين مبلغى از مردم 

ان  نجا کننده  ان پيوست، در نتيجه بسيارى از ساکن سيستان ممکن نيست، خود نيز به قيام

هاى ا راف  ها و نيزارها و کوه که از ترس قشون شاه و پيگرد ماليات بگيران به بيشه

خان با وجود  ( اما  هماسب٧٧پناه برده بودند دوباره در جاهاى سابقشان بر شتند. )

اينکه موظف به پرداخت پنجاه هزار تومان ماليات )جريمه(  رديده بود نسبت به نادر 

 ان سيستان  خان را ازهمنوايى با قيام کنند مقام  ن بر مد که عليقلى وفادار ماند و در

خان فرمانى را که نادر  خان از اندرز وى سر باز زد،  هماسب بازدارد و چون عليقلى

خان هم فرمانى راجف به قتل  درباره اعدام او صادر کرده بود، باو نشان داد. عليقلى

خان به اثر مشاهده اين فرمان  . ا رچه  هماسبخان بامضاى نادر باو نشان داد  هماسب

 تحت تأثير قرار  رفت، معهذا باز هم نسبت به نادر وفادار ماند.  تا اندازه بى

خان پس از تصميم به قيام برضد نادر  ن بود که با  نخستين اقدام عليقلى

ميرکوچک حريف قوى پنجه خود سازش حاصل کرد. ترس و وحشتى که نادر همه جا 

د کرده بود،  وايف سيستان، بلوچستان، هرات، بادريس، بلخ، اندخوى، ننگرهار و ايجا

 ( ٧٨کابل و ريره را به شورش و  غيان عليه او برانگيخت. )

 ان ايالت و  خان در خراسان پراکنده شد، نمايند هنگامى که خبر قيام عليقلى

 ى خود را براى پيوستن  هاى فيوداین از هر  رف پيش او در سيستان  مدند و  ماده پيک

خان به تدريج در فکر تصاحب تاج و تخت  قلى به قيام او اعالم داشتند. ب ورى که على

خان با  قلى (على١١٦٠ميالدى نيمه ربيف الثانى ) ١٧٤٧ پريل سال  ٢٦نادر افتاد. در 

قواى کثيرى از سيستان وارد هرات شد. بسيارى از رهبران قبايل نيز به  نجا نزد او 

خان کوشيد   مدند و به او وعده کمک و پشتيبانى دادند. در اينجا يکبار ديگر  هماسب

خان نه تنها اندرز  قلى خان را از اجراى هر اقدامى عليه نادر باز دارد. ليکن على قلى على

 ( ٧٩او را بکار نبست بلکه او را مسموم ساخت و از ميان برداشت. )
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از ايالت رشت  زارش  ١٧٤٧پريل ا ١٣در  م.م.  ليتسين سسير روسيه شاهزاده

اندازه مردم ايران در همه جا  سترده  هاى ياد شده در نتيجه فقر بى ارتشاش»داده که 

حساب شاه است. سرتاسر ايران به زوال  شده. اين فقر ناشى از رارتگرى و ستمگرى بى

د: در ايران فق  حتمى دچار  رديده چنانکه خود ايرانيان، به يک صدا و قا عانه ميگوين

تر است. تازه  نجا هم به وضعى دچار شده که در جريان  ايالت خراسان کمى از بقيه مرفه

توانست رذا بدهد. ویيات ديگر و از جمله خود  شورش سيستان، ارتش شاه را نمى

آ دچار ويرانى  رديده. شهرها و روستاهايى که از سرزمين روسيه  پايتخت نيز تقريبا

اند حتى يک ده مسکون  نانکه من خود در سسر مشاهده کردم، همه ويرانه شدهاند، چ  رفته

 اند...  شود. تمام ساکنان  نها  ريخته هم يافت نمى

ند،   ويند که مردم  نجا تا حد تصور نيرومند شده اما راجف به سيستان، همه مى

انداخت.  نمى زيرا که ا ر  نها اينقدر خ رناو نبودند، شاه تا اين اندازه کاررا عقب

 پرده  سته ميشود که بسيارى از افراد  ن بدليل کاهش مواجب درباره قشون شاه نيز بى

هاى  ونا ون ديگر درمانده و ناراحت  شان نسبت به سابآ دلخور هستند و يا به وحشت 

 (٨٠«. )پى دست به فرار ميزنند. در اند و پى شده

هايش به تبعيت از  کرمان با قريه قيام سيستان محدود به خو دسيستان نماند، شهر

، سر از ا اعت شاه پيچيدند. به  سته کنسول روس ١٧٤٦ها در تابستان سال  سيستانى

ند که از  روند  نها اعالم کرده ا فرمان دهان و بزر ان  نجانزد شاه نمى« باکونين»

س برود اند اما براى حساب پيش او نخواهند رفت. زيرا هر ک  خدمتگزارى به شاه خرسند

 ورند و ُکورش ميکنند...  نها هم ترجيف ميدهند که در  چشمش را از حدقه بيرون مى

 ( ٨١کرمان باشند و با چشم بميرند ولى در دربار شاه زير شکنجه کور و خسه نشوند(.)

هاى بريده  بازين  بيب نادرشاه با چشمان خود در کرمان هرمى را ديده که از کله

اى واقعى همان  يکى از  زارش« دولت نادرشاه»سين کتاب شده درست شده بود. مؤل

در روز چهاردهم مارچ در کرمان سى نسر از جمله »اند که:  وقت را نقل کرده

خان، سه سل ان، يک چاوش باشى کشته شدند. و دوازده نسرهم از چشم محروم  چهار

  شتند. 

و هيچ مقامى،  شود، او به هيچ کسى اين کار همه روزه بدون استثنا تکرار مى

حتى نظاميان خودش هم رحم نميکند و با تمام  نها به همين  ونه رفتار ميکنند. در کرمان 

هاى سالخورد ان  ها درست شده، به اندازه چهار خشت. ا ين مناره از کله يى از کله مناره
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تشکيل  رديده زيرا موى همه  نها سسيد است... در وردن چشم و کشتن  دم همه روزه 

 ( ٨٢« .)ام ميگيرد.انج

کردن کله  شمار و برپا ها و کشتار هاى بى بدينگونه نادر ميخواست به قيمت قتل

ايکه دچار  کننده، حاکميت خود را در کشور صد پارچه  هاى قيام  منارها در سرزمين

زوال عميآ اقتصادى نيز بود، حسظ کند. مبارزه استثمار شونده  ان عليه ستم فيودالى که 

هاى نيرومند کشاورزان و برخى چادرنشينان و فقيران شهرى منعکس  ها و جنبش در قيام

ميگرديد، در واقف عامل اصلى تالشى و انهدام استبداد فيودالى نادرشاه بود.در دهه پنجم 

هاى جدايى  لبانه  هاى شورش قرن هجدهم ميالدى سراسر قلمرو نادرشاه در شعله

ها منحصر به  هاى مردم ميسوخت. اين قيام هاى رهايى بخش توده فيودالى و قيام

هاى افغانستان.  سياى ميانه و ارمنستان نبود، بلکه در تمام ايایت ايران مانند،  سرزمين

هاى ضد  کرمان، فارس، اصسهان، شيراز،  يالن، خوى و ريره نقا   ن کشور، جنبش

ورزان و حساب کشا کشى بى  سياست نادرشاه که مبتنى بر بهره استبدادى و ضد

 رفت  کردن مبارزات  نان عليه ستم مالياتى اجتماعى بود، روز تا روز اوج مى سرکوب

هاى مردم، دولت نادرشاه را در سراشيبى سقو  و توده هاى پيهم  و سرانجام عصيان

 زوال قرار داد. 

هاى سيستان وخبوشان )قوچان( روانه راه  چنانکه وقتى نادر براى سرکوبى قيام

ا و خانه خود را به کالت فرستاد. او در فتف  باد، دو فرسنگى قوچان اردو بود، حرمسر

زد و در  نجا تا چند روز اسپى زين کرده را نزد خود نگاه داشته بود تا در موقف فرار از 

 ن استساده کند. حتى بارى نادر سعى کرد که به کالت بگريزد. اما  روهى از سربازان 

اند تا زنده باشند به او خدمت کنند. با  ا مينان دادند که حاضر او، او را نگذاشتند و به او

يى را کشف کرد که عليه خود او بود و تصميم  رفت فرادى  ن روز  وجود اين او تو يه

 ران از   ران را که از نزديکان خود او بودند، کيسر دهد، اما همان شب تو مه تو مه

، شب ١٧٤٧و را به قتل رساندند. )نهم جون قصد نادر   اه و به خيمه او داخل شدند و ا

 ( ٨٣هـ( ) ١١٦٠يازده جمادى ایخرى 

يى ا.ز  با مرگ نادر، دولت او هم از هم پاشيد و سران نظامى هر يک بر  وشه

 قلمرو وسيف نادر به حکومت رسيد. 

 

 م: شتهمآخذ ورویکردهای فصل 
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يان. ترجمه حميد دولت نادرشاه افشار، نوشته م. ر. ارونوا.و. ز، اشراف -١

، تاريخ نادر شاهى، محمد شسيف تهرانى ٦٦، ص ١٣٥٢مومنى، چاپ دانشگاه تهران 

 . ٦٧، تهران، ص ١٣٤٩وارد، باهتمام رضا شعبانى،  بف 

 . ١١٥شاه افشار، ص  دولت نادر -٢

 . ٣٠٧، ٢١٣همان اثر، ص  -٣

 . ٣٠٣همان اثر، ص  -٤

 . ١٦٧-١٦٦همان اثر،  -۵

-١٥٦، ص ١٣٣١، ترجمه مشسآ همدانى،  بف تهران، لکهارت نادرشاه -٦

١٥٩ . 

 . ١٦٧-١٦٥دولت نادرشاه افشار. ص  -٧

 ببعد،  ٦٨، مسکو، ص ١٩٦٢،  بف ١محمد کاظم، نامه عالم  راى نادرى، ج.  -٨

 . ١٦٦دولت نادرشاه افشار، ص 

 . ٤٦٦، مسکو ص ١٩٦٦،  بف ٣محمد کاظم، همان اثر، ج  -٩

تر بادى، جهانگشاى نادرى، باهتمام عبدهللا انوار،  بف خان اس ميرزا مهدى -١٠

 . ١٦٩، دولت نادرشاه افشار ص ٢٥-٢١، تهران ص، ١٣٤٢

، ٢٤١، ٢٣٢ص  -١، محمد کاظم. ج. ١٧١-١٧٠دولت نادرشاه افشار، ص  -١١

٢٤٧ . 

 . ٣٠٩، ٣١، نادر نامه )تاريخ نادرشاهى( ص ١٧٧-١٧٢همان اثر، ص  -١٢

 . ١٧٩ر، ص دولت نادرشاه افشا -١٣

 . ٢٣٧لکهارت، نادرشاه، ص  -١٤

 . ٢٨٨دولت نادرشاه افشار، ص  -١۵

لکهارت، انقراض سلسله صسويه، ترجمه دکتر اسماعيل دلتشاهى، تهران  -١٦

  ٤٤-٤٠ص  ١٣٣٠نادرشاه، ترجمه مشسآ همدانى  بف  ٣٢٣. ص١٣٤٤

 ببعد ٣۵۵_ لکهارت، نادرشاه افشار، ص١٧
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( ٣٠٤-٣٠٢-٢٩٧-٢٨٨-٢٨٧درى )ص بقول مولف جهانگشاى نا -١٨

ولکهارت: قواى نادر که بغرض تسخير زمينداور مامور  شت اموالى را که از مردم 

 (. ١٦١ ورى کرده بودند. به قندهار نقل  ردند. )لکهارت، ص  مغلوبه جمف

 . ميرزا ١٦٧دولت نادرشاه افشار ص  ١٥٩-١٥٨لکهارت. نادرشاه ص  -١٩

 . ٨٦ص  ٢محمد کاظم ج  ٣٠٩، ٢٩٧ص  خان. جهانگشاى نادرى. مهدى

 . ١٦٨-١٦٧دولت نادرشاه افشار ص  -٢٠

 . ١٦٢-١٥٩لکهارت، همان اثر، ص  -٢١

  ١٦٢همان اثر، ص  -٢٢

 ، ٩٤، تاريخ سل انى ص ٣٠١، جهانگشاى نادرى ص ١٧ نداسنگه، ص  -٢٣

  ١٠٧ص  ١، فرهنگ ج ١٤٨ها ص  هوتکى

م در مورد قلعه قندهاردرنامه عالم . محمدکاظ٢٦٧دولت نادرشاه افشار، ص  -٢٤

  راى نادرى مى  ويد: 

 يکى قلعه چون  اق نيلى حصار       بروجش سراس ر شده استوار

 اش اش       در  فـــــاق افــــتــا ده  وازه  رواق فــلک  ــاق دروا زه 

 لب خـــندق و خاکــريزش بـــهم       نـــهايــات مــلــک وجــود و دم

 مـان وى کـافــت انگـيـخـته       فـلک مـشت خـاکسترى ريــخـتهبه دا

 زرفـــعــت بـــدان قـــلـعه دلــنـواز     فــلک زيــر دست او مه سرفراز

 ش برفلک کــرده راه      خـــراشيده زان رويخرشيدو ماه سر کنگــر

 قــوس قذحدرش بســته مانـنـد قـــوس قـــذح       نــمـايــان ز بــایش 

 فــلک ســال هـا  رد عــالـم دويد       بــنـاى بـــدانــگونه هــر  ز نديد

  ـر کــند و صف  ن را رقــم     قـــلــم را کــنــند بــار ديــگر قـلم قلــم 

 نکو قلعه کـوهى پـــرازسنــگ بود      به کـوه دمــاوند در جــنگ بــود

 و بود      بـــرش  ســمان تــو ده خاو بود.. سر خــاکــريزش بر افــال
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 (٨٤-٨٣، ص ٢)محمد کاظم ج، 

يک قرن بعد از نادرافشار از قندهار  ،فريهيک سياح ديگرفرانسوی بنام جنرال 

حمله  زمانموقعيت شهر کندهار]در ديدن نموده در مورد شهر قديم قندهار مينويسد:

ک کوه سنگی قرارداشت که جناح شمال بسيارقوی بوده و شهردرپای ي نادرافشار بر ن[

وشرق  نرا تشکيل ميداد. برجهای سنگی  بيشمار وصل شده با ديوارهای ضخيم  نرا 

احا ه نموده، با کوههای مارپيچی ادامه يافته و درقله  ن قلعۀ واقف شده است که 

 فکرميشود ريرقابل نسوذ بوده و مشرف برارگ است که درنيمه راه بين شهر و  ن واقف

است. نادرشاه که بمقابل اوتاکنون هيچ مقاومتی صورت نگرفته بود، مجبورشد درمقابل 

اين موانف توقف نموده وازهنری استساده کند که اين دفاع را موثرساخته است.)فصل دوم 

 تاريخ افغانها، از فرير، ترجمه سهيل سبزواری(

 ببعد.  ٣٠٠، جهانگشاى نادرى، ص ٢٧٠همان اثر، ص - ٢٥

. ميررالم محمدربارکه مخروبه هاى اين شهر ١٦٤کهارت، نادرشاه، ص ل -٢٦

« سرپوزه»اين شهرمحکم در دامنه شرقى کوه موسوم به »را از نزديک ديده، مى نويسد:

واقف وازاضالع ثالثه باخندق عميقى بروج وباره اوبا اراضى فروافتاده منسصل 

خود دارا مواقف نظامى،  رشته کوه صعب المرور وتقريباْ س وح مرتسعه٠ميگرديد

بایحصار و ارگ سل نتى دروس  شهر ٠وبواس ه دورشته ديواربشهر مربو  ميشد 

مايل تربجهت شمال، بایى يک پارچه زمين مرتسف با تهداب هاى عريض وسنگ کارشده 

وموسوم به )نارنج (بود. نارنج بواس ه يک ديوارضخيمى ازضلف شمالى خود به 

وپايتخت رابه دوحصه شمالى وجنوبى جدا مينمود ورالباْحصه ديوارشرقى شهر چسپيده 

شمالى که کوچک تراست محل ادارات وخزاين دولتى وقرار اه عسکرى، قسمت جنوبى 

تعلآ باهالى داشت. قله يک پارچه کوه هم از زاويه ررب جنوبى بابرج وباره نظامى 

ديوارهاى شهر با بروج و خوانده ميشد. امروز قسماْ « قيتول»شهر راديده بانى نموده و

 ( ٥٤-٥٣احمدشاه بابا،ص « ) ٠نارنج وقيتول موجود اند

 . ١٧٦ص  ٢، مقايسه شود با محمد کاظم ج ٢٧٠دولت نادرشاه افشار، ص  -٢٧

 . ١٧٠لکهارت، نادرشاه، ص  -٢٨

  ١٠٨تا  ١٠٧ص  ١افغانستان در پنج قرن اخير، ج  -٢٩
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صولت افغانى  ٢٤ص  ١٣٦٦مى علوم شاه،  بف  کاد  نداسنگه، درانى احمد -٣٠

  ١٧٨ص  ٢، محمد کاظم ج ١٧٠، لکهارت، نادرشاه ص ٣٤١ص 

ص  ٢، محمد کاظم، ج ٣١٠-٣٠٤خان، جهانگشاى نادرى ص  ميرزا مهدى -٣١

١٨٩-١٨٨ . 

 . ٢٠٨-٢٠٢، ص ٢ راى نادرى ،ج  محمد کاظم، نامه عالم -٣٢

 . ٢٧٠دولت نادرشاه افشار، ص  -٣٤ -٣٣

  ٢٧١ - ٢٧٠ر ، ص همان اث - ٣٥

جان،  بف پشاور  ميلسون، تاريخ افغانستان ، ترجمه پشتو از منشى احمد -٣٦

 . ٢٤٨ص  ١٩٣٠

 . ١٧١، لکهارت ص ٤٤-٣٤محمد شسيف تهرانى، تاريخ نادرشاه، ص  -٣٧

 . ٢٢٠ص  ٣، ج ١٩٦٦ راى نادرى،  بف مسکو  محمد کاظم، نامه عالم -٣٨

از عبدالکريم ابن خواجه عاقبت  بيان واقف در احوال نادرشاه ، -٣٩

ص  ١٩٧٠محمودکشميرى به تصحيف دکترکى، بى، نسيم  بف دانشگاه پنجاب یهور، 

٣٥ . 

* لوسين بوات ، تاريخ مغول، تيموريان،، ترجمۀ محمودبهسروز، چاپ  زادمهر 

 ٢٤١، ص ١٣٨٣/٢٠٠٤تهران، سال 

پوهاند رشاد، *٭ يادداشت ازسخنان دانشمند نامورافغانستان ، اکادميسين 

مين سال تاسيس دولت معاصر افغانستان به رهبرى احمد ٢٤٥درسميناربزرگ داشت 

 ش درهوتل  ريانا درکابل بر ذارشده بود. ١٣٧٠شاه درانى ، که درسال 

  ٢٢٠، ص ٢محمد کاظم، ج  -٤٠

 . ٢٢١همان اثر، ص  -٤١

  ٢٣٤همان اثر ، ص  - ٤٢

 . ٢٦٠همان اثر، ص  -٤٣

  ٢٦٩ همان اثر، ص -٤٤
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 . ٢٣٣-٢٢٦ص  ٣محمد کاظم، ج  -٤٥

 ،  ٢٣٤همان اثر ،ص  -٤٦

  ٢٣٦همان اثر، ص  - ٤٧

  ٢٣٨-٢٣٧همان اثر ،ص  - ٤٩-٤٨

 . ٢٤٠همان اثر، ص  -٥٠

 . ٢٤٢همان اثر ،ص  -٥١

 . ٢٤٤همان اثر، ص  -٥٢

 . ٢٩٢همان اثر،ص  -٥٣

 . ٢٤٦همان اثر ،ص  -٥٤

 . ٢٩٢همان اثر ،ص  -٥٥

 . ٢٠٤ص همان اثر،  -٥٦

 . ٢٠٨همان اثر ،ص  -٥٧

 . ١٧٢، ١٧٠، ص ٣همان اثر ،ج  -٥٨

 . ٣٦٨همان اثر، همانجا و نيز ص،  -٥٩

 . ٤٢٢-٤١٨،ص  ٣همان اثر ،ج  -٦٠

 . ٣٦٩، ص ٣همان اثر ،ج  -٦١

 ٤٨٥، ص ٣همان اثر،ج -٦٢

 . ٤٢٦-٤٢٥خان، جهانگشاى نادرى ص  ميرزا مهدى -٦٣ 

 .  ٢٩٢، ١١١دولت نادرشاه افشار، ص  -٦٤

 . ٣١٦-٣١٥لکهارت، نادرشاه ،ص  -٦۵

 . ٤٨٨، نامه عالم  راى نادرى، ص ٢٠٦دولت نادرشاه، ص  -٦٦

 . ٤٨٨، نامه عالم  راى نادرى، ص ٢٠٦دولت نادرشاه، ص  -٦٧
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 . ٣١٦لکهارت، نادرشاه، ص  -٦٨

 . ٤٨٩-٤٨٨، ص ٣ راى نادرى، ج  محمد کاظم ، نامه عالم -٦٩

 . ٢٠٧ار ،ص دولت نادرشاه افش -٧٠

 . ٤٨٩،ص  ٣محمد کاظم، ج  -٧١

 . ٣٢١، لکهارت نادرشاه ص ٢٠٧دولت نادرشاه افشار، ص  -٧٢

 . ٣٢١لکهارت، نادرشاه، ص  -٧٣

 . ٢٠٧دولت نادرشاه افشار، ص  -٧٤

، دولت نادرشاه افشار ص ٥٠٢ص  ٣ راى نادرى، ج  محمد کاظم، نامه عالم -٧۵

١٦٦ . 

 . ٣٢٣-٣٢٢، لکهارت، نادرشاه، ص ٢١٦دولت نادرشاه افشار، ص  -٧٦

 . ٣٢٣، لکهارت ،ص ٢٠٧همان اثر ،ص  -٧٧

 . ٣٢٣لکهارت، نادرشاه، ص  -٧٨

 . ٣٢٤-٣٢٣، لکهارت نادرشاه، ص ٣٠٧دولت نادرشاه افشار، ص  -٧٩

 . ٢٠٨دولت نادرشاه افشار، ص  -٨٠

 . ٣٠٩همان اثر ،ص  -٨١

 . ٢٠٩همان اثر ،ص  -٨٢

   ببعد. ٣٥٥ص لکهارت، نادرشاه،  -٨٣
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 انتخاب پادشاه از نظرقبایل:
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دراينجایزم است اين نکته روشن شود که در  رز تسکر وانديشۀ قبيلوی، رعايت  

وان پادشاه ، به معنی  کمتر شمردن و پست سلسله مراتب قدرت و ا اعت ازکسی به عن

و ذليل شمردن خود نسبت به شاه است، واز اينجاست که قبايل به  سانی حاضر نميشوند 

تا از ميان خود کسی را به عنوان پادشاه ومافوق خود بپذيرند و بعد برايش سرخم کنند. 

جر وبحث   روز ٩يکی از دیيلی که مدت جر ۀ شيرسرخ  قندهار را وینی و به 

واداشت، همين مسمله بود که چ ورميشود سران قبايل به کسی سر ا اعت و تسليم خم 

 کنند که خود او را به پادشاهی بر زيده اند؟

درمورد اين  رز ديد قبايل افغانی نظری  ١٦مالدرويزۀ ننگرهاری درنيمه  قرن 

فغانها از قديم سيستمی ...ا» ابراز کرده که ميتواند توضيف اين علت باشد، او مينويسد:

رادنبال کرده اند که در ن وجود شاه برجامعه ضروری احساس نميشد.ررورشان به  نها 

اجازه نميداد که در برابر کسی ازقوم وقبيله خودشان سرخم کرده به خاو بيافتند. هر اه 

م  نها بروجود شخصی به نام شاه موافقت می کردند ترس ازاين داشتند که با اين کارمقا

خود را تاس ف خادمين او تقليل داده باشند. افغانها ميخواستند که با  نان به برابری رفتار 

« خان،ملک»شود وچون يکسان بودند، لذا همه افغانها چه کوچک وچه بزرگ لقب 

 ( 9« )داشتند.

نيزشبيه همين برداشت  خوند درويزه را از زبان يک ١٨٠٩السنستون در سال

 ن چنين ياد داشت کرده و مينوسد:پيرمرد فهميدهآ پشتو

افغانان  بيعتاآ روحيه ای  زاد دارند،  نان که کمتر زيربارشاهند به خود می »

بالند وکسانی هم که فرمانبرشاهند، هرچند که چون ديگر ملل شرقی زير ستم نيستند، 

 همه»نيز زادی را می ستايند و به تقليد  ن دلخوشند وميکوشند براين باورباشند که 

 رچه نه چنين هست ونه چنين بوده است. باری نزديک مرد دانا «. افغانان باهم برابراند

وسالخورده از  قبيله مياخيل،منافف يک زند ی  رام ومصمون را که زير فرمان يک شاه 

نيرومند ميسر است، ياد کردم و ن رابا نظام  شستهآ پر ازمخا رات مقايسه کردم. پيرمرد 

برضد قدرت م لقه باصدای بلند  ست: با بی اتساقی راضی هستيم، با  بگرمی جوابم داد و

هر ز به داشتن يک ارباب)شاه( خونريزی راضی هستيم، ولی خ رات راضی هستيم، با 

 (10)«راضی نخواهيم بود.

کسی که اندو ترين   اهی از سنت جر ه ها ونقش  ن درسرنوشت سياسی 

ها با تالوت قر ن ودعای خير بمنظور توفيآ  افغانستان داشته باشد، می داند که جر ه

درنيتی که در پيش روی است، راز ميشود وبا تالوت قر ن ودعای خيرمردم ختم 
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ميگردد. فيصله های جر ه در کتابی ثبت نميگردد، ولی تمام قبايل شامل جر ه مکلف اند 

نمايد،  تا تصاميم جر ه رارعايت وا اعت کنند. به متخلسی که تصاميم جر ه را نقض

جزای سختی از قبيل سوختاندن خانه وکاشانه،  و بد وحتی اخراح از قبيله داده 

ميشود.اين جزا از اين لحاظ بسيار شديد است که هيچ يکی از قبايل شامل جر ه ،چنين 

مجرمی را در قبيله خود جای نميدهند وبنابرين تمام مردم خود را به رعايت از فيصله 

 ی دانند. های جر ه ملزم ومکلف م

 

 شد؟: به پادشاهی انتخابچگونه شاه  احمد

هاى چهارم و پنجم قرن هژدهم ميالدى برابر است با  چنانکه قبالآ  ستيم، دهه

کشى  دوران سل نت و فرمانسرمايى نادر شاه افشار. دورانى که همراه است با بهره

مالياتى، زور ويى هاى مردم، تشديد ستم  وحشيانه فيودالى، رارت و چپاول مستقيم توده

هاى  ساختن کله منارها و ويرانگرى  ور و برپا بار و اعمال کشتارهاى وحشت خشونت

م( قبايل و عشاير  ١٧٤٧ميالدى تا سال مرگ نادر ) ١٧٤٠خانمانسوز. از  راز سال 

ايماق، ازبک و ترکمن افغانستان در مصب رود  مختلف پشتون، تاجک، هزاره، چار

و اند خوى و سرپل و شبرران و هرات و بادريس و سيستان بر  کابل، در بلخ و کندز

ها را ررق در  ضد نادر علم  غيان برافراشتند و با  نکه سپاه کيسرى نادر تمام اين قيام

 لبى را در مردم ما خسه ساخته  خون کرد. مگر بازهم هيچگاهى روح مقاومت و استقالل

سر نيزه و خمپاره موقتاآ خاموش  نتوانست وهر باريکه در يک  وشه قيامى با زور

کرد و براى مدتى حکام   رديد، شورش ديگرى از يک  وشه ديگر سر بلند مى مى

 ( 11داد. ) خودکامه را به کاسه سر  ب مى

آ  ثبات، توده در چنين اوضاع پر شوب و بحرانى و بى هاى مليونى مردم قلبا

دست سرداران  ام نادرشاه افشار بهخواستار تغييرحاکميت استبدادى فيودالى بودند وسرانج

دربار خود به قتل رسيد وبا قتل او بالوقسه دولت اوهم ازهم فرو پاشيد وافغانستان درتحت 

شاه درانى نخستين کشورى در من قه بود که  بل  زادى واستقالل به نوا  رهبرى احمد

 در ورد. 

تولدشده و ميالدى درهرات م١٧٢٢هجرى م ابآ  ١١٣٥احمدشاه ابدالی درسال 

ساله بود که با برادرش  ٩يا  ٨هنوز يکساله نشده بودکه پدرش محمدزمانخان در ذشت و

ذوالسقارخان از هرات به قندهار  مد و بال فاصله با برادرش يکجا بزندان شاه حسين 



 326 ظهور افغانستان معاصر                                                        

که قندهار توس   ١٧٣٨ميالدى زندانى بود. ودر  ١٧٣٨تا١٧٣١هوتکى افتاد. او ازسال 

بدين سان او از همان  وان  .شد، او با برادرش از زندان رها رديدنادر افشار شوده 

کودکى تلخى جنگ و تبعيد و زندان را چشيده بود، او پس ازرهايى از زندان قندهار که 

سال داشت بابرادرش به مازندران تبعيد شد وبعد از  نکه نادر از هند فاتحانه  ١٧يا  ١٦

م( يک سال بعد ١٧٤٠ق =١١٥٣رفت ) بر  شت و در مشهد اين فتوحات را جشن  

ها  م( احمدشاه در قشون نادر شامل شد و بر اثر شرکت فعال خويش در جنگ ١٧٤١)در

و فتوحات نادر در ايایت ارمنستان، دارستان و ايروان و  ذرباميجان و ريره توجه 

نادرشاه افشار را چنان بخود جلب کرد که به زودى بحيث افسر ارد محافظ نادر و 

 اون قشون افغانى مقرر  رديد . مع

دارى و  ميالدى راز مملکت ١٧٤٧از  ن پس او تا هنگام مرگ نادر در سال 

رموز کشور شايى را  موخت و روز تا روز در ميان قشون افغانى کسب محبوبيت کرد. 

بعد از  نکه نادر توس  سران دربار خويش)منجمله محمدخان قاجارو همدستانش( 

رسيد، احمدخان ابدالی و سران افغانى با نيروى هاى خويش ،حرم درخبوشان به قتل 

نادر را از ت اول و تجاوز لشکريان نادر نجات دادند و بانوى حرم نادر به پاس اين 

را با يک دانه فخراج  رانبها به احمدخان بخشيد و « الماس کوه نور»خدمت شريسانه 

 (1٢). احمدخان بسوى قندهار رهسپار شد

ر سران افغانى بشمول :حاجى جمالخان بارکزامى، محبت خان پوپلزامى، در قندها 

خان نورزامى )تاريخ سل انى هللاموسى خان اسحاق زامى، نور محمدخان عليزامى ، نصرا

يى را در مزار شير سرخ قندهار براى انتخاب يک رهبر ملى از ميان  (جر ه١٢٢، ص 

ند پس يک ديگرخود  الب قدرت بود ها تشکيل دادند و چون هريک از خوانين خود افغان

. حص پرداخت ولى به نتيجه يى نرسيدجر ه تا هشت روز به بحث و ف را رد ميکردند .

يک نسر درويش را که مجاور مزار شير سرخ بود بحيث حکم تعيين  جر هدر روز نهم،

نمود تا هر شخصى را که او انتخاب کند همه به وى بيعت نمايند. اين درويش صوفى 

از جاى برخاست و خوشه  ندمى را از مزرعه نزديک که صابرشاه نام داشت ب مشر

برکند وبسوى جر ه باز شت، حاضران همه متوجه حرکات درويش بودند تا ببينندکه او 

کسى که  چه ميکند و به کى نزديک ميشود. صابرشاه که ديده بود در اين جر ه تنها

او ک شد و خوشۀ  ندم را بربایی دستار، پس به او نزديحرف نمى زند، احمد خان است

حاضران انتخاب احمدشاه را « !جیغه تواست و تو پادشاه ُدّرانى این:»خالنيد و ست 

 ٢٥( در اين هنگام او درست 1٣م( )١٧٤٧هـ = اکتوبر  ١١٦٠تبريک  ستند. )رجب 
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رواريد م«)ُدر ُدران» يد وبرخی  نرامرواريد(می  «)ُدر»ُدرانی" ازلسظ سال داشت. لقب"

مرواريدها( تعبير کرده اند و اين لقبی است که موسس افغانستان معاصراحمدشاه ابدالی 

  نرا برای خود بر زيد.

 به مخالفان : یپاسخ 

آ به عنوان  ويند برخی از مخالسان می  که جر ۀ شيرسرخ احمدخان را مشخصا

 ندی به عنوان پادشاه اوهم هيچگونه تعهد يا سو پادشاه "افغانستان" انتخاب نکرده اند و

 افغانستان بمردم و سران قبايل بجا نياورده است. 

 پاسخ اينها بايد  ست:در

اسالمی پس ازنه روز بحث  افغانی و-يک  جر ه ملی  يا ممکن است که 

وفحص، به  انتخاب يک رهبراز ميان خود به توافآ رسيده باشند، ولی در پايان جر ه 

تخبۀ خود  ياتی از قر ن تالوت نکرده  و دعا نخوانده  برای پيروزی و توفيآ شاه  من

 باشند؟

 

 تصویرخالندن خوشه گندم درکاله احمدشاه ازسوی پیرصابرشاه

 يا ممکن است که سران جر ه شير سرخ، به ميمنت انتخاب يک پادشاه  -

 دعا کرده باشند، ولی به خود شاه  افغانستان تبريک نگسته باشند؟
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احمدشاه  بعد از اين همه تشريسات وجر وبحث ها وفيصله هاو يا ممکن است که -

لب به سخن نکشوده باشد واز مشران وسران اقوامی که او را  به پادشاهی بر زيده 

 بودند،به خا ر اين اعتماد بزرگ تشکر نکرده باشد؟

_ و يا ممکن است که احمدشاه ضمن تشکر از بزر ان قبايل در برابر  نها تعهد 

که: تازنده است از منافف عليای کشورش در برابردشمنان دين ،خاو ،و ن   نسپرده باشد

 دريغ نخواهد ورزيد؟دفاع کرده واز ريختن خون خود دراين راه ومردم 

_ و يا سو ند بجز تعهد سپردن  وا مينان دادن به  رف مقابل  معنای ديگری 

 دارد؟

مشروعيت ن حاکميت  شکار ميگردد که در افغانستاشراي  م روحه با توجه به 

يکی اتحاد قبايل از  ريآ جر ه، وديگری تاميد روحانيت  خود را ازدو منبف ميگيرد،

متنسذ مسلمان. جر ۀ شيرسرخ درقندهار پس ازنه روز بحث وفحص بایخره احمدخان 

يکی از قبايل به انتخاب پادشاه از  ابدالی را زمانی به عنوان پادشاه خود پذيرفتند که هيچ

ديگری حاضر نبود وبایخره به فيصلۀ روحانی مورد ارادت اهل جر ه)صابرشاه( قبايل 

احمدخان ابدالی او را  با خالندن خوشۀ  ندم در کالهپس او پيش رفت و ،راضی  شتند

 پادشاه خ اب کرد. در س ورزير اين مسمله به بررسی  رفته ميشود.

آ دراين اواخر مقالتی از قلم شاعرمعاصرو ن جنا  ب باری جهانی درمورداتساقا

درسايت پيام و ن  نظرم را جلب کرد،  نرا « هم شاعر وهم پاچا»عنوان:  احمدشاه زير

خوشه های  ندم( اثر مرحوم «)د رنمووژی» با اشتياق خواندم وديدم که به استناد کتاب

عبدالروف بينوا، جريان جر ه شيرسرخ قندهاردر ن تشريف شده وبعد از اينکه صابرشاه 

 ندم را بردستار احمدشاه خالنيد واو را به پادشاهی افغانستان تبريک  سته، های  خوشه

 اظهارنمود:

  ()تاج وتخت بتو مبارکبادتخت و تاج دی مبارک شـه

  !()ای جوان قوم پشتوند پښــتـون ټــبــر زلــمـــیه

  (می يابدتو بلندی از)اين ملت دا ملت دی پر تا لــوړ سي

  يافت(خواهی )بردشمن خود رلبه ـریالــیهپر غلـیم ســوی بـ
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 )تورهبر توانمند اين و ن شدی( سترواکمن شوې د دی خاورې

 )خداوند بزر ت دارد، ای شيرمرد( رب دی ســتـر لـــره  زمـــریه

 )دررم اولس خود باش( د ولس په غــــم شــریک ســه

  )وملتت را بيدار کن!(ملـت ویــښ کــړه نـنګــیالــیه

 ( یباشن)لحظه يی رافل ګــړۍ غفــلت و نه کــړېیو 

 قدرت در دستان تست( که )ازاين پس واک ســـتا سـو، لـه دی پسه

   اه کن(  )به درد ورنج ملت خود راپـه دردو یې  ځـان خبر کــړه

  ) ودست از هر ونه هوس بدار!(الس دی مینځـه لــه هـوسه

 م وکسری نيست( )از هيچ لحاظ کنور د هـیڅ شي کمي نــسته

 ) ا راندکی تربيت شوند( خــو تــنها چې تــــربـیه سي

  راسته  ردند( )با روحيه ملی په ملی روح یې ژوندون وي

 (  )واز تقليد بپرهيزندله تقــلــیــده بیګـــانــه سي

 )دررم يکديگر شريک شوند( یو د بـل په غـم شـریک وي

 اق بگيرند( )ودست از نسله نفــاق څـخه ګــوښـه سي

 )خود را بشناسند( خپل ځــان وپــیـــژني هسې

  )ومتکی بربازوی خود  ردند(چې پرځان باندې تکـیه سي

 )اکنون بدستان تومينگرند( اوس نو ستا و الس ته ګوري

 )کمر ببند، ای احمد!(  ـده! احــمـړه وتـمــال دی 

 ) به خدمت قوم به پاخيز( د خــپل قــام په خـدمت پـاڅه
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  )کمک از خدا بخواه !(مــرسته غـــواړه لــه احــــده 

بعد از  ستار صابرشاه، نوبت به يکی از بزر اان جر اه شيرسارخ ، حااجی جماال 

باه احمدشااه اظهاار بيعات کارد  سردار قبيله بارکزامی رسيد. حاجی جمال خاان ابتادا خان، 

داد: ازايان ببعدچشام ملات ساخنانش چناين اداماه ه تبرياک  سات وبا پادشاهی را باه او وبعد 

ر خدا بخواهد تو دراين امر مهم موفآ خاواهی باود ا توست. ما برتو باور داريم و  بسوی 

انشاااء هللا اياان و اان واياان ماااوای نياکااان مااا  قااوم ساارخ روی وسااربلند خااواهی شااد. وناازد 

 .شد ،دلهای ما به ما مژده شادمانی ميدهد... خواهد  باد بدستان تو 

  خان را درقالب شعر چنين بيان ميکند: بقيه صحبت حاجی جمال مرحوم بينوا  

 شد(   بادخواهددوباره )بُست  بُست به شي آباد له سره

 شد(  )خرابه هادوباره ساخته خواهند بیا به جوړې کنډوالی شي

  مد(  )به هر سو در حرکت خواهندهــــرې خــواته به روانی

  ای زرد()کاروانهای شترهد ســرو اوښو قافلی شي

 )هيرمند به  غيان خواهد مد( په څــپو به هــلمـنــد راسي

 شد(  )به هرسو شيله هاپر ب خواهدهر طـرف ډکې شیــلې سي  

 )هلمند با امواج خود( چې هلــمند به خپل څپو کې

   ست( )برای شان قصه های  ذشته را خواهددوی تـه کړی زاړه نکلونه

 نمود(  هسته  هسته ابرازخواهد)  په ورو ورو به یې څرګند کړي

 )ارزوهای پنهانی قلب خود را( خپل د زړه پــټ ارمـــانــونه

 ( وند)تراسپاسگزارم ای خداشکر شکر خــدایـه  تــا تــه

  ) که رهبری چنين به ما ارزانی داشتی(چې دی مشــر راته پـــیــداکه

 )اکنون يار اين جوان باش( اوس د دی زلــمي مـل شي
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  )ازکمک به وی دريغ مکن(مـــرسته  ور عطا که خپله

 ) تا اين ولس پراکنده را جمف کند( چې دا تیت ولس راټول کړي

 )از جدامی برهانش( له بیلــتونــه یې جـــال کـــه

 ) با يک  واز بلند شويد( پــه یــــو آواز  راپــــاڅــي

  د() کمر همديگر را ببندي یــو له بـلــه ســره مـال کـا

 )از فراه تا به هرات( له فـــراه نــه تـــر هـــریه

 ) از زرنج تا به زابل( له زرنجـــه  تـــر  زابــلــه

 د( شون) تمام ملت يکدل ټـول ملت په یوه زړه شي

  )از تخار تا به کابل( له تخـــاره تــــر کـــابــله

ر محماد خاان علای مرحوم بينوا بعد از ساخنرانی  حااجی جماال خاان ،ساخنان  ناو

ميکنااد ومينويسااد کااه وی بعااد از  سااتن مبااارکی بااه احمدشاااه عااالوه ميکنااد کااه  زی را نقاال 

تااو، افتخااارات تاااريخی افغانهااا دوباااره زنااده شااود وباارق شمشاايربران  امياادوارم از برکاات 

افگناد.  ناور محماد خاان بعاد از صاحبت پار جذباه خاود در خار باه  تولرزه در دل دشمنان 

   ست: احمدشاه چنين

 )ا رظاهراآ از توبزر ترم( که ظاهر یـــم تــر تـا مــشــــر

 (  ازتواولس  دارم ) ويا  بيشتریا له تا مې ډیـــر ولــــس دی

 )ا ر درجنگها زير دست من بودی( که جګړی مې تــر الس الندې

  ) وا ر ملت در اختيار من است(یــا ملــت زمـــا پـــه وس دی

 )با  نکه قوت دردستان منست( په الس کېخو ډیر زورمې دی 

 )همين قدرت برای من کافی است( دا قــــدرت رالــــره بــــس دی

 )مهتری نميخواهم،زيرا(  مشر تــوب  نـه غــواړم ځــکه
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  ) که هوس کهتری دارم.(کشرتـوب تـه مې هــــوس دی

 ) مبادا از نزدم خرابی سربزند( نه چې پـیښ رانـه ورانـی سي

 روزحشر(  عکس العمل نشان دهم )چه ه غبرګـون به کړم په حــشرڅ

 ) بچشمان خود قبول کرده ام( یې منــلی مې  پــه ستــرګـــــو

  )که من کوچک وتو بزرگ باشی(زه یــم کـــشر تــه یې مــــشـر 

پاااس از ساااخنرانی نورمحمااادخان ،عبااادالرووف بينواازصاااحبت هاااای  ااارم وپااار 

وبزر ااان اقااوام ماننااد: محباات خااان، نصاارهللا خاااه، موساای خااان  سااران  احساسااات ديگاار 

ديگاری نقال ميکنادودر پاياان ساخنان شاخص احمدشااه را نقال ميکناد.  وريره را يکای بعاد 

وسال از ديگرسران اقوام در جر ه کوچکتر بودوقتی صاحبتهای  احمدشاه که از نظر سن 

نود، او هاام از  ن همااه محباات بزر ااان قااوم را درحااآ خااود ميشاا وسااخنرانی هااای پاار از 

  وجد  مد ولب به  سخن  شود و ست: قدردانی ومحبت سران قوم به 

 ) ارادۀ خداوند بزرگ چنين بود( د لـــــوی خـــدای  دا اراده  وه

 ) که مرا به بزر ی شما بر زيد( چې زه مشر کــړمــه ســتا سـو

 ) پس از او کمک ميخواهم( له همــدغه مــرســته غــواړم 

  ) با هردودست (غوښت مې دی په دواړو السو

 )که پشتون را زنده کنم( چې پښتون بیا را ژوندې کـړم

 ) چنانيکه بود، همچنان بشود( ـیا ســـوبــلکه و چـې هسې 

 ) تمام يک دست ويک ولس شويم( ټوله یو الس یو ولــس ســـو

 م( ) بيگانه را ازملک خود برانيکه باســـوملــبیګـــانه لــه 

 )بزبان يکديگر بسهميم( یــو د بـل پــه  ژبه  پـوه شـو

 ) که چه هستيم وچه بايد بشويم( چې موږ څه یو څه به شونه
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 د ژونــدون یرې دي کـومې) راه های زند ی کدام اند؟( 

  )وما بکدام سو روان هستيم(موږ به کـومې خـواته ځونه 

 ديگر خود را بسهميم( ) ا ر ما يککه مـوږ یــو له بـله پـــوه سو

 ) ديگر تمام کارها  سان اند( نـور کارونه ټــــول آسـان دی

 )از هرچه اولتر بماضروری است( ضـروری تر هـر څــه موږ ته

  )تا خود را بشناسيم(پـیـزنـدل لـومـړی د ځــان دی 

 )خود را بيدارکنيم در هرکجا( ځان به ویښ کـړوهری خواته

 )درهرسوی ما دشمنان اند( ــمـان ديهری خـــواتــه غلیــ

  )ما را توس  خود ما ميکشند( یو پــر بــل مــو ســــره وژني

  ) ويند دوستانيم، مگر دشمنانند(وایي دوسـتان یو دښمنان دي 

 )جوانان ما درخون ميغلتند(  زموږ زلمیان ویـنو کې لغــړي

 ) نهابا خنده چکچک ميکنند( دوی چکچکی کړی خندا کړي

 )منتظر فرصتی اند( نـتـظر دي هــغـه وخـــت تـه م

  )که چه وقت ما را تباه کنند(چې به کله مــوږ تـبـاه کــړي 

 ) من ازشمايم وشما ازمن استيد( زه یم ستاسی تاسي زمایاست

 ) به وحدت خداوند خوش ميشود( په وحدت خدای خوشحالـیږي

 شد( )قومی که يک دست باآولــس چې الس یې یـــو وي 

  ) بزودی به مقصد ميرسد( ژر مقــصـــد وته، رســیــږي

 ) ا ر علم است ،ا ر عظمت است( که پوهــنه کــه عــظمـت دی
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 ) ا ر مردانگی ، وا ر شأن وشوکت است( که میړانه، شأن شوکـت دی

 )ا ر بادانی يا ا ر عزت است( ودانی یــــا کــه عـــزت دی

 : هريک ثمرۀ وحدت است( ) ثمر هــر یــو د وحــدت دی

قرن قبل ٩٠برخی از بيماران سياسی در  ی سالهای اخير)بخصوص ازدهۀ 

به ميان کشيدند و باری در « خراسان»را به عنوان افغانستان ببعد(  رح تغيير نام 

نشرات برونمرزی نيز  نرا با  ب و تابی عنوان نمودند که خوشبختانه مورد استقبال 

ر وحدت ملی افغانستان قرار نگرفت، زيرا ميدانستند که هدف مردم چيزفهم و هوادا

آ تجزيۀ کشور است و به سود دشمنان افغانستان، که هر زچنين  چنين  رح هايی اساسا

 مباد!

 قای انجنيرمعروفی در مقالتی ممتف زيرنام:" افغان، افغانی، افغانستانی" )بخش 

خارج از افغانستان، که تعليم يافته يک حلقۀ خاص از افغانان  »..چهارم( مينگارد که :

و باص الح روشنسکر هم هستند، دانسته يا ندانسته زير تاثير بيگانگان کينه توز و فتنه 

انگيز رفته و چنين مسايل را دامن ميزنند. اينان رمين اند و ماتم ميکنند که از قرن 

ــ بر « ونقوم پشت»هژدهم به بعد، افرادی از قوم پشتون ــ و بزعم رل  ايشان 

افغانستان حکمروامی کرده اند، اما باکی ندارند و چرت شان خراب نميشود، که تنها از 

ظهور اسالم بدينسو، اعراب، خاندانهای ترو نژاد)رزنوی و سلجوقی(، مغوین، 

تيمور و احسادش و تيموريان هند، بيشتر ازهشت قرن براين سرزمين حکم چالنده اند. 

سر « افغانستان»ارند که بر ويرانه های خراسان، کشوری بناماينان اصالآ دل خوش ند

بلند کرد، که خدايش هميشه سربلند داراد! اينان شايد  رزو ميکردند، که کاش اين و ن 

ــ خاو بدهن بدخواهان افغانستان ــ درحال تجزيه و زير سي رۀ فارس صسوی و 

نميگشت و تماميت ارضی شيبانيان ماوراء النهر وهند بابری می بود، هر ز مستقل 

نمی يافت. اينان ديده ندارند و تحمل کرده نميتوانند، که فردی از قوم پشتون، که مانند 

اقوام ديگر کشور، يک قوم شريف و اصيل اين سرزمين است، کشوری را بنياد نهاد. 

ا ر اين ور نيست پس چرا بخود نباليم، که فردی از باشند ان اصيل اين خ ۀ پاو، قد 

کرد و دولت مستقلی را تشکيل داد؟ چرا افتخار نکنيم که احمدشاه درانی ــ که  علم

لقب  رفته ــ از قلزم خرابه های خراسان و از « احمدشاه بابای کبير»کامال برحآ 

ياد ميگردد، که « افغانستان»اجزای مجزای  ن، کشوری ساخت، که امروز بنام 

، بلی، بايد افتخار کنيم که «مستدام باد! نام وبقايش»بسرمودۀ جناب محمد سعيد فيضی،
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دراين سرزمين افتخار فرين، پس از دوصد و پنجاه سال اضمحالل و تجزيه و تسل  

رير، بایخره مردی پيداشد، بلی مردی پيداشد و کشور مستقلی را تاسيس کرد و حدود 

 و ثغور  بيعی برايش داد. 

مين، برخاستن افغانستان را در جايی خوانده بودم که يک مؤرخ نامدار ررب ز

خوانده بود. بپا خاستن يک کشور مستقل و « معجزۀ تاريخ» از خرابه زار خراسان

مقتدر از عظام رميم خراسان، واقعاآ معجزه و درخور هر ونه شکر  زاری و سپاس 

است. ا ر احمدشاه بابای ابدالی از يکی از اقوام ديگر اين و ن مقدس برميخاست و نام 

مثالآ ترکستان يا هزارستان و يا تاجيکستان می بود،  يا بازهم اين رال مغال  کشور ما

جواب منست. تمام «  مان نکنم»)قال مقال( و قيل و قال و واويال وجود ميداشت؟ 

هياهو و داد و فرياد و عالیمی که پس از فروپاشی سل نت خاندان محمدزامی در و ن 

ز همان يک عقدۀ عميآ و از نگاه بد بين ايشان ما موج ميزند و مود روز  شته، فق  ا

 (14)«برخاسته. « زخم ناسور تاريخی»

پرواضف است که هنگام انتخاب احمدشاه به پادشاهی، ازسوی اعضای جر ه به 

ودرنمازهای روزجمعه به  عنوان پادشاه افغانستان به اوتبريک و تهنيت  سته شده

ه شده است، نه بنام پادشاه خراسان يا  ريانا. عنوان پادشاه افغانستان برايش خ به خواند

عدم موجوديت سند تحريری از سوی جر ه در مورد نام کشور، دليل  ن شده نمی تواند 

که نام افغانستان فاقد اعتبار پنداشته شود. پرواضف است که مرکز اقتصادی و تجارتی 

وستان قرار  رفته افغانستان  نوقت، شهرقندهار بر سر شاهراه تجارتی خراسان و هند

بود و احمد شاه درانی نيز در شهر قندهار که مرکز اقتصادی و اداری افغانستان  ن 

روز بود، بر تخت پادشاهی جلوس نمود. و چون نام افغانستان در نزد مردم و سران 

اقوام و رجال  ن زمان يک نام قبول شده و معروف بود، لهذا با توسعۀ قلمرو و 

نام )افغانستان( بر تمام قلمرو حکومت احمدشاه درانی ا الق شده سل نت درانی، اين 

رفت.از اين است که احمدشاه درانی در دوران حيات خود هيچگونه حکمی صادر 

ننمود که مردم بايد صرف از کشور و قلمرو حاکميت او بنام افغانستان ياد کنند، زيرا 

 روف وپذيرفته شده بود.که در ن روز ار افغانستان نزد مردم قندهاريک نام مع

 

 اولویتهای دولت احمدشاه ابدالی: 
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دو  پس از انتخابش بحيث پادشاه افغانستان، براى استحکام دولتشابدالی   احمد شاه

ن آنها و دیگرى اشتد : یکى تنظیم قبایل و راضى نگاهرو داشت مسئله مهم در پیش

 توسعه حاکمیت افغانى. تشکیل یک اردوى نیرومند و منظم براى تامین وحدت ملى و 

البته درست است که نزد احمد شاه درانى، مدل يک دولت استبدادى شرقى، از 

تيپ دولت نادرشاه افشار موجود بود. مگر شراي ى که هنگام تاجپوشى نادر در ايران 

 يى وجود نداشت.  فراهم بود، اينجا در افغانستان و در پايتخت  ن يعنى قندهار چنين زمينه

هاى متمادى مردم عادت کرده بودند که از يک  م ديگر، در ايران از سدهبه کال

نظام مستبد فيودالى ا اعت کنند وبنابر  ن، نادرافشار بدون کدام مشکل ومخالستى بر 

مسند قدرت يک دولت منظم ومستقرى تکيه زد واين شراي  امکانات یزم رابراى 

هاى سل نتش را  رانى مجبور بودپايههاى بعدى اوفراهم ساخت. ولى احمدشاه د موفقيت

قبيلوى و  -هاى قومى  درميان مردمى سلحشور و  زادمنش با خصلت ها و خصوصيت

آ دسپلين ناپذير که به ا اعت از دولت نادرشاه داراى تجارب اندو بودند، استحکام  تقريبا

از کردن جبرى چنين مردمى به ا اعت  کرد که وادار ببخشد. احمدشاه درانى درو مى

قدرت مرکزى بجاى  نکه خوشبينى بهمراه داشته باشد، ممکن است سبب تنسر و انزجار 

توزى سران قبايل و اقوام از دولت او  ردد و اين چيزى بود که احمدشاه سخت از  و کينه

جويى يک   ها از زور ويى و برترى ايرا که افغان دانست کينه   ن بيزار بود. چه او مى

تر از کينه و تنسرى است که از  در دل بگيرند بمراتب خ رناو همو ن خود ممکن است

شاه مجبور بود از همان  راز   يرند. بنابرين احمد يک حاکم مستبد بيگانه در دل مى

 راهش را انتخاب کند. 

شاه خود افغان بود، و خواست قومى و خصوصيات قبيلوى  از  نجايى که احمد

ودى به حل مشکل اول موفآ شد. بدين معنى که کرد. بز جامعه افغانى را خوب درو مى

کنند، لذا او هم سران اقوام  چون ميدانست قبايل سخت از  نچه به  نها تعلآ  رفته دفاع مى

و قبايل را در تملک تمام حقوق ميراثى  نان از جمله مالکيت تيول و جا يرهايشان مجاز 

ملکى و لشکرى بگونه  شمرد، و باافزايش معاش مستمرى و القاب اعزازى و مناصب

هاى  نها محبت و حمايت  نان را بخود جلب کرد. و براى راضى  موروثى در خاندان

نگهداشتن بيشتر  نان، شوراى نُه نسرى از سران اقوام را ايجاد کرد که بدون صالح و 

 ( 15يازيد. ) مشوره  نها به هيچ اقدام مهم سياسى و نظامى دست نمى
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يجاد شوراى مشورتى، به تشکيل يک اردوى قوى و منظم شاه درانى پس از ا احمد

دست يازيد و چنين اردوى را به دو بخش يکى اردوى دايمى و منظم که از دولت معاش 

 رفت و ديگرى اردوى ريردايمى و ريرمنظم يعنى مليشاى قومى بود که در عوض  مى

افراد براى دولت   رفت تعداد معين جا ير وتيولى که به سران اقوام و قبايل تعلآ مى

 نمودند.   ماده خدمت مى

هزار نسر  ٨٠تا  ١٢شاه را در سال اول سل نتش از  داکتر  نداسنگه اردوى احمد

 ١٢٠تا  ٧٠هاى بزرگ اين عده از  تخمين ميکند و متذکر ميشود که در هنگام جنگ

بنام شاه درانى  (بخش دايمى اردوى احمد16رسيد. ) هزار نسر سواره و پياده نظام مى

 رفت و هميشه  ماده خدمت نظامى  شد که از دولت سالح وتنخواه مى ياد مى« رالمخانه»

شاه از روش نادرشاه افشار و تجربه شخصى خود در  بودند. اين عنصر دومى را احمد

اردوى او اخذ کرده بود. همچنانکه پادشاه افشار براى دستجات  ارد محافظ خود از قبايل 

شاه بابا نيز دسته رالمخانه را  کرد. احمد ن، بلوچ و اُزبک استساده مىريرايرانى مثل افغا

از عناصر ريرپشتون تشکيل داد و سپاهيان تعليم يافته و جنگ ديده قزلباش را که نادر 

( مقصد او از اين اقدام  ن 17افشار در کابل و پنجاب  ذاشته بود، در  ن داخل نمود. )

يل که بآسانى به ا اعت از دستگاه مرکزى دولت تن بود تا در برابر رؤساى سرکش قبا

 در نميدادند، هميشه وسيله فشار  زاد و فارغ از نسوذ خانان در اختيار داشته باشد. 

شاه، يک عده از سران و خوانين با عناوين: اشرف  در رأس اداره دولت احمد

الدوله، شاه دوست،  صالوزراء مختارالدوله، وکيل الدوله، نظام الدوله، معتمدالدوله، مخل

بيگى، ايشيک  قاسى، قوللر  قاسى، خان خانان،  ولى، عرض بيگى، ضب  پسند، شاه شاه

الملک و ريره و ريره وظايف مهم دولتى را به عهده  خان علوم و قاضى القضات، امين

 ( 18داشتند. )

ن دولت جديد افغا» ويد:  شاه بابا مى وارتان،  ريگوريان، د رمورد دولت احمد

هرچند از حيث شکل معجونى از  رز اداره مغولى هند و ايران بود، اما در عمل در 

« اى و فيودالى افغانى قرار داشت. تحت سل ه نظام اقتصادى و اجتماعى جامعه قبيله

(19 ) 

 -خانى »يى از مناسبات  شاه درانى،  ميزه واقعيت اين است که نظام دولت احمد

قبيلوى بود. چنين نظامى  -لتقا ى از مناسبات فيودالى يا به عبارت ديگر ا« عشيرتى

عشيرتى( نظامى است بسيار نيرومند و بويژه با توجه به نقش مهم و موثرى که  -)خانى 
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خانهاى قبايل در تأمين نيروهاى جنگى و در مجموعه اشرافيت فيودالى داشتند، نسوذ  نان 

 شود.  در سرنوشت کشور بيشتر بر مال مى

الررم قبول تبعيت از مرکز و شاه،  ن سبب که دايماآ مسلف بودند علىقبايل بدا

شاه درانى   مدند. به همين سبب احمد عامل مهم تجزيه قدرت سياسى مرکزى بشمار مى

سران و بزر ان قبايل و عشاير افغانى را در دربار و در پايتخت جمف کرد و با دادن 

و خرج دسترخوان و مناصب ديگر به جا ير وتيول و القاب اعزازى و معاش مستمرى 

 نها و همچنيان بسيج  نان در جنگهاى پرمنسعت هندوستان،  نها را از قوم و  ايسه و 

شان دور و بخود  ورى وابسته و دلگرم ساخت که بزودى امپراتورى وسيعى از  قبيله

 نيشاپور و سيستان در ررب تا پنجاب و کشمير در شرق و از درياى  مو در شمال تا

 بحيره عمان در جنوب را تحت قلمرو خود در ورد. 

ها و سران بزرگ قبايل که دررأس مقامات دولتى قرار  رفتند، بتدريج  و اما خان

سسيدانى نبودند که با اتکا به نسوذ قومى و قبيلوى خود حکمروايى کنند.  ديگر،  ن ريش

ت بر دهاى بلکه بزودى با تصرف اراضى تيول و رضب اراضى مشاع قبايل و دس

ديگر، به مالکان بزرگ مبدل شدند و امتيازات دربارى و القاب اعزازى را به نحو ارثى 

سان در پهلوى خانواده سل نتى يک تعداد خانواده هاى  در خاندان خود حسظ کردند و بدين

اشرافى ظهور کردند که پس از ختم دوره فتوحات بجان دولت مرکزى افتاده، شاهان و 

بازيچه م امف خود قرار دادند و ماهيت فيودالى و قبيلوى دولت را چنان شهزاد ان را 

هاى قابل توجه امپراتورى سدوزايى از دست رفت.بقول  تبارز دادند که سرانجام قسمت

ها و سران قبايل را بواس ه اشتراو در امور ملکى و نظامى  شاه بابا فيودال ربار: احمد

نمودند و بدينگونه  يى ريرمؤقت اعتناى فراوان مىها ارضا کرد و به نظر  نان در جر ه

سياسى داخل  -پاى افراد متنسذ و خوانين و سران اقوام را در اقدامات مهم نظامى 

 کرد. ساخت و بيشتر  نان را در سسرهاى جنگى مشغول مى مى

اين است که بدون يکى دو مورد با تمرد  نان دچار نگرديد. و با اعدام چند تن از  

ميالدى، حساب  ينده  ١٧٤٩خان مامايش در سال   ر بشمول عبدالغنى ن تو مهمتنسذي

 هاى بزرگ روشن نمود.  دولت خود را با فيودال

شان به حکومت  ها را در من قه قبيلوى المقدور فيودال شاه درانى حتى همچنان احمد

هاى  عالقه مقرر نميکرد. بلکه حکام تنخواه خور دولت را که از  بقه متوس ه بودند، در

شاه درانى سخت راضى بودند، زيرا شاه به  قبايلى ميگماشت. قشر روحانى هم از احمد
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آ امالو   نها احترام ميگذاشت و تمام محاکم قضايى و مساجد در دست  نان بود و عالوتا

 (20کرد.) بسيارى به عنوان تيول و وقف به  نها وا ذار مى

  

 بزرگ : احمد شاه در تال ش ساختن افغانستان 

پس از  نکه احمد شاه به پادشاهى بر زيده شد، درانديشه تشکيل اردوى منظم 

در چنين فرصتى يک  .افتاد، اما مشکالت مالى مانف عمده در راه تحقآ برنامه اوبود

خزانه ريبى نصيب او شد. بدين معنى که کاروان ماليات چندين ساله ملتان وپنجاب و سند 

بقصد در بار نادر  -سيصدوشصت هزار  الى نقدو جنس معادل يک مليون و -و هند

احمد شاه با اين .از ريآ دره بوین وارد قندهار  رديد و بحضور احمدشاه  ورده شد

خزانه باد  ورده ساز وبرگ لشکر کشى بر هند را  ماده نمود و در ماه سوم جلوسش 

حمدشاه را از ( ب ور مختصر روند فتوحات ا21بقصد فتوحات از قندهارخارج شد. )

 نظر مى  ذرانيم : 

ق( احمدشاه رزنى و کابل و پشاور را فتف کرد ١١٦٠) ١٧٤٧در اواخر سال  -١

و ناصرخان حاکم نادرى کابل وپشاور را که به هوا دارى مغول اعظم بر خاسته بود، از 

 کابل تا  نسوى رود سند  ريختاند و دوباره بقندهار مراجعت کرد. در همين سسر احمدشاه

خواند، زيرا قبايل مذکور از او بخوبى حمايت کرده « بردرانى» قبايل يوسسزامى را 

 بودند. 

در همان موقعى که احمدشاه بسوى هند « زادسروان سيستان»بنابر روايت مولف 

لشکر  راسته بود ، مير برخوردار خان اچکزامى در رأس نيروى براى جلب وا اعت 

ه سيستان وارد شد و با وعده امتيازاتى به او توانست ملک سليمان کيانى حاکم سيستان ب

آ دختر او را  ملک سليمان را براى همبستگى با دولت احمدشاه به ا اعت وادارد و ضمنا

( از  ن تاريخ ببعد 22براى احمدشاه بزنى بگيرد و از اين  ريآ رشته مودت قايم کند. )

  ملک سليمان با پول و قشون احمدشاه را يارى رسانيد.

ق ( احمدشاه با سى هزار سوار و پياده دوباره از ١١٦١م )  ١٧٤٨در سال  -٢

 . ريآ رزنى و کابل و جالل  باد به پشاور رفت و از  نجا بسواحل اتک پيش تاخت

حکمران یهور، شهنواز خان بواس ه وزير الممالک قمرالدين از دهلى امداد خواست و 

ل شد، وبزودى از ميدان نبرد فرار کرد و در کنار رودخانه چناب با احمدشاه مقاب

احمدشاه بسرعت پنجاب را درنورديد و سپاهيان هند را در پيرا مون یهور شکست داده 



 340 ظهور افغانستان معاصر                                                        

پيروز مندانه وارد شهر شد و  ماده پيشروى بسوى دهلى  رديد.در اين حال امپراتور 

فرستاده بود.  هندوستان سپاه نيرومندى بسرماندهى پسرش و قمرالدين خان وزير بمقابله

سپاه دهلى به ستلج رسيد و در حوالى  ن رودخانه در ناحيه ايکه برمعابرمعمولى نزديکى 

داشت مستقر  رديد. احمدشاه موقعيت  نان را در يافت و از نق ه ايکه بلند تر از 

رودخانه بود  ذشت. هنديان پس پشت او ماندند و او بسوى سرهندتاخت ، و پيش از  نکه 

 م( ١٧٤٨ق= ١١٦١ربيف ایول ١٣ يد،  نجارا  رفت )  دشمن بخود

شهزاده و وزير هندوستان بى درنگ به سرهند تاختند تا با احمدشاه در ويزند، اما 

تا رسيدند جرمت خود را باخته بودند و در نزديکى شهر لشکر اه زدند. احمدشاه بر  نان 

، وزير کشته شد) جمعه تاخت و پس از شليک مکرر توپخانه که چند روز ادامه يافت 

ق( و فرماندهى لشکر به پسرش ميرمنو داده شد. ميرمنو به ١١٦١ربيف ایول ٢٢

مقاومت پرداخت ، احمدشاه که خبر هاى بدى از قندهار دريافت کرده بود، با شهزاده 

دهلى مصالحه کرد و درياى سند را سرحد مملکتين قرارداد و از راه پشاور به کابل  مد 

( احمدشاه در قندهار لقمان خان ، برادرزاده خودرا که دررياب او 23رفت. )و بقندهار 

 (24بتحريک مغرضين خيال  غيان داشت، بزندان انداخت تادر نجا جان داد. ) 

اندکى پس از مراجعت سپاه هند بسوى دهلى ، محمدشاه کور انى  -٣

اى پدر نشست امپراتورهند، در  ذشت و پسرش که در سرهند فرماندهى مى کرد، بج

وصسدر جنگ وزير شد، ميرمنو حکومت پنجاب يافت و شاه جديد براه خويش بسوى 

دهلى ادامه داد. همينکه احمدشاه از اين اخبار م لف شد، با سپاهى به یهور تاخت، 

ميرمنو حاکم یهور در برابر احمدشاه تاب نياورده تسليم شد و احمدشاه دوباره حکومت 

و ميزان ماليات سيالکوت و جرات و اورنگ  باد و پنجاب و امرتسر یهور را به او داد 

( برعهده ميرمنو 25را که ساینه به يک ميليون و چهارصد هزار روپيه بالغ ميشد )

 ذاشت که هر سال بد يوان اعلى احمدشاهى برساند.احمدشاه در راه باز شت خود 

، شکارپور و ملتان را تنظيم  بقندهار ، حکومت هاى ديره رازى خان و ديره اسمعيلخان

( و هنگامى که به قندهاررسيد ، سران قبايل که برخالف او دسيسه کرده 26کرد. )

بودند، مانند نورمحمدخان مير افغان عليزامى ، کدوخان و محبت خان پوپلزامى را 

 ( 27بکشت. )

هزار نسرى بر هرات  ٢٥ق( احمدشاه با يک سپاه ١١٦٣م )١٧٤٩در بهار -٤

برد و  ن شهر را از دست والى نادرى ، امير عالم خان )يا بگسته ربار، امير خان حمله 

( سپس هرات را به درويش على خان هزاره 28توپچى باشى ( در دو هسته  رفت .)
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سپرد و خود  هنگ فتف مشهد کرد.مشهد پس از مدتى مقاومت دروازه هايش را بروى 

( به استقبال احمدشاه بر مد، احمدشاه اورا احمدشاه باز نمود.شاهرخ ميرزا)نواسه نادر

محترمانه پذيرفت و شهر و قلمروش را واپس به او سپرد. و سپس از مشهد به نيشاپور 

تاخت. اما حاکم نيشاپور، عباسقلى خان بيات بيارى مردم شهر چنان مقاومت از خود 

 نجابه هرات  نشان داد که احمدشاه به فتف  ن شهر موفآ نگرديد وواپس به مشهد و از

 عودت کرد.

ق( احمدشاه د ر باره به نيشاپور تاخت و بوسيله ١١٦٤م )١٧٥٠در بهار  -۵

کيلو رام(  ٨٥توپ معروفى که  سته ميشد  لوله هاى دوازده سيره بوزن کابل ) درحدود

ميخورد، قسمت هاى از ديوار شهررا فرو ريخت وعباسقلى خان بيات مجبور به تسليم 

از انسانهاى شجاع خوشش مى  مد، شهر را واپس به عباسقلى خان بيات شد. احمدشاه که 

بخشيد وعده اى از وابستگان او را به کابل و رزنى فرستاد. وسپس ا راف نيشاپور و 

خراسان را تصسيه کردو به شاهرخ ميرزا اجازه دادکه سکه و خ به بنام وى باشد و 

از خراسان جدا و به هرات ملحآ  ویيات جام و باخرز و تُربت و ترشيز و خواف را

 نمود. بعد از اين شاهرخ سکه خود را بدين بيت  راست : 

 یافت از الطاف احمد پادشاه       شاهرخ بر تخت شاهى تکیه گاه

پس از  ن احمدشاه به هرات باز شت و وزير شاه ولى خان را به مرو و ميمنه و 

نواحى را ضميمه قلمروش نمايد. اندخوى و بلخ و باميان و بدخشان فرستاد تا  ن 

وزيرمذکور تمام ویيات شمال افغانستان را ضميمه مرکز مملکت نمود و از راه پنجشير 

( احمدشاه به پاس اين خدمات اراضى 29وپروان بکابل کشيد و سپس بقندهار رفت. )

 ( 30وسيعى را در  لبهار و کاپيسا به شاه ولى خان وزير بخشيد. )

بعد از سسر خراسان ، احمدشاه مستقيما" از  ١٧٥٠درسال  : فتح بلوچستان -٦

خان هللاقندهار به قالت بلوچى روى نهاد و مير محبت خان فرزند بزرگ مير عبدا

براهومى حکمران قالت را مجبور به ا اعت از افغانستان نمود. ميرمحبت خان،حاجى 

د، احمدشاه عجالتا" شسيف ساخت و بحضور احمدشاه فرستاهللا رحيم خان بابى را با کالم ا

دوباره ميرمحبت خان را به خانى قالت  ذاشته به قندهار مراجعت کرد. سپس ميرمحبت 

خان يکى از خواهران خود راکه بى بى مير وهر نام داشت ، بوسيله  خوند محمد حيات 

در رزنى بحضور احمدشاه فرستاد تا در عقد نکاح شاه در مد. در اين وقت ميرنصيرخان 

د مير محبت خان نيز ادعاى خانى کالت را داشت و مادرش براى جلب توجه برادرخور
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شاه به قندهار  مده بود. پس از در ذشت ميرمحبت خان ، حاجى خان برادر دوم جانشين 

او  رديده بود. مگر رعيت از وى ناراضى بودند و خود نيز بر اثر همدستى با شورش 

م احمدشاه قرار داشت. چندى بعد براى لقمان خان ، برادر زاده احمدشاه، مورد خش

تصسيه مسأله خانى بلوچ ، سرداران معتبر بلوچ بحضور احمدشاه خواسته شدند. 

ميرنصير خان و مادرش نيز در قندهار بودند، چون سرداران بلوچ به خانى مير نصير 

خان رربت نشان دادند، احمدشاه ، حاجى خان را دستگير و زندانى ساخت و مير نصير 

ق( بدين شر  که با شش هزار سوار ١١٦٤م=١٧٥٠ان را به خانى قالت فرستاد) خ

بلوچى خود در رکاب احمدشاه در سسر هاى جنگى شرکت کند و معاش اين اردو از 

 مدرو ماليات بلوچستان پرداخته شود. 

اما ديرى نگذشت که ميرنصيرخان در قالت علم  غيان برافراشت ، احمدشاه 

بر بسوى قالت حرکت کرد و در ظرف دوازده روز محاصره قالت بمجرد شنيدن اين خ

، مير نصيرخان را وادار به تسليمى نمود و چون بوسيله شاه ولى خان و  خندمحمدحيات 

از شاه عسو خواست ، شاه او را بخشيد واز  ن ببعد در لشکر کشى هاى احمدشاه عمال" 

 (31با نيروهاى خود اشتراو ورزيد. )

م باز احمدشاه مجبور شد به مشهد برود؛ زيرا اميرعلم خان ١٧٥١در بهار -٧

خزيمه عرب ، که زمانى نايب السل نه شاهرخ ميرزا و بعد حکمران قاين شده بود، 

 غيان کرده و شاهرخ را در مشهد خلف وخزانه مشهد را تاراج کرده بود. با ورود 

سپس احمدشاه براى احمدشاه ، شاهرخ نابينا دوباره برحکومت مشهد قرار  رفت و 

 وشمالى امير علم که خود را درقاين ، قايم کرده بود، حرکت نمود. بزودى قلعه قاين 

امير علم پسر امير  (32)مسخر و مير علم خان خزيمه عرب بکام مرگ سپرده شد. 

اسماعيل خزيمه عرب بود،کسى که با خدعه و کينه توزى ملک محمود سيستانى و 

علم وزير دربار محمدرضاشاه ، از اعقاب هللا ابودکرد. اسداخاندانش را در خراسان ن

 همين امير علم خزيمه بود و بهمين لحاظ علم تخلص داشت. 

ق( احمدشاه به پنجاب تاخت و ميرمنو را که در ١١٦٦م) ١٧٥٢در تابستان  -٨

ار سال خراج وماليات قلمرو خود تعلل و قصور ورزيده بود و دعوى خود سرى داشت 

مجددا" به حکومت  نجا در بدل پرداخت ساینه دومليون روپيه مقرر کرد.  ايل ساخت و

هللا ( احمدشاه در جريان همين لشکر کشى ، کشمير را بوسيله ايشيک  قاسى عبدا33)

کوچک را حاکم و سکجيون هندو رامستوفى کشمير تعيين هللا خان فتف نمود وخواجه عبدا

هلى فرستاد و امپراتور هند) که اتساقا" کرد. و قلندر خان افغان را به سسارت بدر بارد
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احمدشاه نام داشت( قبول نمود که پنجاب وسند و کشمير جزو قلمرو احمدشاه درانى باشد. 

( و بقول السنستون ، احمدشاه با عقد پيمانى بخشى از هند را که تا سرهند ميرسيد 34)

 ( 35متصرف شد و پس بقندهار باز  شت .)

کمتر از پنجسال توانست حدود سياسى و جغرافيامى افغانستان  احمدشاه در ظرف

 را از درياى  مو تا بحر هند و از ررب خراسان تا سرهند تکميل نمايد. 

ق( ميرمنو حاکم پنجاب در ذشت . مرگ او ١١٧٠م )١٧٥٦در  دهلى :فتح  -٩

تو مه ها وشورش هايى را در پى داشت. وضف موجود دربار دهلى را بر انگيخت تا 

لشکرى عظيم بسردارى رازى الدين خان وزير براى تصرف مجدد پنجاب بسرستد. وزير 

ه بيک که به ترتيب دستيار به  سانى به اين مهم دست يافت و حکومت پنجاب را به  دين

شهنواز خان و ميرمنو بود، سپرد و خود به دهلى باز  شت.  دينه بيک سال سه ميليون 

روپيه بدرباردهلى ميسرستاد. در اين وقت سکجيون هندو نيز درکشمير سر از ا اعت 

حکمران افغانى را بکشت ، و از  رف دهلى کوچک هللا مدشاه پيچيد و خواجه عبدااح

 (36)شمير را حاصل کرد. حکمرانى ک

بنابراين احمدشاه از قندهار به یهور لشکرکشيد و  دينه بيک را از پنجاب بيرون 

وى سکجيون هندو را .راند و نورالدين بامى زامى را در رأس سپاهى به کشمير فرستاد

دستگير کرد وکشمير را دوباره ضميمه قلمرو افغانى نمود. احمدشاه از پنجاب بسوى 

اوضاع دهلى که رازى الدين ستمگرانه بر  ن فرمان ميراند و به اکراه از  .دهلى تاخت

امپراتور فرمان مى برد،  شسته بود، پس از اندو مقاومتى ، احمدشاه وارد دهلى شد) 

 ( .١١٧٠جمادى ایول  ٧جمعه 

عالمگير ثانى را به تخت سل نت دهلى برداشت و دختر عزيزالدين  ،احمدشاه

را براى شهزاده تيمور بزنى  رفت و امور وزارت دهلى را به نظام  برادر عالمگير ثانى

الدوله پسر قمرالدين خان سپرد و نواب نجيب الدوله يوسسزامى را سپهسایر هند 

 مقررکرد. 

احمدشاه بعد از تصسيه ا راف دهلى و سرکوب شورشيان، عبدالصمد خان 

به حکومت دو به ستلج و  اشنغرى مومندزامى را به حکومت سرهند ، سرفراز خان را

شجاع خان ابدالى را به حکومت ملتان و شهزاده تيمور را به حکومت یهور تا سند و 

تته مقررکرده ، سپهسایرسردار جهان خان را نايب او تعيين نمود و بلند خان سدوزامى 

 ( 37به قندهار مراجعت نمود. ) ١٧٥٦را بحکومت کشمير فرستاد و در اواخر سال 
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همينکه احمدشاه هند را پشت سر  ذاشت ،  گ بامرهته و فتح پانى پت :جن -١٠

 نرا بمحاصره  رازى الدين خان با سپاهى از قوم مرهته از فرح  باد بدهلى تاخت و

کشيد. نجيب الدوله پس از مدتى مقاومت شهر را  ذاشت و به سهارنپور عقب رفت. تقر 

 رديد و  دينه بيک به اين  شوبها دامن  يبا" در همين وقت پنجاب نيز در ير  شوبى سخت

مى زد .همچنان او مرهته را که نجيب الدوله را از دهلى رانده بودند، به  رفتن پنجاب 

پدر پيشواى کنونى « را وبا» تشويآ کرد و اکنون سپاهى از قوم مرهته به فرماندهى 

ان قرار  رفته عازم سرهند شده بود. سردار جهان خان که پيش ازين هم تحت فشار سيک

بود و بگروه هاى هندى تبار سپاه خود اعتماد نداشت ، به امين  باد عقب نشست و یهور 

 که خالى شده بود ، بدست سيکان افتاد. 

م، ١٧٥٨مرهته بزودى سرهند را  رفتند و بسوى ررب روان شدند ) اواس  

انه از رود سند ق(. سردار جهان خان براى نجات شهزاده تيمور و سپاهيان باقيم١١٧٢

مرهته که مانعى در سر راه خود نديدند به فتوحات خويش تا بدان سوى جيلم  . ذشت

انتقام کشى  .ادامه دادند و سپاهى براى  رفتن ملتان فرستادند که به پيروزى انجاميد

مرهته ها از مسلمانان مغلوب ، وحشت  ور بود. نجيب الدوله وعالمگيرثانى ، پادشاه 

احمد شاه با ا الع  .جات مسلمانان هند از احمدشاه استمداد و استرحام جستنددهلى براى ن

از اين وضف  ماده لشکرکشى بود که خان قالت با استساده از اوضاع درسند و پنجاب سر 

اين خبر لشکرکشى برهند را به  م( و١٧٥٨بشورش برداشت و اعالن استقالل نمود )

 عقب انداخت. 

رکرد ى شاه ولى خان براى خاموش کردن شورش نصير احمدشاه ابتدا نيروى بس

خان بلوچ سوق نمود اما نتيجه  ن مثبت نبود ، پس احمدشاه مجبور شد تا خود با وزنه 

شخصيت خويش شورش بلوچ را خاموش و سپس به مهم هند رسيد ى نمايد. احمدشاه 

اه باز هم نصير خان را بمحاصره کشيد وسر انجام نصير خان تسليم واز جانب احمدش

عسو  رديد. و سپس با ده هزارافراد بلوجى خود احمدشاه را در جنگ با مرهته همراهى 

 کرد. 

سپاهى بسرماندهى نورالدين خان بامى زامى ، براى تقويت سپهسایر  احمدشاه قبالآ 

جهان خان به  نسوى رود سند فرستاده بود، در اين هنگام  دينه بيک در  ذشته وسراسر 

نورالدين خان به  سانى بسوى جيلم  .رق جيلم در تصرف مرهته افتاده بودپنجاب تا ش

پيشرفت، وپس از  ن تا چناب با کدام مانف عمده بر نخورد، زيرا بخش اعظم سپاه مرهته 
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اکنون عقب نشسته بودند. نورالدين خان صالح نديد با سپاه محدود خود قبل از رسيدن 

 دهد ؛ لذا با پيوستن به شهزاده منتظر شاه ماند. شاه بسوى دهلى به پيشروى خود ادامه 

نيروهاى سيک را از هم متالشى ساخت و  ١٧٥٩احمدشاه تا اوايل زمستان 

یهوررا متصرف شد و سپس رود سند را عبور وبسوى چناب پيش  مد. از  ن رودخانه 

راهش را بسوى شمال پنجاب ادامه داد وبا رسيدن او مرهته به عقب نششينى شروع 

کردند. او از رود جمنا  ذشت و در سهارنپور که شهرى در نزديک جمنا است ، نجيب 

خان وحافظ رحمتخان، عنايت خان ، دوندى  هللالدوله و سران روهيله افغان ) مانند سعدا

به شاه پيوستند. در اين وقت سپاه مرهته بسرماندهى  خان وق ب خان( با افراد مسلف خود

نزديک او بود، ولى با پيشروى او مرهته عقب مى « سندجنگوجى » و « داتاپتيل » 

نشست . شبخونهاى از هردو  رف صورت مى  رفت تا  نکه سپاه مرهته نزديک دهلى 

پيش رفت تا از  ن دفاع کند. در بادلى نبردى « بادلى» رسيد و از جمنا  ذشته بسوى 

سپاهى بسرماندهى کشته شد و «داتاچى »شديدى رخدادکه مرهته کامال" شکست خورده و 

شاه پسند خان بمقابل لشکر هولکرکه به يارى مرهته مى  مد ، فرستاده شد. اين سپاه 

مورد حمله نا هانى قواى افغانى قرار  رفت و بسختى شکست خورد. احمد شاه پس از 

 ن دهلى را  رفت و رازى الدين خان که بتاز ى عالگير ثانى را کشته بود، از  نجا به 

 ا فرار کرد. من قه جت ه

هولکر وبقيه سپاه مرهته نيز به  ن من قه پناه برده بودند. پس احمدشاه براى فتف 

دو  ب روانه شد وتا انوبشهر وعليگر پيش تاخت ودر  ن جا براى  ذراندن فصل 

( و 38بارانهاى موسمى ماند و نواب شجاع الدوله وزير هندوستان نيز به او پيوست. )

 باد با ده هزار نيروى خود به اردوى افغانى پيوست و متعاقبا"  احمد خان بنگش از فرح

ق عات رير منظم قندهاربتعداد ده هزار نسر به قوماندانى حاجى ع ا ى و کريمدادخان 

 ( 39بحضور احمدشاه رسيدند. )

: چهار ماه بعد از شکست اول مرهته ، سوقيات عظيم  نها از دکن فتح پانى پت 

« راو»  راز شد. « شيدا شيوا راو» و قوماندانى « سواس راووي»کرد ى شهزاده  بسر

يافت .بایخره « بهاو» از اين يورش مصيبت بار چنان در هند مشهور شد که لقب 

ق( وارد عالقه دهلى  رديد. ١١٧٤م )١٧٦٠اردوى بى سر و پاى مرهته در اواخر 

شيدا » استقبال  هنگام عبوراز من قه جتها ، رازى الدين وسورجمل حکمران جتها به

رسيدند وبا او متسقا" بسوى دهلى کشيدند. يکنسر مسلمان دکنى موسوم به « شيوا بهاو

 ابراهيم کاردى و چند نسر ديگر اين سپاه را همراهى ميکردند. درهر حال چون  ب
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خيزى درياى جمنا بواس ه برسات عجالتا" مانف تالقى  رفين بود، شيدا شيوا بهاو، در 

ى قرار اه زد و مسرزه ابراهيم  اردى و جنگو راو و هولکر بجنگ خارج شهر دهل

حصار شهر پرداختند ، منصبداران و والى افغانى دهلى ، يعقوبعلى خان بمدافعه پرداخت 

 تش توپخانه بعد از دو روز او را به تسليم  ، اما کثرت سپاه دشمن و يورش پى در پى با

 (40مجبورکرد. )

ج  ن مرهته ب رف  نجپوره که  ذوقه وخواربار زيادى بعد از فتف دهلى و تارا

در  ن افغانها ذخيره کرده بودند رفتند و پس از نبردى خونين که در  ن عبدالصمد خان 

اشنغرى ، سرلشکر احمدشاه در جنگ تن بتن به قتل رسيد، قلعه مذکور را فتف کردند. 

شاه، که بر کرانه راست  رود جمنا که در ميانه واقف شده بود مانف رسيدن کمک احمد

راحت بود که  رودخانه لشکر اه داشت ، مى  رديد. احمدشاه چنان از اين وضف نا

نا هان تصميم  رفت بهر قيمتى شده ، رودخانه را عبور و با دشمن در افتد و کار را 

که سپاهيان  يکسره کند. باقبول تلساتى از رودخانه  ذشت و سرعت عمل او باعث شد

 عقب بنشينند. « پانى پت»خويش را ببازند و درموضف  مرهته جرأت

احمدشاه نيز پيش  مده اردوى خود را در موضف مناسبى در رو بروى دشمن جا 

احمدشاه دستور داد خيمه قرمزى به » بجا کرد. محقآ انگليس السنستون مى نويسد: 

صبف پس از  فاصله يک کاس ) يک ونيم ميل ( در پيشاپيش لشکر اه بر پا کردند. و هر

نماز و پيش از لوع  فتاب ، سوار براسپ با پسرش تيمور شاه و چهل پنجاه سوار ديگر 

به پست ها سرميزد. او همچنان لشکر اه دشمن را تحت بررسى و مراقبت دايمى خود 

داشت . به عبارت ديگر همه چيز زير نظارت خودش بود . و هر روز چهل پنجاه کاس 

 ردش بود. ظهر به خيمه کوچک خود باز مى  شت و اهى ميل( سواره در ٧٠- ٦٠) 

نهار را در  نجا و  اهى در خيمه هاى ديگر دسته هاى نظامى صرف ميکرد. واين 

برنامه هر روزه اش بود. شبانه سپاهى متشکل از پنج هزارسوار تا مى توانستند به 

دند. احمدشاه قرار اه دشمن نزديک مى شدند و تمام شب را دست بسالح همانجا ميمان

« بخوابيد ؛ نميگذارم بشما  سيبى برسد.» معموی" به افسران هندوستانى اش مى  ست : 

و براستى دستوراتش چون حکم قضاجريان داشت وکسى جرأت نمى کرد ترديدى در  ن 

 بخود راه بدهد. 

توپخانه هردو جانب روزانه فعال ميشد و شام توپخانه دوباره به قرار اه برده 

شبخون هاى متعدد صورت مى  رفت . هر روز سپاهيان هردو  رف در فعاليت  ميشد.

بودند تا افسران هندوستانى بى تاب شدند و از احمدشاه خواستند کار را يک رفه کند، ولى 
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اين کارجنگ است و شما به  ن  شنامى نداريد ؛ در کار هاى ديگر مختاريد ؛ » او  ست : 

شتاب نکنيد و ببينيد که چگونه با اقدام درفر صت مناسب  اما اين کار را بمن وا ذاريد،

 ( 41« )کار ها را باپيروزى پايان خواهم داد.

بایخره  ذشت زمان ، قابليت نظامى احمدشاه را ثابت ساخت . بردبارى ، 

هوشيارى و فعاليت احمدشاه ، وى را بر بسيارى از مشکالت رالب ساخت . اعتماد 

نيکش با متحدان هندوستانى اش مانف بروز هر  ونه اختالف در سپاهيان به او و رفتار 

لشکر او مى شد. احمدشاه تصميم  رفت خ و  ارتبا ى دشمن را از هر  رف ق ف 

نمايد. براى اين کار دسته هاى کشاف خود را بکار انداخت وتمام حرکات دشمن را در 

در خارج من قه جنگ  داخل من قه و راه هاى ارتبا  مواد و ذخاير خوار بار او را

کشف کرده و بال فاصله توس  دسته هاى سواره نظام که پيوسته در ردش بودند، تباه 

 نمود. 

بدينسان احمدشاه توانست حتى مهمترين  ريآ ارتبا  دشمن را که همان راه پشت 

بر اثر همين تدابير بارى خزينه اى راکه از دهلى به پانى  .سر مرهته بود، نيز ق ف نمايد

انى ت مرهته انتقال مى دادند، توس  ق عات سواره نظام افغانى ضب  وبه اردوى افغپ

آ   از دم تيغ افغانها  ذشتند.   ورده شد و محافظين  ن تماما

احمدشاه با اقدامات شجاعانه و مدبرانه خود تمام حمالت جسورانه مرهته ها را 

تحکامات دشمن مى فرستاد. دفف مى کرد و  اهى ق عاتى از اردوى افغانى را تا قلب اس

چنانکه بارى يک دسته افغانى داخل استحکامات دشمن  رديده بعد اززد و خورد خونين 

روى شان خون جارى بود، مگر  به اردوى خود مراجعت کردند و در حالى که از سر و

همه با خنده سرود هاى افغانى ميخواندند ورقص ميکردند. شجاع الدوله نواب هندى ، از 

 ( 42اين منظره پرهول متحير  رديد. ) ديدن

در هرحال  ول زمان اردوى  رفين را خسته ساخته ، هردو » ربار مينويسد : 

آ  .براى يک رويه کردن کار حاضر  رديدند مرهته ها به سبب ق ف شدن  مخصوصا

جمادى ایخر  ٦از اين سبب در چار شنبه  .خ و  مواصله دچار قح  رال بودند

م ( مجموع قواى ١٧٦١م ) السنستون ، هستم جنورى  ١٧٦٠ جویى ١٦ق =١١٧٤

افغانى و مرته به جنگ ميدان پيش شدند و در صبف روز اين جنگ که يکى از مشهور 

بهادروسواس راو، پسر » ترين حربهاى هند است ،  راز يافت . ميمنه مرته زير قومانده 

 مرده مى شد. افسر قلب ش« سداشيو بهاو» حرکت مى کرد و « پادشاه مرته 
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خ و  اول صنف متهاجم مرته در عقب دو هزار و چهار صد فيل سوار و چهل 

هزار رساله مسلمان کاردى ، زير قيادت ابراهيم خان مثل سيل سرازير شد. توپخانه 

منظم  نها نيز به  تش  ل ناشدنى شروع کرد. ميمنه مرته در کمال رشادت و تندى پيش 

ر يک نق ه حاکمه در ميدان موضف  رفته تمام حرکات مى  مد. اما احمدشاه خودش د

جنگ را مالحظه و نق  ضعيسه اردوى افغانى را از عقب تقويه مى نمود .شاه ولى خان 

وزير اعظم احمدشاه با دوازده هزار رساله زره پوش شاهى ) موسوم به رالمان صف 

ایر و شاه پسند شکن( ملتزم رکاب بودند. جناحين افغانى زير فرمان خان جهان سپهس

خان امير لشکر حرکت ميکرد وخ و  پيشينه را دسته جات افغانى روهيله درزير قيادت 

نجيب الدوله وسايرسرداران افغانى ودسته مربو  به نواب شجاع الدوله بهادر تشکيل 

کرده بودند توپخانه ثقيل احمدشاه نيز نق ه اميد اردوى افغانى به مقابل قواى جسيم دشمن 

 ( 43«)مى شد.  شمرده

بدينسان مرهته بعزم حمله برسپاه افغانى پيش  مد. درانيان نيز دست به اسلحه 

بردند به قول السنستون مرکز شاه )قلب سپاه( که متشکل از افغانان روهيله و دسته 

درانيان پوپل زامى و نيمى از  ارد سل نتى بود، مورد شليک تو پخانه دشمن قرار  رفت 

ت. برخى از سواره نظام با ديدن اصابت خمپاره دشمن در قلب سپاه پا و سخت  شسته  ش

بسرارنهادند. شاه ولى خان از اسپ پياده شد و فرياد زد : ميهن ما دور است بکجا ميدويد؟ 

در اين فرصت شاه شخصا" نيروى ذخيره اش ( 44« ) تا  خرين نسس بايد ايستاد ى کرد.

 ستورات شاه ، مرهته دفف شدند. را به ميدان فرستاد. بر اثر اجراى د

کشته شد و « قوماندان ميمنه مرهته شهزاده بسواس راو» بروايت ربار بای خره 

تزلزل جناح راست و کشته شدن شهزاده مرهته و  .منصب داران معيت او تباه شدند

ژنرال شان ، در چند دقيقه اردوى نيمه رالب دشمن را به عقب نشينى مجبور نمود. 

افغانى هم که قبال" ق ارفيل هاى جنگى دشمن ومراکز مهمه مرهته را زير  تش توپخانه 

 رفته بود ،اينک برجعت وفراردادن فيل هاى مجروح در توليد  شوب خ و  عقب محاذ 

مرهته کمک خوبى به دسته جات متهاجم افغانى نمود. در اين وقت اردوى افغانى به 

 یت ناريه منحصربه  یت جارحه و  هجوم عمومى داخل صسوف دشمن شده و جنگ از

دست و ريبان بدل  رديد. ساعاتى چند در فضاى ساکت خشمناو پانى پت ، در زير 

شعاع  فتاب درخشنده بدون برق شمشير و خنجر و سيالب خون چيزى ديده نمى شد. 

فاتف و مستوح ، رالب و مغلوب ، بدون تکلم و تبسم با سکوت سهمناو در اين ميدان 

يات و ممات نى ، بلکه براى فتف و ظسرمى جنگيد. جايزه اين فتف صعب براى ح
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الحصول هم تاج وتخت مشعشف هندوستان بود. بایخره اين روز تاريخى با شکست تالفى 

نا پذيرمرته به پايان رسيد و ميدان پانى پت بقول مؤرخين هندو انگليس از دو صد هزار 

ا چهل ميل از  رف رساله هاى افغانى تعقيب و کشته دشمن پوشيده شد.بقاياى مرته نيز ت

و « شمشيرراو »و « هولکر »تباه  رديد و بدون دوسه نسر منصبدار مشهورمرته چون 

 ( 45« )ديگرى زنده نجست.« ماجى سنديا»

السنستون ، کميت نيروى هاى  رف هاى متخاصم را بر شمرده ميگويد که در 

سى هزارتن از مردمان روهيله وده هزار  سپاه احمدشاه ، چهل هزار تن رعاى خودش،

توپ هم داشتند. شمار  و چند برند شامل بودند. هستصد زنبورو شترسپاه متعلآ رميسان ه

( 46نيز داشتند. ) ر مى  ستند و ی اقل دوصد توپ مرهته را عمو ما" سيصد هزار نس

قول يک  ربار کميت نيروهاى احمدشاه را شصت هزار نسر سوار و  رف مرهته را از

  (47هزار تا نهصد هزار ضب  کرده است .)٣٤٠مؤرخ معاصر هندى از 

نسر سوار و تعداد سپاه مرهته ٦٠ر٠٠٠اما پوهاند حبيبى ، تعداد سپاه افغانى را 

هزار تن از افراد دشمن از دم تيغ سپاه افغانى  ٢٠٠را يک مليون نسر قيد کرده ميگويدکه 

شدند و بقيه فرار يا کشته شدند و احمدشاه اسراء را  هزار نسر زنده اسير٢٢در  ذشتند و 

عسو کرد بجز يک نسر مسلمان که مايه فساد شناخته شد و او هم نابود رديد. عالوتا" 

هزار  ٥٠هزار  او ، ٢٠٠رنايم فراوانى در اين جنگ بدست افغانان افتاد ؛ شامل : 

ى که بار بر اين حيوانات اسپ، پنجصد زنجير فيل و چندين هزار شتر با امتعه و اموال

 ( 48بسوى افغانستان حرکت داده شدند. )

در خود تحقيقى  در پوهنتون کابل در مقا لهپروفسور هاشمى سابآ استاد تاريخ 

قواى متحده راجپوت ، » مورد فتف پانى پت به قيادت احمدشاه درانى ، مى نويسد : 

، بنگش ، ابدالى و ريره به قيادت  جاتها و هندوها در برابر قواى متحده افغانان روهيله

احمدشاه تار و مار شد و تمام سرداران مرهته ، بجز از سه تن ، جان بسالمت نبردند و 

 ( 49« )احمدشاه بحيث فاتف و نابغه نظامى در اوج قدرت از  زمون بزرگ بر مد.

ساکن کشمير « بلگرامى» پوهاند هاشمى از قول ميررالم على  زاد متخلص به 

از کشته »... ر زمره افسران پادشاهى و واقعه نگار جنگ پانى پت بود، مينويسد: که د

تا هر کجا که نظر کار ميکرد ، یشها افتاده و سر در « پانى پت»  ان عرصه کار زار

قدم همديگر نهاده ، بيست و دوهزار رالم و کنيز در لشکريان ابدالى تقسيم يافت و 

جد از جواهر ونقود و اجناس ديگر و توپخانه و پنجاه رنايمى که در احا ه انحصار نگن
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، پنجصد فيل کوه پيکر بدست عسکر اسپ ، دولک  او ، چندين هزار شترهزار 

منصورافتاد ....زنان مقبول برهمن ها توس  افغانها به مردم روهيله و ديگر عساکر 

و جواهرات ، هندى به قيمت يک تومان )ده کلدار( هرکدام بسروش رسيدند ، پول نقد 

 ( 50« )ازحد حساب بيرون بود. اشتر و اسپ هاى بدست  مده بى حساب بود.

ربار بر نست که پس از فتف پانى پت ، تمام هند در تصرف احمدشاه قرار داشت 

پس احمدشاه ميتوانست وحدت سياسى و قدرت دولت مرکزى سرتاسرى هندوستان را » 

اى انگشت شمار کمپنى نميتوانستند ق عه بزر ى مجددا" احيا کند.  نوقت البته انگليس ه

چون هند را به  سانى بلف کند. خصوصا" که احمدشاه در دو ماه ميتوانست از افغانستان 

و هندوستان يک مليون عسکر تجهيز کند.... احمدشاه وقتى که در دهلى رسيد ، 

 وهر پسر  امپراتورى متزلزل هند را بيک شهزاده نيمه جان بابرى )شاه عالم عالى

عالمگير ثانى ( بخشيد و نواب شجاع الدوله را وزارت هند و نجيب الدواله افغان روهيله 

را سپهسایرى هند داد. و بعد از اين با عجله راه افغانستان را در پيش  رفت و وقتى به 

 ( 51« )قندهار رسيد به اعمارشهر قندهار پرداخت. 

پس از فتف » از جنگ پانى پت مينو يسد:  اما السنستون در ارتبا  به نتيجه  يرى

پانى پت چنين مينمود که تمام هندوستان در تصرف احمدشاه است، ولى او بر بآ 

نخستين برنامه اش رفتار کرد. يعنى به همان بخشى که نخست به او وا ذار شده بودند 

رده قناعت نمود و ديگر بخشها را به  يب خا ر به رميسان محلى که اورا دريارى ک

السنستون عالوه ميکند : دور « م به پايتخت باز شت.١٧٦١بودندبخشيد.و دربهارسال 

انديشى احمدشاه در اين تصميم پس از  ن  شکار  شت ، زيرا او ميدانست که چنان 

 ( 52)متصر فات دور افتاده اى را نمى تواند  سانى نگهدارد. 

ند و جنگ با مرهته را يکى از کار هاى بيهوده و مضر برهاحمدشاه حمله  ،ربار

يکى از کار هاى عجيب و بى فايده و حتى مضر احمدشاه » احمد شاه دانسته مى  ويد : 

اين بود که در امور داخلى هندوستان مداخله منسى نمود. به اين معنى که دولت بابرى 

ر بزر ى را اداره کند، در هندوستان مضمحل و عاجز تر از  ن شده بود که بتواند کشو

حالى که  رگ استعمار در  وشه اى از خانه او کمين  رفته بود. درچنين وقتى دوقوت 

بزرگ وکوچک ملى درجنوب ودر شمال هندتشکل کرد. ن يکى دولت مرتهه )مرهته( 

واين ديگرى قواى سکهه بود. البته احمدشاه از ن ر حسظ حوزه سند حآ داشت که 

را تا لب درياى سند در برابر قواى توسعه  لب سکهه دفاع نمايد ،  تماميت کشور خود

ولى حمله در قلب هندبا مصرف خون هزاران نسر افغان و هندوستانى براى در هم 
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شکستن قواى ملى مرهته کار خ رناکى بود و هيچگونه ارتبا ى به منافف ملى افغانستان 

در واقف عجله براى بر فتف پانى پت(  يا هندوستان )؟( نداشت. نتيجه اين فتف درخشان )

. احمد شاه خواست اين خالى بزرگ داشتن سنگى بزرگ از دم راه استعمار انگليس بود

را در هند بنام دين و توس  تقويت يک دولت فاسد شده که بحکم تاريخ محکوم بمرگ بود 

رديد و نه ، پرکند؛ در حالى که چنين نشد.مرته کوفته شد ولى دولت بابرى هندزنده نگ

 ( 53) «کدام قوت بزرگ ملى هند.

چون نقد وبررسى اين پرا راف از تاريخ ربار ايجاب بحث  سترده را مينمايد ، 

 بنابر ن خواننده را به تعليقات اخير اين کتاب حواله ميدهم. 

احمدشاه حدود  بيعى » ، در ارتبا  به همين نظر ربارمينويسد :  پوهاند حبیبى

واره در نظر داشت و ا ر شرقا" اراضى پنجاب و کشمير را در تحت افغانستان را هم

اداره مى  رفت ، براى حسظ مملکت او بود. وى ميدانست که منبف قدرت سل نت او، 

خود سر زمين افغانستان و مردم  نست.بنابراين ا ر براى فتف پانى پت و  رفتن دهلى ، 

انى و فکرى و ادارى خود را در مرکز قدرت وسل نت خود را ترو مى کرد و قواى انس

سر زمين وسيف هند مستهلک مينمود ، ممکن بود که و ن او از نعمت مرکزيت سل نت 

محروم ميماند ، و خانواده او هم مانند خاندانهاى ديگر افغان ) خلجيان ، لوديان، سوريان 

ابود شده و ريره ( در هند مستهلک مى  رديد و يا بکلى نابود ميشد ؛ چنانکه ديگران ن

اند. بنابراين سياست او چنين بود که امراى همسايه خود را در تحت رايت شاهنشاهى 

 ( 54«)باوضعى پدرانه نگهداردوخود راراصب مقام وجهانگيرى  زمندو قهارقرارندهد.

ق باز سيکان سر به شورش بر داشتند و ١١٧٦م=  ١٧٦٢در  راز سال  - ١٠

ردد و شورش را خاموش کند. در سرهند بود که از احمدشاه مجبور شد باز به هند بر  

شورش قندهار   اه شد، احمد شاه با شتاب از راه ميان کرانه چپ ستلج و بيابان به ملتان 

و از  نجا به رزنى کشيد . پيش از رسيدن به ملتان سپاهيان او از  رما تلسات زيادى 

تان  راز شد و بسيارى ديگر ديدند و چون بکوه هاى صعب العبور افغانستان رسيد ، زمس

ا زسرما مردند. وقتى بمرکز رسيد شورش خاموش شده بود و سپس برا ى خاموش 

کردن شورش هرات که توس  درويش على خان هزاره دربادريس براه افتاده بود ، 

 حرکت کرد. 

با دستگيرى رهبر شورش و از ميان برداشتن او شورش هرات نيز خاموش 

احمدشاه رو به کاهش نهاد و از  ن پس از فعاليت هايش کاست . بر  رديد، اما تندرستى 
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ميالدى بيمارى شدت  رفت تا به مر ش  ١٧٦٤صورتش دانه اى پديد  مدو در سال 

منتهى شد. ولى با وجود اين بيمارى سعى کرد از ميدان بدر نرودو سيکان راکه هر روز 

فته بودند ، شخصا" تعقيب کرده نيروى بيشترى يافته و جلگه هاى بيشترى راتاجيلم  ر

دوباره به کوه ها متوارى کند. اما اين  خرين لشکرکشى احمدشاه به هند سود پايدارى 

نداشت.چون بمحض اينکه احمدشاه از پنجاب مراجعت کرد، دوباره سيکان با نيروى 

 (. ١٧٦٨بزر ترى سربشورش زدند )

ه شورش خراسان به احمدشاه در کار تدارو لشکرکشى به پنجاب بود ک -١١

ميرزا پسر شاهرخ ميرزا ، توجه او را به  نسوى جلب کرد ) هللا رهبرى نصرا

ق(  سته ميشد بجز کريم خان زند ، همه بزر ان ايران در اين شورش ١١٨٣م=١٧٧٠

سهم  رفته بودند. نيروهاى افغانى بسر کرد ى تيمورشاه در نزديکى مشهد بر شورشيان 

ود مقا ومت نشان دادند، اما دليرى سردار بلوچ ، نصير حمله بردند. هردو  رف از خ

خان مقاومت شورشيان را در هم شکست و شورشيان به شهر مشهدداخل شده دروازه ها 

را از عقب خود بستند و جنگ را ازداخل ادامه دادند. چون شليک بر شهر مشهد، بى 

ر ن شهر مقدس حرمتى به  رامگاه امام رضا)ع( محسوب ميشد، احمدشاه از شليک ب

و شاهرخ از در عذر هللا صرف نظر نمود و بمحاصره شهرادامه داد. پس از چندى نصرا

و تسليم بحضور احمدشاه پيش شدند و احمد شاه پدر وپسر را مورد عسو قرار داد وبر 

اساس تقاضاى شاهرخ نا بينا دختر شاهرخ را براى تيمور شاه بزنى  رفت و تعهد 

دمت احمدشاه مؤظف کنند و نيز  رو انهايى هم از خانواده سپردند تعدادى سپاه در خ

 شاهى در خدمت احمدشاه بگذارند. 

احمدشاه دوباره حکمرانى مشهد را به شاهرخ داد و در هنگامى که مشهد را در 

محاصره داشت ، سپاهى تحت سرکرد ى سپهسایر سردار جهان خان و نصير خان ، 

س قبيله يا يکى از شورشيان على مردان خان رمسرداربلوچ به  بس فرستاده بود. زير

عرب زنگومى بود که در ن شهر متحصن شده بود. پيروزى سپاه احمدشاه بر او سريف 

وصريف بود، على مردان خان تا  ن وقت جنگيد که کشته شد و با مرگ او شهر  بس 

به قمرى از راه هرات ١١٨٣صسر ٨( احمدشاه پس از  ن بتاريخ 55نيز  شوده شد. )

 قندهار مراجعت کرد. 

 ١٧٦٤احمدشاه درانى، سرانجام بر اثر وخامت دانه سر ان که بربينى او ازسال 

م به کوه هاى توبه در من قه اچکزامى، که تابستانى  ١٧٧٣حادث شده بود، در بهار سال 

سردتر ازقندهار دارد، رفت. جراحتش روز بروز بدشده رفت تا  نکه در اوايل ژومن 
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عمرپنجاه ويک سالکى در ذشت. جسد او را به قندهار  وردند و با احترام م به ١٧٧٣

خاصى بخاو سپردند.  رامگاه احمدشاه درانى در ميان مردم قندهار از حرمت فراوان 

برخوردار است.تا  نجا که ا رکسی از ترس انتقام دشمن به  نجا پناه ببرد وبست بنشيند، 

ود. هر اه برز ی از اوضاع راضی نباشد، حتی حکومت هم متعرض چنين مجرمی نميش

برايش عادی است تا بگويد: ميخواهم بقيه عمر رادر  رامگاه احمدشاه به دعا وعبادت 

  بگذرانم.

 شخصیت احمدشاه درانی: 

احمدشاه بواس ه خدمات بزرگ خود و اخالق و تقواى شخصى از  رف مردم 

شاه بابا تنها  شناخته شد. زيرا احمد که بزر ترين لقب در ميان افغانان است« بابا»بلقب 

شد. با  نشست و مستقيماآ با مردم در تماس مى پادشاهى بود که بر زمين مسروش مى

 رفت.  تواضف و پيشانى  شاده سخن ميزد و در حل و فصل قضايا جانب انصاف را مى

 کردن اعضاى بدن انسان( را در مجازات و خشوع و خميدن را در او مثله )يعنى ق ف

تشريسات تحريم نموده و خانواده و اقارب خود را از اشتراو در امور دولت 

دورنگهداشت و تنها شهزاده تيمور وليعهد خود را در زير هدايت سردار جهانخان در 

 ( 56حواشى رربى وشرقى مملکت درحالت مشآ وتمرين امورسياسى ونظامى  ذاشت.)

محقآ نامورانگيس ، السنستون هنگاميکه جامف ترين کتابش را درمورد افغانها 

اد کرده ميگويد يمؤسس افغانسان معاصر(، از احمد شاه بابابه عنوان ١٨١۵انتشار ميداد)

احمدشاه خرد مندانه ، اساس یک امپراتورى بزرگ را نهاد. هنگام در » : 

گذشت او متصرفاتش از غرب خراسان تا سر هند و از آمو تا دریاى هند 

 )گسترش داشت و این همه را یا با انعقاد پیمان بدست آورده بود ویا عمال"

 (٤٩٦السنستون، افغانان، ص  )« تصرف کرده بود.  (بزور شمشیر

 ) 
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 ١٧۶٢در انستانغافقلمرو

کار بسیار سترگى که احمد شاه »يد:  و شاه بابا مى داکتر  ندا سنگهه در موردحمد

ها را تا سطح یک ملت متشکل کرد و برایشان یک کشور  انجام داد، آن بود که افغان

شاه پادشاهى بود که قدرت  احمد» ويد  او عالوه کرده مى« مستقل به ارمغان گذاشت.

شاعه داد افغانى را توسعه داد و از  نها ملتى واحد ساخت و رسوم و عنعنات افغانى را ا

کرد . ... احمدشاه  و با همين احساس از حمله بر قبايل  زاد و خود مختار خود دارى مى

 دمى بودبا چهره باعظمت، شخصيت جذاب ، سيماى بشاش، با وقار و ساده ،متمايل به 

مذهبى ، عاشآ جمعيت  موزش و دانش و  دم هاى روحانى ... ميکوشيد به عهد خود 

رى راحسظ کند، به شکار عالقمند بود. در خوراو خود نيز ساده وفاکند و روحيه وفادا

بود. اوثابت ساخت که مورد اعتماد مردم خود است...او بدون ضرورت شمشير نميکشيد 

و اکثراآشورشيان را عسو ميکرد... ارماض مذهبى داشت ، اهل هنود و سکه ها ، زادى 

ر زمره  ارد خود شامل ساخت تمام مذهبى خود را داشتند ... ارمنيهاى مسيحى را د

جوان ...با وجودى که چند صد سال از فوتش  ذشته است ، در قلب افغانهاى پير و 

افغانستان متحد و  زاد موجود ليدر نجيب و شريف مردم خا رات او بحيث فاتف بزرگ و

 ( 57.« )است

د و ستاي شاه بابا را در مقايسه با نادرشاه افشار مى ربار، لياقت سياسى احمد

احمدشاه در لياقت سياسى و نظامى مانند نادر افشار خراسانى از امتحان در » ويد: مى



 355 ظهور افغانستان معاصر                                                        

يک مرحله معين تاريخى کاميابانه عبور نمود. با يک تساوت بسيار برجسته و  ن اينکه 

اساس دولت او محکمتر بود و ملت او رضامندتر. در حاليکه اساس دولت نادر شاه بعد 

 ( 58« )تباع او از ظلمش بسيارتر رنجيد.از خودش فرو ريخت و ا

: ا راحمدشاه پس ازفتف پانى پت برتخت  غبار درجاى دیگرى مینویسدکه

هندوستان جلوس ميکرد، ميتوانست وحدت سياسى وقدرت دولت مرکزى سرتاسرى 

هندوستان را مجدداآ احياء کند،  ن وقت البته انگليسهاى انگشت شمار کمپنى نمى توانستند 

آ که احمدشاه درظرف دوماه مى ق عه ب زر ى چون هند را به  سانى بلف کنند. خصوصا

توانست از افغانستان و هندوستان يک ميليون عسکرتجهيز کند ... احمدشاه وقتى که به 

 دهلى رسيد، امپراتورى متزلزل هند را بيک شهزاده نيمه جان بابرى )على  وهرپسر

وله را بوزارت هند بگماشت و سپهسایرى بخشيد و نواب شجاع الد ( ثانى عالمگير

هندرا به نجيب الدوله افغان داد وبه عجله راه افغانستان در پيش  رفت ،  واينکه ااخرين 

وظيسه خودش را درهندانجام داده است. معلوم نيست اين شخص مقتدر ومدبر تحت 

 ( 59« )چگونه تلقينى واقف شده بود که امور هند را چنين مهمل  ذاشت ؟

دراینجا باید گفت که احمدشاه به وطنش عشق میورزیدو هیچ جاو مکان دیگرى 

خارزار و نش از  لزارهاى کشورهاى ديگربرايش  را برخاک وطنش ترجیح نمیداد.

 دوست داشتنى تربود. او خود دررزلى به اين نکته اشاره ميکند و ميگويد: 

 کى بایــلى ځــلمى سرونهځګرونه        سـتا په الره  ستا دعشق له ویـنودک شو

 تا ته راشـمـه زړګـى زمـا فـارغ شى        بى له تـامى ، اندیــشنى د زړه مارونه

 د دهلى تخت هیــرومه چى رایاد کړم       زما دشکلى پشتونــخـوا د غرو سرونه

 زما خوش دى ستــا خالى تش دګـرونها ، ته بــل خوایى       که تمامه دنیا یــوخو

 شاه به دغـه ستا قــدر هیـرنه کا        کــه وینــسى د تمــام جــهـان ملکــونهاحمد

 ،) ترجمه: از عشق تو)وطن( جگرهاپرخون اند، در راه تو جوانان سر مى دهند

وقتى نزدت مى آیم ، قلبم آرام میگیرد، بدون تو ، اندیشه چون مار قلبم را نیش مى 

 ، وقتى قله هاى زیباى کوهسار افغان رابیاد مى آورم.زند.تاج وتخت دهلى فراموشم مى شود

 ـر تمام دنیا یکسو شود وتو یکــسو، من میدان هاى خشک وخالى ترامى پسندم.اگ

 (د شاه هرگزاین قدرترا فراموش نمیکند، ولو تمام کشورهاى جهان را فتح کند.احم
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رد وتاج و تخت بدينسان ديده ميشود که نزد احمدشاه ، و نش بایترين ارجها رادا

دهلى و ديگر پايتخت ها به پاى دشت هاى سوزان و کوه هاى سربه فلک کشيده کشورش 

مرحوم پوهاندحبيبى در مورد شخصيت احمد شاه در تاريخ مختصر افغانستان نميرسد. 

احمد شاه مردى متشرع و پابند احکام دينى و حنسى مذهب عالم » ( مينويسد: ٢٧١-٢٦٩)

او بدو نسر عرفاى عصر خويش شاه فقيرهللا حصارکى جالل  بادى و باسواد بود.... 

 هجرى( ارادت داشت.  ١١٩٠شکار پور و ميامحمد عمر پشاورى )متوفى  مدفون در

اما احمد شاه در سياست همواره  رفدار ماليمت و دوستى و اخوت اسالمى بود. 

ود از راه صلف و در دهلى و بخارا و خراسان و بلوچستان وسند با امراى معاصر خ

مسالمت پيش مى  مد وبا وجود اقتدار عسکرى و عظمت شاهنشاهى همه  نها را مکررا 

دراعمال سر کشى عسو کرد و تاج بخشى ها نمود که حتى ديده وران اين وسعت نظر و 

تاج بخشى هاى اورا به ديده تعجب ديده اند. و بقول شاه ولى هللا دهلوى اين رويه شاه 

ساب امور اين دنياى مادى نبود" احمد شاه باوجود جهانگيرى از خون ريزى ابدالى "به ح

مسلمانان خود دارى ميکرد. در امور جهاندارى با عدالت و انصاف رفتار مينمود. و 

مردم را مانند فرزندان خويش مى شمرد و از اين روست که افغانان او را "بابا"  ويند و 

 و رحمان نصيب ديگرى نشده است. اين لقبيست که جز او و ميرويس خان 

البته احمد شاه جنگجو و فاتف بود ولى از تمام فتوحات و اعمال عسکرى او 

ظاهرا ست که جهانگير رارتگر مخرب ستم کيش و مظلوم کشى نبود و ا ر کارى بصلف 

و مسالمت پيش ميرفت با مسلمانان دست بجنگ نمى زد و شمشير بروى برادر نميکشيد. 

حيث موسس افغانستان کنونى و مجد و عظمت مردم افغانستان، بوجود  ورنده احمد شاه ب

يک مملکت متحد و ملت واحد در تاريخ ملى ما مقام بلندى دارد. او بقول عالمه اقبال 

 سيالکوتى: 

 سلطنت ها برد و بى پروا گذاشت      از دل و دست گهر ریزى که داشت  

و خرده ميگيرند که چرا سل نت دهلى را و از همين ناحيت برخى نويسند ان بر ا

 ( 60« )به زمامداران نا یيآ باز  ذاشت؟ 

احمدشاه مردى بلند قامت ، تنومند ، مایل به فربهى بود. » فرهنگ مينويسد: 

چهره عریض و ریش سیاه داشت. رنگ چهره اش مایل به سفیدى بود. قیافت او 

و فکرى او حکایت میکند. تمام رویهرفته با ابهت و وقار بوده و از قوت جسمى 

مورخین برین متفق اند که احمدشاه مردى پرهیزگار و حاکم بر نفس بود و به همین 
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سبب از انحرافات اخالقى و اعتیاداتى که اکثر زمامداران مشرق به آن مبتال بودند و 

افراط در آن موجب ضعف نیروى جسمى و فکرى ایشان میگردید،مبرا بود. وقتش را 

لکت دارى یعنى کار حرب و سیاست وقف کرده بود. تفریحاتش از نوع تفریحات به مم

سالم و مردانه بود و به اسپ و شکار عالقه فراوان دراشت ... روى همرفته مردى 

معتدل بود و عزم و حزم را به تناسب صحیح جمع داشت ... او درس تاریخ را نیکو 

 ( 61.« )فراگرفته بود

احمد خان به حليه کمایت »رحمت خان( ميگويد :  مولف  لستان رحمت)حافظ

صورى و معنوى انسان کامل  راسته بود ... و فضايل پيراسته به وفورحآ شناسى و دين 

پرورى ، تقوا و صالح زهد، پرهيز  ارى ، متقى ، ديندار ...  اهى )لب( به شرب و 

جميف مسکرات نگشته ، قليان نکشيده ، لباس رد  نامشروع در بر نکرده،  شراب نيالوده و   

پاکى  ينت و رايت  هارت ... هميشه با وضونمازچهار انه سواى نماز پيشين ، با 

جماعت ميگذراند ... قر ن ميخواند ...به فيض رسانى و احوال پرسى هر ضعيسى حکم 

بود که مظلومان را از  مدن مانف نشوند که به اظهار احوال بپردازند ... دربار عام داشت 

بار خاص ... با علما و فضال و مشايخ نماز ميگزارد ...با صلحا و علما و فضال ، و در

تذکره ، تساسير و احاديث و مسمله فقه به ميان مى  ورد.... عدالت  سترى ، صست عسو و 

شجاعت و شهامت و بهادرى و دیورى بيحد  .جرم بخش و خ ا پوزش بيحد زياد داشت

 ( 62« )زياد داشت.

احمدشاه الحق پادشاهى خلیق و عادل و سخى و » دالکريم بخارى بگسته ميرعب

( و سل ان محمد 63« )رعیت پرور و ملى مشرب و سلیم و حلیم و غریب نواز بود.

احمدشاه در اخالق ثانى نداشت ، با کمال حشمت دم از فقر میزد و از » درانى  ويد : 

 ( 64.« ) کمال حلم شایان تحسین بود و مورد آفرین

احمد »ر درجاى ديگر در مورد لياقت سياسى احمد شاه اين ور مى نويسد: ربا

شاه ملت افغانستان را در حالى مالقات کرد که با اشتراو در احساسسات و ديانت از 

حيث عدم اشتراو در منافف متشتت ، ولى بحکم ف رت وخصايص ملى ، مستعد  زادى، 

ب ثروت بود، و هنوز نسيم جانسزاى جاه  لبى و افتخار، و از نظر ضيآ اقتصادى  ال

ايقاظ دوره هوتکيه بر پيشانى شان ميوزيد، لهذا بال بف  ماده و منتظر پيشوا و راهنمايى 

بودند و در واقف هرقوم و ملت براى حصول  ن مايحتاجى که ندارد  ماده و منتظر وقت 

مساعد را مساعدى ميباشد. احمد شاه نيز اين وظيسه رهنمايى را قبول و  ن فرصت 

 ( 65...« )بجامعه افغانى تقديم نمود و الحآ بدرستى از عهده وظيسه اش بر  مد. 
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شخصیت احمدشاه ، ظاهراً  »السنستون در مورد شخصيت احمدشاه مى  ويد: 

متناسب با اوضاع روزگار اوبود. او با تهور و جدیت توانست از نابسامانى هایى که با 

ید وبا تدبیر ومیانه روى که اهمیتش کمتر ازنبوغ مرگ نادرپیش آمده بود، سود جو

 طبیعى او نبود، برچنان مردمان جنگجو و آزادمنشى فرمان براند. 

دلیرى وتحرک نظامى اورا ، هم رعایاى خودش وهم کسانى که در جنگ یا 

اتحاد با او در تماس بوده اند، مى ستایند. چنین مینماید که طبعى مالیم و دلى پر 

و هرچند که بقدرت رسیدن و حفظ قدرت در آسیا بدون شدت عمل ناممکن مهرداشت ، 

مى نماید، بازهم در شرق فرمانروایى را که از احمدشاه کمتر آلوده به ستم و بیدادگرى 

 بوده باشد، نمى شناسیم. 

احمدشاه را به لحاظ خصايل شخصى مردى پرنشا  ، با محبت و خوش  بف 

، متين وبا وقار ودر مواقف ديگرخونگرم وبى تکلف توصيف کرده اند. درمواقف رسمى

بود. با درانيان با همان برابرى که پيش از رسيدن به پادشاهى به  ن پابند بود رفتار 

ميکرد. حرمت ماليان و روحانيان رانگه مى داشت . و اين احترام فراوان او هم صبغه 

 ثار بود و هم پيوسته عا سى وهم جنبه سياسى داشت. خودش نيز اهل عرفان و صاحب 

 رزو داشت به مقام يک مرشد برسد.تشويآ شاهان افغان به دانش اندوزى قابل ياد ورى 

است. احمدشاه شيسته دانش و ادب بود و هسته اى يک بارمجلس علما در حضور او منعقد 

ميشد. اين مجالس با مباحثات دينى وفقهى  راز ميشد و با شعر و ادب و علوم پايان مى 

فت و اه تا سپيده دم به درازا مى کشيد. در اين مجالس تيمور شاه هم حضور داشت و يا

معمویآ اشعارش را مى خواند. اين رسم هنوز ادامه دارد. تيمورشاه ديوان شعرى به 

 ( 66« )زبان فارسى دارد، که نشاندهنده  بف وایى او است.

شاهى در آسیا براستى اگر پاد»  ويد:  و در جاى ديگرى السنستون مى

سزاوار احترام درمیان ملت خویش باشد، جزاحمدشاه کسى دیگرى 

 ( 67) «نیست.

شاه بابا است که بسيار بجا  سته است  و اين سخنان يک محقآ رربى درباره احمد

دوستى پيدا نخواهد شد که موجوديت افغانستان معاصر را  و هيچ افغان با انصاف و و ن

شاه بابا نشمارد و ازاستقالل و  برانگيز احمد  و پيکار افتخاردر نقشه جهان، محصول کار 

 حاکميت ملى  ن دفاع ننمايد و ياد اين شخصيت بزرگ ملى را  رامى ندارد. 
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 مقبرۀ احمدشاه درانی درقندهار

 

 شهراحمدشاهی ودرایت زرغونه انا:

 ۀتن شهر قندهار و نبد خرقمهم عمرانی احمدشاه در قندهار ساخاز کارهای 

معروف  شت.اکنون از شهر « احمدشاهی شهر»نام مبارو است که بعد از اعمار به 

يکی از ياد ارهای نسيس هنر معماری عهد  خرقه مبارک چيزی برجای نمانده ولی  نبد

 احمدشاهی است.

بنابر روايت اکادميسين رشاد،  درسال هشتم پادشاهی احمدشاه يعنی درسال 

ابا جر ۀ سران را درقندهار تدوير کرد تا در بارۀ م( احمدشاه ب١٧۵٤)= هجری ١١٦٨

ساختن شهر جديد قندهار بحث وفحص کنند و زمين شهر جديد را تعيين وتصميم بگيرند 

که اين شهر دارای چند حصار وچند بارو باشد. روزی نا اه زررونه انا)مادر احمدشاه( 

.احمدشاه از مادرش  وارد جر ه شد، حاضرين بشمول احمدشاه همگی از جا بلند شدند 

د: شنيده ام پرسيد: مادر، چ ور شما به جر ه تشريف  ورديد؟ زررونه انا جواب دا

دورا دور ن هست حصار داشته باشد، من  مدم تا ،  شهری که درنظر داريد اعمارشود

ببينم  يا اين خبر واقعيت دارد و جر ه چنين تصميمی  رفته است؟ احمدشاه جواب داد: 

ر ه فيصله کرده است که  بجای  نادر باد،که نشانه اسارت وشکست مردم بلی مادر، ج
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قندهار است، شهری جديد  باد کنيم که بر ردا رد خود هست حصارداشته باشد و  نرا 

 پايتخت افغانستان برمی  زينيم و در ن جای زند ی ميکنيم.

 زررونه انا خ اب به پسرش واعضای جر ه  ست: و ن، شهر ومردم  به همت

مردان ريرتمند نگهداشته ميشوند، نه به حصارهای بلند! ا ر مرد وجود داشته باشد، 

مردم ولو درخيمه ها زند ی کنند ميتوانند از و ن خود حساظت نمايند وا ر مرد جود 

نداشته باشد با هست حصار چی که با صدحصار هم نميتوان خود را محسوظ داشت. 

کنيد، شهری  باد کنيد که فق  يک حصار داشته باشد بيهوده جوانان را خسته و درمانده ن

و مردم در ن زند ی کنند، حساظت و ن و مردم را به همت مردان وا ذاريد. احمدشاه 

بابا واعضای جر ه  با شنيدن  سخنان زررونه انا، همه سر تسليم خم نمودند و بر فيصله 

بنيان  ذاشت و بر بآ نظر قبلی  خود تجديد نظر کردند. احمدشاه شهر جديد قندهار را 

 مادرش فق  يک حصار بر ردا ر شهر کشيد.

قندهار مينويسد:  درمورد شهر« درانی احمدشاه»داکتر  نداسنگه در کتاب 

نا وارشکست افغانها را به ياد می  ورد، احمدشاه بنای شهر  خا رۀ«نادر باد»بخا ريکه 

عده بنا يافته بود. ول  ن از بشکل مست يل بی قا» جديد قندهار را  ذاشت. اين شهر 

ياردبود. ا راف  ن را خندقی احا ه کرده بود که عرض  ١٠٠۶شمال بجنوب سه ميل=

فت ، با ديوار  لی که ضخامت  ن بيش از بيست فت و ارتساع  ١٠فت، عمآ  ن  ٢۴ ن 

 ١٨١٠يارد ، شرقی  ن ١٩۶٧فت بود، احا ه شده بود. ول جهت رربی  ن  ٢٧ ن 

يارد  ول داشت . شهر دارای چهار  ١١۶۴ياردو شمالی  ن ١٣۴۵يارد، جنوبی  ن

دروازه بزرگ و دو دروازه کوچک بود. دروازه های بر درانی و کابل در سمت شرق ، 

در وازه شکار پوردر سمت جنوب ، دروازه های هرات و توپخانه در سمت ررب ، و 

ی و توپخانه ، دروازه دروازه عيد اه در سمت شمال موقعيت داشت .دروازه های بردران

های کوچک بودند. ارگ شاهی در سمت شمالی شهر قرار داشت و بجنوب  ن توپخانه 

موقعيت  رفته بود. ارگ شاهی دارای حصار جدا انه بودکه برای عسکر ساخته شده 

بود. اسلحه خانه ، توپخانه ،جبه خانه در مقابل ارگ شاهی ، در  خر بازار شاه ، 

ار  رديده بود. شهر چهار بازاراصلی داشت که از تقا ف دوجاده مسجدجامف شاهی اعم

مستقيم تشکيل  رديده بود و در تقا ف  نها  نبدبلندی بنام چهارسو بنايافته بود. در بين 

تمام عمارات، نسيس ترين عمارت ، عمارت خرقه مبارو است که بذات خود يک نمونه 

 (68«)از هنر معماری عصر محسوب ميشود.
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قآ انگليس السنستون، دو قرن قبل در مورد اين شهر م الب جالبی تهيه وامامح

شهر موجودۀ قندهار را در  ١٧۵٤يا  ١٧۵٣کرده نوشته ميکند: احمدشاه بابا در سال 

يک نقشه منظم بصورت يک مست يل بنيان نهاد. او شهر را با حصاری بر ردا رد  ن 

حسر ردد، اما درانيان مخالست کردند  بر ورد وپيشنهاد کرد خندقی بر رد اين حصار نيز

و ستند خندق  نان همان چمن بُستان) چمنی در رربی ترين بخش خراسان ايران( است. 

قندهار در روز ار احمدشاه ، پايتخت دولت درانی بود، اما تيمورشاه  پسرش پايتخت را 

 از قندهار به کابل منتقل کرد.

نقشه ساخته شده، بسيار منظم شهر بصورت يک مربف مست يل است وچون  بآ 

ميگويند متصل « چارسو»است. چهار بازارعريض  و ويل به ميدان مرکزی شهر که 

است. اين ميدان چهل تا پنجاه  ز ق ر دارد و با  نبدی پوشيده شده است. دکانهای 

پيرامون اين ميدان يک بازار عمومی را تشکيل ميدهد. فرمانهای حکومت در همين 

گردد و ناهکاران هم در همين جا به دار ويخته ميشوند. بخش های متصل ميدان پخش مي

به چهارسو، مانند بازارهای ايران ومضافات رربی افغانستان)هرات( سرپوشيده است. 

پنجاه  زاست ودر ا راف  ن دکانهای متحدالشکلی  -پهنايی وفراخی هر بازارچهل 

ر پيش رو دارد. دکانها يک  بقه اند قرار رفته وهردکان در تمام  ول خيابان ايوانی د

وخانه ها مرتسف تر از  نها ديده ميشوند. در پايان هربازار دروازه ايست ولی بازار سمت 

شمال روبروی چهارسو، روبه قصر شاهی باز ميشود. نمای خارجی  ن، چنانکه شرح 

 داده اند، جالب نيست.اما چندين حيا  با ساختمان ويک باغ خصوصی دارد. همه

بازارها، بجزبازار روبه روی قصر، روز اری پيش درخت کاری شده بودند ودر وس  

 ( اثری از جويها ودرختها نيست.١٨٠٩هربازارجويی جاری بوده است ولی اکنون) در

شهر به وسيله دونهری که از ارعنداب می  يند، بخوبی سيراب ميشود و درچند 

انهارجويهايی به هرخيابان کشيده شده که موضف پلهايی برروی  نها قرار دارد. از اين 

روی برخی باز وبرخی پوشيده است. خيابانهای ديگر همه ازچهار بازاربزرگ جدا شده 

اند که تنگ ولی مستقيم اند وهمديگر را با زوايای قايمه ق ف ميکنند. شهر به چند محله 

ينان را تشکيل تقسيم شده وهر محله متعلآ به يک يا چند قوم وقبيله است، که شهرنش

ميدهند. تقريباآ همه بزر ان درانی درقندهار خانه دارند و برخی از خانه ها بزرگ وبا 

 شکوه اند.



 362 ظهور افغانستان معاصر                                                        

شهر چندين کاروانسرا ومسجد دارد که ميگويند مسجد نزديک قصر مسجدی 

زيباست.  رامگاه احمدشاه نزديک قصر است . ساختمان  رامگاه بزرگ نيست، ولی 

 زرين دارد.  رامگاه بسيارمورد احترام درانيان است. نبدی زيبا، منقش و

با وجود برتری  رح ونقشه قندهار از بسياری شهرهای  سيايی، اين شهر 

ازجالل وشکوهی برخوردار نيست. بيشتر ساختمانها از جر ساخته شده که با  ل بهم 

ارهای بافت خورده اند. هندوان هم مانند ديگر مردم شهر ساختمان هايی دارند. باز

قندهار ازظهر تا رروب مزدحم و همۀ پيشه ها وکسب وکار موجود در پشاور، دراينجا 

نيست وهمه جا  ب انبارهای مجهز با س لهای چرمی «  بسروش»هم هست، ولی اينجا 

با دسته های چوبی  وجود دارد که مردم از  نها  ب برميدارند. در بازار سرودخوانان 

 تعۀ رربی دراينجا از پشاوراست.وقصه  ويان هم بسيارند وام

برعکس ديگر شهرهای افغانستان، بيشتر اهالی قندهار افغانان) پشتون( ودر ميان 

 نان بيشترين  روه را درانيان تشکيل ميدهند، اما باديگربرادران خويش بسيارفرق دارند. 

وجود دراينجا به جای سازمانهای قومی، حکومتی نيرومند، قانونی منظم وپليسی کاری 

دارد. همچنان رواجهای بدوی وسادۀ افغانی تا حدود بسياری از ميان رفته است ومردمان 

قندهار ظاهراآ شباهت بسياری به ايرانيان دارند. اما اين شباهت ظاهری است وهنوز هم 

 نان همه خصوصيات ملی خويش را دارا هستند. ديگر اهالی قندهار را تاجيکان، 

ان، سيستانيان وبلوچان تشکيل ميدهند. معدودی اُزبک، عرب، ايماقان، هندوان، پارسي

ارمنی، ويهودی هم در نجا زند ی ميکنند. در ا راف قندهار بارهای ميوه، تاکستانها 

وزيارتگاه های بسيار است ومردم بيشتربرای تسريف به  نجا ها ميروند تا برای عبادت 

که در ديگر شهرها رواج  وزيارت. شيوۀ زند ی شهريان قندهار همان  ونه است

 ( 69دارد.)

 وصایای احمدشاه به فرزندش تیمورشاه:

 قای داکتر سيدعبدهللا کاظم، نصايف احمدشاه بابای درانی را از روی کتاب 

 وی مينويسد: تيمورشاه درانی بازتاب داده است که بسيار دلچسپ است.

لسان به هرات  مد  "احمد شاه بابا پس از  خرين سسر خود از مشهد و سرکوبی مخا

و بعد از اقامت کوتاه نسبت مريضی که از مدتی عايد حالش  رديده بود، به قندهار 

عيسوی(. در همين  وان  مجلسی از بزر ان  1770ه ق ـ معادل  1184مراجعت کرد ) 
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آ به  آ اعالم نمود ضمنا را دامر کرد و وليعهدی تيمورشاه را به حيث جانشين خود رسما

 يت کرد تا نکات ذيل را دستورالعمل سل نت خود قرار دهد: تيمورشاه  وص

 ـ بينی و  وش انسان مجرم را ق ف مکن، 1

 ـ قبامل را براه اتحاد و اتساق راهنمامی نما، 2

 ـ اختيار قتل رالم را بر مالک  ن هيچگاه مگذار، 3

ـ حکم کن هرکس حآ دارد انگشت اعتراض بکار پادشاه بنهد،  تا  بدانوسيله  4

کار سل نت در اثر رأی و نظريات عموم صورت پذيرد ) يعنی توصيه به مشوره با 

 سران قبامل و مردم(،

ـ به رعايای خود هميشه سالم بسرست و مجالس علما و فضال را تشکيل نما   5

و از ايشان دعوت کن و بوسيله ارباب علم  و فضل خود را به امور مذهب،  بيعيات و 

امور سل نت را به دستياری، اتساق و نظريات اهل علم و دانش  جميف علوم واقف نما و

 برپا  کن،

ـ برای قوام حکومت قواعد صحيف  رح کن، اما نه  نکه خلآ را به تعميل  ن  6

مجبور سازی بلکه خود و اميران و وزيران  و پسران  و عزيزان خود را اولتر تابف  ن 

 بشمار،

ه وقت به رضاميت خا ر شان ـ عساکر را بدست خود معاش بده وهم 7

 بکوش،

 ـ از ماليات اراضی مملکت يک پول برای مخارج شخصی خود مستان،  8

ـ رسم  کرنش )سر فرود  وردن در برابر شخص بزرگ( و تعظيم را منف کن  9

 تا هيچ مسلمان سر به کرنش چنانچه سابآ معمول بود، فرود نيارد،

و نه بيگانه )يعنی دودمانها هميشه   ـ زن بيوه را بايد ورثه ميت نکاح کند 10

 محافظ ننگ و ناموس و حامی سياست فردی و اجتماعی خود باشند(،

ـ  الق دادن زن را امر قبيف بشمار و مگذار که افغانها زن را  الق دهند،  11

زيرا  الق دادن به زن به بی ننگی و بی حيثيتی و پست همتی خاندان شوهرتمام 

 ميشود.
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، نشر انجمن تاریخ،  تألیف:عزیزالدین «تیمورشاه درانی» ز کتاب )وصایای فوق ا

برگرفته شده و موصوف در این  ۵۴ـ ۵٢، صفحه١٣۴۶وکیلی فوفلزائی، جلد اول، چاپ دوم 

ارتباط مأخذ ذیل را  ذکر میکند: تاریخ سلطانی، د پشتنو تاریخ، یادداشتهای شاه نظام الدین 

قلی میرزای ایرانی و نسخه خطی تاریخ شاه ولیخان اشاری، تاریخ افغانستان تألیف علی 

 اشرف الوزراء(

داکتر کاظم تبصره جامعی در پای اين وصايا نوشته است که خواندنی است: 

"وصيتنامه احمدشاه بابا عنوانی تيمور شاه  در حقيقت نمونۀ يک کود مدنی مختصر و 

الم و عامالنه را برای ساده است که بر بآ احوال و شراي   نوقت رموز حکومتداری س

اخالفش می  موزد. تيمورشاه در  ول سل نت کوشيد تا وصايای پدر را تا حد امکان 

اساس کار خود قرار دهد، ولی در دوره های بعدی اوضاع دستخوش حوادث و د ر ونی 

  ها  رديد.

ق ف  وش و بينی مجرم يک جزای رير انسانی  و شنيف بود که قبالآ رواج داشت 

شاه بابا  در دوران سل نت خود  نرا منف کرد.  رهنمامی قبامل بسوی اتحاد و  و احمد

اتساق، موقف دادن مردم به ابراز نظر و حآ اعتراض در مسامل دولت همچنان  وش فرا 

دادن به رأی و نظر ارباب فضل و دانش و جلب همکاری شان در امور کشور، از اهم 

به مسمله  6تنامه بر  ن تأکيد شده است. در فقره وصي 5و 4،  2م البی اند که در فقرات 

قانون  ذاری و صورت اجرای  ن اشاره شده که قانون بايد برهمه يکسان ت بيآ  ردد و 

برای حکومتداری سالم و عادینه یزم دانسته شده که پادشاه  اولتر قوانين را بر اميران، 

رعکس  نچه که امروز در وزيران، پسران و عزيزان خود  به منصه اجرا  ذارد، ب

کشور ما معمول   شته است و قانون فق  بایی  ضعسا ت بيآ ميشود و عاليمقام ها از  ن 

 برکنار اند .

تأکيد بر تاديه معاش عسکر بدست خود پادشاه و رعايت خا ر عساکر به  ن دليل 

اهميت داشت چونکه عسکر حافظ دولت و امنيت بود، نارضايتی عسکر خ ر  برهم 

آ اتساق می افتاد که معاش و يا دست  ورد خ ودرن ثبات و امنيت را در پی داشت و بعضا

عسکر به وسيله سرکرد ان شان حيف و ميل  ردد، لذا توجه پادشاه در اين امر از 

اهميت خاص برخوردار بود. متأسسانه امروز در نظام جاری در کشور حالتی وجود دارد 

د ولی پولها به جيب  مران وشرکا ميرود.   نوقت که که معاش به نام عسکر حواله ميشو

ماليات اراضی عمده ترين منبف عوايد دولت محسوب می شد، پادشاه برای مخارج 
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شخصی حآ استساده از  نرا نداشت.  بياميد امروز اوضاع اسسبار کشور را تماشا کنيد که 

 پايان به يغما برده ميشوند.دارامی های عامه اعم از منقول و رير منقول چگونه از بای تا 

کرنش که در اينجا مقصد سر فرود  وردن در پای شاهان بود، به اين زعم منف 

 رديد که به سجده افتادن فق   در برابرهللا يکتا مجاز است و بس. ميگويند وقتی احمدشاه 

بابا هند را فتف کرد ، مردم  و بزر ان  ن ديار به رسم عادت وقتی به حضور شاه 

ياب می شدند، سر به زمين فرود می  وردند. وقتی اينکار در برابر احمدشاه بابا بار

هنگام جلوس در تخت دهلی صورت  رفت، وی بر  شست و اين خصلت را قا عانه  منف 

« معانقه»کرد و  ست ا ر مردم ميخواهند ادای احترام کنند، بهتر است به شيوه افغانی 

 سا نمايند....يعنی در  روش  رفتن)بغل کشی( اکت

)تيولداری( « ارباب رعيتی »نظام ملوو ال وايسی )فمودالی( با موجوديت رواب  

که ملکيت برزمين پايه اساسی قدرت را تشکيل ميداد، ايجاب ميکرد تا مالکان بزرگ در 

برابر تقسيم زمين و کوچک شدن ساحه  ن تا پای جان مقاومت کنند و به هيچ وجه 

قدرت  رو به پارچه شدن برود. اينجاست که نمی خواستند دختر  نگذارند که اين وسيله

خود را به بيگانه و يارقيب خود تزويج کنند و محروميت زن از حآ ميراث، ممنوعيت 

 نکاح زن بيوه با رير فاميل شوهر و منف  الق ب ورعموم از همين انگيزه الهام ميگيرد. 

از زمان احمدشاه بابا تا دوره  نا سته نبايد  ذاشت که عرف جاری در مورد زنان

سل نت اميرعبدالرحمن خان ادامه يافت. از  نجاميکه اميرعبدالرحمن خان به منظور 

استحکام دولت مرکزی در صدد  ن بر مد تا پايه های نظام ملوو ال وايسی را در 

کشور سست کند و قدرت امرای محلی را تضعيف نمايد، لذا عرف درانی را که  مايه 

رؤسای قومی پنداشته می شد، به استناد احکام شرعی منسوخ کرد و دستور داد  اقتدار

تا هرزن بر بآ احکام شرعی حآ ميراث و  زادی ازدواج را در صورت بيوه بودن 

) برای توضف مزيد ديده شود: اميرعبدالرحمن خان : تاج التواريخ، جلد  «دارا است.

(")مقالۀ وصايای احمدشاه ٣۴٣ـ ٣۴٢، صسحه١٣٧۵اول و دوم ، چاپ جديد، پشاور 

درانی به فرزندش تيمورشاه،  رشيف مقایت داکتر سيد عبدهللا کاظم درافغان جرمن 

  نالين(

 

 : جانشین احمدشاهتیمورشاه ،
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تيمورشاه پسر و جانشين احمدشاه ، از پنجسالگى در لشکرکشى ها ى پدرش بر 

حکمران پنجاب منسوب  شت . ودر هند همراه بود. و هنوز کودکى بيش نبود که بعنوان 

هسده سالگى پس از شرکت در جنگ معروف پانى پت در هند، به حکومت هرات  ماشته 

شد.تيمورشاه در هرات از فرهنگ و زبان و ادبيات فارسى تاثير پذيرفت و بسرودن شعر 

و شاعرى پرداخت. و بسى از اوقات خود را با شاعران و ادبا وسخن سرايان  نجا بسر 

  ورد.  مى

هنوز والى هرات بود که بيمارى احمدشاه شدت  رفت و به کوه هاى توبه که 

تا حوالى هيلمند رسيد ،  هواى سرد تر داشت ، رفت. تيمورشاه بارى به عزم ديدار پدر

مان احمدشاه دوباره مجبور شد بدون عيادت وديدار پدر به هرات بر ردد. وقتى مگر بسر

ست ، سران درانى در قندهار جر ه اى نمودند تا جانشين احمدشاه چشم از جهان فرو ب

احمدشاه را تعيين کنند. شاه ولى خان وزيراحمدشاه ، شهزاده سليمان را که داماد وزير 

خان پوپلزامى ) ديوان بيگى( بجاى سليمان ، تيمور شاه را هللا ميشد پيشنهاد کرد. اما عبد ا

ر داد. اعضاى جر ه بدو دسته تقسيم شدند شايسته جانشينى احمدشاه دانسته به نسف او نظ

و بدون  نکه به فيصله اى رسيده باشند ، جر ه برهم خورد و سر انجام وزير شاه ولى 

 خان ، شهزاده سليمان را به پادشاهى اعالن کرد. 

تيمور شاه وقتى از قضيه   اه شد با سپاهى از هرات بعزم قندهار حرکت کرد. 

داران او به پيشواز او رفتند و شاه ولى خان وزير نيز خان ديوان بيگى و هواهللاعبدا

براى رفف رل  فهمى به استقبال تيمورشاه تا فراه رفت. اما تيمورشاه او را نپذيرفت و در 

عوض حکم قتل او را صادرکرد. و بدينسان سل نتش را با قتل يکى از رجال فدا کار و 

ان ، تنسر و انز جار برخى از اقوام نيکنام درانى  راز نمود. چون قتل وزير شاه ولى خ

پوپلزامى و بخصوص  ايسه باميزامى را نسبت به تيمور شاه برانگيخته بود ، تيمورشاه با 

درو احساسات مخالسين خود، قندهار را ترو کرد و بجاى  ن کابل را به عنوان پاى 

 تخت کشور بر زيد. 

پوپل زامى را که براى تيمورشاه با قتل وزير شاه ولى خان ، سردار جهانخان 

استحکام دولت سدوزامى و توسعه قلمرو امپراتورى احمدشاهى ، سخت شمشير زده بود، 

نيز از خود براند و اين مرد شجاع بایخره مجبور شد در  وشه اى خلوت وصحرامى 

يعنى در دآلرام خاشرود، عزلت  زيند وبکار زراعت بپردازد تاسرانجام هم درانجا در 

شم از زند ى فروبست. تيمورشاه امور استيسا و دارامى را به شيخ چ ١٧٧٧سال 

عبدالل يف جامى هروى و امور خزاين را به التسات خان خواجه سرا و امور قا ضى 
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خان دولت شاهى سپرد. محمد بيات خان را بسرکرد ى سپاه هللا القضاتى را به به فيض ا

اشخاصى را دردولت خود مسلف ) رالمخانه( بگماشت و از سران وخوانين بزرگ، 

پذيرفت که اخالص و ارادت خود را به شخص شاه عمال"نشان داده بودند. روش مستقل 

وم لآ العنانى تيمورشاه سبب شد تا فيودال هاى مخالف دست به تو مه هاى برضد او 

بزنند ،چنانکه خوانين بزرگ درانى در قندهار در همان سال اول سل نت او دست به 

ر ضد او به رهبرى عبدالخالآ خان ابدالى زدند. البته در نقا  ديگر شورش بزر ى ب

قلمرو امپراتورى نيز شورش هاى بروز نمود اما هيچيک از  ن ها به شدت و رليان 

 شورش قندهار نمى رسيد. علل اين شورش رابررسى ميکنيم : 

 

 شورش عبدالخالق خان درانى : 

ورش عبدالخالآ خان ابدالى در سال نخستين رخداد مهم پادشاهى تيمور شاه ، ش

بود. علت اين رخداد را مؤرخين ، تو مه فيودال هاى درانى بر ضد  ١٧٧٥-١٧٧٤

قدرت م لقه تيمور شاه مى دانند. اما واقعيت اين است که شاه براى تنظيم سپاه نيرومندى 

ليه درمرکزبه پول نياز داشت و خزانه او براى چنين مامولى کسايت نميکرد. وزير ما

عبدالل يف خان بشاه پيشنهاد داد که مستاجرين ماليات در پرداخت ماليات ذمت خويش 

تعلل مى ورزند ، اجازه داده شود تا بزور محصالن ، وجوه ماليات از مستاجران وصول 

 ردد. تيمورشاه پذيرفت ومحصالن دولتى مستاجران را تحت فشار  ذاشتند. يکى از اين 

زيادى پول ماليات را نپرداخته بود عبدالخالآ خان ابدالى ، از مستاجران که از سالهاى 

هزار روپيه از مدرو ماليات شکارپور ذمت داشت و ٦٠٠اقارب تيمور شاه بود، که 

حاضر نبود  ن را بپردازد. وقتى محصالن دولتى او را تحت فشار قرار دادند ، او اين 

ر بقندهار رفت و از برخورد عمل محصالن را براى خود توهين تلقى کرده ازشکارپو

بى سابقه ديوانيان و تحقير محصالن دولتى نسبت به خوانين و سران درانى قندهار شکوه 

 و  ن ها را به قيام و شورش عليه تيمور شاه دعوت کرد. 

سران درانى نيز تحت تاثير تبليغات عبدالخالآ خان قرار  رفتند و دعوت او را 

هزار نسر از اقوام مختلف قندهار تحت  ٢٥ر حدود براى قيام پذيرفتند. بزودى د

سرکرد ى عبدالخالآ خان  رد  مده بسوى کابل براه افتادند. تيمور شاه سپاه بسيارى در 

پايتخت نداشت ، زيرا عده اى از سپاه خودرا قبال" بشمال هندوکش براى سرکوبى قباد 

دهان  زموده بودند، به  سانى خان والى متمرد بلخ فرستاده بود.  ن سپاه که داراى فرمان
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توانستند نيروهاى قبادخان را شکست داده ، خود قباد خان را نيز در جنگ مغلوب و 

 بکشند. 

آ  در رأس ده هزار سپاه شاهى و يک توپخانه قوى به  بنابراين تيمورشاه شخصا

مقابله شتافت و در موضف شش  او ) بين کابل و رزنى ( شورشيان درانى و رلجامى را 

درهم شکست . از جمله خوانين همرکاب عبدالخالآ خان ، سردار پاينده بارکزمى و سر 

دار دیور خان اسحاق زامى قبل از  راز جنگ ، از عبدالخالآ بريدند ودر صف تيمور 

شاه پيوستند و اين کار  نان در پيروزى تيمورشاه نقش تعين کننده بازى نمود. تيمورشاه 

» و سردار اسحاق خان را به لقب « سرفرازخان » لقب سردار پاينده خان را به 

 نوازش کرد. « مددخان

تيمورشاه در جنگ شش  او در حدود دوهزار نسر از نيروهاى عبدالخالآ را از 

دم تيغ  ذشتاند و بقيه منهزم  رديدند. خود عبدالخالآ دستگير ومحکوم به اعدام شد ، اما 

حمدشاه بريک دسترخوان بارها نان خورده است فرياد زد که شاه خود شاهد است که با ا

و اينک فرزند احمدشاه دوست ديرين پدرش را اعدام ميکند ! تيمور شاه با شنيدن اين 

سخن از خونش در ذشت و دستور داد وى از بينامى محروم  ردد، و از بينامى محروم 

  رديد. 

لسى را که دستگير پس از اين تيمور شاه به قندهار کشيد و بعد از جستجو هر مخا

کرد، از ميان برد. در همين زمان او سردار رحيمداد خان بارکزامى را از قندهار به جال 

ل  باد تبعيد نمود و وقتى به کابل بر  شت ، سردار دیور خان را رتبه سپهسایرى داد و 

مد دو بار قيام هاى فيوداین خراسان را در مشهد و نيشاپور خاموش نمود. وبار سوم اح

خان نورزامى براى خاموش کردن قيام خراسان مؤظف شدکه به سختى توانست شورش 

 ( 70را در خراسان فرو نشاند .)

 

 خان :  هللاتوطئه فیض ا

خان از قوم خليل به تحريک  هللاميالدى سوءقصدى توس  فيض ا١٧٧٦درسال 

ن تو مه اين درويش بقصد قتل تيمورشاه و جانشين ساخت. صاحب زاده چمکنى رخداد

شهزاده سکندر براه افتاده بود. در زمستان همان سال تيمور شاه از کابل به پشاور رفته 

بود تا زمستان را در پشاور سپرى نمايد. در همان  وان سيکان سر بشورش بر داشتند و 

خان يکى از فيوداین بزرگ  نجا از شاه اجازه  رفت تا قشونى از مليشاى هللا فيض ا
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کها تشکيل کند. بزودى تعدادى از افغانان خيبرى را  رد قومى به ررض سرکوبى سي

 ورد و چون سپاه  ماده شد، به بهانه عرضه سپاه بشاه ،  نرا بسوى ارگ پشاور سوق 

 دادو اردمحافظ را از پا در  ورده بر ارگ يورش برد. 

در ير ودار اين يورش تيمورشاه توانست خود را به  بقه فوقانى يکى از کاخها 

و وضف خود را به محافظان بسهماند. رالمان شاهى و معدودى از درانيان که  نجا برساند 

بودند ، بيدرنگ  رد مدند وبه مقابله بامهاجمان پرداختند وکشتارى وحشتناکى در سپاه 

خان در اين حادثه هللاخان براه اندا ختند.  ويند شش هزار تن از افراد فيض اهللا فيض ا

ش نيز دستگير و پس از تحمل شکنجه بسيار، بدون خان و پسرهللا کشته شدند و فيض ا

 نکه محرو اصلى اين رايله را نشان بدهند، کشته شدند. صاحب زاده ) ربار اورا 

پيرزاده ميان محمدمينامد( سخت مورد بد  مانى شاه قرار  رفت ، چنانکه امر  رفتارى 

صورت نگرفت او داده شد اما همه درباريان از او شساعت کردند و تحقيآ بيشترى 

(.71 ) 

خان ارسالن خان مهمند بود که ازمعرکه جان بسالمت برد هللا همکار ديگرفيض 

هللا ق( قاضى فيض ا١٢٠٦)١٧٩١و در کوه هاى باجور پناه  رفت، اما بعد ها در سال 

خان توانست او را وادار به تسليم و روانه دربار شاه نمايد. تيمور شاه با عجله ارسالخان 

همچنين او فتف خان يوسسزامى را که در سواحل سند ومظسر  بادبغاوت را اعدام نمود. 

کرده بود، نيز توس  فيض  لب خان ، بدربار جلب و اعدام نمود وبدين صورت قدرت 

 ( 72دولت مرکزى را حسظ نمود. )

شخصا" براى باز  رفتن ملتان که تو س  حاکمان  ن به  ١٧٨١تيمورشاه در سال 

حرکت کرد و سپاه کوچکى را پيشاپيش به مقابله با قواى سيکان سيکان داده شده بود ، 

فرستاد سپاه افغانى بسرعت پيش تاخت و در نزديک ملتان بر سيکان حمله بردو سيکان 

را کامال" در هم شکست . شهر پس از چند روز محاصره دوباره به تصرف سپاه افغانى 

مى ٢٠کابل بيمار شد و در-اور م در راه پش١٧٩٣در  مد. تيمور شاه سرانجام در سال 

 همان سال در کابل در ذشت و در چارباغ کابل دفن  رديد. 

 

 سلطنت زمانشاه واز دست رفتن خراسان:

مورخين مينويسند که زمانشاه مردی شجاع، مغرور وصاحب ارادۀ قوی ودرعين 

دور حال مستبدالرامی بود، بسرعت تصميم ميگرفت وبه انجام  ن اقدام ميکرد.سزاهای 
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از عا سه وکرامت انسانی را که درايران وهند معمول بود وتا  ن زمان در دولت 

سدوزامی راه نيافته بود ت بيآ ميکرد. از  نجمه برادرش همايون رابه محروميت از 

 ( 73بينامی محکوم ساخت.)

زمانشاه پنجمين پسر تيمورشاه، و فرزند ملکۀ دوست داشتنی شاه بود. همينکه 

 ذشت، ملکه به  سردار پاينده خان که مرد هوشياروشجاعی بود،متوسل شد. تيمورشاه در

 سته ميشودملکه بر بآ رسم پشتونولی چادر خود را به خانۀ سرفرازخان فرستاد واز او 

کمک وحمايت خواست. وقتی سردار پاينده خان به نزد ملکه  مد، ملکه دست پسرش 

و خواهش کرد که فرزندش را به زمان خان را در دست پاينده خان  ذاشت واز ا

جانشينی تيمورشاه بر زيند. پاينده خان نيز اين خواهش ملکه را پذيرفت وقبل از  ن که 

وزراء وبزر ان کابل از مرگ تيمورشاه م لف شوند،  نها را به دربار دعوت نمود وبعداآ 

دفين خبر فوت تيمورشاه را به  نها  وشزد کرد وعالوه نمود که قبل از تکسين وت

تيمورشاه بايد يکی از پسران او به حيث پادشاه تعيين  ردد تا بعد به تدفين ميت اقدام 

 ردد. وضمن ن آ مختصری  ست: همه حاضرين خواهان بقای سل نت دراين خاندان 

هستيم. دريک اقليم دوپادشاه نميگنجد، يک تاج برسر دوکس  ذاشته نميشود ، پس بايداز 

که دارای اهليت وعلميت وشجاعت باشد،به پادشاهی کشور ميان پسران شاه کسی را 

بر زينيم. درميان پسران شاه فقيد، فق  زمانشاه دارای چنين صساتی است و شايستگی 

پادشاهی را دارد.بعد از پاينده خان، فيض هللا خان قاضی القضات و ديگران نيز در 

اه خوانده شد وحضار به وصف زمان شاه داد سخن دادند وسپس فاتحۀ سل نت بنام زمانش

او تبريک  ستند وبعد برای تدفين وتکسين نعش تيمورشاه اجازه داده شد. هنوز مراسم 

تدفين تکميل نشده بود که شهزاده عباس پسر بزرگ تيمورشاه برادران را در قصر 

چهلستون جمف کرده خود را به عنوان پادشاه اعالم نمود. بعی است که دوپادشاه در يک 

ميگنجيد، بدستورزمانشاه نيرويی بسرکرد ی اصالن خان جوانشير به چهلستون اقليم ن

رفتند وبرادران را دستگير کرده به زندان سپردند. زمانشاه به استثنای  شاه شجاع که 

برادر سکۀ او بود و بعد از سه روز اززندان رها ساخت ، بقيه برادرانرا چنان  رسنگی 

شاه زمان بيعت خود را ابراز واز بند رهاشدند. اما  داد که همگی از در عجز وتوبه به

همايون برادر زمانشاه که حاکم قندهار بود، سراز ا اعت برتافت وخود را پادشاه قندهار 

اعالم نمود. وبرادرديگر زمانشاه، شاه محمود که حاکم هرات بودنيز سر به  غيان 

 برداشت ودر هرات اعالن پادشاهی نمود.
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شکرکشی برضد برادران در قندهار همايون را به بلوچستان زمانشاه بعد از ل

فراری وبعد از دستگيری  او را از بينامی محروم ساخت وشاه محمود را هم از هرات به 

بخارا فراری ساخت وازشاه بخاراتقاضای استرداد شاه محمود را نمود شاه بخارانيز شاه 

 (74پناه برد. ) محمود را از بخارا بيرون نمود وشاه محمودبه ايران

پس از  ن زمانشاه به چند لشکرکشی ناموفآ به سوی هند پرداخت وميخواست 

مانند جد خود احمدشاه ابدالی دهلی را نيز فتف کند و برای يک بار هم که شده برتخت 

دهلی جلوس نمايد، اما رافل از ن بود که ديو استعمار از دوقرن قبل برای تصرف  ن 

 ن  رفته و نخواهد  ذاشت که پای زمانشاه به دامن دهلی برسد.عجوزۀ هزار داماد کمي

ميتوان  ست که علت العلل تمام تهاجمات و تمام تجاوزات روس و انگليس در 

بر ايران ، افغانستان و  سياى ميانه، موجوديت هندوستان ثروتمند در  ١٩سراسر قرن 

ان هارشده بسوى  ن مجاورت اين کشورها بود که دول استعمارى اروپا را چون  ر 

ثروتها کشانيد. بدنبال جنگ هاى چندين ساله ميان فرانسه و انگليس در نيم قاره هند در 

ناپلمون ، پس از  نکه با عمليات جنگى خود ساختارهاى  ١٩، از  راز قرن ١٨قرن 

سياسى اروپاى رربى را درهم کوبيد و مردم  نرا م يف خود ساخت ، همه جا بريتانياى 

به مصاف فراخواند و اما چون متوجه برترى نيروهاى دريامى بريتانيا براى  کبير را

کنترول راه هاى دريايى شد، در صدد بر مد تا راه هاى نسوذ زمينى را بسوى هندوستان 

مورد توجه قرار بدهد. اين امر م العه نقشه هاى اسکندر کبير و سپس اعراب را بسوى 

ظامى و سياسى و سرنجام اقتصادى قدرت هاى هندوستان ب ور جدى وارد محاسبات ن

 بين المللى ساخت. 

در نتيجه اين اوضاع ، بريتانيا اهميت خ رات زمينى را در ماوراء مرزهاى 

هندوستان از  ريآ ايران و افغانستان ، جدى تلقى نمود. با وجود  نکه انگليس ها سعى 

از رقابت در قلمرو مستعمرات  کردند تا در اروپابراى ناپلمون امتيازاتى بدهند تا دست

انگليس بردارد، ولى اين سياست مؤثر واقف نشد و ناپليون مصر را متصرف و باانگليس 

اعالن جنگ داد. اما اقدامات متقابل حربى انگليس سبب شکست نيروهاى فرانسه در 

تان مديترانه  رديد و ناپليون مجبور شد به فرانسه باز ردد، ولى از فکر حمله بر هند وس

 منصرف نگرديد.
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 در فرصتی که ناپلمون بناپارت  رح حمله مشترو خود با روسيه را برهند

سی هزارنسره لشکر با ترتيب ميداد، زمامدار افغانستان، زمانشاه براى فتف دهلى 

  .شدیهور وارد١٧٩٧جنوری اوايل ماه رديد  وبدون کدام مانعی در ديار عازم  نخود

 توليدکرد در سراسر هند شوروهيجان عجبی دهلیبسوی پيشروی سپاه درانی 

د. فتف ميکردهلی را د بو زمان شاه نمیايجاد موانف در برابرليس برای گر دسايس ان وا

هنگامی که هواداران زمانشاه از افغانان روهيله  تا دکن خود را برای استقبال از زمانشاه 

ات( بگوش  زمانشاه رسيد.   ماده ميساختند، نا اه خبر شورش شهزاده محمود)والی هر

از قندهار برای  ١٧٩٧درهستم سپتمبر زمانشاه با ا الع اين خبر به قندهاربر شت و

مقابله با شهزاده محمود حرکت کرد. مگرشهزاده محمود قبل از شروع جنگ با زمانشاه، 

شکست خورد و باپسرخود  کامران به ترشيز ايران  ريخت.علت شکست محمودخيانت   

 زمانشاه استقبال کردند. نزديکانش به او بود که  شهر را دراختيار رفتند واز دوتن از

زمانشاه با سپاه خود وارد شهر شد ولی بجز دونسراز محرکين اين رايله بيشتر کسی را 

نکشت. يک سال بعد، زمانشاه سومين لشکرکشی خود را بعزم فتف هند  راز نمود ودر 

هور شتافت ومثل  ذشته بدون مانعی وارد از پشاور بجانب ی١٧٩٨اکتوبر  ٢۵

به دربار زمانشاه برای ادای احترام نيز زمينداران پنجاب  اين بارخوانين و یهورشد.

 (75) حاضر شدند که دراين جمله رنجيت سينگ نيز شامل بود.

جوش و خروش مسلمانان هند براى پذيرامى از لشکرکشى زمانشاه بر هند يکجا 

، انگليس ها را بخوف است با ناپلمون بمنظور فتف هند دست يکى کردهبا اين افواه که او

یرد ويسلى حاکم اعلى کمپنى در  .زدند یانداخت وبيدرنگ  دست به ديپلوماسى شديد

نمايندۀ کمپنى در  مهدى خان ملقب به بهادرجنگخود کلکته به نمايندۀ ايرانى ایصل 

اس  رفته، ايران را بر ضد دولت افغانستان بوشهرايران هدايت داد تا با دربار قاجاری تم

تحريک و به کمک انگليس اميدوار کند. مهديخان بحضور شاه )فتف عليشاه قاجار( بار 

 يافت و در ضمن م الب ديگر اظهار داشت : 

زمانشاه که در الهور است بر شیعان آنجا ظلم میکند، هزاران نفر شیعى از » 

اهنده شده اند، اگر پادشاه ایران بر افغانها حمله ظلم او بممالک کمپنى هند شرقى پن

نماید، ثواب جمیل حاصل خواهد کرد. براى اینکار بهتر است محمودشاه )برادر 

زمانشاه( راکه در ایران پناهنده است با نیروى کمکى به افغانستان بفرستد تا بر 

 (76) «برادرش غلبه نماید و ستمگرى زمانشاه بر شیعان خاتمه یابد.
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ين تستين انگليس، موثر افتاد ودولت فارس را بر ن داشت تا براى زمانشاه که به ا

فتف علی شاه قاجار که تحايف ووعده  یهور رسيده بود، درخراسان مزاحمت خلآ کند.

، به اتساق شهزاده محمود برادر زمانشاه بقصد ليس ها را در يافته بودگهای ان

 [. ١٧٩٨تسخيرخراسان لشکرکشيد]اواخر

قتی زمانشاه ازلشکرکشی شاه قاجاربرخراسان م لف شد، با شتاب به افغانستان و

زمانشاه به پشاور رسيد وپس از توقسی کوتاه از پشاور  ١٧٩٩جنوری ٣٠بر شت.در 

 هنگ هرات کرد. زمانشاه نگران بود که ممکن است برادرش محمود با کمک شاه قاجار 

ابد.زمانشاه  بعد از مواصلت به هرات به بر هرات يا قسمت ديگری از خراسان  تسل  ي

عساکرش استراحت داد، اما ديری نگذشت که م لف شد  شاه قاجار به تهران باز شته 

 است.
 (۵١٠ ،افغانان،صنوالفنست)

 ١٧٩٨از حمله شاه قاجار با همراهی شهزاده محمود برخراسان در سال  ،ربار

 و را به صدراعظم فارس نقل مانشاهخان صدراعظم ز ياد نموده و نامه سردار رحمت هللا

 ست: شما  اين بارفتف عليشاه روی رضا نشان داد وبه شهزاده محمود:»عالوه ميکند که 

بواس ه ناساز اری هوا بايد به  بس ويا ترشيز اقامت نماميد وتا سال  ينده نميتوانيد اقدام  

واهد شد که در حمله برضد زمانشاه کنيد. البته در  ينده بروسای عرب  ن من قه امر خ

برهرات با شما کمک کنند.از  ن ببعد در يک روز زمانشاه از هرات بقصد قندهار وفتف 

 (77) «عليشاه از سبزوار به قصد تهران مراجعت کردند.

سردار  )فرهنگ اشاره به محتوای نامه هاى ميکند که بين صدراعظم زمانشاه 

وقتى » : رد وبدل شده بود و مينويسد و حاجى ابراهيم صدراعظم فارس (رحمت هللا خان

شاه قاجار قریه مزینان سبزوار را محاصره کرد یک نفر افغان از طرف وفادارخان 

وزیر اعظم زمانشاه نامه اى با چند شال ظریف به عنوان خلعت براى حاجى ابراهیم 

اگر حکمران » وزیر اعظم قاجار آورد. در این نامه صدراعظم زمانشاه نوشته بود: 

ایران)فارس( از حمایت شهزاده محمود دست بکشد و اطمینان بدهد که به متصرفات 

افغانستان حمله نخواهد کرد تا زمانشاه بتواند بدرستى نقشه اش را در کشور هندوستان 

هللا تعقیب کند، زمانشاه از حمایت رؤساى خراسان )جعفر خان بیات والى خراسان و 

که بدست دولت ایران اسیر شده بودند( خود دارى  یارخان از امراى طرفدار دولت درانى

خواهد کرد و تمام ایالت را تا چند میلى هرات رها خواهد کرد تا به تصرف شاه ایران 

 (78) .«درآید

بدينسان اولين تستين انگليس بر ضد منافف افغانستان به ثمر نشست ونخستين 

سردار رحمت ت هاى رل   ضربت انگليس برپيکر افغانستان وارد رديد و براثر مشور

 (.١٧٩٩خان صدراعظم کم درايت زمانشاه، خراسان به تصرف ايران در  مد)هللا 
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انگيزاست که چگونه زمانشاه با لشکر عظيم و مادۀ نبرد در دفاع از بر تعجب

د از خراسان به نسف شاه قاجارصرف نظر رديازمتصرفات خود درررب کشور حاضر  

از کمک به شهزاده محمود دست بردارد درحاليکه رشاه قاجانمايد به شر ی که 

شاه ميتوانست بادادن خراسان به برادرخود تماميت ارضی کشورخود را حسظ کند. 

بالدرنگ بدرخواست زمانشاه  که چنين تحسه بزرگ را از سوی زمانشاه ديد،قاجار

رحالى د وعازم تهران  رديد . دور ساختبراند وراضی شد و شهزاده محمود را از خود 

که زمانشاه به فتف هند نايل نشد و بزودى توس  مخالسان خود دستگير و به دستور برادر 

 (.١٨٠١خود شاه محمود از نعمت بينامى محروم  رديد )

زمانشاه با وجود اشتباهاتی که  الفنستون در باره شخصیت زمانشاه مینویسد:   

ت به  نچه ميخواست برسد. در سياست مرتکب شد،ا ر يک کار نميکرد، شايد ميتوانس

و ن يک کار، سپردن اختيارات ووظايف  به يکی ازمقربان بی کسايت)وفادارخان( بود. 

او با اين کارخود باعث ايجاد عوامل تباهی خود وملتش  رديد. زمانشاه پيش از هرکاری 

می بايست به جلب حمايت سران قبايل می پرداخت که اين کاربا برنامه اصلی او خيلی 

رتبا  داشت وا ر به اين کارتوفيآ می يافت،  رامش داخلی کشور را يکباره تأمين ا

 ميکرد.

بايد اولين هدفش دفاع از خراسان  -بجای لشکرکشی برهند -درسياست خارجی 

می بود، زيرا درايران قدرت در دست شاهی فعال قرار رفته بود که کمر به فتف  ن 

مانشاه یزم بود جلو پيشروی او رفته شود. هم ویيت بسته بود ومعلومدار از جانب ز

هندوستان وهم ايران درمقايسه با روز ار احمدشاه بسيار فرق کرده بودند.از هندوستان 

جز با لشکرکشی های پی در پی چيزی بدست نمی  مد ودر دهلی ديگر  نجی نمانده بود 

سر نميشد. مقابله با که به رنج لشکرکشی بيرزد. وتسخير پنجاب با يک تاخت شتابزده مي

با  -که با  مدن احمدشاه پنجاب راترو ميگستند وچون ميرفت، دوباره برميگشتند -سيکان

سپاهی که برای نگهداری  ن جا کافی بود، امکان داشت واين کار درصورتی  ممکن بود 

 که مرز رربی مصمون می بود.

مانشاه فاصله ميان برنامه زمانشاه تقريباآ عکس چيزی بود که مختصراآ يادشد. ز

دربار وسران درانی را زيادساخت. برای حساظت خراسان اقدام جدی  نکرد وکوشش 

های نادرست ونا بهنگام برای فتف هند، تنها به ناکامی او در رسيدن به اين  رمان 

انجاميد. اصل اين همه اشتباهات انتخاب وفادارخان به حيث صدراعظم واعتماد بی چون 

وبود. وفادار خان يک سدوزامی بود که با رفتار ماليم ومرموز،  هسته وچرای شاه به ا

 هسته  اعتماد شاه را جلب کرد واز قدرت خويش درکاهش اعتبار سرفرازخان، سپاه 



 375 ظهور افغانستان معاصر                                                        

وهمه افسران عالی رتبه کار  رفت. رسيدن او به مقام صدارت واعمالی که پس از  ن 

واو هم چون درانيان را خوش نميداشت، از انجام داد، درانيان را از او بيزار ساخته بود 

هرفرصتی برای تشديد اختالفات وحسادت ميان شاه وسران قبيله استساده ميکرد. زمندی 

اونيز کمتر ازجاه  لبی برای دولت زيان  ورنبود.  ردش چرخهای حکومت وادارات 

بود، در ویيات  شکارا به نسف اوبود. کمی در مدها که نتيجه اختالس  ماشته  ان او

 (79دوران زمانشاه که برنامه های پرخرچی داشت بشدت احساس ميشد.)

 

 قتل سردارپاینده خان وسقوط دولت سدوزائی:

اشتباه بزرگ ديگرزمانشاه  ن بود که به دسيسۀ صدراعظم خودخواه و نادان 

خود، دستور قتل سردار پاينده خان رميس قوم بارکزامی را بشمول سران ديگر اقوام 

ل معتبردربار، که از او منزجرشده بودند، بدون تحقيآ ومعلوم کردن علت انزجار ورجا

از خودش وبی توجه به عواقب کارهايش، صادر کرد ودستورداد نعش مقتولين تا سه 

 روزدر انظار عامه  ذاشته شود. 

زمانشاه کار احمقانه ای نمود که برای پايداری وزير » مينويسد که  پیرس

عدام نمود. اين اعدام به قدری اثرات وخيم ونا وار توليد کرد که نه تنها خودمتسقين را ا

تاج وتخت شاهی را ازسرزمانشاه برداشت، بلکه منشاء تمام بدبختی ها و یمی شد که 

افغانستان) مقصود سل نت سدوزامی است(در خالل مخالست با فتف خان) پسر بزرگ 

 (80«)پاينده خان( مشاهده کرد.

انشاه با قتل سردارپاينده خان و ديگرهمسکرانش کار ناشايسته به راستی زم

وعاقبت نه انديشانه ای انجام داد. سردارپاينده خان، که در  راز او را از ميان شهزاد ان 

متعدد وجاه  لب به پادشاهی بای کشيده بود وبرای استحکام دولتش مردم را درکابل 

به ا اعت ازاو ساخته بود،خود را مستحآ وقندهار وهرات با تدبير ويا شمشير وادار 

قدردانی وپاداش شاسته تر از جانب شاه ميديد ،مگرمتاسسانه که زمانشاه  ن همه خدمات 

صادقانه اش را به هيچ  رفت، وبه دسايس وفادارخان ابتدا اورا از مقامات دولتی خلف 

د. اين صالحيت نمود،وسپس از اقدامات توهين  ميزنسبت به او هم دريغ نميکر

برخوردها او را واداشته بود تا به اتساق سران قوم، راهی برای اصالح سياست شاه 

جستجوکند و درصورتی که شاه دست از  ن سياست برندارد، بجای او ازميان برادرانش 

کسی ديگررا بشاهی بردارند، مگر متاسسانه که وفادار خان  زارش اين مذاکرات را 
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انيد وبالمقابل شاه عجوینه تصميم به قتل همگی مذاکره بگونۀ ديگری به زمانشاه رس

کنند ان  رفت که عواقب وخيمی برای خودش ومملکت دربرداشت.زيرا که مرگ  ن 

سران  واز جمله سردار پاينده خان ممکن نبود بی انتقام  ذاشته شود تا زمانشاه و 

 وزيرش به راحتی به حکومت خويش ادامه بدهند.

ده خان به امر زمانشاه،  تش دشمنی وخانه جنگی وزور زمامی با قتل سردار پاين

ميان دوخانواده ودو قبيلۀ نيرومند درانی  راز يافت ودست کم بيست سال دوام کرد  

شاه محمود وحتی حکومت و شسقو  سل نتاز دست دادن بيناميی زمانشاه ووسرانجام به 

 م(.١٨١٨رکزامی انجاميد)انتقال سل نت از خاندان سدوزامی ابدالی به خاندان با

 

 شاه درانى:  سیاست ارضى احمد

شاه درانى، از  رف جر ه سران اقوام و قبايل مختلف  پس از  نکه احمد

تعيين شد. او از سياست ارضى نادر  ١٧٤٧افغانستان بحيث پادشاه افغانستان در سال 

 افشار پيروى کرد. 

يعنى « تيول»و «  اعاق»بارزترين مشخصه اين سياست، برسميت شناخت رسم 

جا يردارى و حمايت از  ن بود. نادرافشار پس از  نکه قندهار را اشغال کرد، حکومت 

شاه سپرد و به هزاران خانواده ابدالى که  خان الکوزى ماماى احمد  نجا را به عبدالغنى

د و قبال از هرات به امر او به ايران تبعيد شده بودند، اجازه داد تا به قندهار باز ردن

هاى را که قبال در دست خانواده سل نتى رلجامى بود به ايشان بخشيد و براى هر  زمين

ها، زمينداور   ايسه  ن محلى جدا انه تعيين نمود. بدين معنى که اررنداب را به الکوزايى

ها و ساير  ها، اراضى حاصلخيز ا راف هرات و قندهار را به ابدالى زايى را به على

( نادرافشار در عوض اين اراضى 81ها داد.) متنسذ را به بارکزايىاراضى رلجاميان 

)اهدايى مشرو  يا تيول( قبايل و  وايف مذکور را مکلف ساخت تا در عوض هر قلبه 

 زمين دو سرباز به او بدهند و بال بف  نان اين شراي  را پذيرفتند. 

مت نظامى از درانيان زمين را در واقف بجاى خد» مگرالسنستون معتقد است که 

شاه در يافته اند وحآ مالکيت شان بر اساس بخشش شاهانه است. تمام من قه شان توس  

نادرشاه با بخشى از من قه رلجاميان به اين شر  به  نان باز داده شد که بجاى هر قلبه 

زمين يک اسپ و يک سوار فراهم  ورند. تعهد  ن شاه ايران توس  خانان افغانى که پس 

 ( 82« )قدرت رسيده اند، اجرا مى شود.از او به 
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شاه درانى نه تنها سياست اقتصادى )اقتصاد فيودالى( نادرافشار را  بدينگونه احمد

صحه  ذاشت، بلکه  ن را تقويت هم کرد و بعدها وقتى، کابل، هرات، بلخ، پشاور، 

 يد. پنجاب و کشمير را فتف نمود، امالو مزيدى به همان سرداران و سران  وايف بخش

شاه درانى، عبارت بودند از شاه  مهمترين تيولداران يا جا يرداران عهد احمد

خان  خان باميزايى، سردار جهانخان پوپلزايى، عبدهللا خان پويلزايى، سردار دیور ولى

خان پويلزايى، حاجى جمالخان بارکزايى، سردار  زايى، کريمدادخان ، سردار مراد اسحآ

 ى درياخان پوپلزايى، بهادرخان اندرى و ريره. قلندرخان پويلزايى، حاج

در دوره احمدشاه و جانشينانش، ا لبته اراضى وسيعى مثال يک من قه يا حتى 

يى عسکر  ویيتى بجاى معاش عساکر قومى بيکى يا دو نسر از رؤساى قومى که عده

دارى عهد  رديد و اين همان رسم اق اع براى دولت  ماده خدمت داشتند. به  نها اع ا مى

قبل از مغول و سيور رال عهد مغول و تيول دوره تيمورى و صسوى بوده است. و دولت 

يى ازتيپ دولت هاى صسوى و نادر افشار بود، بنابر ماهيت و  شاه درانى که نمونه احمد

آ به  خصلت اجتماعى و اقتصادى خويش نمى توانست از  اين رسم برکنار باشد و  بعا

قبايلى که دولت را درتأمين امنيت و  رامش قلمرو امپراتورى و يا رؤساى اقوام و سران 

رسانيدند. اراضى وسيعى به عنوان جا ير  سرکوبى متمردين و يا فتوحات يارى مى

بخشيد.اراضى مربو  به سل ان و خاندان سل نتى( بنام خود استمالو  )تيول( مى

ران دولتى معاف ميکردند و از پرداخت ماليات و خراج و عوارض ديگر بمامو

  رديدند.  مى

از اسناديکه پويلزايى )عزيزالدين وکيلى( در مورد امالو و جايداد جداعلى خود، 

 يد که سردار  شاه به چاپ رسانيده، بر مى الدوله عهد احمد خان وکيل سردار عبدهللا

موصوف در قندهار در محال اررسان و ذاکر و دهله واروغ ونيش و رورو و خاکريز 

 باد امالو زيادى در ازاء خدمات  چنان در عالقه کوهدامن تگاب وسل انخيل جاللو هم

 ١٩نظامى خويش بنام خالصه وکيل الدوله متصرف بود. قسمتى از فرمان مؤرخ 

هجرى تيمورشاه درانى را عنوانى حکام و مستوفيان کابل و  ١١٨٧ایول سال  ربيف

ا راف کابل به عنوان امالو خالصه ا راف  ن در راب ه به يکصد و نود قلبه زمين 

 نکه حکام و عمال و  -اعوذباهلل تعالى، حکم همايون شد »کنيم: الدوله در اينجا نقل مى وکيل

وکيل ماليات حال و استقبال بلوکات داراى سعادت کيش )اعنى سرکار سرکاران 

ر هدايت ايام فرخنده هللا العزيز د الدوله العليته العاليه اعزه خان پوپلزايى( وکيل )عبدهللا

يک از منحرفان جاده اضمحالل را از محال  سرانجام  ليعه نوبهار سل نت هر
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سرانجامى به شاهراه اعتدال  ورد و از ور ه بال و شقاوت بموقف صلف و  شتى  بى

اليه بعرض اشرف بند ان  کشانيد و درينوقت که جناب عالى حضرت معالى منزلت معزى

جات و کل ملزومات و  ده رقم برقرار امالو زرخريد خالصهقيصر دربان معلى رساني

متصرفات او را در اشرف البالد )قندهار( مانده و دستاويز عوامل عمال سرکار پادشاهى 

در  نجاست و  لب رقم مجدد محتوى بر شرح و بس  نمود. بلزوم  ن ملزومات و تاميد 

ان پناه را مع وف به  ن  ن رسومات همت  سمان سير و خصلت  فتاب اثرشاهنشاه جه

نموديم تا در جميف احقاق عاليجناب امارت پناه ايالت دستگاه عظيم سپاه معالى صسات 

اليه رقم مجدد به نحو سابآ عنايت و مرحمت فرماميم و به ازدياد  مناقب  سمان معزى

تل سات خسروانه... قدر و مرتبه عاليه او را دوباره بياد بياوريم، ع يات عاليات 

دشاهانه را دايماآ شامل حال و کافى احوال مشاراليه دانسته و خبر به جهت انگيز اين پا

اعکاف اضعاف را با کثر جهات و ا راف بالد  يتى امتداد برسانيم، و جايداد زرخريد 

او را که به بلوکات توابعات دارالس نه کابل دارد و از قديم از جميف ماليه و ده يکه و 

و بيگار معاف مرفوع القلم بوده به صبغه تيول همه ساله او اع ا و يکه و سيورسات  پنج

جات او  عنايت فرماميم و ماليات مشخص موازى يکصد و نود قلبه زمين تخمين خالصه

را که براى کساف مواجب لشکر و خوراکه رازيان نصرت توأمان حال و استقبال دارد 

ون و قار يتى مداررسران شعارخاقان بقرار ماکان به نهج ارقام عوارف نظام شهريار  رد

هللا تعالى عليه و موافآ بارقام خورشيد ارتسام شاهنشاه  خلد مکان عليين  شيان رحمه

جات عاليجاه بلند  سليمان جاه ما که از لحاظات امالو زرخريد و مورثى و خالصه

و چهار دستگاه مذکور با يک حجر  احونه واقف قلعه قلندرخان در بلوو پمقان )پغمان( 

ق عه زمين کثيرایشجار و بارى و مخروبه قريب حصار شاهى با حقابه از نهر باغ 

اليه از قرار ضب  حساب  خانه  نچه به تيویت سرکار بند ان مومى نوروزى و باغ دولت

 و سرشته ديوان اعلى بدين موجب مقرر  شته اند: 

بابت ماليات ديوانى  هزار دينار از هزار و پنجصد تومان روپيه پخته و ده-نقد 

 اراضى  بى. 

 دو صد خروار و پنجاه و شش من از رقم  بى و للمى  -جنس  ندم 

 پنجا و سه خروار و بيست من.  -جو 

 چهل و شش خروار پنجا و پنج من و سى و دو استار  -جوارى 

 بيست خروار و چهل و پنج من و شصت و سه استار  -تربک خالص 



 379 ظهور افغانستان معاصر                                                        

 يست و هشت استار پانزده خروار و ب -مشنگ 

 يازده خروار و سى و چهار من و چهار استار  -شرشف 

 صد خروار و چهل و چهار من  -کاه 

 پنجاه خروار و شصت من و ده استار  -رشقه خشک 

 سى خروار و بيست من و سى استار  -شبدر خشک 

برويت شرح رقم مبارو م اع اشرف بحساب نقد و جنس مسصله فوق دخل 

رن دانسته قلم و قدرن در ساحات استمالو و صسحات مواجبات عاليجاه رجوع نکرده قد

اليه کوتاه دارند و مزاحم و متعرض ناظرين و مباشرين و زارعين و  سل نت پناه معزى

جات سل انى نباشد. عاليجاهان مستوفيان امالو  عمال اربابى امالو زرخريد و خالصه

ار ماکان در عهده یزمه اجراء شناسند خالصه رقم مبارو را در دفاتر خود ثبت و بقر

 (83« )هـ ١١٨٧شهر ربيف ایول سنه  ١٩فى 

توان ميزان  ها سردار متعلآ بوده است مى از روى اين سند که بيکى از جمله ده 

شاه و جانشيانش تعلآ داشته پى برد و  امالکى را که بسران اقوام و رجال متنسذ عهد احمد

ن کرد. اراضى اهدايى تنها به سران درانى و بزر ان از روى  ن ماليات  نرا تخمي

شاه و جانشينانش اختصاص نداشت، بلکه ساير رجال متنسذ محلى و  پشتون در عهد احمد

بزر ان  وايف و عشاير ديگر قزلباش و تاجيک وهزاره و اُزبک نيز از چنين امتيازاتى 

 شدند.  برخوردار مى

 رازين سال سل نتش، سه فرمان جدا انه  شاه درانى به پيروى از پدرش در تيمور

عنوانى الهداد بيگ تاجيک رزنوى و عشرت بيگ رزنوى و ميرشاه عالم رزنوى 

هجرى  ١١٨٦و ماه صسر  ١١٨٦رجب  ٢٩و  ١١٨٦محرم  ١١هاى   بالترتيب در تاريخ

الزمان در صسحات  صادر نموده است که جناب پوپلزايى در تاريخ تيمورشاه درانى و دره

 نها را نقل کرده است و اينک قسمتى از فرمان تيمورشاه عنوانى الهداد  ٢٥٦تا  ٢٥٣

 بيگ رزنوى: 

هوهللا تعالى، حکم همايون شد  نکه چون قبل ازين حسب ایرقام قضا نظام »

سل ان عليين  شيان انارهللا برهانه، عمده ایماثل و ایقران الهداد بيگ رزنيى برتبه 

بلوکات و مواضعات توابف از تاجيک و ايالت وهنود سرافراز وکالت رزنين در قصبه و 

هزار  يک زوج  ب و اراضى مزروع که چهل جريب است و مبلغ هست  باشد و موازى مى
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پانصد دينار تبريزى نقد و کاه بها به صبغه مدد معاش همه ساله در وجه او مقرر بوده  و 

و حاصل و محصول  ن را که اراضى مذکور را بمال و رجال خود  باد و مزروع 

صرف معيشت خود نمايد.درينوقت بعرض عاکسان سده سنيه اعلى رسانيده استدعاى 

امضاى رقم مبارو نمود. لذا عرض و استدعاى او را مقرون با نجاح و از ابتداى هذا 

سنه تخاقوميل سال مرغ و سنوات بعد سال بسال عاليقدر الهداد بيگ مشاراليه را بدستور 

ه وکالت رعاياى الکاى رزنين و توابف سرافراز فرموديم که هرچه از رعاياى سابآ برتب

رزنين و در قصبه و بلوکات و موضعات و توابف از تاجيک و ايالت هند و در تحت 

عاليقدر مشراليه بود چنانچه بايد و شايد به لوازم امر مذبور و مراسم ثسيل مذکور قيام 

ت رعايا و برايا و رفاهيت ايشان و تقديم خدمات و داشته در سرپرستى و دیلت و استمال

جات  مهمات ديوانى پرداخته متوجه کل رعاياى تحت خود بوده باشد که در حين حواله

وجوهات و تحميالت و ريره احویت بهر کس موافآ حآ و حساب رسد رسيده از اداى 

قف نشود. و  ى و ستم شريکى وا حآ و رسد حسابى خود بر يد و درباره احدى زياده

هر ونه حواله وجوهات که در  نجا داد و ستد ميشود سياهه و سر رشته  نرا حسب الواقف 

نگاه دارد که حيف و ميل واقف نشود. هر اه احدى خواسته باشد که احياناآ جبر و زيادتى 

خان امين و اربابان و ريره را به هيچوجه برعاياى تحت او  نمايد مانف شود و ولى محمد

باشد و يک زوج  ب و اراضى مزروعى که چهل جريب است و مبلغ هست هزار و دخل ن

پانصد دينار تبريزى نقد و کاه بها را بصبغه مدد معاش شرح رقم سل ان جنت مکان در 

وجه عاليقدر الهداد بيک شسقت و مرحمت نموديم ... واحدى را به ماليه يک زوج 

عهده ن عظام صورت رقم را ثبت و دروفيااراضى مذکور دخلى و رجوعى نباشد... مست

 ( 84)« ق ١١٨٦محرم سنه  ١١تاريخ  ناسند فىش

 

 اشکال مالکیت زمین درامپراتورى درانى : 

در دوره احمدشاه و جانشينانش اشکال زميندارى از قبيل امالو خالصه )شاهى( 

امالو ، امالو دولتى ، امالو تيول يا جا ير ، امالو اربابى ، امالو کوچک دهقانى، 

وقسى يا موقوفات ، و امالو مشاع و علسچرهاى عمومى در سراسر امپراتورى درانى 

 وجود داشت. 

اين امالو متعلآ به شاه و وليعهد و ديگر افراد  امالک سلطنتى )یا خالصه(: -١

  مد.  خاندان سل نت بود که معموی از مرروبترين و حاصلخيزترين امالو بشمار مى
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شاه بابا رسم دادن تيول و جا ير را همچنان براى سران  حمدا امالک تیول :- ٢

قبايل و رجال متنسذ دربار رعايت مينمود و بالوسيله هم در توسعه و استحکام قلمرو 

امپراتورى از نيروى نظامى  نان استساده ميکرد و نيز احکام شريعت را درمورد مالکيت 

)ياجا ير( را شاه ضمن فرمانى  خصوصى افراد احترام و رعايت مينمود. اراضى تيول

کرد تا از ماليات  ن زمين، حقوق و  بيکى از رجال و سران قبايل بدان جهت اهدا مى

راتبه خود را بگيرد و مازاد  ن را بخزانه دولت ارسال کنند. ولى تيولداران چندين برابر 

ولتى تحويل  رفتند و بدون  نکه دينارى بخزانه د حقوق خود را از رعاياى ملک تيول مى

بدهند، همه  نرا در راه تجمل و ارضاى خواهشات خود و اعضاى فاميل خود بکار 

 بردند.  مى

هاى  اين امالو در ملکيت اشراف ، مالکان شهرنشين، خان امالک اربابى : -٣

آ از مجراهاى مختلف، از  ريآ خريدن به خمس  قبايل و روحانيون بزرگ بود و رالبا

شان  مده بود. در  ذشته يا ملک  زور و تهديد و ريره بچنگ ارزش واقعى، يا رصب و

دهقانان خرده مالک بود يا زمين متعلآ به وقف و يا زمين مشاع متعلآ به قبيله و عشيره 

 يا زمين خالصه و تيول و امثال  ن. 

شکل ديگر ملکيت، واحدهاى کوچک دهقانى يا  امالک دهقانان خرده مالک:-٤

 خرده مالکى بود. 

تغيير  هاى متمادى تاريخ کشور، با اسلوب کار يکنواخت و بى واحدها  ى سده اين

هاى کوچک ملکى خود تنها يا به همراه چند دهقان مزدور، اقتصاد  بروى ق عه زمين

کردند و با قبول   بيعى )خود مصرفى( و صنايف خودکسايتى خانگى خود را اداره مى

وسي د و تسليم مرعوبانه به شاه و واليان و خان و مال  دربست و بال چون و چراى سل ه

هاى همسايه که از  نها چشم حمايت و تامين امنيت   حکام و نسقچيان و اربابان و خان

 شدند.  ها و رنجها را متحمل مى ها، اقسام خست ها و پيشکش داشتند با پرداختن انواع ماليات

برد که به نوبه خود  وسرانجام بايد از امالو موقوفه نام -امالک موقوفه  -٥

ها ومراتف فراوانى را در ا راف و اکناف شهرهاى بزرگ و  اراضى مزروعى و باغ

 رفت و وقف مساجد ومشاهد و مراقد و مزارات اولياء و مدارس  عمده کشور در برمى

دينى و ريره شده بود و تحت نظارت روحانيون و متوليان اوقاف قرار داشت. روشن 

ها،  ها، دکان ه بر امالو روستايى، مستغالت شهرى، خانهاست که موقوفه عالو

 ها و ريره.  خانه کاروانسراها، چاى
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شکل ديگر ملک، امالو مشاع رير مسروز و عمومى متعلآ  -امالک مشاع  -٦

هاى  بيعى  ها و جنگل به قبايل و ياروستاهاى خرده مالکى بود که ارلب مرتف و چرا اه

لآ داشت. و چه بسا که ثروتمندان و زورمندان اين امالو بود و به همه مردم روستا تع

خود ميکردند و براى  ن سند و دستاويز « رقبات»را از خود ساخته يا  نرا وارد 

 رفت و ق عات   ذاشتند. را نيز در بر مى بر سر  ن مى« کاله شرعى»ساختد و  مى

 (85 ورد.) معتبرى از مالکيت را در جامعه سنتى ما بوجود مى

بابان فيودال و مالکان بزرگ، توس  خانان کوچک و ناظران و پيشکاران خود ار

آ  آ و عرفا و يا توس  محصالن و ضاب ان و نسقچيان دولتى، دهقانان را که ا رچه شرعا

شدند ولى در واقف افرادى وابسته به زمين بودند، از  ريآ اخذ بهره   زاد شمرده مى

کندند. به عالوه دهقانان خود  ام معنى پوست مىمالکانه و عوارض  ونا ون ديگر به تم

هاى دينى مانند عشر و زکوه و خمس به روحانيون موظف  را به پرداخت ماليات

 ور که قرنها و قرنها ب ول انجاميد و  ديدند. اين سرنوشتى بود سراپا درد لود و رنج مى

کشت.  اشت، مىجوهر  غيان و اميد و پويايى را در انسان شوربختى که دهقان نام د

ها مقدر اوست و از دايره تقدير نميتوان  ها بناچار با قبول اين باور که همه اين دهقان

 کشيدند.  بيرون جهيد، خموشانه بار سنگين زند ى را بر دوش مى

جنگ وکشمکش ولشکرکشى ها وپادشاه  ردشى هاورارت وکشتار همراه 

و  اعون و حصبه و ريره خرمن باقح ى هرچند اهى و شيوع امراض همه جا ير و با 

کرد. اين منظره دايمى و تغييرناپذير بود. ا ر  هستى اين دهقانان را با داس مرگ درو مى

 رفت، توليد  توليد کشاورزى، اعم از زراعت و دامدارى، در عرصه قبيله و ده انجام مى

تى، ورى که رشته مهم ديگر فيودالى در کشور بود، در کار اههاى صنايف دس پيشه

هاى شهرى و روستايى بوسيله زنان زحمتکش کشور انجام  ورى، خانه دکانهاى پيشه

يافت و اقسام محصویت )که نمودار يک تکامل بسيار  وینى مد نيست بود( به  مى

ها نه تنها در بازارهاى داخلى، بلکه در بازارهاى خارجى  خصوص منسوجات و فرش

  نيز خريداران و مشتريان فراوان داشت.

ور و  ها مرکز اين اصناف پيشه هاى سربسته و ذرها و رسته بازارها و بازارچه

آ در  کاسب وعرصه پرجوش فعاليت هاى توليدى و توزيعى بود. ولى اين بازارها رالبا

کردند و شراي  براى پيدايش بازار واحد در س ف ملى  مقياس محلى و محدود عمل مى

دايمى، بازارهاى موسمى، يعنى جمعه بازارها،  هنوز وجود نداشت. عالوه بر بازارهاى

 رديد و يا بدنبال  دو شنبه بازارها، چهارشنبه بازارها نيز در همه جا تشکيل مى
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 مدکه هستى خود را از  هاى دايمى بزرگ و کوچک، اردو بازارهاى بوجود مى اردوکشى

يم جنگى تبادله منشاء نيستى پراکن جنگ و خونريزى تأمين ميکرد.در اين بازارها، رنا

 رسيد.   رديد و بسروش مى مى

شاه نتوانست يک اقتصاد  احمد» نويسد که  مى« وى. ريگوريان» فرهنگ از قول

شهرى نيرومند خارج از نسوذ قبايل ايجاد کند. با اينکه در اينکار مساعى زيادى بکار 

حمايت از  برد. مثل بناى شهر جديد قندهار، نوسازى شهر کابل، ساختمان تا شقرران،

معماران و تاجران و تشويآ اهل حرفه به مهاجرت از هند به افغانستان. اما اينها کافى 

نبود. زيرا وى در منگنه تضاد دشوارى  ير مده بودکه نميتوانست خود را از  ن رهايى 

بخشد. براى دوام قدرت و تقويه سل نت به حمايت عشاير بزرگ افغان ضرورت داشت، 

کرد تا يک دولت متمرکز و قوى  منافف دور رس سل نت ايجاب مىاما در حين حال 

« تشکيل شود که مثل دولت ايران بر قبايل حکومت کند. نه اينکه  له دست  نها باشد.

(86 ) 

شاه و در نتيجه فتوحات بشکل  ال و نقره و  اما ثروتى که در عصر احمد

ت خود مردم ما نبود و جواهرات و ريره بکشور وارد  رديد، چون محصول کار و زحم

نه همکاران شاه که قسمت اعظم اين ثروت را در دست داشتند روش اقتصادى و 

 ذارى را بلد بودند،  نها بيشتر اين وجوه را در خريدارى زمين و باغ بکار  سرمايه

کردند، به  بردند و يا در نزد هندوانى که در قندهار و کابل وظيسه صرافى اجرا مى مى

اشتند. هندوان مذکور که بيشترشان شکار پورى و پنجابى بودند، مساد وجوه وديعه مى  ذ

دادند و در  نجا سرمايه  ذارى  مذکور و بعضاآ حتى اصل  ن را بخارج انتقال مى

 ( 87کردند.) مى

 منابع عایداتى دولت درانى : 

بنا بگسته السنستون مورخ انگليسى، منبف بزرگ عوايد دولت درانى ماليات زمين 

شود. اين ماليات از روى ماهيت زمين  بود که مقدارمعينى از محصویت  ن  رفته مى

کرد و در ویيات مختلف  )ازروى چگونگى  بياريو حاصلخيزى  ن( از هم تساوت مى

هاى  ن مختلف بود. بعضى از اقوام پشتون و هم  نهايکه در منا آ دور دست قرار  اندازه

ار نميگرفتند و صرف ساینه مبلغ معينى بدولت داشتند، تحت اينگونه ماليات قر

 ( 88پرداختند. ) مى
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اندازه ماليات زمين را احمدشاه درانى تعيين کرده بود وبنابراين در عهد 

جانشينانش همان وريکه اراضى تيول را نميشد ازسر بخشش و اهداء نمود، در ميزان 

محقآ « راولينسن»از قول ( ميرمحمد صديآ فرهنگ 89ماليات نيز تغييرى وارد نشد. )

احمد شاه ماليه اراضى خشکابه را در قندهار و منا آ مجاور  ن » نويسد: انگليسى مى

ها تخسيف داد در حاليکه ماليات مذکور براى دهقانان ريرپشتون افزوده  براى درانى

شان را بپردازند. عالوه بر  ن وظيسه   رديد و اينها مجبور بودند تا يک دهم حاصل

ل ماليات مردم ريرپشتون، به خوانين درانى سپرده شد. اين امر نسوذ فيوداین تحصي

مذکور را باز هم بای برد و به  نها موقف داد تا بتدريف امالو دهقانان ريرپشتون را 

 ( 90« )تملک کنند.

شاه ميزيسته،  بر دو نکته از اين روايت راولينسن که يک قرن بعد از عهد احمد

 نيم: ک اندکى مکث مى

اول اينکه پرداختن عشر محصول اراضى به عنوان ماليات دولت يک نهاد 

شاه بابا از جمله حقوق  شرعى و اسالمى است و هزار و يکصد و پنجاه سال قبل از احمد

شرعى دولت شناخته شده است. و اينکه  سته شده که ماليات دهقانان ريرپشتون افزوده 

شاه درانى افزايش  ناچيز )عشر( از جانب دولت احمدشده، نميدانم در کجاى اين ماليات 

بعمل  مده است. بايد توجه داشت که راولينسن در عين حاليکه يک محقآ بود از 

انگليس نيز بود. برخالف « انداز و حکومت کن  تسرقه»  رفداران پروپاقرص سياست 

ه  دولت درانی نظر راولينسن، السنستون محقآ انگليسی به صراحت ميگويد که تاجيکان ب

تاجیکان به درانیان بسیار نزدیک اند. نه تا جیکان ونه »ماليه نميدادند. ومينويسد: 

را به « فقیران»همسایه گان به درانیان مالیه میدهند ونه هم به حدی که یوسفزیان

اجبار به خدمت میگمارند درحق اینان استخفاف میشود. ایشان با درانیان برابر شمرده 

لی برتری جوئی درانیان براساس اصل ونسب وهمت والست، نه آنکه نمیشوند، و

 ( 91«)امتیازات حقوقی بجویند.

آ به سه کتکورى يعنى  در دوران احمد شاه و جانشيان او ماليات اراضى عمدتا

يکه مروج بوده و اين رسم بنا بر نوعيت و موقعيت زمين از لحاظ  يکه، و ده يکه، پنج سه

ت  بيارى اراضى توس  نهر و يا کاريز و يا  ب چشمه و باران موجوديت  ب و امکانا

بندى  ها ماليات اراضى درجه کرده و بنابرين خصوصيت درهر ویيت از هم تساوت مى

  رديد.  مى
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شاه صرف به خوانين و سران درانى   ورى ماليات در قلمرو احمد ثانياآ جمف

م سران درانى هم براى اختصاص نداشت و هر اه چنين فرض شود، شايد حتى تما

 ورى ماليات تمام نواحى قلمرو امپراتورى سدوزايى کسايت نميکرد. واقعيت اين  جمف

وجود داشت و حاکم يا والى  ن ویيت « ثالثات»است که در هر ویيت اداره مالياتى بنام 

داد.  ماليات قلمرو خود را به اشخاص متسذ و سرشناس محل يا حاکم محلى به اجاره مى

 ورى ماليات از اراضى  پس اين اشخاص از جانب خود افراد ديگرى را مامور جمفس

آ در چنين شراي ى مبلغى يا مقدارى ماليات نقدى  دارى خويش مى تحت اجاره نمودند.  بعا

تر از اصل ماليات معينه از دهقانان به عنوان سيورسات و پيشکش و  و جنسى اضافه

بود که از عهد مغول باقيمانده بود و در دوره   رفتند و اين رسمى عوارض ديگر مى

 ورى ماليات پنداشته  تيموريان و صسويان و بابريان هند شيوه معمول و مسل  جمف

 رديد. تيمورشاه  شاه و تيمورشاه درانى نيز رعايت مى شد. و در عهد سل نت احمد مى

خان  محمد هجرى دو فرمان جدا انه عنوانى ١٢٠٤هجرى و  ١١٩٩درانى در سالهاى 

خان هزاره راحاکم بایستقالل و  هزاره والى هرات صادر نموده که در  نها محمد

 (92 ورى ماليات تون و  بس و کاخک و کيلک وجنبابذ نموده بود. ) دار جمف اختيار

نه تنها اهداى اراضى به سران قبايل و متنسذين محلى، در دولت درانى مرسوم  

 رديد. براى اثبات موضوع  الياتى نيز شامل حالشان مىهاى م بود بلکه اع اى معافيت

کنيم.  رچه اين  اندازد نقل مى اينک متن يکى از اسنادى را که به اين موضوع روشنى مى

سند به دوره زمانشاه تعلآ دارد، اما امتيازاتى که در  ن مذکور است شايد از عهد 

 احمدشاه بابا برقرار شده باشد. 

کى  خان بره شاه زمان به ميرزايى هللا خان وزير اعظم تمتن فرمان سردار رحم

ایمر  حسب»خان لو رى رميس اقوام رلجايى لو ر و ا راف کابل:  هللا پدر نايب امين

خان ناب الحکومه رلجايى  اشرف اعلى، حکم شد  نکه عاليجاه رفيف جايگاه ميرزايى

يجاه رفيف جايگاه مقرب الخاقان بتوجهات خا ر عالى اميدوار بوده بداند که در اينوقت عال

خان( سرکار اشرف بعرض اعلى رسانيد که  خان درانى وکياللدوله )پسرشاه ولى علم

باشد و  اهى  موازى يک ق عه باغ در دکو ملکى )کوهدامن( دارد که جمف افغانى مى

ایمر اعلى هم در دست دارد معمول داشته ماليه از او  ماليه نداده است. چنانچه حسب

ایول سنه  عهده شناسند. تحرير فى شهر جمادىايند. در اين باب تاکيددانسته در البه ننمم

 ( 93.« )هجرى  ١٢١٥
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نويسد که: معموی ماليات زمين را   ورى ماليات مى السنستون در مورد نحوه، جمف

کرد و در برخى حایت ريش سسيد قوم  ن را   ورى مى ملک يا ارباب قريه جمف

نمود و اما بصورت عمومى حکام و واليان، ماليات من قه  دولت تاديه مى ورى و ب جمف

 رفتند و بعد ماليات من قه تحت نسوذ خود را به مستاجرين  خود را از دولت به اجاره مى

دادند. حکام مکلف بودند تا در سال يکبار حساب خود  ديگرى )اربابان و کدخدايان( مى

قبل از  نکه تاميد پادشاه در مورد ميزان  را با حکومت مرکزى تصسيه نمايند و

شد، چندين مامور ديگر موضوع بدهکارى حکام و مستاجرين  شان  رفته مى ماليات

جات و بروات را که عنوانى   ذرانيدند. مصارف رسمى و حواله ماليات را از نظر مى

نده يا به دادند و سپس مبلغ باقيما حکام در  ول سال از مرکز صادر شده بود، مجرا مى 

 رديد و يا اينکه نزد حکام مستاجر باقى ميماند تا حواله و  خزانه ارسال و تحويل مى

ها  بروات ديگرى عنوانى  نها صادر  ردد و مورد اجرا قرار  يرد.  اهى چنين برات

 ورى ماليات  شد که بایى دولت پول قرض داشتند. در دوران جمف براى افرادى داده مى

خزانه يا افراد از  رف حکام و عمال اواختالس زياد صورت  و پرداخت  ن به

شد نيز به اجاره   رفت. عوايد محالت کوچک که از  رف سرداران نظامى اداره مى مى

هاى  شد.منابف ديگر عايداتى عبارت بود از محصول  مرکى، محصول زمين داده مى

يداتى کوچک ديگر. دولتى، محصول جرايم، محصول ضرابخانه، و تعدادى از اقالم عا

شد که درمواقف  البته جواهرات تنها منبف بزرگ عايدات سل نتى شمرده مى

 ٣٠بسيارضرورى از ن استساده مى  رديد.درهرحال مجموع عايدات دولت به سه کرور)

 مليون( ميرسيد. 

بزر ترين مصرف دولت معاشاتى بود که براى لشکر و اهل دربار و خانواده 

شد. در مقايسه با مصارف اردو، البته اين مصارف کم  پرداخته مىسل نتى و روحانيون 

 رفت . و اما براى  بود، زيرا از برکت تيول و جا ير، معاش کمترى به  نها تعلآ مى

 رديد و  شد و يا بایى حکام و واليان برات و حواله صادر مى تيول داده مى روحانيون يا

ى قشر روحانى به تناسب مامورين ملکى پول و شد. برا يا اينکه از خزانه پول تاديه مى

شد. البته مصارف تمام مامورين ملکى ساینه به نيم کرور)پنج  معاش زيادترى داده مى

 ( 94مليون( ميرسيد. )

کرور بيشتر  توان  ست که معاش و مصارف روحانيون ساینه از نيم از اين جا مى

 ٣١شاه را در حدود  عهد احمد بوده است.مرحوم ربار مجموع ماليات نقدى و جنسى

مليون روپيه قلمداد کرده که دو ثلث  ن بمصرف امور نظامى و ملکى و يک ثلث  ن 
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مليون  ٣٠(  نداسنگه اين رقم را مانند السنستون سه کرور )معادل 95شد. ) انداز مى پس

 (96کند. ) يا دو نيم مليون پوند استرلنگ( تخمين مى

ر قلمرو درانى برقرار بود تجارت بين شهرها بر اساس امنيتى که در سرتاس

آبين  بوسيله کاروانهاى اشتر و اسپ و قا ر رونآ خوبى داشت . تجارت خارجى عمدتا

دهلى و بخارا و فارس از  ريآ قندهار و يا کابل توس  هندوها و ارمنيها و سودا ران 

 شکارپورى صورت ميگرفت .

وجه   رديد به هيچ از رعايا اخذ مى هاى که در دوران سل نت درانى انواع ماليات

شد. البته  بيشتر از مقدار مالياتى نبود که در عهد نادر افشار از مردم کشور اخذ مى

شاه معتقد بود که با مردم خود افغانستان حتى المقدور کمک و مساعدت شود.  احمد

 ورى  چنانکه مالياتى که از صسحات شمال افغانستان چون بلخ و ق غن و بدخشان جمف

کرد و دولت از  ريآ  شد، براى مصارف دولتى و معاشات ملکى کسايت نمى مى

نمود. از مردم قندهار و زابل و هرات و کابل بدين دليل که  سبسايدى  ن را جبران مى

شد ولى از منا آ و ویيات  نمودند ماليات کمترى اخذ مى نيروى جنگى بيشتر تأمين مى

نجاب و سند و شکارپور و ريره پول بيشترى از  ريآ شمال رربى هند، از کشمير و پ

  رديد.   ورى مى ها جمف وضف ماليات

 

 انواع مالیات در دولت درانى :

پروفيسر  انگوفسکى دانشمند روسى و عضو اکادمى علوم مسکو در اين مورد 

تحقيآ بسيار مسيد و ممتعى انجام داده که با موضوع تحت م العه ما ارتبا  مناسب و 

 وريم: بقول او يکى از اقالم عمده عايداتى   ستنى دارد و ما فشرده  ن را در اينجا مىنا

دولت سدوزايى، ماليات زمين بود. ا رچه بسيارى قبايل از پرداخت ماليات زمين بخا ر 

خدمات نظامى خويش و همچنان صاحبان جايگير )تيولداران( و اراضى وقسى از ماليات 

 ها مکلف به پرداخت ماليه بودند.  لکيتمعاف بودند، مگر ساير م

)سل نتى( و « خالصه»هاى  دارى عبارت بود از زمين اشکال عمده زمين

هاى مالکين خصوصى،  هاى شخصى )زمين )دولتى( و همچنان زمين« هاى ديوان زمين»

 ورى ماليه  ن  هاى قبايل( بود که در جمف هاى جماعات روستايى و قسماآ زمين زمين

مسموليت داشت. معموی اندازه ماليه از نيم و « مامور ثالثات»ور دولت بنام يکنسر مام

 رفت که البته نظر به شراي  محل، نوعيت  يک سوم تا يک پنجم حاصالت را در بر مى
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کرد. مثال  زمين ) بى، للمى، کاريزى، نو باد، خشکابه، بلند به و ريره( از هم فرق مى

شد، پس نورم ماليه از يک سوم  يا  بيارى نه مىا ر زمين از  ب جارى کانال و در

شاه در لغمان  يافت. در اواخر حکمروايى تيمور )ثالثات( به يک پنجم )پنجيک( تقليل مى

شد  هاى زراعتى يک بر چار )يک چهارم( الى يک بر دو )نصسه( ماليه اخذ مى از زمين

 رديد. در برخى  مىو در من قه پشاور از يک سوم الى سه چهارم محصول ماليه اخذ 

نواحى بجاى ماليه جنسى، ماليه نقدى اخذميشد. چنانکه در من قه کامان پشاور که داراى 

هزار روپيه يعنى از هرخانواده  ٦٠هزار خانواده تاجيک بوده ساینه  نسوس ده الى دوازده

  رديد. از پنج الى شش روپيه ماليه اخذ مى

الى نصف  ٣زراعتى از يک بر  هاى در عصر شاه شجاع در باجور از زمين

حاصالت و در من قه کابل حتى دو سوم حاصالت را که تا اندازه زياد از معيار قانونى 

شد. و  هاى للمى معموی ماليه جنسى  رفته مى شد. از زمين ماليات بلندتر بود اخذ مى

آ تا يک پنجم حاصالت ميرسيد. مال يات معيار  ن يک دهم حاصالت )عشر( بود ولى بعضا

هاى که در مالکيت جماعات روستايى قرار داشت بعد از  نکه حاصل   جنسى از زمين

 مد، اخذ مى  رديد. مامور ماليه، مقدار  ندم بدست  مده را تعيين و  بشکل خرمن در مى

شد، در اينصورت  کرد.ا ر ماليه بشکل پولى  رفته مى حآ دولت را محاسبه و وضف مى

بود. ماليه  ميزان پول ماليه بسته به حاصل خيزى زمين مى شد. باساس جريب محاسبه مى

آ ماليه از مالک هر نهر با در نظر داشت حاصالت  از  ب نيز  رفته مى  شد. بعضا

متوس  زمين اخذ مى  رديد. ا ر نهر يا کانال بواس ه دولت تمديد مى  رديد در 

 رديد. مالکين  د وضف مىش که از اين کانال  بيارى مى  نصورت ماليه از هر ق عه زمينى

پرداختند که مقدار  ن معموی متعلآ به مساحت باغ و  ها، تاکستانها، ماليه پولى مى باغ

آ از درخت مثمر و هر اصله تاو ب ور جدا انه  رفته مى تاکستان مى شد.  بود. بعضا

شدند تا بخزانه  عالوه از ماليه زمين دارى، در عصر شاهان درانى، اهالى مکل ف مى

هاى مختلف به عهده داشته باشند.  هاى ديگر را بنام دولت يک سلسله تاديات و پرداخت

(97) 

ماليه دود )خانه دود( تا جاميکه معلوم است اين نوع ماليه در ویيت قندهار 

هاى مواشى اخذ  روپيه بود. ماليه سر له )يا مواشى( که بشکل جنس از  له ٢خانواده  فى

ها نيز   ورى پولى، از مدرو استساده از چرا اه از يکنوع جمف رديد، بعضاآ عالوه  مى

  ياد مى  رديد. ماليه  سياب، معموی بشکل جنسى نيم« جاه پولى»وجود داشت که بنام 

خروار )يا چهل سير(  ندم در سال تعيين  رديده بود.سيورسات، يکنوع تاديات جنسى 
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صورت ميگرفت. ماليه به مخصوص از  رف اهالى به منظور تامين مصارف نظامى 

شد.تاديات بمنظور  شکل جنسى ) ندم يا ساير حبوبات( براى معاش ميراب ها پرداخته مى

 رفت  تأمين معاش قريه دارها يا کالنتر ده که از  رف اهالى همان قريه بايد صورت مى

هاى محل از  رف اهالى مربو   ن مقدار معين پول داده  بمنظور تاديه معاش قاضى

الذکر اهالى مکلف بودند که حين هدايت  هاى فوق د. عالوه بر ماليه و پرداختش مى

هاى ديگرى از قبيل کار رايگان )بيگار(  هاى حاکم وقت براى اجراى مکلسيت قدرت

ها، کندن و  ها، پل حاضر شوند و در ساختمان و ترميم قصرها و حصارها، سرو

ن اهالى مکلف بودند تا در عين سسر ها و ريره اشتراو ورزند. همچنا پاکسازى کانال

ها( حيوانات چون اسپ، قا ر و ريره را جهت  مامورين شاهى و پوسته رسانها )دا ى

شان ب ور رايگان در اختيار  نها بگذارند. تمام اهالى ريرمسلمان ماليه سرانه  حمل و نقل

پولى و   ورى هاى فوق يک تعداد جمف پرداختند. عالوه بر پرداخت مى« جزيه»بنام 

 رفت که اندازه  ن را نه شريعت و نه  صورت مى« عوارض»يا « ابواب»جنسى بنام 

نمود. قسمت زياد اين عوارض را دهقانان به  قانون، بلکه عرف و رواج محلى تعيين مى

 اربابان محلى و مامورين دولتى ميپرداختند. 

د. مقدار  ن نظر  ردي کاران در شهرها بشکل پولى و جنسى اخذ مى ماليه از کسبه

نمود. ب ور مثال در کشمير مقدار ماليه تا يک  به نوع و کيسيت محصول توليد تغيير مى

وران حتى يک دستمال را هم بدون تاپه  بر پنج حصه ارزش  ن ميرسد. در کشمير پيشه

نمود،  روپيه اخذ مى ٣٠٠٠مخصوص حاکم محل )مامور مسمول( که ساینه از ايشان 

) زمه « مير شب » وران يک مقدار پول به نسف  نستند از تاجران و پيشهتوا فروخته نمى

 شد.   ورى مى )مستشين مذهبى( جمف« محتسب»يا چوکيدار( و 

وران عالوه بر  در کابل، پشاور، قندهار و بعضى شهرهاى ديگر، تاجران و پيشه

داشتند. « و بازارارد» العاده ديگر بنام  هاى فوق الذکر، يک نوع مکلسيت هاى فوق پرداخت

بدين معنى که در جريان سسر شاه و درباريانش از يک شهر به شهر ديگر بايد يکمقدار 

 رفت.  رچه اين  پرداختند. موعد همچو سسرهامعموی ساینه يکماه را در بر مى پول مى

شداما بجيب درباريان و کالنترهاى   کاران پرداخته مى وران و کسبه پول ازجانب پيشه

 شدند.  کاران مى افتاد. البته بازر انان از اين ناحيه کمتر متضرر مى کسبه اصناف

معادن متعلآ بدولت بود. و استخراخ نمک معموی در يکسال براى بازر انان 

شد.  نها به خزانه دولت به اندازه يک پنجم مساد خويش را  وران به اجاره داده مى وپيشه

يک « راهدارى»و «  مرکى» رديد. در مدهاى  مى پنجيک( ياد»دادند که بنام  ماليه مى
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تا  ٢داد. ب ور معمول حجم اين ماليه به اندازه  قسمت عمده عوايد دولتى را تشکيل مى

پنج درصد ارزش کایها بود. اما بعضاآ حکمرانان ویيات اين مقدار را تا پنج درصد بای 

آ در وقت  رفتن ماليه کایيى ارزش کای  مى مد نظر  رفته نميشد، بلکه نظر بردند. بعضا

 رديد. ماليه  به نوع حيوانات باربر )شتر، اسپ، قا ر، مرکب و ريره( ماليه اخذ مى

 مرکى بار سنگين بر دوش تاجران بود. زيرا  نها نه تنها در محل فروش کایها، بلکه 

مير بعد از پرداختند. ب ور مثال، بين جمو و کش بار ماليه مى در راه حمل و نقل  ن چندين

ها   رفت. پول راهدارى  ورى ماليه از محصول صورت مى هر ده الى دوازده ميل، جمف

کردند پول بيشترى  داران تا اندازه  خر کوشش مى ترتيب اجاره شد. بدين به اجازه داده مى

شد.  هاى مختلف يک اندازه پول  رفته مى اخذ نمايند. عالوتاآ از تاجران و مسافرين بنام

شد، بايد يک روپيه از فى نسر بنام چرارى )مصرف  هر کسى که داخل شهر کابل مىمثال 

 رديد و همچنان حين   رفت( اخذ مى تنوير شهر که بواس ه شمف و تيل خاو صورت مى

پرداختند. عوايد خزانه از مدرو  مرکات و  عبور از دريا، بايد هر نسر يک روپيه مى

ل مثال در کشمير تنها از يک نوع کای )تبتى( در راهدارى وجوه قابل مالحظه بود. ب و

ايکه از تاجران  رفته   مد. در اواخر قرن هژده، ماليه حدود يکهزار روپيه عايد بدست مى

 شد.  لک روپيه به خزانه دولت عايد مى ٧تا  ٦شد، ساینه از  مى

حکمرانان ویيات بنوبه خويش ماليات محالت تحت سل ه خويش را به 

دادند و اين اجاره داران ماليه محل باز هم به تعداد ديگر  ران کوچک به اجاره مىدا اجاره

 ورى  شدند. و خودشان نزد حکمران ویيت مسموول جمف دارهاى ماليه تقسيم مى از اجاره

شد که در  ن مقدار و معياد و  داران ماليه، قرارداد عقد مى ماندند. با اجاره ماليه باقى مى

 رديد، مجموع مبلغ قابل  شد مشخص مى  ورى مى بايد از  ن ماليه جمف حدود محالتى که

تر محل مبلغ  دار يا کالن شد و سپس قريه ماليه هر محل اول بين دهات شامل  ن تقسيم مى

 ورى کرده و به  نمود که بعداآ خودش  نرا جمف ماليه دهى را به هر خانوار تقسيم مى

 نمود.  ىدار و مامورين دولت تسليم م  اجاره

دار  ن،  نرا با نظر داشت  شد، اجاره ايکه از دهقانان بشکل جنسى  رفته مى ماليه

کرد. از  نسف شخصى خويش بسروش رسانده پول معين قرار داد را بدولت تسليم مى

شد و متباقى   ورى شده، مقدار  ن براى جبران مصارف محلى داده مى مجموع ماليه جمف

 ى  رديد. به حکمران ویيت تحويل م

 زارش حسابى عوايدمالى و « ديوان عالى»حکمران ویيت همه ساله به 

مصارف ادارى ویيت را بشمول مصارف اعاشه و اباته ق عات نظامى و ريره ارسال 
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داشت. با اين  زارش مبلغى که بايد در خزانه دولتى داخل شود نيز ارسال ميگرديد.  مى

شد. نظر به  عالى بمالحظه شد شاه رسانيده مى  زارش حکمرانان بعد از بررسى ديوان

 رفت.  هاى زيادى صورت مى  ورى ماليه خودسرى مالحظه اسناد همان وقت در جمف

داران تا حد امکان مى کوشيدند که از اتباع و اهالى کشور هرچه بيشتر  مامورين و اجاره

ردد. همه اينها منجر ماليه اخذ نمايند تا جيب و شکم خودشان بيشتر از خزانه دولت پر  

ها و   رديد. اکثراآحاکم کاران و اقشار پامين تاجران مى به استثمار سنگين دهقانان، کسبه

کردند. قرار   ى را حواله مى مامورين موسسات مالى نظر به لزوم ديد خويش ماليه عالوه

 هاى اضافى و خود سرانه در عصر شاه معلوم در ویيت کابل مجموع اين نوع ماليه

 ورى ماليه در  محمود به دو صد هزار روپيه در سال ميرسيد. کسيکه مسموول جمف

 ورى  توانست جمف هاى نظامى قرار داشته و بزور  نچه مى دهات بود، در رأس  روپ

 رديد، همانا مقاومت  نمود. يگانه امريکه مانف اضافه ستانى بيشتر  نها مى کند، جمف مى

آ در مقابل  شد.  شان وانمود مى مردم بود که بعضا

 ورى ماليه ساینه بيشتر مشابهت بغارت  شاه درانى جمف در پنجاب در زمان احمد

آ اقوام اقليت هاى  ن خود را خوشبخت  مردم داشت. اهالى ویيات شمال رربى مخصوصا

شد.  کردند که ا ر ماليه از نزدشان نظر به معيار قانونى دو چند  رفته مى احساس مى

علت قيام مرهته ها محکوم به پرداخت ماليه  زاف شده بودند( خودسرى در )ظاهراآ به 

 ورى ماليه و سوءاستساده درين مورد سبب تضعيف ارتبا  ویيات و محالت با  جمف

قدرت مرکزى و عدم تساوى دريافت معاش ماهوار مامورين دولتى ميگرديد که به 

توانست ترتيب شود. سوء اينصورت بر ورد دقيآ عوايد و مصارف مالى دولت نمي

 رفت. مسوولين اين  استساده زياد در تصسيه حساب با خزانه مرکزى صورت مى

شان با  شد با استساده از ارتبا  شان مستند هم ثابت مى استساده حتى زمانيکه جرم سوء

داران ماليات را  کارداران بلندرتبه مورد بازخواست جدى قرار نميگرفتند.نقش اجاره

خوران  نمودند، اما معموی اين وظيسه را تاجران هندى و سود انين افغانى ايسا مىرالباآ خو

داران در شهر شکارپور نسبت به همه   رفتند. اما نقش تاجران هندى و اجاره بعهده مى

جا بيشتر بود.  نها عالوه از اجاره ماليه. قرار داد تأمينات و اکمایت اردو را نيز بعهده 

فروختيد.   وردند، به اردوى شاهى مى ا که در جريان جنگ بدست مىداشتند. رنايمى ر

آ فتوحات جنگى را تمويل مى کردند. تاجران هندى معموی ب ور عمده کایهاى  حتى بعضا

 کردند.  تجملى دربار شاه و سرشناسان افغانى را تدارو مى
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زر انان سرداران درانى رنايم قيمتى جنگى را که خود بدست  ورده بودند، به با

انداختند. در صورت ضرورت خوانين افغانى از  هندى داده و  نها  ن را بدوران مى

 رفتند. البته هميشه  رفتن اين قروض خوش  ى بلند مى تاجران هندى قروض با فيصد

برضا صورت نميگرفت. بعضاآ در عوض پرداخت قروض به تاجران هندى ماليه يک 

   رديد. محل يا يک ویيت وا ذار مى

هاى مهم  ترتيب بتدريج تاجران و سودخواران هندى، بسيارى از پست بدين

ادارات، و اپرات مالى دولتى را در مرکز و ویيات بدست  وردند. چنانکه درعصر 

بانى  تيمورشاه تاجران هندى عوايد دولتى را تحت کنترول خود داشتند و از پشتى

خواران هندى در استثمار  ران و سودحکومات افغانى برخوردار بودند. باين صورت تاج

وران را تحت يوغ خويش در ورده در سازماندهى و  فيودالى دهقانان سهيم بودند و پيشه

هاى هنگستى را صاحب  تمويل فتوحات شاهان درانى سهيم و از اين مدرو دارايى

سرمايه شدند. چنانکه در ميان تاجران هندى کابل کسانى بودند که تا ده ميليون روپيه  مى

 ورى مبالغى که در فوق از  نها ذکر شد بعضى  هاى متنوع و جمف داشتند. عالوه از ماليه

ترين مدرو عوايد شاهان درانى باجى  شد.عمده در مدهاى ديگرى هم بخزانه شاه خالى مى

پرداختند. ولى اين باج بصورت  ها( در هند به  نها مى هاى تابف )واسال بود که دولت

ها  ذاشته شده بودکه  ترين باج برسندى شد. سنگين تحويل خزانه دولت نمىمکمل و منظم 

نظر به روايت بعضى مورخين )رالم سرور و عبدالحکيم بخارى( اين باج از ده تا 

پانزده لک روپيه در سال بود. اما ب ور اوس  ساینه از دو لک روپيه کمتر تحويل داده 

ر جنگ از  رف شاهان درانى بلند ميرفت. نميشد. البته رقم اين باج در صورت اخ ا

لک روپيه و در  ٦٠م ویيات تابف هند، براى تيمور شاه مجموعاآ ١٧٨٨مثال در سال 

 ٢٧م براى شاه شجاع  ١٨٠٥لک روپيه و در سال  ٢٤م براى شاه زمان  ١٧٩٦سال 

 لک روپيه پرداختند. 

امى بدست خزانه دولتى همچنان از مدرو رنايم جنگى که حين فتوحات نظ

شاه درانى بر دهلى ررامات يکرور  م، احمد ١٧٥٧ مد، عوايد هنگستى داشت. در سال  مى

شاه درانى از نواب شجاع الدوله  )ده مليون( روپيه را  ذاشت بعد از جنگ پانى پت، احمد

لک روپيه  ٢٢م از ساکنين یهور  ١٧٩٧لک روپيه  رفت. شاه زمان در سال  ٩٠

شاه نظر به ارقام منابف  ومى خزانه افغانى در اواخر سل نت احمدبدست  ورد. عوايد عم

 (98رسيد. ) مليون( روپيه مى ٣٠به سه کرور )يا 
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شاه اين رقم بسيار پامين  مد. و از يک کرور روپيه در سال بای  در عصر تيمور

نميرفت. بقول رالم سرور )يکى از مامورين استخباراتى عصر زمانشاه( در سالهاى 

شد. در  لک روپيه تحويل مى ٦٧ميالدى در خزانه شاه زمان ساینه  ١٧٩٤الى  ١٧٩٣

لک روپيه  ٩٠ميالدى عوايد خزانه شاه شجاع در بهترين حایت  ن به  ١٨٠٩سال 

 رسيد.  مى

شاه درانى  بخش عمده عوايد شاهان درانى توس  ویيات هندى که بواس ه احمد

آ مالياتى که شد، مالياتى ک فتف  رديده بود تأمين مى ه از کابل، کندهار، هرات و مخصوصا

هاى  ها از سته کردند. اين واقعيت شد، نقش ضعيسترى ايسا مى  ورى مى از قبايل جمف

ايایت رربى کشور بمن جنگجويان و » تواند:  شاه درانى بخوبى درو شده مى احمد

که عوايد عمومى ترين ویيات هند، کشمير بود  رنى« دهند. ویيات شرقى بمن پول مى

شاه عوايد ماليات يکبار ى تقليل  شد. در عصر احمد ماليه  ن ساینه چهل لک روپيه مى

يافت. ملتان ساینه از دو تا سه لک روپيه، و حاکم اتک ساینه پنجاه هزار روپيه بخزانه 

آ پول زيادترى مى104) داد. شاه تحويل مى پرداختند. حاکم  ( ساير محالت هندى نسبتا

لک و حاکم سکر ساینه  ٤تا  ٣سر باد ساینه يک لک روپيه، حاکم شکارپور ساینه مظ

 در حدود يک لک روپيه ماليه ميداد. 

 دن قسمت زياد پنجاب وسر هند، دا دست از بعد حتی هند ویيات ترتيب بدين 

پرداختند و مجموع  لک روپيه می  ۴٠شاه درانی، ساینه درحدود  بخزانه جانشيان احمد

شاه بابا تمام ویيات هند ساینه  لک روپيه بود. در عصر احمد ٧٠ماليات  نها بایتر از 

پرداختند.عوايد ویيات رربی نسبت به عوايد ویيات شرقی  يک کرور روپيه می

امپراتوری بمراتب کمتر بود. نظر به ارقام رالم سرور، حکمران پشاور، از جمله 

لک  ن  ٩۵/٢شد فق    وری می يت مربو  وی جمفلک روپيه که ساینه از وی ٩١/١١

لک و رزنی در  ۵تا  ۵/٢لک، کابل از  ۴تا  ٢ باد از  کرد. جالل را بخزانه تحويل می

لک، قالت رلزايی يک لک، چاريکار و پنجشير يک لک،  ۴حدود يک لک، روربند 

رت جات بصو لک، باميان و هزاره ۴لک، هرات  ۶/٠لک، فراه  ٢قندهار در حدود 

پرداختند. در جدول ذيل عوايد دولت را از  مجموعی يک لک روپيه بخزانه شاهی می

ویيات مختلف شرقی افغانستان ميتوان مشاهده کرد. ارقام عايداتی اين جدول و 

 های بعدی از روی راپور معروف رالم سرور ترتيب يافته است : جدول

 ١٧٩۴-١٧٩٣شرقی درسالهای  عواید عمومی و عواید خزانه شاهان درانی از والیات

 م 
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 (١) جدول

                                     عواید خزانه شاهی           فیصدی       عواید عمومی               والیات   

 به هزار روپیه          به هزار روپیه                              .

 ١/۵۶                         ٢٢۵٠                  ٨/۴٠                    کشمیر     

 ۴/٣٣                          ٢۵۵                     ۶٧٣               ملتان            

 ٠/۴٠                          ١٢٠                    ٢٩٩         خان     دیره اسماعیل

 ٠/۶١                         ۶٧٠                   ١٠٩٧            دیره غازیخان     

 ۶/۶۵                         ٣٩١                    ۵٩٣           شکارپور          

  ٠٠٠                           ٠٠٠                    ١٠٠             مظفرآباد          

 ۴/۴۵                            ۵٠                    ١١٠                  اتک            

 --                             --                     ٢٣٠            هزاره های هندی  

 --                               ۶۵                   --                           سکر   

__________________________________________________ 

 ٣/۵٣                     ٣٨٠١                     ٧١٢٠                مجموع       

  

 م ١٧٩۴-١٧٩٢عواید عمومی وعواید خزانه شاهان درانی از والیات غربی در 

 (٢جدول )                                   

 یتوال

 ۶/٢۶                     ٢۶۵                         ٩٩۵                         کابل     

  ٧/٢۴                     ٢٩۵                          ١١٩١                         پشاور

 ١/۵٠                     ٢٠٠                           ۴٠٠            آباد             جالل

 ۴۴/ ۴                    ۴٠                            ٩٠                          غوربند

 _                          --                               ١٠٠             بنکش             
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۴/۴۵                     ۵٠                             ١١٠            غزنی                

 ۶/۴۶                    ١٠٠                            ٢٠١         چاریکار و پنجشیر  

 --                       ١٠٠                            -                  قالت غلزایی    

 --                       ۶۵                             -         فراه                      

 ۶/٣۵                   ۴٢١                       ١١٨١                         هرات   

 --                      --                             ١٠٠         جات    بامیان و هزاره

  ٧/٣٢               ١٧۴٨                           ۵٣٣٨                            مجموع

  

 يد عوايد عمومی دولت از ویيات رربی  بر می ٢و  ١هايی   وريکه از جدول

امپراتوری به تناسب عوايد ویيات شرقی امپراتوری کمتر بود و علت  ن اين بود که د 

ه رمنا قی که قبايل درانی مسکون بودند از امتيازات خاص معافی ماليات چون مالي

ها و خانه دود و ريره معاف بودند ويک مبلغ ناچيز  زمين، مواشی، ماليه باغ، تاکستان

 پرداختند. بنام ماليه  سياب و مصارف مهراب و کالنتر می

 خانواده بودند،  هزار ٢٠ حدود در که زايی محمد قبيله از م ١٨ قرن اواخر در

رده اين قبيله يعنی رالم ک شد که به سر  وری می ساینه سه لک روپيه ماليه جمف

شد. قسمتی از عوايد دولت ب ور  خان که از مقربين تيمورشاه بود، پرداخته می الدين محی

های   رفت. بنابر راپور رالم سرور، خان  وری و بدسترس دولت قرار می جنس جمف

داشتند.  تون و  بس ساینه به قيمت يک لک روپيه قالين و تنباکو و زعسران ارسال می

هزار  وسسند، و حکمرانان ميمنه همه ساله به  ٢٢اسپ،  ١٧٠٠ز بلخ و  قچه هر سال ا

 وسسند، خان قندز يکهزار اسپ و ده هزار  وسسند ارسال  ١۵٠٠٠اسپ، و  ٢٠٠کابل 

 کردند. می

 لک روپیه  ٨/١٠شاه و تیمور شاه ساالنه در حدود  بنا بر همین راپور، احمد

 فرستادند. میسبسایدی به بودجه بلخ و آقچه 

  روپيه لک ١۴١ حدود در دولتی عمومی مصارف زمان شاه سل نت شروع در

 از  ن فيصد ۶٧ و پايتخت خزانه  ريآ از  ن روپيه لک ١/۴۶ فق   نجمله از که بود
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يد. نظر به ارقام رالم سرور، در عصر  رد می تمويل ویيتی های خزانه عوايد مدرو

 (99لک روپيه  ن ذخيره ميگرديد. ) ٢١او ساینه لک روپيه عوايد  ۶٧شاه زمان از 

 . بود روپيه لک ۵٠ از بایتر صلف های سال در شجاع شاه عمومی مصارف

 شجاع شاه عمومی عوايد.(  رفت می صورت جا يردارها به که های پرداخت بدون البته)

يی های اخير حکمروا توان  ست که در سال لک روپيه ميرسيد. بدين ترتيب می ٢٠ به

م( مصارف خزانه پايتخت بایتر از نيم کرور  ١٨٠٩-١٧٩٣شاهان درانی )سالهای 

های فيودالی در سالهای اخير حکمروايی شاهان درانی توأم با  نبود. نساق و خانه جنگی

شدن بسياری ویيات از دولت مرکزی  رديد و اثرات  ناپذير منجر به جدا های پايان جنگ

کشور  ذاشت در نتيجه عوايد خزانه مرکزی شديداآ کاهش  نا وار بایی وضف اقتصادی

 يافت.

   ٧-۶ حدود در ساینه ١٨ قرن اواخر در که کابل  مرکی عوايد تجارت رکود با

نب ديگر اساس جا از. يافت تنزيل روپيه هزار ٢۵ به ١٩ قرن شروع در بود، روپيه لک

های افغانی بر  س ه فيودالهای دولتی بوا اقتصادی قدرت شاهان درانی را تصاحب زمين

های خالصه دولتی در قندهار  فيصد زمين ٧۵شاه،  هم زد. در اواخر حکمروايی احمد

ميالدی  ١٧٩۴-١٧٩٣بدست خوانين درانی افتاد.نظر به راپور رالم سرور، در سالهای 

های که ب ور جا ير داده شده بود،  در تمام ویيات امپراتوری درانی عوايد ساینه زمين

های جديد که  ور جا ير داده  لک روپيه بود. در سالهای بعد از مدرو زمين ۴٢/٣٩

سال  ١۶ترتيب  ی  شد، عوايد جا ير بمراتب بای رفت و به يک کرور روپيه رسيد. بدين

 مرتبه افزايش يافت. ۵/٢دارايی  نها به 

 کانگوفسکی بنابر تحليلی که از  زارش عايداتی عهد زمانشاه که توس  رالم

سرور تهيه شده بعمل  ورده، سهم جا يردارها را از عوايد عمومی بدينگونه تصوير 

 کرده است:

 (۴جدول )

     عواید خزانه      درآمد خزانهه    سسههم جاگیردارهها ی     عواید عموم والیات         

 یدعمومی نظربه عوا     دولتی           شاهی             به هزارروپیه .                

 ٢۶                     ٢۵۵                  ٢۶۵             ٩٩۵           کابل     

 ٣۴                     ۶۵                   ١٠٠              ٢١٠           چاریکار
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 ۴٣                        ۴٢٠                ٢١٠             ٩۶١       قندهار        

 ۵/٣٩                      ۴۵٠                ۴٢١            ١١٩١               هرات

 ۴٨                       ٣٢٣                ٢۵۵              ۶٧٣          ملتان     

  ۵۵                      ١۵۴                 ١٢٠             ٢٩٩       اسماعیلدیره 

 ١۵ر۵                    ۶٢٨                  ٢٢۵٠            ۴٠١٨        کشمیر    

 ٣٠                      ٣٢٠                 ۶٧            ١٠٩٧      دیره غازیخان 

 ٢۴                   ١۴۵                    ٣٩١              ۵٩٧     شکارپور     

 

 سازد که در ویيت  جه و مالحظه به جدول فوق ما را به اين واقعيت  شنا میباتو

آ نيمی از  ١٧٩٣قندهار جاميکه سرداران درانی حکمروايی داشتند در سال  ميالدی تقريبا

توان  ست که در  عوايد مالياتی را به عنوان جا ير در اختيار خويش داشتند و حتی می

ر از عوايد جا يرها بود. در هرات هم امالو جا ير اين ویيت عوايد خزانه شاهی کمت

زياد بود. اما در ویيت کابل که قدرت شاه قوی بود. سهم جا يرها در عوايد عمومی 

 (100کمتر و فيصدی عوايد خزانه دولتی بلندتر بود. )

 . داشت تعلآ جا يردارها به زيادی امالو جات، ديره همچنان و ملتان ویيات در

 قرن شروع در افغانی خوانين بواس ه شاه شخصی های زمين و دولتی ایه زمين رارت

سل ه اين خاندان را تسريف  سقو  و زد هم بر را درانی شاهان سل ه بنياد ١٩

  (101بخشيد.)

 ُدرانیان: سلسله مراتب 

مدتی را در يشاورسپری  ١٩السنستون مورخ ودپلومات انگليسی دراويل قرن 

را مينوشت، در بارهآ رسوم و داب و رز « بيان سل نت کابل »نمود و هنگامی که کتابش

معيشت ومعاشرت اقوام و قبايل افغانستان ا العات بسيار سودمندی  رد ورده ودر کتاب 

خود منعکس ساخته است که تا امروز نيز اين ا العات در نوع خود در بارۀ مردم 

آ کم نظير خواه  د بود. شناسی افغانستان ا ر بيظير نباشد، حتما
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سران :»کتاب خود(، به نکتۀ جالبی اشاره کرده ميگويد ٣٦٣السنستون در)ص 

)ژنرال( خوانده میشوند، درحالی که رئیس شاخه های سردارشاخۀ قوم درانی 

می نامند. لقب سرداری متعلق به ارتش شاهانه است ولقب خانی،  "خان"دیگراقوام را 

شورما اکثراآ تصورميکنند که کلمه سردار ]تا همين اکنون درک یک منصب موروثی است.

لقب قبيلۀ محمدزامی است. وبه همين دليل وقتی با شخصی از اين  ايسه روبرو ميشوند 

بالفاصله در مورد ايشان کلمه سردار را نيزبکار ميبرند و رف با شنيدن کلمه سردار 

سردار تون کلمۀ درخوداحساس برتری نسبت به ديگران ميکند. حال  نکه بنابر تذکر السنس

در مورد برخی از رجال  یک لقب نظامی ولشکری بوده است وبه معنی "ژنرال"

منصوب به سپاه ولشکرشاهانه کار برد داشته است ونه در مورد کل يک  ايسه. دردولت 

سدوزامی افغانستان اين رتبه های نظامی به تقليد از دولت نادرشاه افشار به برخی رجال 

ت لشکر احمدشاه ابدالی نقش موثر داشتند داده شد. واز  ن تاريخ ببعد افغانی که در تقوي

اين لقب در برخی از خاندانها بخصوص  ايسۀ محمدزامی افغانستان ب ور مورثی باقی 

 مانده است،مگربسياری از مردم ما در فهم استعمال  ن فاقد درو درست اين لقب اند.

به برخی ازرجال  ها محمدزامی ی  وجنرالی در دوره های حکومتلقب سردار ]

رير درانی مثالآ بلوچها ) مثل خاندان سردار محمدعلم خان سنجرانی بلوچ در نيمروز( 

وبرخی از رجال وسران قوم هزاره در عهداميرشيرعليخان  وعهد امير عبدالرحمن خان 

همراه با معاش و مستمری نيز داده شده بود، مگربا استعمال  ن کسی تصور محمدزامی 

 بودن را بر نها نميکند ودر عين حال اين لقب برکل  ايسۀ شان نيز ا الق نميگردد.[

")جنرال( اداره سردارهرشاخه قبيله درانی را يک "» بنابر  زارش السنستون

ميکند که به وسيله شاه ازيک خانواده بزرگ انتخاب ميشود. بخشهای کوچکتر قومی را 

از خانواده معتبر بخش انتخاب ميکند.ملکان " اداره ميکنند. خان را سردار خانان"

آ مردم از خانوادهای سرشناس برميگزينند  ومشران) رميسان( بخش های کوچکتر را رالبا

وسردار، نان را تاميد ميکند، اما  نان هم بيشتر توس  سردار با رعايت رضای مردم 

يا مشر خود  انتخاب ميگردند. هربخش روستا محله ای دارد وهر محله تحت ادارۀ ملک

وجود  -چنانکه در ميان يوسسزيان موجود است -زند ی ميکنند واختالفی بين محله ها

 ندارد. همه مانند اعضای يک خانواده با همآهنگی زند ی ميکند.

در مقايسه باقبايلی که  - رچه درمحل خويش موثر است -قدرت سرداران درانی

ان عمل  ن محدود است. نه درميان اقوام استقالل بيشتری از نسوذ شاه دارند، ساده وميد

درانی جنگی يا اختالفی است تا رهبران به فرماندهی وحل وفصل بپردازند ونه مساملی 
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دارند که رميسان با صدور  رای خويش نسوذشان را نشان بدهند. امنيت عمومی 

راحکومت شاهی تامين ميکند و وظايف سرداران وخانان درحل وفصل اختالفات فردی 

الصه ميشود.هرچند روحيه انتقام وخونخواهی در ميان درانيان ضعيف تراز ديگر خ

اقوام نيست، به دليل تسل  حکومت، کين کشی شخصی کاهش يافته است. هر اه 

اختالفات به وسا ت فيصله نپذيرد، ملک به انعقاد جر ه می پردازد و درصورت فيصله 

ی را به تالفی مر ی که پيشتر رخ داده جر ه به تاميد سردار ميرسد. درانيان هر ز کس

است، نمی کشند. هر اه تلسات دوجانب مدعی برابر باشد چنين پنداشته ميشود که عدالت 

اجراشده است. با وجود اين، قاتل دوم برای حسظ امنيت قوم تبعيد ميشود. ا ر  رف 

ت ميکوشد مظلوم به سردار شکايت ببرد، يا سردار خود از حادثه قتلی م لف شود، نخس

با پرداخت خونبها به ماجرا پايان دهد. ا ر يک  رف قناعت نکرد، سردار موضوع را 

به شاه عرض ميکند وشاه قاضی را مامور فيصله موضوع می سازد و در صورت 

محکوميت متهم برای قصاص به ورثهآ مقتول سپرده ميشود. اين  ونه فيصله از  ريآ 

معمول است. انتقام های شخصی در ميان  سردار در شهرها ونواحی متمدن کشور

بسياری از شبانان کوچی، بيابانگردان وکوه نشينان دور از مراکز حکومت وداد اه رخ 

ميدهد، ولی چنين رخدادها در ميان  نان هم نادراست، زيرا در يريها از کتک وچوب 

زی می کاری فراتر نميرود و در ميان درانيان برخوردهای داخلی به ندرت به خونري

انجامد. شمشيرکشيدن به روی هم ميهنان را عار ميدانند. روايت ميکنند که سدوزاميان از 

قديم مردمان خويش را سو ند داده اند که در کشاکش های داخلی جداآ از کاربرد شمشير 

بپرهيزند. اختالفات داخلی توس  بزر ان ودوستان يا با ميانجی  ری ماليان يا توس  

وفصل ميشود. در رياب سردار و رميس، نايبی که خود  ماشته قاضی نزديک حل 

وظايسش را انجام می دهد. اين نايب معمویآبرادر يا فرزند يا خويشاوند نزديک اوست. 

ا رشاه در من قه درانی نباشد، صالحيت او با شاهزاده ايست که حکومت قندهار را 

 ( 102داختياردارد.)

 درانیان:اجتماعی خصوصیات 

ز مميزات درانيان برتر پنداشتن خويش از ديگران است. اين احساس با يکی ا

ررور ملی در ميخته،  نان را ازديگرقبايل دليرتر، با روحيه قويتر وصاحب خصايل 

وایتر ودر عين حال رفتار شان را  زادمنشانه تر وانسان دوستانه تر ساخته است. ميهن 

به ديده احترام مينگرند که  ن را  رامگاه خويش را بسيار دوست ميدارند و به قندهار 
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نياکان خويش ميدانند. جنازه های بزر ان درانی را حتی از کشمير وسند به قندهار می 

  ورند وبه خاو می سپارند.

درانيان کمتر به سسر ميروند وهميشه به و ن خود برميگردند.  نان هر ز برای 

وبندرت درخارج از و ن اقامت  بازر انی وماجرا جومی به هندوستان نمی روند.

ميگزينند.  نان نزد قبايلی که به از خود برتران رشک می برند، بيش از حد 

آ بگوش  تصورمحبوبيت دارند. شکوه هايی از استثمار حکومت وبی نظمی سپاه رالبا

ميرسد، اما همه برتری ذاتی درانيان را می پذيرند، حتی قبايلی که سربه شورش برداشته 

به درانيان به ديده احترام مينگرند. رلزيان خود نيز به محاسن درانيان معترفند  اند نيز

و نان را در مهمان نوازی ودليری برتر از ديگر افغانان ميدانند، هرچند که از رقابت 

 ميخته به ناکامی با ايشان برانگيخته ميشوند وبا حکومت مخالست ميورزند.) دراينجا 

شده وبه کوه های سليمان فرار نموده وبا  که مرتکب قتل تون نظر يک رلزی راالسنس

رارتگران ديگری پيوسته بود،می  ورد وازاوسوال ميکند : درانيان چگونه مردمانی اند؟ 

بسيار خوب، خوش لباس اند، مهمان نوازند، ديگر که درميان  نان  مد وشد »  ست:

زنيم. دلم ما برای سل نتی که داريم، نمکشان راميخوريم، بازهم خانه هايشان را  تش مي

از کف داده ايم ميسوزد وميخواهيم  نان هم به بينوامی ما مبتال  ردند.  نان ميگوند بياميد 

 ( 103«)شويم، اما ما ميگوميم شما پادشاهی را از ما  رفته ايد.باشما متحد نميشويم. متحد

اند. ريش  السنستون ميگويد:درانيان سيمای جذاب دارند، تنومند وخوش چهره

خوشنمايی دارند که ميگذارند هرچه بيشتر بلندشود. هرچند جوانان ريش خود را اصالح 

 ميکنند. برخی از نان بخشی از فرق سرشان را می تراشند و بسياری همه را ميتراشند. 

درانيان قيافه های  ونا ون دارند، چهره برخی  رد است، برخی چهره های 

ارد. اما صورتهای همه بلند واستخوان رخساره ها بر مده باديگران تساوت عمده ای ند

 است. رفتاری مردانه ولی فروتنانه دارند وهر ز سبُکی وتندی نميکنند.

 مهمان نوازی:

مهمان نوازی در ميان درانيان رواج خاصی دارد. مسافر همه جا استقبال 

می مهمانان  رفته ميگردد.در کوچکترين وکم بضاعت ترين خيمه  اه  نيز ترتيبات پذيرا

ميشود و بزر ترين اشراف هم از پذيرامی وا عام کسانی که به قلعه های شان ميروند 

 سرباز نميزنند.
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مسافران در بسياری از روستاها به مسجد يا حجره ميروند. معمویآ نخستين کسی 

وستا که با مسافر روبه رو ميشود از او پذيرامی ميکند، اما درتنگسالی هريک از اهالی ر

چيزی برای مهمانی می  ورند ورالباآ کسی که نوبتش باشد مسافر را مهمان ميکند. نان 

خشک، قروت ورورن هميشه داده ميشود وهر اه در روستا  وسسند کشته باشند،  وشت 

و بگوشت) شوربا( ميدهند. ا ر درخانه ای ازخانه های روستامی جلسۀ منعقد باشد مسافر 

انند همسايه و شنا محترمش ميدارند ومسافر برای استراحت به را هم  نجا می برند وم

خانه کسی ميرود که نوبت مهمانداری اوست. در چنين مهمان نوازيها فرقی ميان افغانان 

يا مسلمانان ديگر نيست، بلکه ا ر هندومی هم به خانه يک درانی برود با عزت وحرمت 

 پذيرامی ميشود.

 شجاعت:

ارند. با همسايگان هم بدنيستند. زورشان را هميشه درانيان دشمنی خانگی ند

درجنگهای ملی نشان ميدهند ودر نها نامی بلند دارند. نيرومندترين وکاری ترين ارتش 

منظم متعلآ به اين قبيله است وچون کشور در معرض تهاجم واقف شود، بقای سل نت در 

ه نميگردانند،  رو جرأت ومردانگی درانيان است. درانيان هر ز با خود اسلح

مگردرسسرها که شمشيرايرانی واحتمایآ تسنگی ماشه ای دارند. سپر از رواج افتاده و از 

تيرو کمان برای سر رمی استساده ميشود. کسانی که از رفاه بيشتری برخوردارند دارای 

 اسلحه براق، تسنگهای کارابين، تسنگچه، تسنگ چقماقی ونيزه دارند.

 سرگرمیها:

جد، حجره ها وضيافتها  ردهم می نشينند، از محصویت زراعتی، باغ مردان درمسا

ووکاريز ونهر بياری  ويا مواشی وامور جاری  پ ميزنند. از رفتار بزر ان وسياست 

مملکت ميگويند. مهمترين سر رمی شان شکار ونشانه زنی است. بازيها ومسابقاتی که 

رد. تقريباآ هرشام به اجری اتن ملی ذکرشان رفت درميان همه افغانان ررب نيز رواج دا

می پردازند وهيچ انجمن و ردهم  می شان بدون سرود خوانی وداستان پردازی 

   (104نيست.)

 پایان کتاب

 

  : احمدشاه درانیمآخذ و یاد داشتهای فصل 
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 ٢٢٠، ترجمه  صف فکرت ،ص (بيان سل نت کابل،افغانان)السنستون  -1

،بحواله تواريخ حافظ رحمت ١۵٢ -١۵١ه صص ی،پشتانداکتر حبيب هللا تگ -2

 (١٩٨٧،  بف پشاور١١٩- ١١١خانی صسحات 

 ٢٤١السنستون، همان ص -3

 ح١٧٢السنستون، همان اثر،ص  -4

 ١٧٣-١٧٠السنستون، بيان سل نت کابل، ص  -5

 ١٧۵، ١٧٤السنستون ،بيان سل نت کابل،ص -6

 ١٧٢السنستون ، بيان سل نت کابل ، ص -7

 ١٧3همان اثر،ص -8

 ٢٣٠تذکرة ایبرار وایشرار، به حواله افغانستان، جنگ وسياست، ص -9

 ١٧٧السنستون، بيان سل نت کابل،ص -10

    -٧. ص ١٣۶٨های مردم افغانستان بر ضد نادرافشار،  بف  ، قيامسيستانی -11

    ١٨،ص ١دکتر محمود افشار يزدی ، افغاننامه ، ج  -12

   نداسنگه ، درانی  ١٢، ص ١واريخ ، ج فيض محمد کاتب ، سراج الت -13

  ، ٣۵، ص ١٣۶۶  پشتو از نصرهللا سوبمن،  شاه، ترجمه  احمد

انجنير خليل هللا معروفی،" افغان، افغانی، افغانستانی" بخش اول(، سايت  -14

 ( ٢٠٠٤فردا،جویی 

    ۴۶-۴۵ ندا سنگه ، همانجا، ص -15

     ۴٨۵همان اثر، ص -16

  ،  بف ١٣۶٧صديآ، افغانستان در پنج قرن اخير،  حمدفرهنگ، مير م -17

     ٣٨ص امريکا،

   ببعد، ١٢٧، ١٣٣پوپلزايی، عزيزالدين وکيلی، تيمورشاه درانی، ص  -18

   ٣۵٨تاريخ، ص ربار، در مسير  -19
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  ٣۵٨-٣۵۴ربار، افغانستان در مسير تاريخ، ص  -20

     ٣۶٠ربار، همانجا ،  - 21

  ، ١٣٧۶س الذاکری ، زاد سروان سيستان ،چاپ مشهد ايران ، رالمعلی رمي - 22

  ١٧۵-١٧۴  ص 

  السنستون ، افغانان ، جای، زبان ، فرهنگ )  زارش سل نت کابل( ترجمه -23

مقايسه شودبا حبيبی ،  ٣٨۵، ص ١٣٧٣ صف فکرت ، چاپ استان قدس مشهد ،  محمد 

   ٢۵٨ص  ١٣٧٧مختصر افغانستان ، چاپ پشاور،  تاريخ 

 ١٤٠ربار، احمدشاه بابا،ص -24

     ٣۶٣ربار ، همانجا ، ص  - 25 

     ۴٨۶السنستون ، ص  - 26

  ، بايد توجه ١۴٢، ربار ، احمدشاه بابا، ص ٢۵٨حبيبی ، همان اثر ، ص  - 27

احمدشاه بابا برای اداره کشور و تامين امنيت داخلی نيز دچار مشکالت و  داشت که 

 اهی در پايتخت کشور )قندهار( رخ ميداد و مانف تحقآ برنامه  بودکه  اه ناهنجاری های 

در هند ميشد. يکی از تو مه های بزرگ بر ضد حاکميت احمدشاه از  های نظامی او 

خوانين فيودال قندهار برهبری نورمحمدخان عليزامی ملقب به  جانب سرداران و 

خی به قبيله رلجامی و م(. نورمحمدخان را بر١٧۴٩شد ) براه انداخته « ميرافغان »

زمينداور نسبت داده اند. تاريخ سل انی او را علی زامی  بعضی به قبيله علی زامی ساکن 

هردو شکل يعنی هم عليزامی و هم رليزامی ثبت کرده  و تاريخ جهانگشای نادری اورا به 

امی ايرانی با کلمه رلزامی و حکومت افغانان رلز است . ظاهراآ چون کاتبان و مولسان 

کلمه عليزامی روبرو شده اند ،  نرا هم رلزامی و  بيشتر  شنامی دارند بنابرين هرجا که با 

ميکنم که نورمحمدخان منسوب به قبيله عليزامی   اهی رليزامی ضب  کرده اند . تصور 

افشار پس از تسخير قندهار، اکثريت سران  به صحت نزديک باشد ، زيرا نادر شاه 

تبعيد نمودتا در ينده ازناحيه اين قبيله برضد  دران و بخارا و خراسان رلجامی را به مازن

علی زامی راکه ازقبيله يی ديگر و اراضی  خود م ممن باشد.به همين دليل نورمحمدخان 

)سرلشکر « ميرافغان »سپاه افغانی بنام  زمينداور را به قبيله او داده بود، به سرکرد ی 

قبيله مغضوب خود کسی را در راس  که نادر از قوم و  افغان(  ماشت. و  مان نمی شود

را داشتند. بهرحال فيوداین همگام با  لشکری تعيين نموده باشد که حيثيت  ارد محافظ او 
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کدوخان بارکزامی ، عثمان خان توپچی  ميرافغان،عبارت بودند از: محبت خان پوپلزامی ، 

يگر. احمد شاه با شنيدن اين اخبار ، د باشی وميادادخان اسحاق زامی  ومانوخان برخی 

ده ده نسر ازهر قبيله که با ايشان  بال درنگ از هند بر شت و با اعدام سران تو مه با 

 ٨١تصسيه کرد. ) نداسنگه ، ص  همدست بودندحساب  ينده دولت خود را با تو مه  ران 

  ( ١۴٢، ربار ، احمدشاه بابا ، 

   وسيله لقمانخان برادر زاده احمدشاه براه دومی به تحريک مخالسان ب تو مه

ولی با  مدن احمدشاه اين تو مه نيز خاموش  شت و لقمانخان بزندان سپرده  انداخته شد، 

در ذشت .يکی از محرکين اين تو مه حاجی خان بلوچ سردار کالت  شد تا در  نجا 

سرداری بلوچ خلف  نصيرخان بلوچ بود که بعدها احمدشاه او را نيز از مقام بلوچی برادر 

، ۴٨۵برادرش نصير خان را عوض او مقرر کرد .)السنستون، افغانان ، ص  نمود و 

( تو مه سومی در هنگام مصروفيت احمدشاه به جنگ با مرهته ٣۶٣،ص ١  ربار ، ج 

با همدستی « زر رانی» رفت .  نداسنگه بر نست که حاجی جمالخان  صورت 

شورش زد و اعالن پادشاهی نمود و حتی بنام خود قندهار دست ب عبدالخالآ خان در 

مگر با  مدن احمدشاه اين رايله با اعدام رهبران تو مه خاموش  بضرب سکه پرداخت، 

بحواله مجله  ريانابرون مرزی ،سال دوم  - ٨٩،فريه ص ٢۶٨   شت .) نداسنگه ، ص 

آ  ( ٧٧شماره دوم ص  کيست ؟ مگر  معلوم نيست که اين حاجی جمال خان زر رانیدقيقا

فرض شود، زيرا حاجی جمال خان « بارکزامی»صورت مقلوب  « زر رانی» نکه لقب 

ياد نشده و سراج التواريخ از شورشی « زر رانی »ديگری بنام  بارکزامی در هيچ منبف 

بارکزامی بر ضد احمدشاه صورت  رفته باشد ذکر نمی کند.  که بوسيله حاجی جمالخان 

اعضای جر ه مشاورتی دولت درانی ميشمارد . عالوتاآ سراج  برعکس او را يکی از 

هجری ضب  نموده که يک سال بعد از  ١١٨۶جمالخان را در  التواريخ مرگ حاجی 

، ١٩۶۵) بف « پشتانه د تاريخ په رناکی»ظسر کاکاخيل مؤلف  مرگ احمدشاه بابا است. 

شد که پادشاهی از شاه به اين نکته موافقت  انتخاب احمد در » ( ميگويد: ٨۵٧ص 

شاه پادشاه  ها باشد. باقبول اين فاکتور احمد از بارکزايی ها و وزارت *)صدارت(  سدوزايی

يی را  شاه چنين فيصله ولی روند دولت مداری احمد«.  ستند شد و تمام سران اورا تبريک 

  تاميد نميکند. 

  ، ٢۵٨درص ، حبيبی ، ١۴٣، ربار، احمدشاه بابا، ص  ۴٨٧السنستون، ص -28

  محاصره راچهار ماه ميداند. مدت اين 

     ۴٨٧السنستون ، ص  - 29
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تعلیقات  

 توضیحى بر

 یک پراگراف بحث انگیزتاریخ غبار درمورد احمدشاه ابدالی

 

یت هاى بزرگ ونیکنام سیاسى افغانها باوردارند که احمدشاه بابا، یکى ازشخص

کشورماست ودرتاریخ افغانستان معاصر، مقام ارجمندى دارد.وسخت ناراحت خواهندشد 

 اگربدانندکه کسى اورا تخریب یا تحقیرکرده وبچشم کم به او د یده است. 

( هنگاميکه ١٨٠٩محقآ نامورانگيس ، السنستون در اوايل قرن نزدهم ميالدى )

رمورد افغانها مى نوشت، ضمن بحث در باره افغانها ى جنوب جامف ترين کتابش را د

 ررب ، از احمد شاه بابابه عنوان مؤسس افغانسان معاصرياد کرده ميگويد : 

احمدشاه خرد مندانه ، اساس یک امپراتورى بزرگ را نهاد. هنگام در گذشت » 

داشت و این او متصرفاتش از غرب خراسان تا سر هند و از آمو تا دریاى هند گسترش 

همه را یا با انعقاد پیمان بدست آورده بود ویا عمال") بزور شمشیر( تصرف کرده بود. 

 ( ٤٩٦) افغانان، ص « 

برا ستى اگر شاهى درآسیا سزاوار احترام ملت » و درجاى ديگرى مينويسد : 

 (  ٣٨١) افغانان ،ص « خویش باشد، جز احمدشاه کس دیگرى نیست.

لى که اقدامات احمدشاه درانى را براى تشکيل مجدد باوصف اين ربار درحا

افغانستان مى ستايد وفتوحات اورا تا واديهاى سندو کشمير براى حسظ تماميت ارضى 

قلمروش مجاز مى شمارد، اما جنگ بامرهته ها وفتف دهلى را که درتاريخ لشکرکشى 

ادرست وحتى معروف است ، يک کاربيهوده ، ن« فتف پانى پت » هاى احمدشاه بنام 

مضرشمرده مينويسدکه اين کار احمدشاه هيچ رب ى با منافف ملى افغانستان نداشت ، بلکه 

بر عکس زمينه را براى اشغال هند بوسيله انگليس  ماده کرد. اين قضاوت ربار سبب 

شده تا برخى ازنويسند ان ما باستناد  ن ، احمدشاه را کم اهميت جلوه دهند و از محبوبيت 

يکى ازکارهاى ».... يان نسل جوان کشور بکاهند  ن پرا راف راميخوانيم :  ن در م

عجيب و بيسايده وحتى مضر احمدشاه اين بود که درامور داخلى هند مداخله منسى نمود. 
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به اين معنى که دولت بابرى هندوستان مضمحل وعاجزتر از  ن شده بود که بتواند 

استعمار در وشه اى ازخانه اوکمين  رفته کشوربزر ى را اداره کند، درحاليکه  رگ 

بود.درچنين وقتى دوقوت بزرگ وکوچک ملى درجنوب ودر شمال هندتشکل کرد.  ن 

يکى دولت مرتهه )مرهته ( و اين ديگرى قواى سکهه بود. البته احمدشاه از نظر حسظ 

 حوزه سندحآ داشت که تمامميت کشور خود را تا لب درياى سند دربرابر قواى توسعه

 لب سکهه دفاع نمايد، ولى حمله در قلب هند با مصرف خون هزران افغان و 

هندوستانى براى درهم شکستن قواى ملى مرهته کارخ رناکى بود و هيچگونه ارتبا ى 

 بامنافف ملى افغانستان يا هندوستان)؟( نداشت . 

نتيجه اين فتف درخشان درواقف ، عجله براى برداشتن سنگى بزرگ از دم پاى 

استعمار انگليس بود. احمدشاه خواست اين خالى بزرگ را درهندوستان بنام دين و توس  

تقويه يک دولت فاسد شده که بحکم تاريخ محکوم بمرگ بود، پر کند، درحالى که چنين 

نشد. مرته کوفته شد ولى دولت بابرى زنده نگرديد. پس راه براى نسوذ استعمار بازتر 

ان جانشين دولت مرده هند  رديد ونه کدام قوت بزرگ ملى شد. زيرا نه دولت افغانست

هند. شايد دراينجا توان  ست احمدشاه در زمان و مکانى بسر مى بردکه پيشبينى 

 ( ٣٥٩افغانستان در مسير تاريخ ، ص « ) ازخ رات  ينده استعماربراى اونا ممکن بود.

کنم ، بخشى  قبل از اينکه من بر اين پرا راف مرحوم ربار توضيحى ارامه

سال قبل يعنى دو سه سال بعد از انتشار  ٣٠ازتوضيحات مرحوم پوهاند حبيبى را که 

در ارتبا  به همين پرا راف تاريخ ربار  ١٣٤٦افغانستان در مسير تاريخ ، در» کتاب 

 نوشته ، اينجا انعکاس ميدهم . وسپس به نق ه نظرهاى خودم خواهم پرداخت . 

» دشاه ، درتاريخ مختصرافغانستان مينويسد: مصيت احپوهاندحبيبى در مورد شخ

احمدشاه مردى متشرع وپابند احکام دينى و حنسى مذهب عالم وبا سوادى بود. او بدو نسر 

حصارکى جالل  بادى ، مدفون درشکارپور و ميا هللا عرفاى عصر خويش ، شاه فقيرا

ياست همواره ق ( ارادت داشت .اما احمدشاه در س١١٩٠محمدعمرپشاورى ) متوفى 

 رفدار ماليمت و دوستى واخوت اسالمى بود. در دهلى و بخارا و خراسان و بلوچستان 

و سند با امراء معاصر خود با وجود اقتدار عسکرى و عظمت شاهنشاهى ، همهء  نانرا 

مکررا" در اعمال سرکشى عسو کردوتاج بخشى ها نمود، که حتى ديده وران اين وسعت 

دهلوى ، اين هللا او رابه ديده تعجب ديده اند. وبقول شاه وولى انظرو تاج بخشى هاى 

احمدشاه با وجود جهانگيرى، « به حساب امور اين دنياى مادى نبود.» رويه شاه ابدالى 

از خون ريزى مسلمانان خود دارى ميکرد. در امورجهاندارى با عدالت انصاف رفتار 
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« بابا»زاين روست که افغانان او رامينمود ومردم را مانند فرزندان خويش ميشمرد و ا

 ويند و اين لقبى است که جز او وميرويس و رحمان ، نصيب ديگرى نشده است. والبته 

احمدشاه جنگجو و فاتف بود، ولى از تمام فتوحات و اعمال عسکرى او ظاهر است که 

جهانگير رارتگرمخرب ستم کيش و مظلوم کشى نبودو ا ر کارى بصلف و مسالمت پيش 

احمدشاه  ٠يرفت ، بامسلمانان دست به جنگ نمى بردو شمشير بروى برادر نميکشيد م

بحيث مؤسس افغانستان کنونى و مجددعظمت مردم افغانستان ، بوجود  ورنده يک 

مملکت متحد و ملت واحد در تاريخ ملى ما مقام بلندى دارد. او بقول عالمه اقبال 

 یهورى : 

 سلطنت ها برد وبى پروا گذاشت        ازدل ودست گهر ریزى که داشت

و از همين ناحيت برخى نويسند ان بر او خرده ميگيرند که چرا سل نت دهلى را 

دهلوى ) امام الهند( و هللا به زمام داران نایيآ  ذاشت ؟ ولى ا ر مکتوبات شاه ولى ا

ن ديگر امراء و رجال مسلمان هندى مالحظه شود، بوضوح مى پيوندد که احمدشاه در  

وقت براى جهان  يرى و رارت و چپاول به هند نرفته بود،بلکه يگانه هدف او نجات 

مسلمانان  نجابود که از او استرحام کرده بودندو هم وى نمى خواست که مرکزقوت ملى 

خود يعنى افغانستان را  ذاشته و مانند شاهان خاندانهاى ديگرافغان ) خلجيان، سوريان ، 

د مستهلک ونابود ردد. ويا اين خدمت خالص دينى وجهاد فى لوديان و ريره ( در هن

را به  یيش هاى دنيوى و ضب  شاهى دهلى و ز جهانگيرى بيایيد، چنانچه هللا سبيل ا

عين همين رويه رامکررا" با امراى ديگرهمسايه افغانستان، دربخارا وخراسان و سند 

 وبلوچستان نيز تعقيب کرده بود. 

غانستان را همواره در نظر داشت و ا ر شرقا" اراضى احمدشاه حدود  بيعى اف

پنجاب و کشمير رادر تحت اداره ميگرفت، براى حسظ مملکت او بود. وى ميدانست که 

منبف قدرت و سل نت او، خود سرزمين افغانستان ومردم  نست . بنابراين ا ر براى فتف 

د و قواى انسانى و  رفتن دهلى مرکز قدرت وسل نت خود را ترو ميکر« پانى پت» 

وفکرى و ادارى خود را در سرزمين وسيف هند مستهلک مينمود، ممکن بودکه و ن او ، 

افغانستان از نعمت مرکزيت سل نت محروم ميماند، وخانواده او هم همان سرنوشت 

دودمانهاى افغانى هندى شده راميديد که بکلى نابودشده اند. بنابراين سياست او چنين بود 

مسايه خود را در تحت رايت شاهنشاهى با وضعى دوستانه وپدرانه نگهدارد که امراى ه

 (  ٢٧٠-٢٦٩)صص،« وخودرا راصب مقام وجهانگيرى  زمند و قهارقرار ندهد.
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مرحوم حبيبى در اين توضيف خود به بخشى از اعتراض ربارپاسخ  سته است 

 زم : واکنون من به ارزيابى و پاسخ جنبه هاى ديگر  ن پرا راف ميپردا

بايد ست که قضاوت اعتراض  ميز مرحوم ربار، برسياست نظامى وفتوحات 

سال که خوب وبد قضايا بر اثر ذشت زمان وارزيابى  ٢٢٠احمدشاه پس از  ذشت 

دانشمندان ونظريات سياستمداران روشن شده است ، يک قضاوت رير وا قعبينانه و رير 

 منصسانه است . 

 ذشته ، با محکها ومعيارهاى امروزى ،  قضاوت بر رخدادهاى سياسى مهم

کارى بکر ودرخورپذيرش نيست . چراکه هررخداد تاريخى ميبايستى م ابآ شراي  و 

اوضاع همان زمان وظرفيت و امکانات همان عصروهمان روز ارمورد ارزيابى 

 وقضاوت قرار  يرد. 

رخ نباید مؤ» دانشمند ایرانى ، دکترشریعتى ازقول پروفسوربرک نوشته میکند: 

با بینش زمان خویش حوادث یا وقایع و مسایلى را که درزمان دیگرى رخ داده است 

بنگرد. یک حادثه یا امر یا یک مسأله گاه در یک زمان وجود دارد ونظیرش در زمان 

دیگرى مشاهده مى شود، اما داراى دومعنى بوده وباید بدو صورت درباره اش قضاوت 

زمانى بد و منفور است ، در زمان دیگرى خوب جلوه  مثال" حادثه اى که در ٠کرد

دریک زمان مسأله اى اخالقى و در زمان دیگرى همان مسأله غیراخالقى است  ٠میکند

.... حال اگر مورخى این مسأله رانداند وبا بینش کنونى خودش مسأله اى را در زمان 

 دیگرى مشاهده کند، مسلما" قضاوت غلطى خواهد داشت . 

ه هاى اجتماعى ، ولو نهادهاى غیرقابل تغییرى که درشرق و درغرب همه پدید

یکى نیستند، در هر زمان داراى معانى خاص ، تلقى خاص ونقش خاصى هستندو بنابر 

این مورخ وقتى یکى از این نهادها ، پدیده ها و... را در گذشته مورد مطالعه قرار 

شته و بینش زمان موردنظر میدهد، بایدبینش خاص خود و زمان خودش را کنارگذا

رادر مقابل چشم داشته باشدوبعد پدیده را مطالعه کندو تنها در این صورت است که 

)ديده شود، دونابغه سياسى، نظامى افغانستان در  «میتواند معنى واقعى پدیده را بفهمد.

 ( ١٦٥، سويدن ، ص ١٩٩٩ميالدى ، ازنويسنده اين س ور، چاپ  ١٩نيمه اول قرن 

در اين اعتراض مرحوم ربار، برجسته مينمايد اينست که او با بينش و تلقى  نچه 

رفته است . بينش رباردر زمانى که کتابش را « پانى پت»زمان خودش به سراغ حادثه 

م ( بينشى بود که بدون چون وچرا نظامهاى سل نتى محکوم ٦٠زير چاپ ميبرد) دهه 
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هان واميران وسال ين  ذشته افغان شناخته ميشدو تمام فتوحات ولشکرکشى هاى شا

و تنها جنبش هاى رهايى بخش ملى با رهبرى و پيش  هنگى احزاب  مردود تلقى ميگرديد

دست چپى در  سيا و افريقا وامريکاى یتين به پيروى واقتدا به اتحادشوروى سابآ ، مد 

 روز ومورد تاميد وحمايت روشنسکران چپى جامعه ما قرار ميگرفت . 

جلد دوم افغانستان درمسيرتاريخ ، تازه ما در يافتيم که ربارنيزداراى با نشر 

تاثير جنبشهاى سياسى در » افکارچپى بوده ا ست . در اين ارتبا  ربارخود زير عنوان 

روى همرفته فعاليت هاى احزاب سياسى ، جرايد حزبى ، اتحاديه » مى نويسد : « کشور

ات انتخاباتى در ظرف چند سال محدود از محصلين ، ا پوزيسيون پارلمانى و تظاهر

( تاثيرعظيمى در اذهان و نسوس مردم ، در رژيم ١٩٥١-١٩٤٧)  ١٣٣٠- ١٣٢٦

سياسى و درسيستم اقتصادى و اجتماعى افغانستان نمود.خواسته هاى  زادى خواهى و 

ديموکراسى در کشور ، زير اين تاثير توسيف  رديد. راه افکار جديد) افکارکمونيستى ، 

نگارنده ( در مناسبات اجتماعى باز شد. و درمحافل روشنسکران، ايدمولوژى هاى متنوع 

ونوين ماصر، م رح  رديد. وبه اين ترتيب درحيات سياسى داخلى افغانستان ت ورو 

 تحول ايجاد شد. 

اين نهضت سياسى در افغانستان، الغاى امتيازو انحصار سياسى خانواده حکمران 

و انحصار اقتصادى سرمايه بزرگ را مى خواستند. لغو رژيم  کشورو اب ال امتياز

اريستو کرا سى و اوليگارشى و  زادى و مساوات عمومى را  لب ميکردند. اين جنبش 

از منافف دهقان ، پيشه ور، کار رو مامور پامين رتبه سخن مى راند ودر سياست خارجى 

ولين بار جريده و ن ، از تقويه ، بي رفى مثبت کشوررا شعار ميداد . از  نجمله براى ا

جهان سوم و از سياست عدم انسالو فعال سخن  ست.  رچه سل نت تمام اين جنبش هارا 

 ( ٢٧٠، ٢ج « ) معدوم کرد، ولى قادر نبود تاثير  نرااز جامعه افغان محو نمايد.

اين تذکرات مرحوم ربار به صراحت نشان مى دهد که او از مرز مشرو ه 

داراى افکار وايده هاى  ١٣٣٠تا  ١٣٢٦امى فراتر رفته و در سالهاى خواهى وملى  ر

چپى شده بود. وا ر اين ايده را پذيرفته نبود، ضرورتى نداشت تا بوسيله جريده و ن ، 

پکن  نرا  يا انديشه هاى رام رح کندکه نهضت هاى سياسى چپى ، پيروخ  فکرى مسکو

ر کتاب خود از  ن بحث ميکند ، همان در سالهاى بعدتر م رح ميکردند.  نچه ربار د

چيز هايست که بعد ها حزب دموکراتيک خلآ افغانستان در مرامنامه خود در نخستين 

با تسصيل بيشترى انتشار داد. افزون براين ، دستگير  ١٩٦٦شماره جريده خلآ در 

در ارتبا  « ظهور وزوال حزب دموکراتيک خلآ افغانستان » پنجشيرى ، در کتاب 
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وم ربار که او يکى از بنيان  ذاران حزب دمکراتيک خلآ به حساب  رفته شده بمرح

کميته تدارو کنگره اول ) کنگره موسس ( براى نخستين بار » است اين  ور مينويسد : 

ش (. ١٣٤٢سنبله  ١٨)٠درجمال مينه ودر منزل رضامايل هروى داير و تشکيل  رديد 

رايه شده بود. در ترکيب کميته تدارو اين منزل در  ن زمان توس  ببرو کارمل ک

کنگره اول ، ميررالم محمد رباررهبر جمعيت و ن ، نورمحمد تره کى عضورهبرى 

ويش زلميان ، پوهاندعلى محمد زهما، استاد فاکولته ادبيات ، ببرو کارمل ، اشتراو 

 کننده فعال اتحاديه محصلين دوران حکومت شاه محمود خان ، مير اکبر خيبر ، محمد

 يند اهر بدخشى ، ومحمد صديآ روهى ، نما 

  ان برجسته نسل هاى کشور اشتراو فعال داشتند. 

کهن سالترين عضوکميته تدارو کنگره جمعيت دموکراتيک خلآ ، مير رالم 

محمد ربار در حدود هستاد سال و جوان ترين  ن  اهر بدخشى داراى سى سال عمر بود. 

نگره ،  ى هسته ها وماه ها جر و بحث  زاد صورت توافآ بر اى تشکيل کميته تدارو ک

درست بنظر ميرسد ، نگارنده (  ١٣٤٣ش ) ظاهرا"  ١٣٤٢ رفت. اما در  راز سال 

پوهاند زهما با استساده از يک فيلوشپ به اجازه کميته تدارو کنگره به اروپا رفت. ربار 

وبا حشمت خليل  سياسى اختالف نظر پيدا کرد -با کارمل روى  رح مسايل سازمانى 

کناره  -ش١٣٤٣جدى ١١در  -فرزند فرهيخته خويش از اشترا و درتاسيس ح ، د ، خ 

 (  ١٤٩- ١٤٨، ص  ١ج « )  يرى نمودند. 

بنابراين ربارکه داراى انديشه هاى چپى بود و بگسته دستگير پنجشيرى، کهن 

مد تره کى سالترين عضو کميته تدارو کنگره حزب د موکراتيک خلآ ، بشمول نور مح

، ببرو کارمل، ميراکبر خيبر،  اهر بدخشى و ريره بود . براى محکوم کردن رژيم 

سل نتى در کشور، بر مؤسس اين نظام يعنى احمدشاه بابا تاخته اعتراض ميکند که حمله 

بر قلب هند بمنظورکوفتن مرهته وتقويت سل نت فاسد شده ومحکوم بمرگ بابريان هند ، 

ن افغان وهندو، هيچ رب ى بمنافف کشور ما ويا هند نداشت . در با ريختن خون هزارا

حالى که نجات مليونها مسلماان هند از مرگ حتمى و سرا زير شدن رنايم فراوان جنگى 

وارسال مليونها روپيه ماليات ساینه از هند به افغانستان ، راب ه مستقيمى به اين فتف 

 داشت . 

ر بها داده است ، عدم توجه او به احساسات نکته ديگريکه  قاى ربار بدان کمت

ملى و شور وجذبات دينى افغانها واعتقادات مذهبى احمدشاه بابا است . احمدشاه بابا که 
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مردى متدين و معتقد به مسلک و مشرب صوفيانه نقشبنديه بود، نميتوانست در چنين 

وصاحب  شخصيت روحانى پرنسوذ -( ١٧٦٢ــ١٧٠٣دهلوى ) هللا فرصتى که شاه ولى ا

او را براى جهاد برضد مرهته هاى مشرو فرا  -نام و  وازه اى در تصوف نقشبنديه 

خوانده و از اوخواسته بود تا اسالم را در هند از نابودى کامل نجات بدهد، نيرو وتوان 

اسالمى وافغانى خود رابراى نجات مسلمانان هند بکارنگيرد. پوهاند هاشمى از سه 

که از احمدشاه خواسته بودند تا دست کمک و تساند بسوى  مرجف هندى نام مى برد

مسمانان هند دراز کند و  نها را از شر تباهى و رارت وهتک ناموس بوسيله مرهته هاى 

دهلوى ، منورين هند هللا هندو نجات بخشد. اين سه مرجف عبارت بودند از شاه ولى ا

» پوهاند هاشمى مينويسد که : وامراء و راجه هاى دربار عالمگير ثانى ، امپراتور هند. 

منورين هند در عرايض خويش نوشته بودند که : حکومت مغوليه از تسل  بر اوضاع 

عاجز است و رعاياى مسلم و هندو بر عالوه شيوع فقر و فاقه که از رارت  رى هاى 

مرهته عايد شده با انواع فشار و مظالم روساى مغرور مرهته ، دچار و درحال دمار و 

 ير  مده اند .اوضاع روز بروز از بد بدتر شده جانب تباهى ميرود. چون  ينده  تباهى

و ن خود را د ر ون مى بينيم ، صدا براى نجات  برو و بقا و موجودديت ملى خويش 

( . استاد ٩٤٦سيرالمتأخرين ، ص .« ) را از  ن حضرت دادرس، و داورى ميخواهيم 

ى محدث مشهور ، با افغانان روهيله که از دهلوهللا هاشمى عالوه ميکند که شاه ولى ا

نگاه تعداد کم بودند ، تماس  رفته و پيشنهاد کرد که روهيله ها با احمدشاه مستقيما به 

حساظت دهلى و هند اقدام کنند و براى اين منظور اونامه يى توس  نجيب الدوله ، رميس 

سيف هند توس  ظلم مرهته المجاهدين به احمدشاه بابا فرستاد و در  ن از تخريب ساحه و

و تخريب کارى  نان در دهلى و دکن و يک تعداد سرزمين هاى ديگر تذکر داده تقاضا 

کرد تا رازيان را باهم متحد ساخته و مرهته ها را که از نگاه تعداد کم اند ولى مردم 

( ١١٤- ١١٢صص هللا )افکار شاه ولى ا....« ديگر با نها يکجا شده است ، شکست دهد 

 ( ٧٩و  ٧٨شود:  ريانا برونمرزى ، شماره دوم ، سال دوم ، زيرنويس ص  )ديده

بايد فهميد که احمدشاه در  ن روز ار تنها پادشاه مسلمانى ا ست که قلمروش از 

ررب نيشاپورتا دروازه هاى دهلى واز  مو دريا تا بحر هند  سترش يافته بود و 

ميت کشورش در اين  ستره هرحرکتى که بر خالف نظم و امنيت داخلى و يا تما

جغرافيامى و سياسى رخ ميداد، او ميبايستى عالجش را ميکرد ومتمردين و  ردن کشان 

ونظم و امنيت را درقلمرو امپراتورى درانى اعاده  ٠را بر سر جاى شان مى نشاند

 مينمود. 
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» در زمانى که پنجاب سر به  غيان برداشته بود و مرهته ها نيزبه فرماندهى

( ، ١٧٥٩ -١٧٥٨از دهلى تاسرهند واز نجا تا پنجاب را در نورديده بودند ) « را وبا

نصيرخان بلوچ هم در بلوچستان علم قيام بر ضد احمدشاه برافراخت، پس براى خاموش 

کردن اين همه شورش ها ونا  راميها وبى نظمى ها ، چاره اى جز اين نبود که احمدشاه 

 وامنيت را در قلمرو خوداعاده کند.  خود به نسس خود لشکر بيارايد ونظم

(نيز براى احمد شاه *دهلوى ) امام الهند دهلىهللاين درحالى بود که پيام شاه ولى ا

رسيده بود وازاو مى خواست تااسالم رادر هند از نابودى کامل نجات بخشد. ودر جهاد 

بى قايل برضد مرهته ها شرو کند. زيرا او براى امپراتوران مغولى هند مشروعيت مذه

-١٦٥٧ق=١١١٨-١٠٦٨نبود. چه او متوجه بود که با از بين رفتن اورنگزيب ) 

م( مسلمانان هند تقريبا يار وياور خود را از دست داده اند. اورنگ زيب بارى با ١٧٠٧

محاصره بمبمى ، کمپنى هند شرقى را به قبول شر  عدم مداخله در امور هند وادار 

تسرقه بينداز » گ  ن حامى مسلمانان ، با سياست منحوس ساخته بود. و انگليس ها با مر

خود، هندوهاى متعصب را تشجيف و تسليف کرده بجان و مال وناموس « و حکومت کن

 مسلمانان مى انداختند.

همو نی بنام دوست محمداز بدخشان در بخش ديد اه های پورتال افغان جرمن -*

امام نيم قاره هند و محدث بزرگ جهان امام شاه ولی هللا محدث دهلوی ، نوشته ميکند:

ود اسالم م در مظسر  باد هند  1703، به هرترتيب امام شاه ولی هللا دهلوی در سال ب

م در دهلی وفات يافت،  رامگاهش در دهلی قرار دارد و هر  1762تولد و در سال 

به زبان افغانی که دهلی می رود بايد ، قبر او را زيارت کند. همين ترجمه مشهور قر ن 

فارسی در قر ن های مترجم يک دو قرن اخير ، ترجمه امام شاه ولی هللا است،  ثار 

فراوانی دارد در تسسير، حديث، عقايد و تاريخ که اکثر  ن به زبان فارسی است و 

مشهور است . « حجة هللا البالغة» شماری هم به زبان عربی. در کتاب های عربی او 

ين و اسرار و رموز شريعت است و در اين اواخر سبا اين کتاب در مورد فلسسه د

کتابخانه در کابل  ن را به فارسی ترجمه و به چاپ رسانده است. کتاب ديگرش در تاريخ 

کتاب دارد. پروفيسر  70 - 60نام دارد. در حدود « ازالة الخساء من تاريخ الخلساء »

لی هللا دهلوی، جمف و تدوين خليآ نظامی ، نامه های اورا به نام مکاتيب سياسی شاه و

کرده است که نامه های او به احمد شاه بابا هم در جمله موجود است. امام شاه ولی هللا 

رير کتاب ،چهار فرزند دانشمند هم به جامعه هند و جهان اسالم تقديم کرده است. ايشان 

 عبارت اند از :
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در « تسسير عزيزی  »امام شاه عبد العزيز ، همين کسی که تسسير او به نام -1

نام دارد که در رد « تحسه اثنا عشريه» افغانستان مشهور است. و کتاب مشهور ديگرش 

امام ،  12خرافات مذهب شيعه به زبان فارسی نوشته شده است. اثنا عشريه نه به خا ر 

هجری  ن را نوشته است، کتابی به ق ف بزرگ در بيش  12بلکه به خا ر اينکه در قرن 

 صسحه. 300از 

شاه رفيف الدين پسر ديگر امام که ترجمه قران کريم به زبان اردو از باقيات  -2

 صالحات اواست.

شاه عبد القادر همين کسی که تسسير مختصر قر ن را به نام موضف القر ن  -3

 نوشته است و تسسير کابلی ما و شما ترجمهء  ن است.

است امام پسرش سيد اسماعيل  شاه عبد الغنی که از او کتاب مشهوری نمانده - 4

شهيد از بزر ترين مبارزان ضد استعماری در نيم قارهء هند است و از  راز  ران 

 مبارزه بر ضد استعمار در نيم قارهء هند.

از افغانستان امروزی  17روهيله، قبيله مشهور افغان ها در هند که در قرن 

رام پور و ديگر جاها سکونت پذير پرديش، بريلی، ارهسپار هند  رديدند و در ايالت اتر

شدند و به خا ر ظلم و ستم هندو های متعصب، از همزبان خويش و پادشاه خويش احمد 

شاه بابا دعوت کردند تا به هندوستان لشکر کشی کند و ايشان را از زير ظلم و ستم 

 نجات دهد.

دوين کتاب است پدرش عبدالرحيم نام داشت که در ت« احمد»اسم امام شاه ولی هللا 

ضخيم و مشهور فتاوای عالمگيری يا فتاوای هندی که اور زيب می خواست فقه 

اسالمی، به  ونهء قانون مدنی تدوين  ردد، نقش مهم داشت. و مدرسه رحيميه دهلی به 

نام همين شخص است که درسگاهی است مشهور در دهلی و در جوار  ن  رامگاه 

 عبدالرحيم و فرزندان نامورش.

شورشهاى سيکان درشمال ونيرومنى مرهته هادر  ١٨قرن  ٣٠و ٢٠هاى درسال 

 جنوب دهلى امپراتوران مغولى رامقهور خود کرده بودند . 

هندوهاى انتقامجو، در پى  زارو اذ يت وکشتارو چپاول مسلمانان برامده 

به بودند،دارامى مسلمانان را رارت و تاراج مى کردند وخانه وکا شانه  نها رابيباکانه 
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 تش ميکشيدند. ا سال وکودکان مسلمانان را از کوچه وبازار مى ربودند و سر به نيست 

مى کردند و بر ناموس مسلمانان تجاوز روا ميداشتند. دختران وزنان جوان مسلمان را 

اخت اف مينمودند. به مراکز مقدسه وعبادتگاه هاى مسلمانان توهين روا ميداشتند. در 

، مواد فضله حيوانى و انسانى را پرتاب مى کردند. در چاه هاى هنگام عبادت مسلمانان

 ب نوشيدنى مسلمانان، کثافت مى انداختند ويا سگ و ربه را کشته در منابف  ب 

 شاميدنى مسلمانان مى انداختند. در مزارع کشتکاران مسلمان را بدرخت مى بستند تا در 

زى  نانرا تخريب يابه يغما مى زير  رماى سوزان  فتاب جان بدهند. و ابزار کشاور

 بردند. 

 روه هاى افرا ى هندو، ب ور دسته جمعى، شب هنگام بر دهکده ها وروستا 

هاى مسلمانان حمله مى بردند وخانه هاى شان را  تش مى زدند و بسا ازمردم در خواب 

شيرين شبانه در شعله هاى  تش مى سوختند. افرا يون هندو، تبليغ ميکردندکه يک 

وى اصيل وخوب  نست که ی اقل يک مسلمان را بکشد يا کشته باشد. ا ر کسى از هند

هندوها بنابراحساس بشردوستى و نوع پرورى ، به کودو يا زن مسلمان پناه مى داد ، 

 خانه اورا  تش ميزدند. 

دهلوى پيامى به احمدشاه هللادر چنين اوضاع واحوال رقت بارى بود که شاه ولى ا 

فرستاد وپس ازشرح وضف نا وارمسلمانان هندمتذکرشده بود که : مسلمانان بابا به قندهار 

کشور پهناور هند از سالها به اين  رف زيرستم وظلم هندوان متعصب با انواع زجر 

وشکنجه ، همه روزه قربانى هوس هاى شوم وناپاو اين ناکسان ميگردند. اين هندو هاى 

و ا سالم رادر کشورهندمحوونا بود سازند. متعصعب تصميم دارند تا نام ونشان مسلمان 

مى بايدکمر جهادبست ومسلمانان هند را از نابودى کامل نجات داد ...  ويند وقتى نامه 

دهلوى بدست احمدشاه رسيد و  نرام العه کرد، از شدت ناراحتى تنش هللا شاه ولى ا

. )ديده لرزيد ولبش را  زيد ودستار از سر رفت وسپس دستور  ماد ى لشکر را داد

(افزون بر اين افغانها در ٩،ص١٣٧٧=جدى  ١٩٩٨شود، جريده دعوت ، شماره دسامبر

حمله بر هند، سنتى  وینى دارند. تاريخ افغانها  واه براين است که از عهدسل ان 

محمود، در اوايل قرن يازدهم ميالدى تادوره احمدشاه بابا وتااخير قرن هژدهم ، 

 نخورده ودست خالى از هند برنگشته اند.  هيچگاهى در يورش برهند شکست

- ١٥٢٦سلسله هاى خلجى و لودى وسورى ، بشمول سلسله سال ين مغولى هند)

م( همگى از افغانستان به هند رفته بودند و هريکى از  ن دود مانها مدتى کم يازياد ١٨٥١

ونو رامى به نام ونوامى در  ن سرزمين رسيده بودند. ) ديده شود: افغانستان ، اسالم 
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، افغانستان، جنگ وسياست ) مجموعه ٨٩، ص١٣٦٩سياسى، اوليور روا، چاپ ايران، 

 ( ٢٣٤مقایت(،چاپ ايران، ص

احمدشاه نيز اين ششمين يورش پيروزمندانه اش بر هند شمرده ميشدو اصالآ کلمه 

ناکامى درمخيله اش خ ور نميکرد ، برعکس اشتراو در جهاد برضد دشمنان اسالم 

يک پيکار مقدس برايش تلقى ميشد. ازاين  ذشته ، جر ه مشورتى متشکل از  درهند،

سران قبايل ورجال دولت ، هيچ ترديدى از اشتراو در جهاد برضد هندوها، وسيکها 

نداشتند و نراعالوه بر انجام يک امر دينى ، دستاويزى براى رنايم باز هم بيشترى از 

 سرزمين هاى دشمن مى پنداشتند. 

» گليسى السنستون بيک نکته مهم وبسيار جالبى اشاره کرده ميگويد: مؤرخ ان

درانیان درنبردهاى سخت وطوالنى در کنار ایرانیان ودر سپاه تحت فرمان نادر، انضباط 

وتجربه جنگى فراگرفته بودندوحسن نظرى که آن فرمانده بزرگ به آنان داشت ،باعث 

نکه خود رابراستى بهترین سپاهیان در تقویت روحیه اعتماد به نفس در آنان شد. چنا

آسیا مى دانستند. دیگر افغانان از رخداد هاى زمان آموخته بودندکه چسان هندیان را 

 ( ٤٨٥افغانان، ص « ) خوار شمارند و از ایرانیان بیزارى جویند.

از اينجاست که همه ارکان دولت و نيروهاى جنگى ، با روحيات بسيار قوى 

مرهته ها شدند و درميدان پانى پت ، با وجود عدم توازن نيروهاى  وعالى عازم جنگ با

متخاصم ، به قوت ايمان و شجاعت افغانى ، مرهته ها را بسختى شکست دادند و افتخار 

بزرگ تاريخى براى ملت خود کمامى نمدند. و مليونها مسلمان هند هم از تباهى و مرگ 

) منابف افغانى ، تعداد سپاه افغان حتمى بدست مرهته هاى هندو نجات داده شدند. 

نسر تا يک مليون نسر قيد کرده اند. ٣٤٠٠٠٠سوارو تعداد سپاه دشمن را از  ٦٠٠٠٠را،

، السنستون ، ٢٦٢، حبيبى ، تاريخ مختصر افغانستان ، ص ١٨٤ربار،احمدشاه بابا،ص 

و هزارتن از مردمان روهيله ٣٠هزاررعاى خودش و  ٤٠سپاه احمدشاه را، مرکب از 

ده هزارتن سپاهيان متعلآ به سران هند همراه با هستصدزنبورو شتربرو چندتا توپ 

 ( ٤٩٤توپ ميشمارد. )افغانان ، ص  ٢٠٠هزارتن با ٣٠٠وشمار مرهته ها را

بنابراين از ديد اه منافف ملى افغانها وهم از ديد اه منافف مسلمانان هند ، فتف پانى 

بر انگيزبراى افغانها بشمار مى رود و دست  پت، يکى از فتوحات درخشان و افتخار

  ورد هاى عظيم مادى ومعنوى از  ن فتف نصيب افغانها و مسلمانان هند  رديد. 
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در حقيقت موجوديت پاکستان امروزه ، مزد شمشيراحمدشاه بابا است، وا ر 

از احمدشاه بابا از شرف و ناموس و هستى مسلمانان هند دفاع نمى کرد، شايد تخم اسالم 

 ن کشور جاروب مى  رديد وامروز پاکستانى وجود نمى داشت که با نا سپاسى از 

هزار ٢٢احمدشاه بابا ياد کند و از کشور او و همو نان او انتقام بکشد.احمدشاه بابا ، 

اسيرى که در جنگ به اسارت افغانها در  مده بودند، همه را بخشيد و صرف يک نسر 

که مايه فساد شناخته شد، اعدام نمود.و اين نشاندهنده  نست  مسلمان را بنام ابراهيم دکنى

که احمد شاه از ريختن خون مردم مظلوم بيزار بود. وتا کسى بر ضد امنيت داخلى 

قلمروش  غيان نميکرد، برويش شمشير نمى کشيد.واما در مورد  رگ استعمار وبردا 

 ن وقت نه کلمه استعمار  شتن سنگ بزرگ مرهته از دم راه او بايد ست که احمدشاه در

را شنيده بود ونه هم معنى  نرا )ا ر شنيده باشد( بدانگونه که امروز ما مى دانيم، مى 

( ١٩ونه خود استعمار( از زمان مارکس ) اواس  قرن « ) استعمار» فهميد.زيرا مقوله 

ر ببعد وارد ترمينولوژى سياسى  رديد که باعهد احمدشاه يک قرن فاصله دارد .حتى د

 ن روز ار خود هنديها نيزانگليس ها را بچشم سودا ران خارجى ميديدند، نه بعنوان 

راصبان سرزمين شان ، تاچه رسد به احمدشاه ويا افغانان ديگر. ربار خوددر اين زمينه 

در هند يک قوه نهانى و خ رناو ديگر » مى نويسدکه قبل از تأسيس دولت افغانستان 

ى از ماوراى بحار رو ه زده و در سواحل هند سرکشيده وجود داشت که مثل اختاپوت

بود. اين قوت نا  شنا که با اسلحه علم و فن وتخنيک عالى ترى و هم با حرص وخشونت 

مجهز بود، بشکل تدريجى اما عميقا"در عروق و شرامين هند جسيم و رنى سير ميکرد، 

پسارى و »و افغانها  نان را  درحالى که هندى ها ايشان را، سودا رانى بيشتر نميدانستند.

مى ناميدند. واين همان استعمار  ران رربى بودند که تجزيه و تقسيم و نساق « دکاندار

 ( ٣٥٦ربار، همانجا، ص « ) تمام قوتهاى ملى را با ثروت  ن ميخواستند.

واقعيت اين است که احمدشاه ، چه بر هند لشکر کشى ميکرد ويا نميکرد و چه با 

گيد و يانمى جنگيد، انگليس ها که ازيکصدوچهل سال قبل از حادثه پانى مرهته مى جن

پت در هند رخنه کرده بودند، کارشان را بر  بآ  رح و برنامه استعمارى خود 

ميکردند. براى انگليس ها ، نه پس کردن مرهته ها ، سنگ بزرکى بشمار مى رفت ونه 

 سقو  دادن دولت بابرى هند. 

نى ، نادرشاه افشار با قتل عامى که دردهلى براه انداخت ، قبل از احمد شاه درا

نيروى مقاوت هندى ها و هندو ها را خرد کرده بود. در  ن زمان انگليس ها در بمبمى و 

کلکته و مدراس وبنگال و ساير شهر هاى پر نسوس هند از جريان اوضاع در هند   اهى 
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هاى خود خواه و خود سر هند،  داشتند و هر هسته وهر ماه با ت ميف و تخويف راجه

قرارداد هاى دوجانبه مى بستند و سپس  نها رامکلف به اجراى مواد  ن مى نمودندتا 

سال پس از جنگ پانى پت ، يعنى پس از  ٢٣٠سرانجام به اشغال سراسرهند مؤفآ شدند

م اعالن کرد، پاى ١٧٨٣ نکه امريکا استقالل خود را از زير سل ه انگليس در سال

هاى استعمارى از قاره امريکا به  سيا کشيده شدو اشغال نظامى هند، هدف اين  رقابت

رقابت قرار  رفت. انگليسها در زيرپوشش سودا ران خارجى ) کمپنى هندشرقى( ابتدا 

رقباى تجارتى اروپامى خود ) پرتگاليها ، فرانسه ايها، و هلنديها( رايکى بعد ديگرى از 

ج ساختند وسى سال بعد ازمرگ احمدشاه بابا، دهلى را صحنه اقتصادى و سياسى هندخار

 م(  ١٨٠٣اشغالکردند. )

 يا در جهان امروز کسى پيدا مى شود که بتواندسياست يک سال بعد انگليس را 

سال از جنگ پانى پت ، از احمدشاه به عنوان  ٢٤٠پيشبينى کند، تا ما هم بعد از  ذشت 

سال بعد انگليس را در  ٤٠ه چرا نتوانسته سياست پادشاه افغانستان، اين سوال رابکنيم ک

برداشتن سنگى بزرگ از دم راه »  ن زمان پيشبينى کندکه جنگ با مرهته ، به معنى 

 استعمار است ( و راه تعرض و تجاوز انگليس را برسراسر هند مساعد ميگرداند. 

صر او بر ربار  نجا که ميخواهد اندکى واقف بينانه تر با اقدامات احمدشاه و ع

» خورد کند، در پاى  ن پرا راف مالمت  ميز خود اين جمله را مى افزايد و مى نويسد: 

شايد در اينجا بتوان  ست که احمد شاه در زمان ومکانى بسر مى برد که پيشبينى از 

( ربارا ر در  راز  ن ٣٦٠همانجا، ص « ) خ رات  ينده استعمار براى او نا ممکن بود.

مله را مى نوشت ديگر ضرورتى به محکوم نمودن احمدشاه و ارامه پرا  راف اين ج

دیيل اضافى نبود، اما پس از  نکه حرف هايش را  سته است، با بيان اينجمله از 

 اعتراض بيشتر پرهيز کرده است. 

متأسسانه اين پرا راف از تاريخ ربار که از  ن بوى خوار شمردن وسبک کردن 

در نوشته هاى نويسند ان بعدتر از ربار راه يافته و حتى در  احمدشاه بابا بمشام ميرسد،

پژوهش هاى برخى از استادان تاريخ ،نيزانعکاس يافته و بر ن پرا راف به عنوان سند 

 ( ١محکوميت احمدشاه، استناد شده است. )

 ومى که اين احمدشاه بابا بوده که بالى استعمار را بر هند نازل کرده و يابا فتف 

شکست مرهته ها ، خداى نکرده در حآ و نش مرتکب خيانتى شده باشد. و ا ر دهلى و 

هدف رير از اين باشد، اقتباس و انعکاس  ن پرا راف، چرا اينقدر مورد دلچسپى اين 
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استادان قرار  رفته است؟ مگر نمى شدبجاى  ن ، کار نامه هاى احمدشاه را زينه و ارامه 

 کرد؟ 

اواخر بچاپ رسيده و در ن پرده از روى  رز تدريس يکى از تاليساتى که در اين 

کتاب »ررض  لود و ضد ملى برخى از استادان تاريخ در پوهنتون کابل برداشته است ، 

آ « دويم سقاوى  تاليف محترم سمسور افغان است که خواندن و م العه  ن م الب ، واقعا

ست برادرانه همه هر انسان با احساس و و ن خواه را که هواخواه وحدت ملى و زي

مردم افغانستان در پهلوى هم است ، تکان ميدهد و انسان را وا ميدارد تا هرچه زودتر و 

بيشتر چهره هاى اين اشخاص را به جامعه افغانى افشاء و معرفى کند تا مردم و نسل 

هاى جوان ما فريب سخنان  نان را نخورند. يکى ازاين استادان تاريخ پوهاندجالل الدين 

قى استاددرفاکولته ادبيات وعلوم اجتماعى بود. اوبه حاکميت پشتونها ب ورکلى صدي

وبااحمدشاه بابا به عنوان مؤسس دولت افغانستان ب ورخاصى کينه ميورزيد و تمام تالش 

وکوشش اوبراين استواربود تا درشگرد حاکميت پشتونها کمى وکاستى پيداکند 

نظام قبيله سایرى » هد. به همين منظوراوکتاب وفوراآ نرابا ب وتابى بخوردشا ردانش بد

رانوشت ودر ن سعى بعمل  ورده بودتاثابت نمايد که درافغانستان حاکميت « درافغانستان 

تنها وتنها به قوم وقبايل پشتون تعلآ داشته وساير اقوام دراين حاکميت سهم ونقشى نداشته 

نوشته مرحوم ربار درست اند. درحالى که روش حکومت دارى احمدشاه بابا بنابر

احمدشاه دراداره افغانستان » برعکس ادعاى پوهاندصديقى است .  نجاکه ربار مينويسد: 

، تحکيم بنيان وحدت سياسى را اساس قرارداد.براى تحقآ بخشيدن اين نصب العين ، 

مساوات حقوقى رابين اهالى افغانستان درنظر رفت .و ازلحاظ مذهب وزبان و نژاد 

قبيله ، تبعيض وتساوت کمترشناخت.امادرعمل )مردم ( احمدشاه راعادلتر ازقول ومن قه و

يافتند و ديدندکه اشخاص باکسايت بدون تبعيض ازلحاظ نژاد و زبان ومذهب دراموردولت 

 شريک هستند. 

مثالً والیان مقتدر احمدشاه درقلمرواو اینهابودند: دروالیت هرات درویشعلى خان 

پور عباسقلى خان بیات ، دروالیت قالت اشرفخان غلجائى، هزاره، دروالیت نیشا

درشکارپور دوستمحمد خان کاکر، دروالیت مشهدشهرخ افشار، دروالیت کشمیرخواجه 

خان خواجه زاده، درپتیاله امیرسنگه سیک ، دروالیت بلوچستان نصیرخان بلوچ هللاعبدا

ازخان سندى ، ، درپنجاب زین خان مهمند، در والیت سند نورمحمدملقب به شهنو

دردیره اسماعیل خان موسى خان ، دروالیت ملتان شجاع خان ابدالى ، درپایتخت 

افغانستان هم رئیس داراالنشاى احمدشاه ، میرزاهادیخان قزلباش ، مستوفى دیوان 
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اعلى میرزاعلى رضاخان قزلباش وخزانه دارکل هم یکنفرهندى بنام یوسفعلى ملقب به 

وبازمگردرعهد تيمورشاه درانى، محمدخان ( ٣٥٩ار ص )غب« التفات خان بودند. 

هجرى ١٢٠٤هجرى و١١٩٩هزاره والى هرات مقررنبود؟ تيمورشاه درانى در سالهاى 

دوفرمان جدا عنوانى محمدخان هزاره والى هرات صادرنمود که در ن فرمانها عالوه 

و کيلک  برهرات اوحاکم بایستقالل واختياردارجمف  ورى ماليات تون و بس وکاخک

وجنـابـذ نيز شده بود. يا مگردرقوم پشتون کسى پيدانميشد که اينکار رابدو مى سپرد؟ 

معلومدار که پيداميشد مگرواقعيت اين است که  نها رامى وامنيت کشور را ميخواستند نه 

يک قوم ونه تنها خود را. ) ديده شود قيامهاى مردم افغانستان ازقرن هشتم تا هژدهم 

 ( ٢٥٨، ص١٩٩٩،ازمن، چاپ 

دردوره »مؤلف کتاب دوم سقاوی ازقول استادروهى در کتاب خوداشاره ميکند : 

حکومت پرچمى هابرچسپ هاى سبک وبيمايه مى عليه پشتونهادرکتابها ونشرات ديگر 

 راز رديد. ديگرشخصيتها را که جايش بگذار ، حتى احمدشاه باباو وزيراکبرخان هم 

ب که  نهاپشتون بودند. احمدشاه بابا را با چنگيزخان مقايسه تحقيرميشدند و نهم به اين سب

ميکردند و وزيراکبرخان را فرستاده انگليسهاخواندند.پشتونهارا اشغالگران وراصبان 

هللا ديده شود، سقاوى دوم ، ازسمسورافغان،بر ردان دکتورخليل ا« )) خراسان شمردند.

 ( ٣٦و ٣٧ودادبارش ،  بف هالند، ص

ديگرازکتاب خويش درمورد روش تدريس ضدملى يک استاد  همين مؤلف درجاى

دردانشکده حقوق » ديگرتاريخ درفاکولته حقوق وعلو م سياسى پوهنتون کابل مينويسد: 

به « تاريخ معاصرافغانستان» وعلوم سياسى دانشگاه کابل يک وقتى ، تدريس مضمون 

در رشته تاريخ دوش شهردارکابل دراداره ربانى بود. اين شخص نه کدام تخصصى 

داشت ونه  موزشى منظم . فق  به دانشگاه به خا ر تسنن وخودنمامى وهمان اهداف 

وارراض سياسى خويش ميرفت. او درنود دقيقه ساعت درسى ، سى دقيقه  نرا به ستايش 

هللا خود،سى دقيقه رادرنکوهش احمدشاه بابا،رازى امان ا« دولت اسالمى»

يگر رادراجراى لکچرنوت جديدوموضوعات ديگر واميرعبدالرحمن خان و سى دقيقه د

ميگذراند. درمورد احمدشاه باباهمان نظر را داشت که هندوهاى متعصب دارند و ميگست 

: اوحقوق ديگرمليتهاى اين سرزمين را درنظر نگرفتند، نام اين خ ه را افغانستان 

ه خويش نهادند.عالوتاآبعضى زمين هاى زراعتى مردم سمت شمال رابه اعضاى قبيل

 ( ١٢٢همانجا،ص .« ) توزيف کردند 



 425 ظهور افغانستان معاصر                                                        

يک تن ديگر از استادان تاريخ درفاکولته انجنيرى ، ب ور شکارا نوت 

لکچرخودرامتوجه اهانت به احمدشاه باباو ديگرچهره هاى نيکنام تاريخ معاصر افغانستان 

چرا احمدشاه » ساخته بود، ودرامتحان هاى خود به شا ردان چنين سوال ميداد : 

تاجکهاباج ميگرفت وازپشتونها نى ؟ يامى پرسيدکه ، در موردفقر فرهنگى ، از

عقبگرامى خصلت قبيله اى دوران حاکميت احمدشاه معلومات ارامه نماميد! يا، لشکرکشى 

هاوتهاجمات احمدشاه عليه کشورهمسايه ، برکشورماچقدر زيان  وربود؟ وهمينگونه 

 ( ١٢٤-١٢٣همان ، ص « ) پرسشهاى ديگر.

دشه دار کردن حيثيت و شخصيت احمدشاه بابا در نظر شا ردان و نسل های خ

 ينده بمنزله خرد ساختن و بی عرضه کردن تاريخ افغانستان است. چه اين احمدشاه بابا 

بودکه برای ما هويت ملی و تاريخی و سياسی بخشيد، ورنه ملت ما در زير چکمه های 

ايران و ماوراءالنهر، هويت ملی خود را از دست استبداد شاهان و سال ين بيگانه هند يا 

احمدشاه بابا، جز سعاد ت و سر بلندی و استقالل مردم افغانستان  رزومی نداشت و ٠ميداد

با تحمل رنج سسرهای  وی نی و قبول خ رات  ونه  ون حياتی و حيثيتی، به عنوان 

د های سرنوشت ساز، يک رهبر و پيشوای فدا کار و شجاع افغان و فاتف ميدانهای نبر

برای افغانها افتخار  فريد. و هر  ز به و ن خود خيانت نکرد و همو نان خود را خوار 

و حقير نشمرد.هر ز خود را بایتر و بيشتراز همو نان خود به حساب نگرفت. هر ز 

تن  سامی ننمودوبه عيش ونوش نپرداخت. هر ز از کدام قدرت خارجی د ستور نگر فت 

ت خود نکوفت. احمدشاه با  نکه تاج می  رفت و تاج می بخشيد، هر  ز بر و بر فرق مل

سر خود تاج ننهاد. بلکه مثل ساير همو نان خود دستار می بست و با  نان بر زمين 

مسروش می نمشست و به درد دل  نها وش فرا می داد وبداد مظلومان مير سيد. و مثل 

« بابا»و ازهمين جهت مردم او را يک پدرمهربان باهمو نان خودبرخورد می کرد 

 ميگستند. 

نويسنده وای مقام افغان انجنير خليل هللا معروفی ضمن مقالتی  نجا که احمدشاه 

مسعود را با احمدشاه درانی در مظان مقايسه کذاشته اند، بگونه اعتراض براين قياسها 

ه شود، از ویرانه خواند« احمد شاه بابای کبیر»احمد شاه درانی، که میسزد »مينويسد:

های خراسان و از خشت و ِگِل آن سامان، دولتی و مملکتی را تأسیس و بناء کرد، که 

اعلیحضرت احمد شاه « بانی و مؤسس افغانستان»یاد میگردد. پس« افغانستان»بنام 

بابای کبیر است. از آن زمان تا کنون، این وطن مقدس و این نام بزرگوار و فاخر، 

قطاع در تأللؤ و پرتو افشانی بوده و هستی و موجودیتش را تندباد پیوسته و بال ان
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حوادث هم به خطر انداخته نتوانسته. حتی روسیۀ سیه روی با تجاوِز وحشیانه و جنگ 

را نابود بسازد و نام نامیش را از صفحۀ روزگار « افغانستان»سفًاکانۀ خود نتوانست 

 (٢٠٠۵بر)رو:سايت افغان جرمن  ن یين، دسم« بردارد.

دا نشمند ومحقآ نامورانگليس، السنستون سياست با تدبير و ميانه روى احمدشاه را 

براى فرمانروامى بر مردمان جنگجو و زادمنش افغانستان، جزمى از نبوغ  بيعى او 

 احمدشاه دانسته نوشته مى کند: ميشمارد و فتف پانى پت را نتيجه معقوليت و دور اند يشى

پت ، چنین مینمود که تمام هنوستان در تصرف احمدشاه قرار دارد ، پس از فتح پانى » 

یعنى به همان بخشى که نخست به او  ٠ولى او بر طبق نخستین برنامه اش رفتار کرد

واگذار شده بودند، قناعت نمود ودیگربخش ها را به طیب خاطر به رئیسان محلى که او 

یشى و معقولیت درک مى کرد که چنان رایارى کرده بودندبخشید... احمدشاه با دور اند

 ( ٤٩٤)افغانان ، ص متصرفات دورافتاده اى رانمتواند به آسانى نگهدارد... 

يقين داشته باشيدکه ا ر احمدشاه بابا نمی بود، امروز افغانستانی نمی بود که در 

 نقشه جهان جای را اشغال کند و فرزندانش به نامش افتخارنمايند و به همين دليل هيچ

نويسنده ومؤرخ با انصافی نخواهد بود که افغانستان را ميراث  رانبهای احمدشاه بابا 

نشمارد و به استقالل و حاکميت ملی  ن احترام ننمايد و ياد  ن پادشاه مدبر افغان را 

  رامی ندارد. 

  اش سياسی مهم خدمات بخا ر او از و  ذاشت، احترام بايد را بابا شاه احمد پس 

 شخصيت و بزرگ مردان از سپاسگزاری درس و ن فرزندان به و بود ر زا سپاس

 _________________________________ . موخت را ملی های

( همين ١٩٩٩در مجله تحقيقى  رياناى برونمرزى چاپ سويدن ) شماره اول  -١

: » پرا راف تاريخ ربار بازتاب يافته و در اخير نويسنده از  ن چنين نتيجه  رفته است 

بازشدن راه انگليسها به افغانستان از سرزمين هند و سلب استقالل افغانستان ، اشتباه 

)همان مجله ، صص « تاريخى احمدشاه است .که اکثرمورخان بر  ن انگشت  ذارده اند 

( معلوم نيست که کدام مؤرخ بى ررض افغانى ويا خارجى ، تجاوز  ٢٨و  ٢٧-٢٦

از هستاد سال پس از مرگ احمدشاه ،  نرا اشتباه احمدشاه  انگليس را بر افغانستان ، بعد

بابا دانسته است ؟ در هرحال چنانکه مالحظه ميشود ازاين پرا راف چنين بهره بردارى 

ميشود که اين احمدشاه بابا بوده که استعمار انگليس را در هند تقويت کرد و سپس راه را 

ساخت و ا ر احمدشاه بابا شورشيان هند براى براى تجاوز انگليس ها برکشور ما هموار 
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را سرکوب نميکرد ، انگليسها خود قدرت تصرف هند را نداشتند و پاى شان بسرزمين ما 

بربنياد اينگونه برداشتها ، فق  اينقدر باقيمانده بود که نويسنده استدیل ميکرد . نمى رسيد

 ذاشت ، روسها هر ز : ا راحمدشاه بابا کشورى بنام افغانستان از خود برجاى نمى 

برافغانستان تجاوز نميکردند و سرانجام اين همه بالها يى که براين مردم و اين سرزمين 

وارد  مده و مردم امروز با  ن روبرو اند ، از دست احمدشاه است که کشورى از خود به 

ن اين نام و نشان برجاى  ذاشته است !! اينست عمآ فاجعه ايکه از اين پرا راف و ازاي

  ونه استدیل ها نشأت کرده و خواهدکرد . 
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 فهرست عمومی منابع کتاب 

    

   ، کابل  ١٣۴٧رالم محمد ربار،  بف  افغانستان در مسير تاريخ، تأليف مير - 

   ، ايران،  ١٣٧٢افغانستان در پنج قرن اخير، تأليف ميرمحمد صديآ فرهنگ،  بف  -

  د از اسالم، تأليف پوهاند عبدالحی حبيبی،  بف انجمن تاريخ افغانستان افغانستان بع -

  کابل  ١٣۴٨  

  _ افغانان ) زارش سل نت کابل( ترجمه محمد  صف فکرت ، چاپ  ستان قدس رضوی 

 ش ١٣٧٣  

  _ احياء الملوو در تاريخ سيستان، از ملک شاه حسين کيانی، بکوشش دکتور منوچهر 

 هران ، ت١٣۴۴ستوده،  بف  

  انقراض سلسله صسويه، تأليف یرنس لکهارت، ترجمه مص سی قلی عماد، چاپ دوم  -

 ش تهران  ١٣۶۴  

  خان خانان بن  _ با برنامه يا تزوو بابری، ترجمه فارسی از متن ترکی، از عبدالرحيم 

 قمری، هند  ١٣٠٨بيرم خان،  بف  

  خواجه عاقبت محمودکشميری،  بف  بيان واقف در احوال نادرشاه، از عبدالکريم ابن -

 ، یهور١٩٧٠  

  ٢٠٠٠جلد(، احمدعلی کهزاد، چاپ استکهلم، ٢_ تاريخ افغانستان،) 

   پشاور  ١٩٣٠جان  بف  تاريخ افغانستان، تأليف ميلسون، ترجمه پشتو از منشی احمد -

  دکتور  تاريخ ايران در نخستين قرون اسالمی، تأليف اشپولر مستنشرق  لمانی ترجمه -

 جواد فال وری، چاپ بنياد فرهنگ ايران، تهران  

  تاريخ سيستان، از مؤلف نامعلوم به تصحيف و تحشيه مرحوم بهار خراسانی،  بف  -

 ، تهران  ١٣١۴  
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 ، تهران١٣۴٩تاريخ نادرشاهی )يا نادرنامه( از محمد شسيف تهرانی وارد،  بف  -

مدن صساريان( تاليف ادموند کليسورد بوسورت ، _ تاريخ سيستان)از  مدن تازيان تا بر   

 ش. ١٣٧٠ترجمه حسن انوشه ، تهران،  

   ، پشاور پاکستان  ١٩۵٨خان، چاپ  تاريخ رياست سوات )پشتو( از محمد  صف -

  جرير  بری، ترجمه ابوالقاسم  تاريخ  بری )يا تاريخ الرسل و الملوو( تأليف محمد بن -

  

سوم، نهم، دهم، يازدهم، سيزدهم، چهاردهم، پانزدهم( از  پاينده )جلدهای اول، دوم،

  ١٣۵٣انتشارات بنياد فرهنگ ايران  

    تاريخ  برستان، تأليف ظهيرالدين مرعشی،  بف تهران -

 ، چاپ عباش اقبال اشتيانی، تهران٢و١_ تاريخ جهانگشاى جوينى،ع املک جوينی، ج  

  ١٣٧٧يبی ، چاپ سوم پشاور _ تاريخ مختصر افغانستان، تأليف پوهاند حب 

_تاريخ سياح مسيحی ، از کروسينسکی ، تحشيه و تعليآ فقيرمحمد خيرخواه ، چاپ   

   ١٣۶٣،  کابل 

   ،  ١٣۵٢جلد)  بف  ٢ترکستاننامه، تأليف و. و . بارتولد، ترجمه کريم کشاورز ( -

   تذکره المولک، چاپ محمد دبير سياقی،  بف تهران  -

  هرات )تاريخ سيسی( از سيسی هروی، به تصحيف پروفسير محمد زبير تاريخنامه  -

  صديقی، چاپ کلکته و چاپ افسيت ايران 

    ١٣١٧_ تاريخ بيهآ، از ابن فندق، چاپ احمد بهمن يار، تهران

   ١٣۴٢_ تاريخ ايران ، تاليف سر پرسی سايکس ، ترجمه فخرداعی  يالنی ،  بف تهران 

   ، تهران ١٣۴٢خان استر بادی،  بف  ميرزا مهدیجهانگشای نادری، از  -

  های خالفت شرقی، تأليف گ، لسترنج، ترجمه محمود  جغرافيای تاريخی سرزمين -

   ١٣٣٧عرفان،  بف  

  منوچهر و چاپ  هـ( چاپ دکتر ٣٧٢حدود العالم من المشرق الی المغرب )تاليف در  -

   ١٣۴٢پوهنتون کابل )ترجمه پوهاند ميرحسين شاه(،  
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ز، و، اشرافيان، ترجمه حميد  -دولت نادرشاه افشار، تاليف خانم م، ر، ارونووا،  -

 ، تهران ١٣۵٢مؤمنی،  بف  

  خان،  بف حربی پوهنتون کابل،  دپشتنو تاريخ )تاريخ پشتونها( تأليف قاضی ع اءهللا -

  ١٣۵۶   

     ١٣۶۶دمی علوم افغانستانشاه ، ترجمه پشتو از نصرهللا سو بمن،  بف اکا درانی احمد -

  سازمان اداری حکومت صسوی با تحقيقات و حواشی و تعليقات مينورسکی  -

 ، تهران١٣٣۴نيا، چاپ  الملوو، ترجمه مسعود رجب برتذکره 

   ، تهران ١٣٣۶جلد(  بف  ٢نوری ) سسرنامه پرسی سايکس، ترجمه حسين سعادت -

   ظام الملک، چاپ محمد قزوينی و چاپ نامه يا سيرالملوو، از خواجه ن سياست -

 خلخالی، عبدالرحيم 

  ، ١٣۶٨های مردم افغانستان بر ضد نادرشاه افشار تاليف محمد اعظم سيستانی  بف  قيام -

  کابل  

  کشاورزی و مناسبات ارضی در ايران عهد مغول، تأليف پ روشسسکی، ترجمه کريم  -

  شاهنشاهی ٢۵٣۵کشاورز، چاپ  

  های دهقانی در خراسان قرون وس ی، تأليف محمد اعظم  رضی و جنبشمالکيت ا -

  ، ، اکادمی علوم افغانستان ، کابل ١٣۶٢سيستانی،  بف،  

   بقلم پوهاند علی محمدزهما « رستاخيز قندهار»، مقاله ١٣۵١مجله  ريانا، سال  -

  کروسينسکی  های تاريخی دوره هستم و هشتم خا رات کشيش پولنيدی بنام مجله بررسی -

   ١٣۵٢درباره سقو  اصسهان توس  افغانها،  

    نهضت سربداران خراسان، تأليف پ روشسسکی، ترجمه کريم کشاورز،  بف تهران   -

   ، تهران١٣٣١نادرشاه، تأليف لکهارت، ترجمه مشسآ همدانی،  بف  -

    ش، ايران ١٣٧٢نژادنامه افغان، تأليف فيض محمد کاتب،  بف  -

   ، کابل١٣٣۵ها، تأليف عبدالرؤوف بينوا، چاپ  کیهوت -

   دکابل سل نت بيان، تأليف السستن، ترجمه پشتواز حسن کاکر )جلد اول(   -



 431 ظهور افغانستان معاصر                                                        

    ، کابل ١٣۶١ بف اکادمی علوم افغانستان،  

 ، پشاور پاکستان  ١٩۶۵پشتانه د تاريخ په رناکی، تأليف ظسر کاکاخيل،  بف  -  

    به انگليسی ١٩٨٠ری،  بف افغانستان از لوی دوپ -

  جلد(  بف مسکو،  ٢ رای نادری، نوشته محمد کاظم، مؤرخ دربار نادرشاه، ) عالم  -

   ١٩۶۶و١٩۶۴  

  اشرف افغان بر تختگاه اصسهان، تأليف دکتر ويليم فلور، ترجمه دکتر ابوالقاسم سری،  -

  ، تهران ١٣۶٧ بف  

   سومد.  ١٩٩٢، چاپ کوته  ستيان، نوشته سعيدی سيرجانی ای -

    تهران   ١٣۶۴_ جی، پی، تيت، سيستان، جلداول، ترجمه دکترسيد احمد موسوی، چاپ 

   _ چهار مقاله عروضی سمر قندی ، چاپ دکتر معين ، تهران  

  ،  بف کابل، ٣_ سيستان سرزمين ماسه هاوحماسه ها، تاليف اعظم سيستانی، ج 

 ش  ١٣۶٨

   ١٣٧۶ش ،کابل و چاپ دوم ١٣٢٢ير رالم محمد ربار، چاپ_ احمد شاه بابا، تاليف م

 پشاور 

   _ رقابت روس و انگليس در ايران و افغانستان ، تاليف دکترپيوکارلوترنزيو ،   

    ،تهران  ١٣۵٩دکتر  ذرين ، چاپ  ترجمه

  ، مقاله : دکروسينسکی خا رات ، بقلم  ١٣٧٧، سال ۴_مجله  زاد افغانستان ، شماره  

 د حبيب هللا تژی  پوهان 

     ١٩٩٨_مجله دعوت ، چاپ ناروی ، شماره دسامبر 

  _قيامهای مردم افغانستان از قرن هشتم تا قرن هژدهم ميالدی ، تاليف کانديدای  

   ١٩٩٩سيستانی ، چاپ سويدن ،  اکادميسين 

  هی _ انقراض سلسله صسويه در ايران، تاليف لکهارت ، ترجمه دکتر اسماعيل دولت شا 

   ١٣۴۴ بف تهران  ، 

 ، مشهد   ١٣٧۶_زادسروان سيستان ، تاليف رالمعلی رميس الذاکرين ،چاپ   
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 ، تهران   ١٣١٧_ تذکره نصر بادی ، از ميرزامحمد اهر نصرابادی ، چاپ ارمغان  

  جلد) نوشته جی ، پی ، تيت ، به اهتمام رالم علی رميس الذاکرين،چاپ ٢_ سيستان ( 

   مشهد ١٣۶٢  

  _ اوستا، تاليف اکادميسين دکتر جاويد ، چاپ شورای فرهنگی افغانستان ، سويدن ،  

  ١٩٩٩=١٣٧٨   

  قمری ، به اهتمام  ١٢٠٧_ مجمف التواريخ ، از ميرزامحمدخليل مرعشی ، تاليف در  

  ، چاپ تهران   شتيانی عباس اقبال  

  پشاور ١٩٦٩_ مخزن اسالم، نوشته  خوند درويزه ننگرهاری، چاپ 

 ، یهورپاکستان ١٩٤٧_مکاتبات رشيدی،به تصحيف واهتمام محمدشسيف یهوری، 

  قمری( به اهتمام  ١٢٠٠تا  ١١۶٠_مجمف التواريخ ، از ابوالحسن  لستانه )تاليف در 

  تهران  ١٣۴۴مدرس رضوی ، 

مورد م، مقاله پوهاند هاشمی در ٢٠٠٠مجله  ريانا)برون مرزی ( شماره دوم ، سال   ــ 

  دهه  رازين افغانستان معاصر )عصر احمدشاه بابا(  دو 

  کابل ١٣٦٠_شيخ بستان بريچ، چاپ  

ــ سسرنامه ابن ب و ه،ترجمه دکترمحمدعلی موحد، چاپ بنگاه ترجمه ونشر کتاب، 

  ١٣٤٨  تهران 

  _ دويم سقاوی ، نوشته سمسور افغان ، تر جمه فارسی از دکترخليل وداد بارش ، چاپ  

   ١٩٩٧هالند ،  

   ، شماره دوم،  ١٣۶۶_ مجله  ريانا، چاپ اکادمی علوم افغانستان ، سال  

  نوشته پروفسور  انگوفسکی « ماليات و سيستم مالياتی در عصر شاهان درانی » مقالت

 تر جمه حسيظ اللهقريشی   ، 

مقاله معنون  ، شماره اول ، ١٣۶٧_ مجله  ريانا ، چاپ اکادمی علوم افغانستان ، سال   

ميالدی ، تر جمه  ١٧٩٣راپور رالم سرور)مامور استخباراتی کمپنی هند شرقی در سال  

  عبد الوهاب فنامی  
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 ، کابل   ١٣۴٧_ تيمورشاه درانی ، تاليف عزيزالدين پوپلزامی ، چاپ دوم  

    ١٣۵١_ ظهيرالدين محمد بابر، تأليف پوهاند حبيبی،  بف  

   ، کابل ١٣٣۵ليف عبدالرؤف بينوا،  بف ميرويس نيکه، تأ -

  بيان واقف در احوال نادرشاه، از عبدالکريم ابن خواجه عاقبت محمودکشميری،  بف  -

 ، یهور١٩٧٠  

  ،  ١٣٧٠_ رادو سيکورسکی ، خاو اوليا ، ترجمه عبدالعلی نور احراری ، چاپ  

   ٢۴۶ايران ، ص  مشهد 

   ، سومد ١٩٩٢ان ، چاپ _ سعيدی سيرجانی ، ای کوته  ستين 

   ( ٢٠٠٠_شجاع الدين شسا، تولدی ديگر، چاپ پنجم ) چاپ اول  

     ١٩٩٣_علی ميرف روس ، ديد اه ها،به همت بهروزرفيعی ، چاپ 

    ٢٠٠٢_ احمدعلی کهزاد،تاريخ افغانستان،  چاپ، استکهلم ،

  ٢٠٠٠_ محمدمعصوم هوتک، پشتنی قبيلی او روايتی شجرٍی چاپ  

 ، سومد١٩٩٩تا ، تاليف اکادميسين داکتر جاويد، چاپ _اوس 

  _ مالحظاتی درتاريخ ايران ، علی ميرف روس ، چاپ سوم  

 ١٣٨٠_ پنج نقد برکتاب تولدی ديگر، شجاع الدين شسا، چاپ    

  ٢٠٠٣_ پس از هزار وچهارصدسال، تاليف دکتر شسا، چاپ  

  ١٣٦٦، تهران، _ جغرافيای تاريخی شهرهای ايران، محمدتقی حکيم 

 _ رگ تاو، دیرا مشکوری، چاپ  لمان 

 ش١٣٧٨=١٩٩٩ــ هرات، پشتانه،او ستره لوبه، تاليف عبدالباری جهانی،

  ، چاپ سوم.٢٠٠٣_ در پيکار با اهريمن،از دکتر شسا، چاپ  

ش ١٣٨٣تيموريان، تاليف لوسين بوات، ترجمۀ محمودبهسروز، چاپ -_ تاريغ مغول 

 تهران 

  ١٣٨۵/٢٠٠٦ن، نوشته  ميراجان سيال چاپ _ ايمل خا 
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 ١٢٩۶_تاريخ وصاف از اديب عبدهللا شيرازی ، به اهتمام محمدمهدی اصسهانی،  بف  

 هجری،بمبمی هند، 

  ١٣۴۶تحرير تاريخ وصاف ، بقلم عبدالمحدايتی،  بف انتشارات بنيادفرهنگ ايران،  - 

 ١٢٩۶محمدمهدی اصسهانی،  بف  تاريخ وصاف از اديب عبدهللا شيرازی ، به اهتمام - 

 هجری،بمبمی هند، 

تاريخ داودی)حایت سل نت های دولت های لودی وسوری درهند( تاليف عبدهللا،  -

 2007ترجمه پشتو از عبدالل يف  البی ، چاپ دوم، پشاور
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 1938: کاندید اکادمیسین سیستانی

ستانی ،سابق کاندید اکادمیسین سی

می اکادمی علوم افغانستان بود. عضوعل

وی در زمینه تاریخ وجامعه شناسی 

ونظام زمینداری در افغانستان ، صاحب 

تالیفات بسیاراست. برخی ازاین تالیفات 

                                      عبارتند   از:

مالکیت ارضى و جنبشهاى دهقانى درخراسان  - *

پ اکادمى علوم افغانستان ، کابل قرون وسطى، چا

                   .م١٩٨٣=١٣٦٢

            سیستان ، سرزمین ماسه هاو حماسه ها  -*

 سیستانی در هفتاد سالگی       ١٩٨٨-م ١٩٨٥جلد( طبع اکادمى علوم افغانستان ،کابل ۴)

 م ١٩٨٩=١٣٦٨مردم شناسى سیستان ، طبع اکادمى علوم افغانستان،  -*

 م ١٩٩٠= ١٣٦٩یماى رستم در شاهنامه ، طبع اکادمى علوم افغانستان ، س -*

 ، سوئد ١٩٩٦مقدمه یى بر کودتاى ثور وپیامدهاى آن در افغانستان ، طبع  -*

 ، سوئد ١٩٩٩م ، طبع ١٩نظامى افغانستان در نیمه قرن  -دو نابغه سیاسى  - *

 پیشاور ٢٠٠۵رستاخیزقندهاروفروپاشی دولت صفویه در ایران ، چاپ  -*

 پشاور ٢٠٠۴عالمه محمودطرزى ، شاه امان هللا ونقش روحانیت متنفذ ، چاپ  -*

 ، سوئد ٢٠٠٤سیماى زن افغان درتاریخ افغانستان ، جنورى  ـ*

 ، سوئد ٢٠٠۵حماسه قیامها یا دوقرن مبارزه بخاطر آزادی، -*

 -درپورتال افغانونیز ١٣٨۶=  ٢٠٠٧آیا  افغانستان یک نام جعلی است؟ چاپ،پشاور  -*

 جرمن آنالین قابل دسترسی است.

جرمن آنالین -ونیزدرافغان٢٠٠٧ظهور افغانستان معاصر واحمدشاه ابدالی،چاپ پشاور،  -*

 قابل دسترسی است.

 برخی شخصیت های فرهنگی واجتماعی افغانستان ،چاپ انتشارات دانش،کابل -*


