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  ياداښت
  

 د لوى عالم، مؤرخ او ليكوال عالمه پوهاند د افغانستان
تاريخ افغانستان (عبدالحي حبيبي د مختلفو آثارو په ليست كي يو هم 

دئ، چي د افغانستان د تاريخ له يوه خاص او ) در عصر ګورګانيان هند
  .مهم څپركي څخه بحث كوي

دغه مغتنم او مهم اثر د افغانستان له يوه حساس او تاريخي 
  . ډېرو معتبرو مأخذونو په حواله موږ او تاسي خبرويحالت څخه له

 ش كال كي د يوې مياشتي ۱۳۲۰ په دغه اثر عالمه حبيبي 
خوا  ش كي په كابل كي د تاريخ ټولني له ۱۳۴۱په موده كي ليكلى او په 

 كم پنځوس كاله اوړي او اوس چاپ سوى دئ، چي پر چاپ يې دوه
ه استفاده ځكه ځني كوالى نه مهال د تاريخ  لېوال او لوستونكي عام

سي چي په كتاب پلورنځيو او حتى په كتابتونونو كي هم موجود نه دئ، 
ځكه نو د همدې ضرورت پر بناء د كندهار والي پوهنوال ډاكټر توريالي 
ويسا په ځانګړې پاملرنه، مرسته او توجه سره د اطالعاتو او فرهنګ 

حقيقي اثر يو ځل بيا په رياست وپتېيله چي دغه ارزښتمن تاريخي او ت
نوي شكل او ډيزاين سره چاپ او د لوستونكو تر السو پوري ور 

  .ورسوي
د كندهار فرهنګپال والي پوهنوال ډاكټر توريالي ويسا په 
كندهار واليت كي د نورو عمراني او تعليمي السته راوړنو تر څنګ 

ملرنه علمي او فرهنګي السته راوړني هم لري، دغو مسايلو ته خاصه پا
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كوي او خصوصاً د مهمو كتابو د چاپ لپاره خاصه عالقه مندي لري، 
چي دا دئ دغه اثر هم د دوى په علمي توجه او مالي مرسته د چاپ جوګه 

  .سو
د كندهار د اطالعاتو او فرهنګ رياست د محترم پوهنوال ډاكټر 
توريالي ويسا له دغي نه هېرېدونكي او نه وركېدونكي مرستي او 

 له درباره دوى ته د � ډېر تشكر كوي او د لوى خداى –خه ډېر مالتړ څ
  .اوږده عمر او دغسي نورو برياوو غوښتنه هم كوي

  
  په ادب

  عبدالقديم پتيال
  د كندهار د اطالعاتو او فرهنګ سرپرست رئيس
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  آغاز
  

 هـ حينيكه نگارش بخشهاى تاريخ افغانستان در ۱۳۱۹اندر خزان   
ان افغانستان در كابل تخصيص و سفارش دورۀ اسالم، په نگارنده گ

  .داده ميشد، دورۀ سلطنت گورگانى هاى هند را بمن سپردند
چون آثار و مأخذ الزمۀ اين دوره موجود نبود، نگارش آن تا خزان   
 دست نداد، در اوائل ميزان اين سال برخى از كتب و مدارك ۱۳۲۰

تحرير اين كتاب مهمۀ اين دوره بدست آمد، بنا بر اين در مدت يكماه ب
  .پرداختم

از خوانندگان گرامى خواهشمندم اگر كوتاهى ها، و خطا بنظر   
برسد، آنرا بسبب قلب بضاعت علمى من و نبودن مأخذ و مداركيكه 

  .براى نگارش چنين آثار الزم است عفو فرمايند
پوشيده نماند كه درين كتاب تنها حوادثى ذكر شده، كه در دورۀ   

 سال از بابر تا فتح ۲۴۰ورگانى هند در مدت پادشاهى سالطين گ
نادرشاه افشار در صفحات افغانستان وقوع يافته و وقايعيكه بتاريخ 

  .وطن ما ربط ندارد، صرف نظر گرديده است
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همچنان در نگارش حوادث و وقايع تاريخى از ايجاز كار گرفته   
  .شده، و مأخذ هر واقعه در پايان صفحات نشان داده شده است

 فصوليكه راجع به نهضتهاى ملى و عمرانات و معرفى رجال در  
ادبى و علمى و حربى افغانستان درين دوره نگاشته شده، معلوماتى 
فراهم آمده، كه تاكنون در دسترس اين ضعيف بوده، و البته مباحث 
جامع و مستوفائى شمرده نميشود، و تكميل آنهم وظيفۀ آيندگانست، 

  . ور و كاوش كندكه زياده تر درين موضوع غ
  

  عبدالحى حبيبى
   كابل–ده افغانان 
  ۱۳۲۰اول عقرب 
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  باب اول
  

   – برــمد اكـــدين محــــالل الـــ ج–مايون ـــ ه–بابر 
  ير تا فتح نادر شاهگ عالم– شاه جهان –ير گجهان

  
  
  
  

  از

  
  

  ) هـ ق۱۱۵۱(تا )  هـ۹۱۰(سال 
  

  سال) ۲۴۰(مدت 
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  فصل اول
  
  حمد بابر ظهيرالدين م
  انى هندگورگمؤسس سلطنت 

  
انى ها در هند شخصى بود، كه محمد گورگمؤسس شاهنشاهى   

بابر نامداشت، وى پسر عمر شيخ ميرزا پادشاه اندجان و فرغانه بود، 
ان تيمورى است، كه در عهد حيات گاين پادشاه يكى ازان شهزاد

درش هم پدرش سلطان ابو سعيد ميرزا، هم سمت حكمرانى داشته، و پ
ابو : ان فاتح مشهور آسيا ميرسد، بدينموجب گورگبدو نسبت به تيمور

بابر . (۱)انگورگسعيد ولد سلطان محمد ميرزا ولد ميرانشاه ولد تېمور 
 دختر يونس خان فرمانرواى (۲)ار خانمگدر فرغانه از بطن قتلق ن

 ع ۱۴۸۳ فرورى ۱۴ هـ مطابق به ۸۸۸ محرم سنه 6مغولستان بروز 
يز مشهور نسبت داشت، مادرش نيز گو طوريكه اباً به چنمتولد 

پدر بابر روز دوشنبه چهارم . يز ميرسدگبسلسلۀ چغتاى پسر دوم به چن
 كبوترخانه افتاده و جهان را از بام)  ع۱۴۹۴ جون ۹=  هـ ۸۹۹(ن رمضا

 رمضان همان سال شهزادۀ كوچكى ۵فت، يكروز بعد سه شنبه گپدرود 
                                                           

  .۸6 ص ۱، كيمبرج هسترى، اكبرنامه ج ۱، پادشاه نامه ج ۱ فرشته، عمل صالح ج (۱)
  .ممهر نګارخان : ۲۱، ص ۱ منتخب اللباب، ج (۲)
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 و (۳)ندجان از طرف امراء بشاهى برداشته شدى در اگبسن يازده سال
وى را ظهيرالدين محمد بابر ناميدند كه بعدها اين شخص يكى از 

ى را گرديد و در هند سلسلۀ شاهنشاهى بزرگ اسيا گشهنشاهان بزر
  .شالوده نهاد

  
  :بابر در مقابل شاهان مغول و اوزبك 

نشست، بابر پادشاه كوچك اندجان به مجرديكه بر اريكۀ شاهى   
بر حسب انى خود روبرو گرديد، ولى چون بابا دستۀ از رقباى خاند

يران توران گعنعنات تورانى از طرف پدر و مادر به مشاهير جهان
منتسب بود بنا بران با داشتن چنين حسب و نسب ) يز و تيمورگچن(

 است باوجوديكه شاه از همين سبب. پادشاهى شمرده مى شداليق مقام 
ود، ولى در مقابل حركات عنودانۀ عم خويش سلطان اندجان خورد ب

احمد ميرزا حكمران سمرقند و سلطان محمود ميرزا حكمران قندوز و 
ذاشتند، كه شاهى گبدخشان امراء و اعيان مغول وى را دست داده و ن

هدارى كند، گ، بابر نه تنها توانست كه اندجان را ن(۴)بابر از بين رود
)  هـ۱۴۹۷=  هـ ۹۰۳(ض هاى متوالى در سال بلكه بعد از مدافعه و تعر

در اواخر ماه ربيع االول بر سمرقند تصرف نمود و رقباى خود را بهر 
درين وخت كه سپاهيان مغول نتوانستند در سمرقند به . يدنطرف دوا

تاراج و يغما نائل آيند، به رهنمايى برخى از سرداران خود مانند 
على، و سلطان احمد و غيره و جان ) گابراهيم بي(ابراهيم كوچك 

                                                           
، ص ۱ فرشته، كيمبرج هسترى، مطلع السعدين قلمى، انسكلوپيدى اسالم، ج (۳)

  .، فرنازد ګروناد۱، اكبرنامه، پادشاه نامه ج ۵۴۷
  . فرشته، سيرالمتأخرين، اكبرنامه، منتخب اللباب(۴)
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ير ميرزا را كه گنده شدند و برادر بابر جهانگبشورش پرداخته و پرا
منتظر فرصت بود به تسخير اندجان كمك و ياورى كردند، بنا بران 
بابر هم براى اينكه اندجان را به مخالفين نسپرده باشد بعد از چند ماه 

فته و گا پدرود سمرقند ر) بقول انسكلوپيدى اسالمى تا صد روز(
بسوى اندجان حركت كرد ولى اندجان پيش از وصول بابر سقوط كرده 

شتند، چون گو طرفداران وى مانند موال قاضى و غيره در انجا كشته 
بابر سمرقند و اندجان هر دو را مختل ديد بنا بران بسوى چلكارى 

 خال ،ران شتافته، و سلطان محمود خان ولد يونس خان مشهورگآهن
ير آمده گ را بياورى طلبيد، محمود كه در بين دو خواهرزادۀ خويش خود

بود، بيطرفى را پسنديده و بدون مداخله به تاشكند رفت و لشكريان 
  .شتندگنده گبابر پريشان و پرا

ان اجازه خواسته، چندى در قريه ساغرج رحل گورگبابر از حسين   
مت به سازان به دعوت على دوست طغائى ند، و بعد گاقامت اف

اندجان فرغنستان شتافت، و ان قلعه را بتصرف كشيده و به تسخير 
آن شهر را )  ع۱۴۹۹جون =  هـ ۹۰۴(ده سال همت گماشت، تا كه در ذيقع

  .(۵)بتصرف آورد
ير گلشكرى را بسوى اوش برد، و جهان)  هـ۹۰۵(بابر در سال   

جانرا ميرزا و سلطان احمد تنبيل، كه مراقب فرصت بودند، آمده و اند
به محاصره كشيدند، تا كه در حوالى قريۀ خوبان سه فرسخى اندجان 

  .)6(هبانى نمودگبابر به آنها مصاف داده، و اندجان را ن

                                                           
  .۵۴۷ ص ۱انسكلوپيدى اسالمى، ج . ۱۹۴ – ۱۹۳، ص ۱ فرشته ج (۵)

  . فرشته)6(
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 بر سمرقند تغلب جست و (۷)در خالل اين احوال محمدشيبانى خان  
بابر خواست كه اين رقيب تازه را نيز مغلوب سازد، بنا بران مخفيانه 

جوى خود شبانه بر سمرقند تاخت گن از سپاهيان جنبادويست و چهل ت
و از راه سرپل مغاك بر حصار بر آمده و شيبانى خان را با هفت و هشت 

 هـ ۹۰6(هزار سواريكه داشت هزيمت داد، و وى را بسوى بخارا دوانيد 
  .(۸)) ع۱۵۰۰= 

شيبانى كه شخص آهنين و پير مرد سالخوردۀ بود رقيب جوان   
ر بالد را گشت و در زمستان همان سال قراكول و ديذاگخود را آرام ن

بابر كه اين حريف قوى را در مقابل خود مى ديد، از سالطين و . رفتگ
ر حكمرانى داشتند گان تيمورى كه در خراسان و بالد ديگشهزاد

استمداد نمود، ولى چون از طرف آنها كمك و حمايۀ نديد، در شوال 
 در حوالى كاروزن به شيبانى مصاف لشكرى را فراهم آورد، و)  هـ۹۰6(

عظيم واقع شد و سردار سپاه بابر دران معركه جاند ى گداد، جن
سپردند، و شيبانى بپاى حصار سمرقند رسيد، بابر مدت سه تا چار 

                                                           
بانى خان بن شاه بداغ سلطان بن ابوالخير خان از نسل شيبان بن  ابوالفتح محمدشي(۷)

در ماوراء النهر پادشاه شد در سنه )  هـ۹۰6(جوچى بن چنګيزخان است كه در سنۀ 
 هـ در قريۀ محمودى مرو در جنګ صفويان كشته ګرديد، وى به توركى شعر ۹۱6

از احفاد . ردميګفت و نصاب توركى را براى قاضى اختيارالدين هروى منظوم ك
شاهى كردند و ديګر افراد )  هـ۱۲۰۰ تا ۱۰۰۷(دخترى او سلسله جانيان استراخان از 

در ماوراء النهر و بلخ و بخارا و سمرقند سلطنت داشتند، )  هـ۱۰۰۷(خاندانش تا 
فتوحات خود شيبانى در افغانستان تا هرات و سيستان و قندهار رسيد، ولى افراد 

 و ۴۳۱دول اسالميه، ص (لى مملكت حكومت كرده اند خاندانش در صفحات شما
  ). ببعد خطى۱۴مذكر احباب ص 

  . فرشته، انسكلوپيدى اسالمى، تزك بابر(۸)



﴾20﴿ 

هداشت، چون چاره را حصر ديد گماه، سمرقند را در حالت محاصره ن
فته و به گ پدرود با صد تن از ياران خود سمرقند را)  هـ۹۰۷(در اوايل 

رامى گتاشكند شتافت، در انجا سلطان محمود خال وى مقدمش را 
دانست، و بعد از انكه ايام زمستان سپرى شد، خواست كه واليت 
فرغانه را براى بابر تسخير نمايد، بدين نمط بابر توانست بكمك خال 
خويش باز اوش را تصرف كند، ولى در مصافيكه باحكمران اندجان 

احمد تنبيل نمود زخمى برداشت و بسوى اخسى مراجعت كرد، سلطان 
ران تاخت و گاز آنطرف رقيب ديرين بابر شيبانى خان اوزبك با فوجى 

  .(۹)تاشكند را بتصرف آورده و بابر را بسوى مغولستان و ترمذ دوانيد
بابر چون مملكت ماوراء النهر را تماماً در دست رقباى خود ديد   

ان روى آورد، و خواست كه بكابل بيايد، و بسوى مملكت افغانست
  . ندگدرينجا طرح نوى را براى شاهى اف

ازينجاست كه مقدرات اين شخص در سرزمين وطن ما اغاز   
ردد و ازين عصر ببعد بابر درين مرز و بوم نام ميكشد، و ازينجا گمي

  .بسوى هند تاخت مى آورد
، مستقيماً بتاريخ انى بابر در باال ذكر يافتگوقايعيكه راجع بزند  

ان تاريخ وطن گى ندارد، ولى براى اينكه خوانندگوطن ما پيوست
اه شده باشند گبصورت مختصر از شرح حال اين جهانكشاى معروف آ

اشته آمد، اكنون ميرويم به گبصورت تبصره در مقدمۀ اين باب ن
  .مطالبيكه جزو تاريخ وطن ماست

  

                                                           
  . فرشته، انسكلوپيدى اسالمى، منتخب اللباب(۹)
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  :بابر در كابل 
اوراء النهر در مقابل حريف آهنين خود بابر چون نتوانست در م  

شيبانى قد علم كند، بنابران خواست كه بسوى كابل روى آورد، و 
يرد، همان بود كه بقول فرشته و گدرينجا زمام اختيار و شاهى بكف ب

و بقول مير خواند و انسكلوپيدى اسالمى در )  هـ۹۱۰(معصومى در 
بل تاخت، طوريكه ذشته و بر كاگاز هندوكش )  ع۱۵۰۴=  هـ ۹۰۹(
يشتر هم نوشتيم بابر از بوم توران منهزماً به ترمذ آمد، و با اميرمحمد پ

باقر حكمران آنجا مصلحت نمود و از ترمذ بسوى جنوب سواحل آمو و 
بدخشان شتافت، كه در آنوقت حكمران آن نواحى خسروشاه نامداشت، 

ند خسرو ، هر چ(۱۰)بابر به قندوز كه مركز حكمرانى خسرو بود آمد
گى و دوستى را عرضه خودش شخصاً بخدمت بابر رسيد و مراتب همرن

ت ولى بابر شخص داعيه طلب و فعالى بود، كه به مجرد وصول به داش
قندوز هشت هزار عسكر سوار و پياده  خسرو را بخود جلب كرد و باين 
صورت خسرو را مجبور ساخت كه تمام اموال و ثروت خود را به بابر 

 با چند نفر از همراهان خود بسوى ميمنه پيش بديع الزمان ذاشته وگ
  .(۱۱).ريزدگميرزا شهزاده تيمورى آنجا 

ر بعد از فرار خسرو بابر عساكر او را با سه چهار هزار خانه وا  
مغول كه با خسرو بوده بخود همراه ساخته و ثروت خسرو را تصاحب 

                                                           
، ولى مؤرخين سابق مثل خواند مير و فرشته مركز ۴، ص ۴ كيمبرج هسترى ج (۱۰)

در منتخب اللباب و سيرالمتأخرين عوض قندوز حكمرانى خسرو  را ننوشته اند 
اين خسروشاه از ملوك بومى بدخشان بنظر مى آيد كه از مدتهاى . بدخشان است

  .قديم درانسرزمين حكمرانى داشتند و غالباً از نژاد تاجيك بودند
  .۱، منتخب اللباب، ج ۷ فرشته، ميرخواند ج (۱۱)
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  .نمود، و از قندوز بسوى كابل شتافت
  

  :اما كابل 
از عصر سلطان ابو سعيد جد بابر در تصرف يكى از اعمام وى   

 ۹۰۷( در سال گ، الغ بي(۱۲) ميرزا نامداشتگبود، كه اين شهزاده الغ بې
ذشت و پسر كوچكش عبدالرزاق ميرزا بشاهى رسيد، ولى گدر) هـ

، كه امراء و (۱۳)معناً زمام حكمرانى بدست شخصى زكي نام افتاد
 و امير يونس گحمد يوسف، و محمدقاسم بيان كابل چون اميرمگبزر

على و غيرهم از شهر بيرون رفته و مترقب فرصت نشستند، و روز عيد 
انخانۀ سلطان نشته بوده امراى ويضحى كه زكى يا شيرم زكه در دا

  .(۱۴)مذكور با سيصد نفر تاخته و وى را بكشتند
 به ويرانى نهاد و  روبدين صورت امور كابل مختل بود و  
الرزاق حكمران كوچك نتوانست آنرا اداره كند، بنا بران عبد

رمسير گمحمدمقيم پسر خورد امير ذوالنون ارغون كه سمت حكومت 

                                                           
محمد ميرانشاه بن تيمور است كه از سنۀ  اين اولوغ بيګ بن سلطان ابو سعيد بن (۱۲)
الوغ بيګ بن شاهرخ بن : در كابل و غزنه حكمرانى داشت، و غيرا )  هـ۹۰۷ تا ۸6۵(

در ماوراء ) ۸۵۳ تا وفاتش ۸۱۲(تيمور است كه در علوم نجومى شهرت داشت و از 
اين اولوغ بيګ كابلى در تاريخ ) ۴۲۹دول اسالميه (النهر خراسان حكم ميراند 

اجرت اقوام افغانى به وادى پشاور و جنګهاى يوسفزائيان شهرت دارد، و در مه
  .تاريخ مرصع و مخزن افغانى و غيره ذكرش ميآيد

نسخه قلمى تاريخ (نوشته ) شيرم زكه( محمدمعصوم نام اين شخص را (۱۳)
 و بابرنامه ۲۵۱، ۱در تاريخ هندارسكن .  زكى است۱۹۸ولى در فرشته ص ) معصومى

  . شيرم ذكر است۱۹۵، ۱ورج ترجمه بب
  . فرشته، معصومى، ميرخواند، سيرالمتأخرين(۱۴)
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قندهار داشت با سپاه هزاره و نكدرى بر كابل تاخت و در اواخر سال 
رفت، و ميرزا عبدالرزاق در خود تاب مقاومت گ هـ آن شهر را ۹۰۸

مقيم بعد از تسخير كابل دختر ميرزا الغ ريخت، محمدگنديده به لغمان 
  .(۱۵) را بحبالۀ نكاح خود در آورد و به حكمرانى پرداختگبي

بابر )  هـ۹۱۰ يا ۹۰۹(ذشته در اواخر ربيع االول گوقتيكه قرار شرح   
بسوى كابل روى آورد، محمدمقيم حكمران ارغونى كابل در شهر 

هر را به بابر بسپارد، رديد، و بعد از چند روز وعده داد كه شگمتحصن 
بابر هم وى را امان بخشود، و بسوى قندهار اجازه رفتنش داد و 

بعد . 6۱شتگرفته و حكمران اين ديار گبدينصورت بابر شاهى كابل را 
 هـ مدت يكماه ۹۱۱از انكه بابر در كابل شوكتى بهمرسانيد در سال 

                                                           
 در عصر سلطنت شهزادګان تيمورى امير ذوالنون ارغون بن مير حسن بصرى در (۱۵)

ملك مال زمان ابو سعيد تيمورى داخل شد، و بعد ازين اين شخص در نتيجه دليرى و 
سلطان حسين ميرزا شاه هرات شجاعت در هرات و مارواء النهر شهرت يافت و 

 هـ كه هزاره و نكدرى را ۹۰۴حكمران غور و زمين داور را بوى تفويض و در سال 
مجبور به تسليم كرد حسين شاه هرات، فراه و غور و قندهار را هم بوى سپرد، ذوالنون 

هم ) بلوچستان حاليه(در قندهار استقالل بهم رسانيد و بر واليت شال و مستونګ 
ت، اين شخص سلسلۀ شاهان ارغونيه را به جنوب وطن ما بنا نهاد و خودش تغلب جس

در محاصره هرات و جنګى كه با محمد شيبانى حكمران اوزبك كرد كشته ګرديد، 
بعد ازو دو پسرش شاه بيګ و محمدمقيم ارغون در قندهار و ملحقات آن حكمرانى 

مسير تاخت آورد ساختند، كردند و با شيبانى كه بعد از تسخير هرات بر فراه و ګر
 –معصومى (شيبانى هم آنها را بر حالت خود ماند پس به خراسان برګشت 

شرح وقايع ديګريكه در حين حكمرانى بابر با اين دو برادر پيش آمد، در ). ميرخواند
  .صفحات آينده خوانده شود

يخ،  معصومى، فرشته، حيات افغانى، كيمبرج هسترى، مير خواند، مفتاح التوار6۱
  .اكبرنامه
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ب كرد، بابر زلزله هاى پياپى در كابل واقع و بسى از عمرانات را تخري
پس به تعمير آن پرداخته و بزودى لشكرى را آراست، و به تسخير غزنى 

ى تا قالت پيش رفت و گر لواحق آن كمر بست، و درين سفر جنگو دي
آنرا از دست پسران ارغون كه حكمران آنديار بودند كشيد و برادر خود 

ب  بابر مى ديد كه رقي.(۱۷)ماشتگير ميرزا را بحكومت غزنى گجهان
اوزبك با قواى زيادى كه دارد براى ) شيبك خان(ديرين وى شيبانى 

ر دفع نشود روزى صدمۀ به بنيان شاهى گشاهى وى عظيم خطريست و ا
 بقول (۱۸)) هـ۹۱۱(وى ميزند، بنا بر آن بقول مير خواند در محرم سال 

 بعزم امداد و كمك سلطان حسين ميرزا (۱۹)) هـ۹۱۲(فرشته در محرم 
يمورى خراسان كه ذريعۀ سيد افضل ولد سلطان علي در شاهزاده ت

مقابل قواى شيبانى خان اوزبك از وى استمداد نموده بود، از راه 
ان گهزاره و ايماق بسوى هرات و مرو حركت كرد، درين اثنا شهزاد

تيمورى خراسان در مقابل شيبانى بر كنار آب مرغاب فراهم آمده 

                                                           
اين ) ۸۹ ص – ۱ج (، ابوالفضل عالمى در اكبرنامه ۱ فرشته، منتخب اللباب ج (۱۷)

زلزله را شرح ميدهد، كه اكثر منازل باالحصار كابل فتاد، و خانه هاى موضع بيغمان 
تمام از هم ريخت، و سى و سه ) در يك نسخه لمعان آمده شايد پغمان حاليه باشد(

ين جنبيد، و در ميان بيغمان و بيګ توت پارچۀ زمين بريده و مرتبه در يك روز زم
پايان رفت و از استرغج تا ميدان كه قريب شش فرسخ بوده باشد زمين آنچنان 

  ...".شكافت، كه بعضى از اطراف برابر فيل بلند شده بود
  . طبع لكهنو۱۰۲، ص ۷ روضة الصفا، ج (۱۸)
ر اكبرنامه با فرشته همنواست و تاريخ ابوالفضل د. ۱، ج ۱۹۸ تاريخ فرشته، ص (۱۹)

 هـ مى نويسد، خود بابر هم در تزك خود همين تاريخ را ۹۱۲اين سفر جنګى را محرم 
سلطان حسين ميرزا و ديګر ... ولى علت سفر را رسيدن خبر و ) ۱۱۷ص (مى نويسد 

  ).تزك(غرضها بقلم ميدهد و ګويد دغدغه هرى در خاطر بود 
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ذشت، در منزل كل باغان با گق بودند، بعد ازانكه بابر از مروچا
ماه ) ۸ يا 6(ان مذكور مالقى شد، و كان ذلك فى دوشنبه گشهزاد

  . هـ۹۱۲جمادى االخرى 
ولى شيبانى چون اتفاق شاهان تيمورى را در مقابل خود ديد، از   

رديد، و ازينطرف هم بسبب زمستان كسى گ و تعرض منصرف گجن
له شيبانى پردازد، بنا بران در ذرد، و به مقابگنتوانست كه از آب آمو ب

ان تيمورى از مرو و آب مرغاب گماه رجب همان سال عساكر شهزاد
روز در منزل ) ۲۰(شته و بابر هم حسب دعوت بديع الزمان ميرزا تا گبر

على شير هرات توقف، و بعد ازان بسبب وصول خبر اختالل امور كابل 
و رو بسوى كابل نهاد  شعبان از هرات بر آمده ۷در همان زمستان شديد 

و از راه هزاره با مشقت هاى زيادى كه از دست سرما و قبائل سلحشور 
  .(۲۰)) ع۱۵۰۷ – ۱۵۰6 = ۹۱۲زمستان (مذكور ديده بود بكابل رسيد 

بعد از رفتن بابر بصوب خراسان فتنۀ نوى ظهور : اما در كابل   
و ان و سنجر برالس جمعى را با خود يار گورگكرد، و محمدحسين 

 وى ميشد، به ميرزا را كه عم بابر يا خاله زادۀار ساخت، و جان گمدد
پادشاهى برداشتند و طرفداران بابر مانند مال باباى ساغرجى و خليفه 
محب على قورچى و احمد يوسف قاسم را در قلعه محصور كردند، بابر 

انى در خراسان شنيد، از گورگان گچون اين واقعه را در معسكر شهزاد
 و باميان و غوربند روى بكابل گبادغيس و چخچران و يكه اوالنراه 

نهاد، و اين شهر را واپس كشود، و جان ميرزا را بعد از تسليم و هزيمت 
اجازت داد كه نزد اوالد امير ذوالنون به صفحات جنوب و غرب مملكت 

                                                           
  .۱۲۲ – ۱۱۷، انسكلوپيدى اسالم، تزك بابر ص  فرشته، ميرخواند(۲۰)
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  .ان هم بسوى فراه و سيستان رفتگورگرود، و محمدحسين 
خشان كه مدتى تحت حكمرانى بابر آمده يت بدولى درينوقت وال  

ف تعرض قواى شيبانى واقع شد، و ناصر ميرزا برادر كوچك بود طر
بابر كه سمت حكمرانى آنجا را داشت منهزماً بكابل عقب نشست، و 

ر گير ميرزا برادر ديگايالت بدخشان را از دست بابر بر آمد و چون جهان
مى آيد در نتيجۀ افراط بابر در همين سال حينيكه از هرات بكابل 

ذشته بود بنا بران بابر جاى وى را به برادر خويش ناصر گمشروبات در
  .(۲۱)ميرزا داد

رفت و چون در عين زمستان از گبابر از سفر خراسان نتيجۀ خوبى ن  
ذشت و كابل را هم مخالفينش گمناطق سرد كوهسار وسط مملكت ما 

اميمون شايد وى را عالوه بر اخالل كرده بودند بنا بران اين سفر برى ن
تحمل رنجها و مشقات از حيث اعاشۀ عسكر و دارائى پول و مصارف 

رفت چون قشون بابر به گهم پس انداخت، و وقتيكه كابل را دوباره 
مواد اعاشه و خوراكه احتياج داشت بنا برآن بر سر يك عدۀ افغانان 

هب و غارت كه همواره در راه حفظ آزادى خود مورد ن) غلجى(خلجى 
يران اجنبى بوده و با آنها بظلم و قساوت رفتار ميشده تاخت و گجهان

) خلجى(بتاخت الوس افغانان غلجى )  هـ۹۱۳(بقول فرشته در سال 
ر چيزها بدست گوسفند، و ديگجنوب شرق غزنى سوار شده صد هزار 

  .(۲۲)شتگسپاه افتاده بر 
                                                           

ولى ابو الفضل در اكبرنامه طبع ايشيا تك سوسايتى بنګال .  فرشته، ميرخواند(۲۱)
) خان ميرزا(مى نويسد، در تزك بابر طبع بمبئى نيز ) خان ميرزا(نام جان ميرزا را 

  .طبع شده
  .۱۲۹ – ۱۲۸ فرشته، تزك بابر ص (۲۲)
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  :فتح قندهار
شته و گ متوجه هرات  هـ قواى اوزبك۹۱۳اندر محرم سال   

رمسير پيش گآنشهر پرداخت، چون تا فراه و ز شيبانى خان به تاخت و تا
 و محمدمقيم پسران امير ذوالنون ارغون كه گآمد بنا بران شاه بي

حكمرانان آن صفحات بودند از يكطرف به محمدخان شيبانى اظهار 
ر گجهت ديانقياد نموده و سكه و خطبه را بنام شيبانى قبول كردند، از 

پيغامى به بابر بكابل دادند كه رو بسوى قندهار آورد و در مقابل تاخت 
  .شيبانى به آنها ياورى كند

بابر كه قواى خود را همواره بتاخت و تاز مشغول ميداشت و   
ذاشت رو بسوى قندهار و زمين داور آورد، چون از كالت گبيكار نمى 

را از كابل پيشتر ذشت جان ميرزا كه شرح تصرف و هزيمت وى گب
 خود بابر  ميرزا از قندهار بخدمت برادرزادۀاشتيم با عبدالرزاقگن

 و محمدمقيم كه خطر شيبانى را به اظهار انقياد گرسيد، ولى شاه بي
دفع ديدند نخواستند كه به بابر تسليم شوند، بنا برآن از راه مقابلت 

ريۀ خاليشك و در ق پيش آمدند، و با سپاه عظيم روى بمصاف آوردند،
يعنى از مؤرخين بصورت غلط ختك نوشته اند، ولى (نزديك قندهار 

مطابق بقول خود بابر در تزك او خليشك صحيح است كه اكنون 
يكه باقواى بابر كردند شكستى  شديدگبعد از جن) ويندگخاليشك 

 بسوى شال و گو شاه بي! ند فاحش، و هزيمتى ديدند عظيم خورد
  .ين داور پناهند و محمدمقيم بزمگمستن
باينصورت بابر بعدد دو هزار نفر عسكر خود بر شهر قندهار و   

حصن متين آن تصرف جست و بر خزائنيكه امير ذوالنون و پسرانش 
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 را به يافت، و ايالت قندهار و زمين داورمدتى اندوخته بودند دست 
  .(۲۳)رديدگناصر ميرزا برادر خود سپرده و عازم صوب كابل 

 و گذشت، كه شاه بيگبكابل رسيد هنوز ماهى چند نچون بابر   
 شيبانى پناهنده بودند، بقوماندانى خود محمدمقيم كه پيش محمد

شيبانى و قواى اوزبك بر قندهار حمله آوردند و ناصر ميرزا هم قندهار 
ريخت، و قندهار پس بياورى و گفته و بكابل نزد برادر خود گرا پدرود 

تاد و قواى اوزبك و و محمدمقيم اف گكمك شيبانى بدست شاه بي
 و گشيبانى پس ازانكه مهم قندهار را نور ديدند آنرا به شاه بي

شت، درين وقت گمحمدمقيم سپرده و خود شيبانى بخراسان پس 
  .(۲۴) ماندگمحمدمقيم مرد و قندهار تنها په شاه بي

  
  :نهار و كشتن عبدالرزاق گ ننگجن

 در سال گا ولد ميرزا الغ بيپيشتر ذكر رفت كه عبدالرزاق ميرز  
 هـ حكمرانى كابل از دست داد و بحدود مشرقى افغانستان ۹۰۸

ريخت، دران حدود به ياورى على شبكور سيستانى و محمدعلى گ
شيبانى و عبداهللا صف شكن و نظر و يعقوب و غيره علم پادشاهى 
افراخت، اما بابر كه از دست رقباى اوزبك و شيبانى همواره در خوف 

ود و ميخواست دور تر از منطقۀ نفوذ آنها تاسيس شاهى نمايد و براى ب
اينكار حمله و تصرف هند را همواره در نظر داشت، بنا بران وجود 
عبدالرزاق ميرزا را در سمت شرق افغانستان و در بين قبائل نيرومند 

                                                           
  .۱۳۲نسخه قلمى، منتخب اللباب، تزك بابر ص  فرشته، معصومى (۲۳)
  .۱، منتخب اللباب ج ۱، ج ۱۹۹ معصومى نسخه قلمى، فرشته ص (۲۴)
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راى پيشرفت آمال خود خيلى مضر ميديد و نمى خواست كه بپښتون 
 هـ كه قوه عبدالرزاق ۹۱۴يرد، لهذا در سال گآنجا قوت بعبدالرزاق در 

ذشته بود بابر بر وى حمله برد و در مصافيكه بهم گهنوز از سه هزار نفر ن
ير و از گدادند سرداران عسكر عبدالرزاق كشته شدند و خودش دست

نصورت بابر توانست كه حريف شرقى يارديد، و بگطرف بابر كشته 
  .(۲۵)د، و براى تاخت هند راه را صاف كندخود را از ميان بر دار

  
  :زبير راعى 

همدرين اوقات در واليت بدخشان يكى از آزاديخواهان بومى   
رفت و بدخشان را از دست اوزبك و بابر گآنجا بنام زبير راعى قوت 

ران آزاد گكشيد و توانست كه آنجا را مدتى از اسارت و تاخت و تاز دي
بدخشان جان ميرزا بن سلطان محمود بن هدارد، بابر براى تأمين گن

سلطان ابو سعيد كه عمزادۀ او بود بآن سو از كابل فرستاد و جان ميرزا 
توانست بكمك مادر خود كه از اشراف بدخشان بود آنواليت را 

  . بكشايد و زبير را از ميان بردارد
  

 شيبانى با اسماعيل صفوى و كشته شدن شيبانى و فتح گجن
  :ز طرف بابرماوراء النهر ا

 شاه ماوراء النهر محمدخان شيبانى به تفصيليكه پيش نچو  
ذشت بر بلخ و هرات و خراسان تغلب جست و در آن نواحى قوۀ بهم گ

رفتن اين گرسانيد، بنا برآن شاه اسماعيل صفوى پادشاه پارس از قوت 

                                                           
  .۱، منتخب اللباب ج ۲۰۰ فرشته ص (۲۵)
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 هـ متوجه خراسان ۹۱6رديد، و در اواسط شهور سال گمرد آهنين متوهم 
شعبان سال مذكور به مرو رسيد، و شيبانى را كه ) ۲۰(در شت و گ

) ۲6(روز جمعه . بحصار مرو پناه جسته بود در آنجا حصارى ساخت
ى تاخت، و در هزار نفر بر سر قواى صفو) ۱۵( با شعبان بود كه شيبانى

رفت تا ده هزار نفر گ عظيمى كه در يك منزلى مرو بين طرفين در گجن
 سر نهاد و قواى گود شيبانى هم درين جنرديد و خگاوزبك كشته 

 ى مرو مورد تاخت و تاراج قواى صفوسخت شكست خوردند واوزبك 
تا آمو پيش رفت و از آنجا پس بهرات )  هـ۹۱۸(شد، اسماعيل در بهار 

  .6۲شتگبر 
 بابر باينصورت در مقابله قواى صفوى از بين گشيبانى رقيب بزر  

بدقت مى ديد و مى سنجيد تا كه در رفت و بابر هم از كابل وقايع را 
 هـ بعد از قتل شيبانى جان ميرزا از بدخشان به بابر نوشت كه ۹۱۷سال 

وقت را از دست نبايد داد و اكنون كه شيبانى رقيب آهنين ما خود بخود 
از بين رفت بايد به تسخير فرغانه و مملكت پدرى پرداخت، بنا بران 

افت و بعد از آنكه با اسماعيل  شتبابر هم به تعجيل تمام بسوى قندوز
ى مكاتبه و ازو استمداد كرد از آنطرف احمد سلطان و صوفى صفو

على و على قلى خان و شاهرخ افشار باقوۀ صفوى بياورى بابر 
رسيدند، وى بعد از تصرف حصار و قندوز و بغالن با عسكر شصت 

 هـ ۹۱۷هزارى بر بخارا تاخت و پس از تسخير آن در نيمۀ رجب سال 
سمرقند را نيز تصرف نمود و از انجا ناصر ميرزا را بحكومت كابل 

ما در آنجا بود و عسكر صفوى را امر ) ۸(ماشت، و خود تا مدت گ

                                                           
  . فرشته، ميرخواند– ۲۵۲ لب التواريخ ص 6۲
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ذشتن زمستان بقيۀ لشكر اوزبك به قيادت گترخيص داد ولى بعد از 
تيمور سلطان قائم مقام شيبانى بر بابر تاخته و نزديك بخارا بابر را پس 

ر مقامات را نيز از دست داد و گدي  و بعد ازانكه بابر غجدوان وراندند،
هاى سخت خود باوزبكها نتيجۀ نديد پس بكابل آمد، و ممالك گاز جن

  .(۲۷)) ع۱۵۱۴=  هـ ۹۲۰(ماوراء النهر از دستش رفت 
شت و كابل را گبابر از فتوحات ماوراء النهر با دست خالى بر   

هاى گ تالفى از دست رفتۀ جنغنيمت دانست و چنانچه عادت داشت
ون چناه پښتون نموده گاوزبك را بتاخت و تاز بر قبائل آزادى خواه و بې

قبائل پښتون در آن نزديكيها بواديهاى پشاور سرازير شده و با 
اقواميكه سابقاً در آنجا مسكون بودند، مشغول نبرد و زد و خور شد و 

 مقابل تلفات و هم باسارت مغول تن در نمى دارند بنا بران در
هاى سواحل آمو كشيد چندين بار برين قبائل گخساراتيكه بابر در جن

تاخت آورد، و عنودانه اموال شان را به يغما برد و در مقابل خود از 
طرف آنها نيز در راه حفظ آزادى مدافعۀ مردانه ديد كه در مبحث 

  .حركات ملى پښتون بدان اشارت خواهد رفت
  

  ندحمله هاى بابر بر ه
بعد از شكستيكه بابر در ماوراء النهر ديد و با حالت زار بكابل   

يرى را بسوى هند كشاند، گشت خواست كه دامنۀ فتوحات و جهانگبر
و از مقابلۀ رقباى قوى و آهنين يعنى اوزبكهاى خود را رهاند، بنا برآن 

تاخت هاى مهم خود را بر هند آغاز كرد و چنانچه )  هـ۹۲۵(بعد از سال 

                                                           
  . انسكلوپيدى اسالم، سير المتأخرين، اكبرنامه– ۲۱۰ فرشته ص (۲۷)
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پنج بار بران سرزمين تاخت و در راه با قبائل پښتون مصاف داد و ايدبي
ير و دار بتصرف آورد، كه گتاراج ها نمود و ضمناً قندهار را هم درين 

  .(۲۸)اينك شرح تاخت هاى مهم بابر برهند
                                                           

 نوشته جات مؤرخين دربارۀ تعين سنين حمله هاى بابر بر هند  مخفى نماند كه(۲۸)
). ۱۰ص (مشوش است نويسنده كيمبرج هسترى آف انديا نيز باين نكته اشاره ميكند 

 – ۹۲ – ۹۱ص (از جمله مؤرخين معاصر اكبر، ابوالفضل عالمى در دفتر اول اكبرنامه 
ولى تاريخ )  هـ۱۰۱۴حدود (شرح اين سفر بريهاى جنګى را مينويسند ) ۹۴ – ۹۳

نګارش يافته بر )  هـ۱۰۱۵(فرشته كه از طرف محمد قاسم هندوشاه استرآبادى در 
خالف ابوالفضل تعين اوقات و سنين تاختها را مى نمايد مثالً ابوالفضل حملۀ اول 

هكذا سفر دوم را . مى نويسند)  هـ۹۲۵(نګاشته حال آنكه فرشته )  هـ۹۱۰(در شعبان 
و سفر سوم را ابوالفضل )  هـ۹۲۵(و فرشته اواخر )  هـ۹۱۳( االولى ابوالفضل جمادى

نوشته اند در تعين سنين سفر چهارم )  هـ۹۲6( هـ و فرشته ۹۲۵شنبه غره محرم سال 
  . هـ ابوالفضل و هندوشاه متفق اند۹۳۲ هـ و سفر پنجم ۹۳۰

ر را تعين هر چند كيمبرج هسترى نيز بقول ابوالفضل اتكاء كرده و سفر بريهاى باب
سنين كرده است ولى به عقيده نګارنده قول فرشته اصح و ثقه تر است زيرا در اقوال 
ابوالفضل اختاللى روى ميدهد، كه با نوشته جات خودش سر نمى خورد مثالً در ص 

فتح اولين ) ۸۹ص ( هـ تعين ميكند حال آنكه در ۹۱۰ تاريخ حمله اول را شعبان ۹۱
مى نويسد، پس بعيد از عقل است )  هـ۹۱۰(خر ربيع االول كابل را بدست بابر در اوا

كه شخص نوى مثل بابر، باداشتن رقباى آهنين اوزبك در شمال و عبدالرزاق در 
 ماه باوجود بودن قبائل سلحشور ۳سمت مشرقى مملكت جديدى را مانده و بعد از 

پس ) حجهماه ذي(پښتون در عرض راه عزم تسخير هند نمايد، و در آخر همين سال 
بكابل بيايد، و در غياب وى هيچ جنبش و حركتى از طرف عبدالرزاق كه منتظر چنين 
اوقات در سمت مشرقى نزديك كابل نشته بود سر نزند و به مجرد رسيدن بكابل در 

خود ابوالفضل باوجود سنوح زلزله ) ۸۹ص (قرار نګارش )  هـ۹۱۱(اوائل سال نو 
  .هاى شديد عزم تسخير قندهار كند

 هـ باقول خود ابوالفضل در جاى ۹۱۳اما راجع به سفر دوم نيز تعين جمادى االولى 
 عزم رفتن بابر را بخراسان بياورى شهزادګان ۹۰ديګر تناقص دارد، مثالً در ص 

مى نويسد و در جمادى االخرى سال مذكور بقول خود )  هـ۹۱۲(تيمورى هرات محرم 
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  :تاخت اول 

ذشت و تا گ) نيالب( سند  هـ بابر بعزم هند از آب۹۲۵ر سال د  
 پنجاب است خود را رسانيد و بقول فرشته موضع بهره كه از قصبات

بقتل و اسر مخالفين پرداخت و پيغامى هم به سلطان ابراهيم لودى 
پادشاه پښتون در هند داد كه اين حدود پيشتر هم در حيطۀ اقتدار 

ان وى است، بابر اراضى مفتوحه را تا گتيمور بوده و حاالً هم حق زاد
 بر واليت كهكران حمله آور  اتكه سپرده وگنهر پنجاب به حسين بي

رديد، و قلعه پرهاله را با خزائن آن بدست آورد پس ازان واليت مابين گ
  .(۲۹)شتگبهره و سند را به محمدعلى سپرده خود بكابل بر

                                                                                                                  
ر هشتم شعبان عزم كابل ميكند و مخالفين ابوالفضل بابر را در مرغاب مييابيم و د

در ) ۹۱ص (كابل را مستأحل مى سازد و سال ديګر بقندهار متوجه مى شود 
بابر را در فتح قندهار مشغول مى يابيم، پس تاخت )  هـ۹۱۳(صورتيكه در سال ديګر 

وى بهند هم متعسر خواهد بود، بنا برين ما در تعين سنين حمله هاى بابر بقول فرشته 
استناد ميكنيم، زيرا كه اقوال فرشته با نوشته مير خواند و خافى خان و معصومى نيز 

  .مطابقتى ميرساند
 هـ تاختها و سفرهاى ۹۱۵اما نوشته خود بابر در تزك وى نيز مشوش بوده بعد از سال 

جنګى خود را طوريكه در تزك وى طبع بمبئى ترجمه عبدالرحيم خان خانان ديده 
 هـ وى را بتاخت باجور و ۹۱۵ن سنين نګاشته، مثالً در اوايل محرم ميشود بدون تعي

  .صفحات كوهسار حوالى پشاورى مصروف مى يابيم
و بعد ازان هم چندين بار سفر خود را بدين صفحات ذكر ميكند، و افغانهاى يوسفزى 

ولى تاريخ اين اسفار ازين نسخه كتاب بدست نمى . و مهمند و غيره را چپاول ميكنند
 هـ و فتح هند و حمله پانى پت مى ۹۳۲يد و بعد ازين سفرهاى بى تاريخ بشرح سفر آ

پردازد بنا برآن ناګزيريم منابع ديګريكه شرح اين اسفار را با تعين سنين ذكر ميكند 
  .مورد مطالعه و استفاده قرار دهيم

  . ۱ فرشته، منتخب اللباب ج (۲۹)
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بابر شخص هوشيارى بود وى توانست در مدت چندين سال   
حكومت كابل، روحيات مردم و قبايل آزاد پښتون را بفهمند، همچنان 

ى مانند هند بدون قوۀ اين مردم گبر درك كرده بود كه فتح مملكت بزربا
  .كه همسايۀ نزديك آن مملكت و در شهراه آن افتاده اند ممكن نيست

ين را گبنا بر ان در سفر اول زراه صلح پېش آمد و سياست سبكت  
، پسرش سلطان (۳۰)پيروى نمود كه بنام خويشى و قرابت با پښتونها

 شمشير پښتون به فتح هند كامياب آمد، و در محمود به نيروى
ى را سپاهيان فاتح و نيرومند اين قوم گلشكركشى هاى وى سهم بزر

رفتند، بنا بران بابر در اين سفر با مردم يوسفزى قراردادى نمود گبخود 
يرد و باينصورت بعد از كمى گكه دختر يكى او خواتين آنها را بخود ب

دن تلفات از طرف بابر مفتوح و حكم شد قلعۀ بهره بدون مقاومت و دا
  .(۳۱)كه به اهالى و موال آنها كسى دست درازى نكند

  
  :تاخت دوم 

 هـ چند ماه بعد از تاخت اول بابر باز عزم نمود ۹۲۵در اواخر سال   
كه تا الهور رود، درين وقت بقول فرشته قبائل يوسفزى را تاراج و 

ذشت، خبر آمد كه گآب اتك زراعت آنها را نيز خراب كرد و چون از 
رديد، بنا بر آن بابر گسلطان سعيد از كاشغر متوجه تسخير بدخشان 

                                                           
ين دختر يكى از روساى زاول را ګرفته بقول سياست نامه و تاريخ ګزيده سبكتګ(۳۰)

خجسته درګه "بود، كه مادر سلطان محمود باشد و او را بدين سبب زاولى ګفته اند 
  ".محمود زاولى درياست

 كيمبرج هسترى، ابوالفضل و درويزه اين دختر را زاده شاه منصور كالنتر خېل (۳۱)
  ).۱۵۹پتهان ص (يوسفزى مينويسند، كه نامش بى بى مباركه بود 
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فسخ عزم نمود و ميرزا محمد سلطان اويس بن منصور بن عمر شيخ 
ميرزا را كه نواسۀ برادرش بود، با چهار هزار سوار بسوى الهور فرستاد 

 كه سلطان شت، چون در راه خبر آمدگو خود وى بحفظ كابل متوجه 
قبائل پښتون  بنا بر آن بابر ،سعيد مذكور از فتح بدخشان روى بر تاخت

دارى آزادى قيام كرده بودند تاراج نموده و به هگخدرخيل را كه براى ن
  .(۳۲)كابل پس رسيد

  
  :تاخت سوم 

در تعين تاريخ تاخت سوم ابوالفضل و فرشته و خافى خان بقول   
و خافى خان و فرشته )  هـ۹۲۵(د،ابوالفضل محرم ر نزديكنگيكدي

نويسد، ولى حوادثيكه در شرح تاخت اول فرشته نوشته )  هـ۹۲6(
  .ابوالفضل آنرا در ذيل تاخت سوم ذكر ميكند

بقول فرشته بابر در تاخت سوم باز قبائل پښتون را كه همواره در   
جلو فتوحات بابر مانع و حايل بودند تاراج نمود، تا به سيالكوت 

د و مردم آنجا بدون مقابل تسليم شدند ولى در سيدپور يسپنجاب ر
رديده و با بابر مصاف گمردم آنجا با حكومت پښتونهاى لودى متفق 

ذاشت و مردم را گدادند اما بابر در سيدپور اثرى از آدم و معمورى ن
كنيز و غالم ساخته و اموال آنها را بتاراج برد، و پس از آن بكابل بر 

  .(۳۳)شتگ
  

                                                           
  . فرشته(۳۲)
  .۱ فرشته، منتخب اللباب ج (۳۳)
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  :ندهار تسخير ق
 هـ قندهار موقتاً بدست ۹۱۳طوريكه پيشتر هم نوشتيم در سال   

 گ ارغونى افتاد ولى شاه بيگبابر و بعد از چند ماه پس بدست شاه بي
مى ديد كه بابر قندهار را از دست دادنى نيست، بنا بر آن در اول 

ر قندهار را از دست دهد صحنۀ براى گبخيال اينكه ا)  هـ۹۲۵(زمستان 
انى داشته باشد هزار سوار را در آنطرف درۀ بوالن از سيوى حكمر

  .(۳۴)ماشت و مواضع كاهان و باغبان را تاخت نمودگبطرف سند 
 هـ قندهار ۹۲6 سنجيده بود بابر در اوائل سال گطوريكه شاه بي  

 مصالحه نموده و بسبب اينكه گرا به محاصره كشيد و اخيراً با شاه بي
يد افتاده بود بالضرورت بكابل معاودت مرض تب در لشكر بابر پد

  .(۳۵)) ع۱۵۲۰جون =  هـ ۹۲6رجب (كرد 
در اثناى محاصره قندهار خبر فوت جان ميرزا به بابر رسيد و   

 و خود از 6۳ماشتگعوض وى شهزاده همايون را بحكومت بدخشان 
  .خود را آغا كرد) تاخت سوم(كابل به عزم هند 

 در قندهار گذاشت كه شاه بيگ، نشتگبعد ازانكه بابر از هند بر   
بسوى قندهار در )  هـ۹۲۷(يرد، بنابران بقول اصح در سال گقوت 

 دران گ را در قندهار محصور داشت، شاه بيگ و شاه بي(۳۷)حركت آمد

                                                           
 ربيع ۲۸، بابر تاريخ اين واقعه را در ۳۹۵ ترجمه انګليسى بابرنامه از بيورج ص (۳۴)

  .۱۱۰ هـ نوشته، هكذا معصومى، ص ۹۲۵االول 
، شايد بعد ۴۳۲ – ۴۳۱، تعليق بيورج بر ترجمۀ بابرنامه ص ۱۱۱ معصومى ص (۳۵)

  .س تاخت سوم بابر بر هند مطابق بقول فرشته آغاز شده باشدازين سفر چند ماه پ
  . فرشته6۳

  .۴۳۲، بابرنامه ترجمۀ بيورج ص ۳۵۵، ص ۱ تاريخ هند ارسكن ج (۳۷)
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حصار پاى فشرد، و از شهزاده طهماسپ صفوى كه به تخت ادارۀ 
نيز بابر را اميرخان بر خراسان حكمرانى داشت استمداد كرد، اميرخان 

 گ تا كه شاه بي(۳۸)به ترك محاصره قندهار واداشت ولى بابر قبول نكرد
را بغرض مصالحه و ) هروى( آمده و شيخ ابو سعيد پورانى گبتن

معاهده فرستاد، بابر نيز خواجه محمود و عبدالعظيم را درون قندهار 
  .ارندارسال داشت و برين قراردادند كه قندهار را سال آينده به وى بسپ

 و بلوچستان حاليه را (۳۹) كه واليت ماوراى كوژكگشاه بي  
و ) كويته(هداشته بود بنا بر آن در حوالى شال گپيشتر براى خود ن

 هـ كليد ۹۲۸ شوال ۱۳ند، و در گطرح اقامت اف) ماوراى بوالن(سيوى 
نويسنده تاريخ (قندهار را ذريعه مير غياث الدين نبيره خواند مير 

سيل داشت و باين صورت قندهار در تصرف گ بدربار بابر )حبيب السير
  .(۴۰)ماشته شدگبابر آمد و شهزاده كامران به حكمرانى آن 

فته گ ارغون و پسرانش بعد ازينكه قندهار را پدرود گاما شاه بي  
ه تا سواحل بحيرۀ عرب توسن بخت را در اراضى سند و بلوچستان حالي

 نمود و مدتها در آنوال حكومت  سند مصاف هادوانيدند، با جامهاى
ولى مواريث ادبى و . كردند كه شرح حال آنها درينجا وظيفۀ ما نيست

ى را از قندهار بسند نقل دادند و بسا از رجال علم و اداره و گفرهن
                                                           

  . فرشته(۳۸)
  .سلسله كوه مرتفع كوژك بين وادى قندهار و پشين فاصل است(۳۹)
 سهو مى شود  معصومى، فرشته، ولى معصومى در تعين سنين و اوقات زياده تر(۴۰)

درست نيست بلكه )  معصومى۱۱۱ص (مطابق به )  هـ۹۲۲(بنا بر آن فتح قندهار در 
 هـ ۹۲۸ شوال ۱۳اصح است و بيورج هم در ترجمه بابرنامه همان )  هـ۹۲۸(قول فرشته 

را درست ميداند، و در كتيبه كوه چهل زينه قندهار هم عيناً همين تاريخ نقر شده 
  .است
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  . با آنها از هرات و قندهار به سند منتقل شدندگفرهن
  

  :تاخت چهارم 
رت تخمين  هند بصوابوالفضل تاريخ سفر چهارم بابر را بطرف  

يل اين سفر صرف نظر كرده ولى فرشته درين نوشته و از تفص)  هـ۹۳۰(
  :باره شرح مفصلى ميدهد 

در اواخر سلطنت لودى هند كه امراء و اراكين پښتون با شهنشاه   
ابراهيم لودى مخالفت ورزيدند الجرم اشخاص نامى و برجسته سلطنت 

تزلزلى در ايوان سلطنت لودى شتند، و گافغانى لودى بهر طرف متفرق 
دولت خان لودى يكى از مشاهير )  هـ۹۳۰(پديد آمد، از آنجمله در سال 

رجال پښتون در هند كه با شاه ابراهيم اختالف داشت كسانى را بكابل 
  .(۴۱)فرستاد و بابر را به فتح هند ترغيب كرد

بابر كه از اختالف امراى افغان در هند اطالع داشت فرصت را   
يمت شمرد، و فوراً بر هند تاخت آورد هر چند جمعى از پښتونهاى غن

                                                           
دى يكى از مشاهير رجال عاقبت ناانديش پښتون است كه با شاه  دولت خان لو(۴۱)

ابراهيم لودى مخالفت كرد و سبب سقوط حكومت لودى در هند ګرديد، محمدقاسم 
در )  هـ۸۱۰(فرشته مى نويسد كه وى از نسل آن دولت خان لودى است كه در سال 

ز نساخته، و با دهلى پادشاه بود، دولت و پسرانش غازى خان و على خان با بابر ني
ګماشتګان وى در پنجاب مصافها دادند، و در نتيجه سلطان عالوالدين لودى را در 
مقابل ابراهيم لودى به سلطنت برداشتند ولى كامياب نشدند، تا كه اخيراً اين 
داوطلب سلطنت هند در جنګهاى ابراهيم و بابر از بين رفت، وى وسايل زندګى را 

و در نتيجه اين نفاق . دى در هند بمقابل بابر فراهم آوردبراى ضعف سلطنت افغانى لو
و خانه جنګى بود كه سلطنت افغان در هند از بين رفت و بابر از نفاق افغان كار ګرفت 

  !و هر دو طرف را مستأصل ساخت، فاعتبروا 
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مقتدر پنجاب كه در آنجا دستى داشتند چون بهار خان و مبارك خان 
لودى و بكمن خان لوانى، در شش كروهى الهور با بابر مصاف دادند 
ولى اختالف و عدم اتفاق امراى مذكور را هم منهزم كرد و بابر الهور را 

يزى شهر را در داد و بعد از چند روز بر ديبالپور گأب چن دهرفته بگ
تاخت و آنجا را قتل عام نمود و الهور را به مير عبدالعزيز و سيالكوت 
را به خسرو و كوكلتاش و ديبالپور را به بابا قشقه مغول سپرده،  

  .(۴۲)وبسوى كابل شتافت
  

  : پانى پت و فتح دهلى گتاخت پنجم، جن
د بعد از تاخت چهارم بابر بسبب نفاق و خانه سلطنت لودى در هن  

ى امراى دربار لودى سخت ضعف ديد و ابراهيم شاه لودى گجن
ى را فرو نشاند، زيرا دولت خان لودى كه مرد گنتوانست فتنه هاى خان

آهنين و قوى پنجۀ بود خود را وارث سلطنت و سهيم پادشاهى لودى 
ش كه در پنجاب خود را  ولي عاقبت نينديرمى پنداشت، اين شخص دلي

قوت مى بخشيد، از دو طرف با رقباى زبردستى مواجه بود، پادشاه 
انى كابل بابر، هر دو در صدد گورگلودى دهلى ابراهيم و غاصب 

استيصال وى بودند، و بالعكس بابر هم در مقابل خود دو حريف قوى 
ى  و بعد ازو ابراهيم شاه لودبداشت كه نخست آن دولت خان در پنجا

  ).۱رجوع به منمظر نمره (در دهلى بود 
بابر ميخواست از نفاقيكه در دودمان لودى پديد آمده استفاده   

   ذارد كه قواى پښتون در هند باهم اتصال جويند و شايدگكند و ن

                                                           
  .۸۴ ص ۱ فرشته، منتخب اللباب، ج (۴۲)
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 تاريخ افغانستان در عهد تيموريان هند ۳۲ و ۲6مربوط صفحات 

)۱(  
سلطان ابراهيم لودى كه در 

 رجب ۸معركۀ پانى پت 
 هـ جان خود را در راه ۹۳۲

حفظ  شهنشاهى پښتون 
 .داد

)۲(  
ظهيرالدين محمد بابر 
مؤسس سلسلۀ تيموريان 

  هـ ۹۳۲ رجب ۱۲هند كه 
 ت دهلى نشستبر تخ
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سائل مخفى هم وسائل نفاق را شديدتر مى ساخت بابر در سفر وبا 
چهارم باوجود نفاق قواى پښتون نتوانست، دو نفر حريف خود را درهم 
شكند، بنا بران مدت دو سال در كابل به تقويۀ لشكر پرداخت و شهزاده 
همايون را كه حكمران بدخشان بود باقواى شمالى مملكت خواست، 

 را كه از طرف بابر در غزنه و زابل حكمرانى گهكذا خواجه كالن بي
ميكرد، با تمام عساكر آنصوب جلب كرد، درينوقت قواى بابر كه 

عبارت از رزمجويان سمرقند و خراسان و بدخشان تا سيستان بودند در 
كابل تمركز نمودند و بابر توانست با قواى محكم و دليرى از كابل 

  .بصوب هند حركت كند
كه اين )  هـ۹۳۲(از كابل مصادف بود با غره صفر روز حركت بابر   

حركت با مراسم باشكوهى اجرا شده و ميرزا كامران از دربار بابر به 
ماشته شد و نظارت امور كابل هم بوى تفويض گحكمرانى قندهار 

  .رديدگ
ذشته و با گقواى بابر در غرۀ ربيع االول در كږه كوټ از آب سند   

هت آب جيلم را و نزديك بهلولپور آب سرعت زياد پېش رفت و بر ب
چناب را عبور نمودند و روز جمعه چهارم ربيع االول سيالكوټ را 

رفته و قلعه ملوټ را كه مقر دولت خان لودى بود به محاصره گ
ربيع االول تسليم و بابر كه روحيۀ نجيب ) ۲۴(كشيدند، دولت خان روز 

يم شده قلعه ملوټ پښتون را ميدانست به نفس خود نواميس قواى تسل
را حفظ كرد، و كتب خانۀ مهمى را كه دولت خان و پسران وى داشتند 
تصاحب نمود و برخى از كتب مهمه را به همايون داد، و بعضى را به 
شهزاده كامران بكابل ارمغان فرستاد، ابوالفضل و فرشته در وصف 
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  .اين كتب خان رطب اللسانند
لت خان را از ميان بر داشت بابر باينصورت رقيب اولين خود دو  

قواى پښتون را چون جلوانى و لودى و غيره بسبب معاملۀ ناموس 
كارانۀ كه با دولت خان نمود بخود جلب كرد و روى بفتح دهلى و 
استيصال حريف دوم خود آورد، و قواى لودى كه بسبب نفاق و خانه 

  مشهور پانى پت كه يكى ازگى مدتها ضعف ديده بودند در جنگجن
در حاليكه )  هـ۹۳۲( رجب ۸هند است روز جمعه هاى گخونين ترين جن

شهنشاه آخرين لودى سلطان ابراهيم مطابق به عنعنات افغانى سر خود 
را هم درين راه نهاده و شهادت يافته بود، درهم شكست، و در حدود 
پنجاه هزار كس از قواى افغانى لودى در معركۀ خونين باشهنشاه خود 

شتند، و بدينصورت آخرين ستارۀ درخشندۀ گده كشته سربازى نمو
دودمان لودى و شاهنشاهى افغان بقتل ابراهيم شاه و فناى قواى او 
چشمك هاى آخرين خود را در سماى هند زده افول نمود، و بابر روز سه 

بر اريكۀ شاهى دهلى نشست و اساس سلطنت )  هـ۹۳۲( رجب ۱۲شنبه 
  .(۴۳)ذاشتگانى را در هند گورگ

بعد ازين بابر بحيث شهنشاه هند شناخته مى شود، و وقائعيكه   
در چند سال بعد ازين در مدت سلطنتش پديد مى آيد مربوط به تاريخ 
وطن عزيز ما نيست، فقط در صفحات آينده ما وقايعى را ذكر خواهيم 

  .كرد كه بتاريخ وطن ربطى داشته باشد
  

                                                           
، عمل صالح ج ۱منتخب اللباب ج  اين وقايع از فرشته، اكبرنامه، طبقات اكبرى، (۴۳)

 و تاريخ مخزن افغانى نعمت اهللا هروى نسخه قلمى اقتباس و ۱، پادشاه نامه ج ۱
  .اختصار شد
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  :انان افغانستان در شاهنشاهى بابرحكمر
بر در هندوستان بفتوحات شاندارى نائل آمد و بساط سلطنت با  

لودى را برچيد و از دربار خود حكمرانان و رجال كارى را به اداره امور 
افغانستان فرستاد كه از انجمله خواجه كالن را به حكومت غزنين و 

بطرف )  هـ۹۳۲(ذيحجه ) ۲۰(ماشت، و مشاراليه روز پنجشنبه گرديز گ
شهزاده همايون )  هـ۹۳۳( يك سال بعد در نهم رجب كابل حركت كرد،

ر شهزاده همايون گرا به حكمرانى كابل و بدخشان فرستاد و در سال دي
در بدخشان سلطان اويس را با خود همراه ساخته و با چهل هزار كس 
بسوى سمرقند عزيمت كرد ولى بابر چون اين حركت را قبل از صاف 

يد به همايون فرمان داد كه با نمودن تمام هند پيش از وقت ميد
ذشتن يكسال گحكمرانان ماوراء النهر صلح كند، و همايون بعد از 

ان خود كه سلطان اويس مور بدخشان را به يكى او خويشاوندر اگدي
نامداشت سپرده و خود از راه كابل بحضور بابر رفت، و ميرزا كامران 

ا همايون مالقات برادرش كه حكمران قندهار بود درين سفر در كابل ب
  ). هـ۹۳۵(كرد 

چون همايون بهند بدربار بابر رفت، سلطان سعيد خان يكى از   
زكند فرصت را غنيمت شمرد و به تسخير بدخشان وخوانين كاشغر و ا

شتافت، ولى پېش از آمدن سعيد خان برادر همايون شهزاده هندال 
ان قلعۀ ميرزا به بدخشان رسيده و آنرا مستحكم ساخته بود، سعيد خ

ره كشيد و بدون نيل مرام ظفر را كه مقر حكومت بود تا سه ماه به محاص
هى گشت چون بابر از تاخت سعيد خان بر بدخشان آگر بر پس بكاشغ

يافت، سليمان ميرزا را كه به سعيد خان نزديكى داشت به حكومت 
ماشت، وقتيكه سليمان به بدخشان ميرسيد، سعيد خان از گبدخشان 



﴾44﴿ 

شته و بكاشغر رفته بود، بنا بران هندال ميرزا گن مأيوس فتح بدخشا
بدخشان را حسب حكم بابر به سليمان ميرزا سپرد، و خود متوجه هند 

انى اوالد سليمان در آنجا حكمرانى گورگشت، و مدتى در سلطنت گ
 گ، اما در قندهار هم بعد ازانكه شهر مذكور از طرف شاه بي(۴۴)نمودند

ذشت به بابر گبشرحيكه )  هـ۹۲۸(ندهار در سال ارغون قرار مقاوله ق
له كتيبه كوه مان بابرى حكمرانى داشتند، كه از انجگسپرده شد شهزاد

چهل زينه كندهار بما چنين توضيح ميدهد، كه بعد از فتح قندهار از 
اشته شد و بعد از ان مگحضور بابر شهزاده كامران بحكمرانى قندهار 

 و عسكرى پيش  عسكرى برادر خود سپردا به شهزادهكامران قندهار ر
بنا نهاد و تا )  هـ۹۳۰(طاق چهل زينه را در كوهسار قندهار بسال 

 و ازين بر مى آيد كه )۱۹رجوع به منظره (بپايان رسانيد )  هـ۹۵۳(
ان مذكور در ايام حيات بابر در قندهار صفت حكمرانى را گشهزاد

  .(۴۴)داشتند
  

  :وفات، مدفن و شخصيت بابر 
 ماه رجب مريض شد و روز پنجشنبه پنجم ۹۳6ابر در سال ب  

ره از دنيا رفت و حسب وصيت خودش گدر ا)  هـ۹۳۷(جمادى الثانى 
اه گنعش وى را بعد از شش ماه بكابل فرستاده در موضعى كه به قدم

شهرت داشت دفن كردند و مسجد و روضۀ مزار بابر بعدها در عصر 
 رجوع( (۴۵)كه تاكنون موجود استرديد، گاعمار ) هـ۱۰۵6(شاه جهان 

  .)۳به منظر نمره 
                                                           

  .، فرشته۱ اكبرنامه، ج (۴۴)
  .۱۳۱، معصومى، ص ۱۵6 مفتاح التواريخ، ص (۴۴)
  . مفتاح التواريخ، فرشته، اكبرنامه، طبقات اكبرى(۴۵)
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  لوحۀ مزار بابرشاه و كتيبه آن
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بابر به اتفاق مؤرخين شخص عالم و اديبى بود، در اغلب مسائل علمى 
نظر عميقى داشت بسى از سجاياى نوابغ در ذاتش جمع بود، بقول 

خواجه عبداهللا احرار را در بحر رمل مسدس مخبون فرشته رسالۀ ولديۀ 
 موسيقى و شعر و  موالنا جامى موزون داشت و در علمبر وزن سبحۀ

انشاء و امالء نظير نداشت، وقايع ايام شاهى خود را به زبان توركى 
نوشت كه عبدالرحيم خان خانان ولد بيرم خان در عهد اكبر آنرا بپارسى 

شته شخص عياش و مى پرستى بود، و ترجمه نمود، بابر بقول فر
 و 6۴باوجود آنهم از فقه حنفى بى خبر نبود و بصوم و صالت پابند بود

طبعى داشت نازك و بداعت پسند، كه بقول نظام الدين هروى خطى 
فتند و كتابى در علم كالم و فقه گاختراع كرده بود كه آنرا خط بابرى مي

سائلى هم در علم عروض در توركى نظم كرده بود و ر) مبين(بنام 
  .(۴۷)دارد

بابر داراى ديوان شعر توركى نيز بوده، در پارسى هم شعر خوبى   
  : و اين رباعى ازوست (۴۸)مى سروده

  ه نه از خويشانيمــر چــگدرويشان را 
  تقد ايشانيمـــان معــيك از دل و جـــل

  ز درويشىاوى شاهى گدرو است م
  انيمـــــدرويشى بندۀ ـــــيم ولــــــاهـــــش

  :اين مطلع هم ازوست   
                                                           

  . فرشته6۴
  .۱، ج ۱۱۸اكبرنامه، ص . ۱، ج ۲۷كبرى، ص  طبقات ا(۴۷)
 حسن خواجه نقيب االشراف بخارى، نسخه خطى ۹۷۴ تذكرۀ مذكر احباب تأليف (۴۸)

  .كتب خانۀ برلين
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  تمـــرقت تو دانســـــكندم فــــالك ميــــــه
  (۴۹)ر نه رفتن ازين شهر ميتوانيستمگو 

ى از گى بسلطنت رسيده بود، در پنجاه سالگسال) ۱۲(بابر بعمر   
سال و هشت ماه بود، كه از انجمله ) ۲۸(ذشت و مدت شاهى وى گدنيا 

نشاهى كرد، در مرض موت شهزاده همايون را كه در هند چهار سال شاه
ماشت، و خود بعد از گترين فرزندان وى بود به وليعهدى خود گاز بزر

  .ديدن نشيب و فراز زيات حيات بدار مكافات شتافت 
ذشت، و گدورۀ بابر در افغانستان به خونريزى و هرج و مرج   

فتار نمود، مخصوصاً شخص بابر با ملت آزاديخواه افغان به قساوت ر
ذشت، چندين بار قبايل پښتون را كه بحفظ آزادى خود گچنانچه 

هار و كوهسار خيبر و باجور و اشنغر گميكوشيدند در صفحات زابل و نن
بنا بر آن بابر از نقطۀ نظر ملى پادشاه خوبى بشمار نميرود و . چاپيد

ها مخصوصاً باعمال قاسيانه خود كه در افغانستان و هند بمقابل افغان
  .رديد شخص سياه و تاريكى شمرده خواهد شدگمرتكب 

تاريخ ملى افغان اين شخص را يكنفر غاصب شاهنشاهى افغانى   
بنيان عظمت ملى ما مى شناسد، كه كوهسار افغان را در هند و مخرب 

بخون آغشت و همچنان آسمان عظمت شاهنشاهى لودى افغان را در 
ان را در هند كشيد، كه بعد از هند غبار آلود ساخت و ريشه سلطنت افغ

وى افغانهاى غيور تا مدتها با اوالد و احفادش در هند و افغانستان 
براى بدست آوردن عظمت از دست رفته و ازادى ملى خويش در 

ذاشتند كه در گو تا كه سلسلۀ احفادش فرمانروايى داشت ن آويختند
  .هند و افغانستان روى راحت و آرامى را ببينند

                                                           
  .۱، ج ۱۱۹ اكبر نامه، ص (۴۹)
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   دومفصل
  

  نصيرالدين محمد همايون
  

 گدر ار)  هـ۹۱۳( ذيقعده ۴همايون فرزند بابر كه در شب سه شنبه   
يده ردگم دختر يكى از اشراف خراسان متولد گكابل از بطن ماهم بي

) ۲۴( بابر به شاهى انتخاب و بعمر بود، بشرحيكه ذكر رفت از طرف
سعى امير نظام ره بگدر ا)  هـ۹۳۷( جمادى االولى ۹ى بتاريخ گسال

پدر مؤلف (و محمدمقيم هروى ) وكيل السلطنه(الدين على خليفه 
همايون برادران داعيه طلب . بتخت شاهنشاهى نشست) طبقات اكبرى

ه سبب ذشته بود كه شاهنشاهى بابر بگو رقابت پرورى داشت، كمى ن
رديد و همايون در حيات خود گل اختالف و شقاق برادران مضمح

  .رفتار آمدگ را ديد و به مشقت هاى زيادى وارىگحوادث نا
ر كشيد، شهزاده كامران در گوقتيكه بابر در هند بدنياى دي  

، چون از فوت پدر تافغانستان بود و بر كابل و قندهار حكمرانى داش
شنيد خواست مملكت پنجاب را هم ضميمۀ حكمرانى خود كند، بنا 

مايون كه از مطامع رفت، هگبران بر الهور تاخت آورد، و آنشهر را 
برادران واقف بود، پنجاب و پشاور و لغمان و كابل و قندهار و باميان 
را خطۀ حكمرانى كامران شناخت و به ميرزا هندال برادر خود واليت 
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ر را به حكمرانى گميوات والور را در هند داد و ميرزا عسكرى برادر دي
ن داعيه طلب را ماشت، و باين صورت موقتاً برادراگواليت سنبل هند 

  .(۱)تسكين نمود
رى را كه دم از رقابت و هم چشمى گعالوه بر آن اشخاص دي  

ماشته كه از انجمله بدخشان را گميزدند به حكمرانى واليات مملكت 
  .(۲)سپرد) عم بابر(به ميرزا سليمان ولد جان ميرزا 

  
  :هاى قندهار و فتح آن گجن

لۀ واليات افغانى به در اوايل جلوس همايون كه قندهار در جم  
 به گشهزاده كامران سپرده شد، وى شخصى را بنام خواجه كالن بي

شاه طهماسب )  هـ۹۴۲(ماشت، در حدود سال گحكمرانى قندهار 
 حكمران هرات را موقوف و عوض وى صوفيان (۳)صفوى اغروارخان

خليفه نامى را بحكومت هرات نامزد ساخت، اغروار برادر شاه سام 
اهى را براى گريز گغوا نموده و براى اينكه ببهانۀ فتح قندهار ميرزا را ا

 تا مدت گخود يافته باشد بر قندهار تاخت آورد، ولى خواجه كالن بي
ى ى افشرد، و با عسكر صفوگهشت ماه در حصار قندهار پاى مردان

يد، تا كه در غره شعبان همين سال شهزاده كامران از الهور گمردانه جن
 صفوى بقندهار آمد و در حدود آنشهر با سام ميرزا بقصد دفع قواى

 گى عظيم واقع شد، كه خود اغروار درين جنگمصاف داد و جن
                                                           

  .۱ ج : فرشته، طبقات اكبرى، اكبرنامه، مفتاح التواريخ، عمل صالح(۱)
  . اكبرنامه، مفتاح(۲)
رى اغروار، و در نسخه هاى مختلفه اكبر نامه اغزيوار، اغرنواز،  در طبقات اكب(۳)

  .اغرازخان آمده
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ير و به جزا رسيد، و قواى صفوى از هم شكست و سام ميرزا با گدست
ريخت و قندهار در دست شهزاده كامران گحالت خسته و زبون از ميدان 

را در انجا ماند و خود بسوى  گماند كه بعد از فتح خواجه كالن بي
  .(۴)الهور شتافت

ر خود طهماسپ صفوى قندهار را به محاصره گدر اغاز سال دي  
 حكمران آنجا در خود تاب مقاومت نديده گانداخت و خواجه كالن بي

و شهر را به شاه صفوى سپرد و خود براه تته و اوچ در الهور بحضور 
تح به ميرزا بداغ خان قاجار كامران رفت، طهماسپ قندهار را بعد از ف

كامران چون اين حوادث را در . سپرده و خود بمملكت خويش رفت
الهور شنيد دفعۀ دوم بعزم قندهار از الهور آمد كه بداغ خان حكمران 
صفوى امان طلبيد، و شهر را به فاتح خود سپرد و باينصورت قندهار 

  .(۵)انى در آمدگورگبار دوم بتصرف شهزاده كامران 
  

  :نزاع برادران و ظفر شيرشاه سورى 
شاهنشاهى همايون را روز اول اختالف برادرانش بفنا تهديد   

ميكرد، ولى همايون توانست اين خطره تا چند سال به ابذال و بخشش 
انى در هند با يك گورگر شاهنشاهى گاز خود دور سازد، از طرف دي

جويانۀ گير جنرى مصادف بود، كه زور آزمايى و تدابگخطر هولناك دي
بابر آنرا موقتاً خاموش ساخته بود، اقوام و قبايل سلحشور و پرشور 
پښتون مدتها در هند حكمرانى ها نموده و بران سرزمين از مدت 

                                                           
  .۱، ج ۳۲طبقات اكبرى، ص . ۱، ص ۱۳۵ اكبرنامه، ص (۴)
  .۲ – ۴۰طبقات اكبرى، ص . ۱، ج ۱۳6 اكبرنامه، ص (۵)
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چندين قرن پادشاهى داشتند، اين مشعل فروزان بشهادت آخرين 
ل شد، گابر راهيم در ميدان پانى پت در تاخت بشاهنشاه لودى سلطان اب

انى همسر نديدند، بنا گورگتونهاى هند كه موقتاً خود را باقواى و پښ
وشه آتشى پنهان ماند و راد مردان پښتون از ميدان مبارزت گبران بهر 

  .خود را بكنار كشيدند و اين حالت تا موت بابر دوام كرد
بعد ازانكه همايون بر تخت شاهنشاهى نشست، سالى چند   

ۀ خاكستر فوران كرد و قواى ذشت كه آن آتشهاى خاموش از تگن
پښتون به جنبش و حركت در آمد، اولين شخصى كه مويد اين حركات 

 افغان فريد خان بن حسن بن ابراهيم خان گملى شد راد مرد بزر
وار پښتون مدتها در دربار بابر و گشيراخيل سورى است كه اين مرد بزر

ريشه رجال آن دوره راه داشت و از همان وقت در صدد استيصال 
حكومت مغول از هند بر آمده بود، و بعد از آنكه بارها اوضاع دربار 
بابر را بچشم خود ديد، با رفقاى خود همدست شد كه حكمرانى 

  .)6(موروثى پښتون را در هند تازه سازد، و مغولها را از هند بكشد
ال رفت گفريد خان مشهور به شېرشاه باين عزم از دربار بابر بسوى بن  
نده و از هم پاشيده بود فراهم آورى گجا قواى پښتون را كه مدتى پراو در آن

  .نمود و چون قوتى را بهم رسانيد آنرا در حدود سهسرام تمركز داد
كه همايون متوجه جونپور بود، شېرخان در )  هـ۹۴۴(در ماه صفر   

ال سلطان محمود از دست گرديد و حاكم بنگال محصور گقلعۀ چنار بن
  ريخت،گد دالور شېرخان مجروح شده و بدربار همايون جالل خان فرزن

                                                           
، سورى يك قبيلۀ قديم افغانى است كه اجداد 6۰ مخزن افغانى قلمى، ورق )6(

ن قبيله بودند و اكنون بنام زورى در شمال غرب هرات و بنام سورى در شاهان غور ازي
  .دامنهاى كوه سليمان ساكن اند و از زمان قديم در هند نيز پراګنده شده بودند
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)۴(  
شهنشاه مدنيت پرور و فاتح بزرگ افغان در هند شيرشاه سورى كه 

 ) هـ۹۴۷رجب (همايون را بسمت ايران راند 
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ال گماشت و بنگبدفع شېرخان همت )  هـ۹۴۵(بنا بران همايون در اوايل 
، تا (۷)ير كرد و شېرخان با قواى خود بكوهستان چهاركند رفترا تسخ

ره علم مخالفت افراخت و گكه بعد ازين برادر همايون ميرزا هندال در ا
ميرزا . سكه و خطبه را بنام خود كرده و دهلى را به محاصره انداخت

كامران چون اوضاع را بدين منوال ديد وى نيز بفكر پادشاهى افتاد و 
 سوار از الهور بدهلى حركت كرد و در محاصره آنجا با هندال ده هزار با

همايون كه دشمن قوى و دالورى چون شېرشاه پيش روى . شركت ورزيد
رديد و با برادران خود گداشت از اختالف برادران سراسيمه و پريشان 

در صدد مفاهمت آمد، ولى شېرشاه كه شخص دالور و مدبر و راد مرد 
ا غنيمت شمرده و بدشمن خود وقت نداد و در سلحشورى بود فرصت ر

بر قواى مغول مردانه تاخت و در موضع بهيه از )  هـ۹۴6(نهم صفر 
كه همايون با چند نفر . مضافات بهوجپور آنها را شكستى داد فاحش

رداب گريخت و در دريا افتاد و به مدد سقاوى از گسوار از ميدان 
 همايون با هشت هزار مغول هالك بيرون جست، اما رجال مشهور دربار

، و شېرشاه مرد نامدار پښتون انتقام (۸)شتندگدرين وقت غريق بحر فنا 
 افغانى خود گاسالف لودى خود را بدينطور از اخالف بابر كشيد و نن

  ).۴رجوع به منظر نمره (را چنين مردانه بجا آورد 
  
  :ريز همايون گ

ېرخان پښتون چون همايون از دست حريف دالور و مدبر خود ش  
ره رسايند و در آنجا گدرين ميدان مصاف شكست خورد خود را به ا

مدتى به استمالت برادران و تهيه قواى جديد كوشيد، و شېرخان 
                                                           

  . فرشته، اكبرنامه، طبقات اكبرى(۷)
  . فرشته، اكبرنامه، طبقات اكبرى، مخزن افغانى قلمى(۸)
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اله را بدست آورده و عزم استيصال مغول را از هند نمود، گپښتون بن
 گنگدر محل قنوج از آب )  هـ۹۴۷(همايون بدفع وى در دهم محرم 

اى مغول كه بيك صد هزار سوار بالغ ميشد با عسكر ذشت و قوگ
 قواى گشېرخان كه تا پنجاه هزار ميرسيد مصاف دادند، درين جن

شېرخان پښتون ضربت شديدى بر قواى مغل وارد آوردند و همايون را 
  .(۹)شكستى دادند فاحش و چاره ناپذير

شتند، و شيرخان تعاقب گ محو و متفرق گقواى مغول درين جن  
ريخته و با چند نفرى از گون را تا الهور نمود، همايون از الهو رهماي

 منهزماً روى به سوى سند و بهكر و تته نهاد، و در اول رجب خواص
پاى از ميدان مقابلت كشيد، و مملكت را به وارثين قديم )  هـ۹۴۷(

  .ذاشتگ) پښتون(شاهنشاهى هند 
 و نيروى اما برادران همايون كه مصائب و شكست هاى متواتر  

پښتون آنها را مرعوب ساخته بود روى بطرف افغانستان آوردند، و 
 در حدود نوشهره از گميرزا كامران با ميرزا عسكرى و خواجه كالن بي

هندال نيز در روهرى سند  شته و بكابل آمدند، و ميرزاگهمايون جدا 
ا پريشانى زياد در رجب ذاشته بقندهار رفت و همايون بگهمايون را 

به عمر كوت سند رسيد، و از انجا ارادۀ قندهار را داشت ولى )  هـ۹۴۷(
ميرزا عسكرى كه از طرف كامران بر قندهار حكمرانى داشت از وصول 

رفتارى وى از قندهار بر آمد، و خود گهمايون به سند واقف شد، و بعزم 
                                                           

جالل خان، : مهم عسكر شيرخان اينها بودند  درين مصاف تاريخى قوماندانهاى (۹)
سرمست خان نيازى، مبارزخان، بهادر خان، حسين جلوانى، خواص خان مشهور كه 
در آنوقت با اقوام پښتون مانند نيازى، جلوانى، كررانى و غيره با مغولها مقابلت 

  .ميكردند
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اه گرسانيد، اما همايون كه از عزم برادر آ) كويتۀ حاليه(را بحدود شال 
نفر خواص از ) ۲۲( كشيد و باينصورت با گشت عنان بسوى مستنگ

عسكرى . ذاشتگخطر جست و اهل حرم و فرزندان خود را به برادر باز 
شت تمام متعلقين دودمان همايون گرفتارى همايون مايوس گچون از 

  .(۱۰)را بقندهار برد
  

  :شاهى كامران در افغانستان 
ن درين موقع چنين بود كه اما قضيۀ كابل و حكمرانى افغانستا  

كامران و عسكرى براه پشاور بكابل رفتند و در انجا خود را تقويه 
بخشيدند، و به حكمران بدخشان سليمان ميرزا تكليف اطاعت نمودند 
ولى سليمان قبول نكرد، بنا بران كامران از كابل به بدخشان رفت و در 

ن خود را در خور  كرد، چون سليماگبا سليمان جن) نارين(موضع نارى 
رديد و سكه و خطبه را بنام ميرزا كامران خواند گمقاومت نديد، تسليم 

و كامران پس بكابل آمد، چون قراچه خان حكمران قندهارى نمى 
 را كه لخواست قندهار زير تسلط كامران رود، بنا بران كتباً ميرزا هندا
 بقندهار با موكب همايون به روهرى سند رسيده بود، تشويق نمود تا

بيايد، هندال هم روى بدانسو نهاد و قراچه خان قندهار را به وى سپرد، 
ولى كامران چون ازين كار واقف شد از كابل بقندهار آمد و هندال و 
قراچه را در آنجا محصور ساخت، تا كه بعد از چهار ماه هندال به 
ا كامران تسليم شد و كامران از طرف خود عسكرى را به حكمرانى آنج

ماشت، و شهزاده هندال را با خود بغزنين برد و از انجا در كابل گ

                                                           
  .۱ فرشته، اكبرنامه، طبقات اكبرى، منتخب اللباب، ج (۱۰)
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 و كابل بر  حكمرانى بدخشان و غزنى و قندهارمنزويش ساخت و
كامران مسلم امد، و سكه و خطبه را بنام خود خواند و بعد از چندى 
معمورۀ جوى شاهى كه بعد ازان بجالل آباد مشهور شده به هندال داده 

  .(۱۱)شد
 وقت حكمران بدخشان سليمان ميرزا باز دم از مخالفت زد و درين  

مركز (كامران در اندراب با وى مصاف داد و او را در قلعۀ ظفر 
بدخشان )  هـ۹۴۸(جمادى الثانى ) ۱۷(متحصن ساخت و در ) بدخشان

اين صورت قسمت  و ب(۱۲)را فتح و تماماً ضميمۀ مملكت خود نمود
ان بتصرف كامران در آمد و شرقى و جنوبى و شمالى افغانست

  .شتگفرمانرواى بالمعارض اين ديار 
  

  : راه ايران و دربار صفوى همايون در
در بلوچستان  (گطوريكه پيشتر نوشتيم، همايون به مستن  

رمسير به گرسيده و از انجا در حدود جنوبى افغانستان از راه ) كنونى
)  هـ۹۵۰(وال رمسيرى در شگامداد ملك هاتى بلوچ، و مير عبدالحى 

به سيستان رسيد، احمدسلطان شاملو، حاكم سيستان، مقدمش را 
 گرامى شمرد، درين وقت از طرف عسكرى حكمران قندهار امير بيگ

 در قلعۀ بست حكومت داشتند، و آنها ذريعۀ گدر زمينداور و چلمه بي
حاجى محمد بابا قشقه و حسن كوكه به سيستان پيغام فرستادند، كه 

ون بسوى بست  و داور آيد، و از آنجا به امداد آنها قندهار را بايد هماي

                                                           
  .ات اكبرى، اكبرنامه طبق(۱۱)
  .۱، ج ۲۰۰ اكبرنامه، ص (۱۲)
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  .تصرف كند
ى ذشت و به دعوت شاه طهماسپ صفوگولى همايون ازين فكر   

در )  هـ۹۵۰(از راه هرات و مشهد به دربار پارس متوجه شد، در ذيقعده 
به مشهد )  هـ۹۵۱(محرم ) ۱۵(ذيحجه به جام و در ) ۵(هرات و در 
در يبالق )  هـ۹۵۱(مد و در جمادى االولى نجا بقزوين آرسيد و از آ

ى مالقات كرد و مدتى بحيث مهمان شاهى در شاه صفودسورليق با
  .(۱۳)خاك پارس ماند

  
  :دوم، حركت از ايران و فتح قندهارشاهى همايون بار 

ى دوازده هزار سوار را با پسر صفوبعد از مدتى شاه طهماسپ   
ر امراى دربار و گداغ خان قاجار، و ديكوچك خود شهزاده مراد و ب

حكمرانان كرمان و سيستان جمله تا سى هزار نفر بامداد همايون بطرف 
بيل و تبريز به مشهد رسيده و از نستان سوق داد، همايون نيز از اردافغا

به مخالفت وى قيام راه هرات بكنار آب هلمند امد، تا اينجا كسى 
 سواحل هلمند كه متعلق بحكومت رمسير وگنورزيد ولى اهالى قالع 

قندهار بودند مقاومت كردند، از آنجمله شاهم على جالير، و مير خلج 
كه از جانب ميرزا كامران حكمرانان بست بودند در آن قلعه محصور 

ر اولين گشدند و بعد از چندى امان يافتند، و باين طور همايون سن
 عسكرى حكمران و و بزودى شهر قندهار كه ميرزا. قندهار را شكست

مدافع آن بود، از طرف قواى همايون و بداغ خان سرلشكر قواى صفوى 
رفت، اين محاصره تا گطرف محاصره قرار )  هـ۹۵۲(در هفتم محرم 

                                                           
  . اكبرنامه، طبقات اكبرى، فرشته، منتخب اللباب(۱۳)
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شش ماه طول كشيد و در خالل اين احوال همايون، بيرم خان تركمان را 
رادران بكابل نزد ميرزا كامران ارسال داشت تا از راه مصالحه و پند ب

خود را بقبول اطاعت وادار سازد، ولى كامران پيغام همايون را 
شت هنوز قلعۀ گنپذيرفت، و وقتيكه بيرم از كابل پس بقندهار بر

ى در حالت پريشانى بودند، ندهار محصور بود و قواى اجنبى صفوق
ولى حصاريان از طول مدت محاصرت بجان رسيدند و همراهان 

ريخته نزد همايون امدند، تا كه گر عسكرى يك يك از درون حصا
) ۲۵(اخيراً عسكرى مجبور به تسليم شده و شهر را روز پنجشنبه 

به همايون سپرد و همايون مطابق به ) ۹۵۲(جمادى االخرى 
قرارداديكه با شاه صفوى نموده بود، آنرا به شهزاده كوچك صفوى و 

كه از (ر موضع چهارباغ كنار رود ارغنداب دقواى وى سپرد و خود 
بداغ خان . (۱۴)توقف نمود) طرف بابر در آنجا باغى ساخته شده بود

سرلشكر قواى صفوى شهر قندهار را به تصرف آورد، چون همايون 
اهى را در ان حدود گعنقريب بصوب كابل مى تاخت بنا بران قرار

ضرورت داشت، چون درين موقع شهزاده مراد كوچك هم در قندهار از 
ا بران همايون خواست قواى صفوى را از قندهار ذشت، بنگدنيا در 

سمت شمالى (ان گنديگبكشد، همان بود كه بيرم خان را بطرف دروازه 
سمت جنوبى (و الغ ميرزا و حاجي محمد را به دروازه ماشور ) شهر
 را بسوى دروازه نو براى يورش بر شهر مقرر كرد، گو مويد بي) شهر

  ف نمودند، و بداغ خان و قواىباين صورت قواى همايون بر شهر تصر
  

                                                           
  .۱ اكبرنامه، طبقات اكبرى، فرشته، بادشاه نامه، ج (۱۴)
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)۵(  

 ) هـ۹6۳ – ۹۳۷(همايون 

)6(  

  حميده بانو بيګم مادر 

 جالل الدين اكبر و ملكۀ همايون

)۷(  

بيرم خان حكمران قندهار از رجال 

 معروف دربار همايون و اكبر
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شهر در ) آخچه( صفوى را مرخص ايران كردند، و همايون به برج آقچه 
الغ . ماشتگآمد، و پرچم حكمرانى افراخت و بهر طرف حكام خود را 

ميرزا بن محمد سلطان ميرزا كه از نبائر دخترى سلطان حسين ميرزا 
مران حكمران كابل با بود وى در مدت محاصره قندهار از نزد كا

ريخت و به قندهار امد و هم در آنوقت از طرف همايون به گجمعيتى 
رديد گماشته شد، اكنون به حكومت تيرى مقرر گحكمرانى زمين داور 

 به زمينداور، و گو اسماعيل بي) ؟(و  نام به حكومت لهو حاجى محمد
 شدند، و ن به كالت و حيدر سلطان به شال مربوط قندهار مقررگشير اف

 همايون ، و خود(۱۵)رفتگحكمرانى واليت قندهار به بيرم خان تعلق 
  .6۱ روى آوردباقواى خود به تسخير كابل

  
  :فتح كابل 

طوريكه پيشتر ديده شد همايون از نفاق برادران خود ضربت هاى   
و خانه شديدى را ديد و پسران بابر شاهنشاهى هند را بسبب مخالفت 

 چون همايون بار دوم به امداد قواى صفوى .ى از دست دادندگجن
قندهار را بدست آورد و عسكرى را مجبور به تسليم نمود، غزنى و 

ريش كامران بود، اين شخص در گكابل و بدخشان در دست برادر دي
مقابل همايون بارها قد علم كرد و اكنون هم بر خود اعتماد داشت بنا 

هنين براى همايون كار آسانى بران شكستاندن اين برادر داعيه طلب و آ
بشمار نمى رفت، و همايون هم نمى توانست كه پيش از صاف كردن 

                                                           
  .۷ رجوع شود به منظر نمره (۱۵)

  .۱ فرشته، طبقات اكبرى، اكبرنامه، منتخب اللباب، ج 6۱
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صفحات افغانستان بر هند تاخت آورد، بنا بران مدتى در كابل و 
صفحات شمال افغانستان با برادران خود در زد و خورد ماند، و بعد 

 تاخت و ر هندرا از پاى در آورد، موفقانه باز بازانكه همه آنها 
ذاشت، اينك وقايع گشاهنشاهى مغول در آن سرزمين باز شالوده 

  : هاى همايون در خاك افغانستان پيش از تاخت هندگمختصر جن
ذشت همايون بعد از فتح قندهار عازم تسخير گچنانچه در باال   
ار ناصر برادر بابر گرديد و درين وقت شهزاده هندال و ميرزا يادگكابل 

 غزنى كه از طرف  حاكمگن رسيدند و جميل بيهم بخدمت همايو
 يكى از مشاهير دربار كامران نيز به گود با قپالن بيكامران در انجا ب

  .رديدندگهمايون تسليم 
چون لشكر همايون به ارغندى نزديك كابل نزول كرد، شهزاده   

 گرديد و به ارگكامران مدافع آن شهر بسبب نفاق امراى دربار متزلزل 
يد و در همان شب از جانب خواجه خضر ديوار قلعه را سوراخ كابل پناه

 ۹۵۲(رمضان ) ۱۲ يا ۱۰(ريخت و شهر كابل در گكرده و بسوى غزنين 
اما . (۱۷)بتصرف همايون آمد و موفقانه در آن داخل شد)  هـ۹۵۳يا 

كامران كه كابل را از دست داده بود اندرخفا به غزنين آمد و چون 
ذشته خود را به گان و هزاره گد، در بين روزرفتن آنشهر موفق نشگب

زمينداور رسانيد، درينوقت حسام الدين على ولد ميرخليفه كه از 
ذاشت كه گطرف همايون در زمينداور بود آنجا را استحكام داده و ن

دارى غزنين شهزاده گكامران بران تصرف جويد، همايون براى نه
 را فرستاد بنا بران گبيهندال و براى استحكام زمينداور ميرزا الغ 

                                                           
  .۱اكبرنامه، پادشاه نامه، ج  فرشته، طبقات اكبرى، (۱۷)
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ريخت و به حكمران آنجا شاه گكامران از قندهار بسوى واليت سند 
  .حسن ارغونى پناه برده و منتظر فرصت نشست

  
  :سفر اول صفحات شمالى 

رديد، گچون كابل بتصرف همايون آمد و كامران در سند متوارى   
رزا همايون خواست كه واليات شمالى را هم بكشايد، بنا بران مي

سليمان ولد جان ميرزا حكمران بدخشان پيغام داد كه بكابل بيايد ولى 
ر مواقع را هم گسليمان از آمدن كابل استنكاف كرد و قندوز و دي

محمدعلى )  هـ۹۵۳(بتصرف خود كشيد، بنا بران همايون در سال 
ذاشته و خود بسوى بدخشان حركت كرد، و بعد گطغائى را در كابل 
ا عبور نمود در باغ على قلى اندرابى در اندراب ازانكه هندوكش ر

ند، رقيب همايون سليمان ميرزا هم با لشكرى آراسته گرحل اقامت اف
و در آنجا با همايون مصاف داد و در حملۀ  ران رسيدگران يا تيرگبه شتر

اول از مقدمة الجيش همايون كه تحت قيادت هندال و قراچه خان و 
شكست فاحشى ديد و بسوى كوالب حاجي محمد خان آمده بودند 

  .فرار كرد، و اعيان لشكر سليمان به همايون تسليم شدند
همايون بعد از اين فيروزى تالقان و كشم را نيز كشود و قندوز را   

بميرزا هندال داد، منعم خان را به حكمرانى خوست و بابوس خان را 
فتار رگماشت، همدرين سفر همايون به مرض صعبى گبحكومت تالقان 

شت، ولى بعد از افاقۀ مرض گآمد و فورى در لشكر و اطراف ظاهر 
همايون توانست فتنه ها را فرو نشاند، و واليت بدخشان را در تصرف 

هدارد، همايون حكام و مامورين سمت بدخشان را تعيين نموده گخود ن
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ماشت، تا گ را به كهمرد و ضحاك و باميان گن ولد قوچ بيگو شيراف
  .وش وى رسيدگۀ شهزاده كامران در كابل بكه خبر فتن

كيفيت اين سانحه جديد چنين بود، چون خبر رفتن همايون   
ببدخشان و خبر شدت مرضش در سند به شهزاده كامران كه منتظر 
فرست نشته بود رسيد وى با سرعت زياد به كمك حكمران سند خود را 

يرام خان بقندهار رسانيد، چون در قندهار شخص نيرومندى مانند ب
موجود بود نتوانست آن شهر را بتصرف آورد، بنا بران رو بسوى غزنى 
نهاد و از راه كالت به غزنى شتافت، و همراهان وى در حاليكه كسى 
مطلع نبود از طرف شب بكمك عبدالرحمن قصاب بر حصار غزنين باال 
رفتند و غزنين را بتصرف آوردند، چون كامران باين صورت بر غزنى 

 كه از جانب كامران آنشهر را حكمرانى ميكرد گجست، زاهد بيتصرف 
  .رديدگرفتار و روانۀ ديار عدم گ

كامران بعد از فتح غزنين دولت سلطان داماد خود را بحكومت   
ماشت و ملك محمد يكى او اعيان حكمران سند كه بكمك گغزنين 

قواى هدارى غزنين مامور شد، و خود كامران با گوى آمده بود نيز به ن
خود فرصت را از دست نداد و بدون توقف با سرعت تمامتر بر كابل 

اه شوند گهجوم برد، و بدون اينكه محافظين شهر و حصار كابل آ
اهى بدروازۀ طاقيه دوزان حصار كابل رسيد و قوايش بدون گسحر

رديدند، و باينصورت كامران باز از در كامرانى در آمد و گمزاحم داخل 
  . تصرف جستبر غزنى و كابل

در خالل اين اوقات همايون در صفحات شمال مملكت و بدخشان   
مشغول بود و چون خبر تصرف كامران را بر كابل شنيد، بعجلت زياد 
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رديد، و ميرزا سلمان را كه در آن گباوجود شدت سرما و برف عازم كابل 
ماشت كه بابر به پدر گ وى بود، بحكومت همان جائى بصفحات رقي

خشيده بود، عالوه بر ان قندوز و اندراب و خوست و كهمرد سليمان ب
هندال سپرده و بعد از چند روز سفر صعب زمستانى  غورى را به ميرزا

به تالقان رسيد، و از انجا بقندوز آمده و در باغ على خسرو شاه اقامت 
به خواجه ) شايد شيبر كنونى(نمود، بعد از چندى از كوتل شبرتو 

 انجا به چاريكار رسيد، و در راه غوربند با شير على سياران آمد، و از
ماشته شده بود گنامى كه باقوۀ مختصر از طرف كامران به مدافعه 

  .را مغلوب نمود  مختصرى نموده و اوگجن
ازين طرف كامران حصار كابل را محكم ساخت و دران متحصن   

 و نشست، و قواى همايون به قيادت هندال بحدود ده افغانان رسيده
دادند و  با لشكر كامران مصاف (۱۸))؟(نزديك روضۀ بابا ششپر 

ير كرده بسياست گن را كه قائد عسكر كامران بود دستگشيراف
 كابل هجوم برد و باغ ديوان گرسانيدند، و همايون از راه خيابان بر ار

كه مشرف بر كابل (رفت، و بر كوه عقابين گخانه و اورته باغ كابل را 
ى گصب نمود، درين وقت قواى همايون كه بـسركردتوپها ن) است

 از زمينداور و بقيادت قاسم حسين خان شيبانى از كالت گميرزا الغ بي
و با شاه قلى از قندهار و همچنان از بدخشان امده بودند بسر وقت 
رسيده، و در امور حصار دارى كمك كردند و بر جانب دروازۀ يارك 

توانست در مقابل برادرش قد علم كند كامران چون ن. اخذ موقع نمودند

                                                           
 در يك نسخۀ ديګر خود اكبرنامه بابا شمشير آمده، و شايد شاه دو شمشيره (۱۸)

  .موجود باشد
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از دروازۀ دهلى بر )  هـ۹۵۴(ربيع االول ) ۷(بنا برآن شب پنجشنبه 
 و بسوى بدخشان فرار نمود و شهر كابل باز بتصرف همايون آمد (۱۹)آمد

  .و بساط كامرانى كامران برچيده شد
كامران باحالت پريشان نزد شيرعلى حاكم خود كه در ضحاك و   

رديد و با گسوار متوجه غورى ) ۱۵۰(ود رفت و از انجا بمدد باميان ب
و از آنجا  كرد و او را عقب نشاند گ برالس جنگحاكم آنجا ميرزا بي

 حاكم آنجا پيرمحمد غورى و بغالن و تالقان بسوى بلخ شتافت، و بمدد
و برخى از واليت بدخشان بدست كامران آمد، و در آن حدود استقاللى 

  .بهم رسانيد
  
  :فر دوم بدخشان س

رفتن نه داد، و على الفور بسوى گهمايون به كامران فرصت قوت   
خواجه (بدخشان حركت كرد، اردوى وى همايون از خواجه ريواج 

چون . حركت و مخالفين را تعاقب نمود تا به غوربند رسيدند) رواش
ير شد همايون او را گيد دستگشيرعلى كه از طرف كامران مى جن

ومت غورى را بوى سپرد كامران قراچه را كه از كابل از ببخشيد و حك
ذاشت و گريخته بود با جمعى از قواى خود در كشم گحضور همايون 

ماشت و گ بمقابله اش  راخود به تالقان رفت، همايون هندال برادر خود
بر لب آب تالقان عسكر همايون به كمك وى رسيد، و كامران را پس به 

آنجا محصورش ساخت، كامران بعد از چندى تالقان عقب راند و در 
                                                           

 اين قول ابوالفضل است در اكبرنامه، ولى هروى در طبقات اكبرى ګويد كه (۱۹)
ۀ دروازۀ يارك و درواز. كامران از طرف خواجه خضر ديوار قلعۀ را شګافته و ګريخت

  .دهلى از دربهاى قديم كابل بودند
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تسليم و از طرف همايون بخشيده شد و واليت كوالب را بوى داد، 
ماشت و خود همايون گميرزا سليمان و ميرزا ابراهيم را بحكومت كشم 

 ۹۵۴اواخر (در اوايل زمستان باقواى خود بكابل مراجعت نمود 
  .(۲۰))هـ
  

  :سفر سوم صفحات شمالى 
 همايون از سفر دوم بدخشان بكابل آمد، از شهزاده بعد ازانكه  

كامران در واليت بدخشان حركات ناجائزى سر زرد، خواست كه به 
كمك پيرمحمد خان حكمران بلخ بدخشان را بتصرف آورد، پيرمحمد 
خان هم شخصاً به امدادش شتافت و اكثر بدخشان بتصرف كامران در 

ذشتن گر ميديد بعد از ن حركت برادرش را از دووآمد، همايون چ
بصوب بدخشان )  هـ۹۵۵(جمادى االولى ) ۵(زمستان در دوشنبه 

ى شهر گباقواى كابل حركت كرد، و محمدقاسم خان موجى را به داروغ
ذشته و بعد از عبور هندوكش گماشت، موكب همايون از قراباغ گكابل 

  .در اندراب جمعيت مخالفين را عقب نشاند
ود و هندال به اندراب از قندوز بخدمت كامران در قلعۀ ظفر ب  

همايون رسيد و بحكومت غورى تقرر يافت، در اواسط جمادى االخرى 
فرود آمد و از انجا به ) اندراب( قاضيان گهمايون در الن)  هـ۹۵۵(

تالقان روى آورد، در تالقان ميرزا عبداهللا و جمعى او همراهان كامران 
فر و كشم خود را بكمك شان حصارى شدند، و كامران هم از قلعۀ ظ

باقواى همايون مصاف ) چلسپان، چلپان؟(رسانيد و در موضع خلسان 

                                                           
  . اكبرنامه، طبقات اكبرى، فرشته(۲۰)
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ريخت، و در انجا باهمراهان گداد و در نتيجه شكست خورده به تالقان 
رديد، درينوقت چاكرخان ولدقبچاق با مردم كوالب گخود متحصن 

ز جمعه بخدمت همايون رسيد و محاصره تالقان يكماه دوام كرد و رو
 رجب كامران بحضور ۱۷بتصرف همايون در آمد، و )  هـ۹۵۵( رجب ۱۲

چهار روز بعد قواى همايون به سرچشمه . همايون واصل و بخشيده شد
سرحد ) كوالب(و از انجا به نارى آمده، و ختالن ) اشكمش(شا گبند

ين را به ميرزا كامران بخشيد و چاكر خان را بصد ارتش گموك و قرات
ين مقرر و قلعۀ ظفر  وتالقان گ عسكرى را بحكمرانى قراتماشت، وگ

سليمان و ميرزا ابراهيم داده شد، به قندوز و غورى و بغالن هم به ميرزا 
و اشكمش و نارى هم ميرزا هندال منصوب آمد، و خود همايون از راه 

بسوى كابل روان و در )  كنونىگشايد خوست و فرن(خوست و پريان 
ل آمد و كان ب هم تعمير نمود، و در اوايل زمستان بكاراه قلعۀ پروان را

  .(۲۱) هـ۹۵۵ رمضان، جمعه ۲ذلك فى 
  

  :سفر چهارم به بلخ 
ذشتن زمستان همايون خواست بر كشمير تاخت آورد گبعد از   

ولى چون از طرف برادران خود در صفحات شمال مطمئن نبوده آنرا 
به صفحات شمال باز ) هـ۹۵6(رى موكول كرد، در بهار گبوقت دي

رديد و از استالف به پنجشير، و از انجا به گماوراى هندوكش متوجه 
                                                           

 شرح اين سفر را تنها ابوالفضل در اكبرنامه مى نويسد، ولى هروى در طبقات اين (۲۱)
سفر را مختصر مى آورد، كه در نتيجه مقابله باقواى اوزبك بلخ، همايون شكست 

 اين سفربرى را نياورده، و به تفصيل سفر ميخورد و ناكام بكابل مى آيد، فرشته شرح
  .مى پردازد)  هـ۹۵6(
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ذشت ميرزا هندال و ميرزا گاندراب رسيد بعد ازانكه از كوتل نارى 
ماشته گهدارى بدخشان گسليمان بخدمت آمدند، و ميرزا ابراهيم به ن

  .شد
رف چون به فتح ايبك از همه اول ضرورت افتاد، بنا بران از ط  

همايون ميرزا هندال و ميرزا سليمان و حاجي محمدخان، با جمعى از 
ماشته شدند كه انرا بدست آرند ولى پيرمحمد خان حكمران بلخ، گقواء 

خواجه ماق رابا، ايل ميرزا و حسن سعيد و محمدقلى ميرزا و جوجك 
ماشته بود، كه بعد از سه روز محاصره تاب گهدارى ايبك گميرزا، به ن
 نياوردند، و ايبك را بقواى همايون سپردند، همايون از راه مقاومت

رديد، و در منزل باباشاهو نزول كرد و معسكر خود را گخلم متوجه بلخ 
  .در آستانه آراست

 عظيمى كرد و گايون تا نيم روز جنمپيرمحمد حكمران بلخ با ه  
ز عقب نشستند، بنا بران همايون هم بلخ به گقواى همايون بطرف درۀ 

حال خود مانده و بعد از سه روز بر سريخ چهار چشمه نزول كرد و از انجا 
ذشته و ميرزا هندال به قندوز و گبه غوربند و خواجه سياران و قراباغ 

  .ميرزا سليمان به بدخشان شتافتند و خود همايون ناكام بكابل آمد
اما كامران كه در كوالب ميزيست بعد از آمدن همايون بكابل در   
يده و اخيراً ناكام از گز و تالقان با ميرزا هندال و ميرزا سليمان جنقندو

راه ضحاك و باميان خود را در ميان هزاره كشيد و در آنجا منتظر 
  .(۲۲)نشست، و عفوه جرايم خود را از همايون خواست، كه بكابل ايد

  

                                                           
  . اكبرنامه، طبقات اكبرى، فرشته(۲۲)
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  :سفر پنجم 
همايون حريف خود را در باميان ميديد، و بارها خواست باوى   

 كند ولى مؤفق نشد ازينطرف برخى از رجال دربار همايون هم به هفاهمم
  .كامران پيغامها ميدادند كه بر كابل حمله نمايد

همان بود كه كامران بدعوت رجال كابل بعزم تاخت و تاز حركت   
كابل را به محمدقاسم برالس )  هـ۹۵۷(نمود و همايون هم در اواسط 

حركت نمود، بعد ازانكه از قراباغ مفوض كرد و خود به صفحات شمال 
ذشت، حاجي محمد خان را با جمعى از امراى لشكر به گو چاريكار 

 فرستاد،  از گضحاك و باميان معين كرد و منعم خان را براه سالن
آنطرف ميرزا كامران هم از راه ضحاك و باميان بجانب درۀ قبچاق 

همايون  سختى در پيوست، كه در نتيجه گذشت و جنگ) غوربند(
 به بدخشان رفت و با ميرزا هندال و گشكست خورد و از راه يكه اولن

ميرزا سليمان و ميرزا ابراهيم كه ممد همايون بشمار ميرفتند به تدارك 
  .لشكر پرداخت

  
  :تصرف كامران بر كابل 

چون همايون منهزماً به بدخشان عقب نشست، كامران روى   
 را محاصره كرد، قاسم برالس ذشته كابلگبكابل آورد و از چاريكار 

مدافع آنشهر بعد از چند روز تسليم شد و كابل را به كامران سپرد، 
بعدها از طرف منعم خان در عصر جالل (كامران جوى شاهى را كه 

به شهزاده عسكرى بخشيد و غزنين ) الدين محمداكبر آباد ناميده شده
اد، و تا سه ماه در را به قراچه خان سپرد و غوربند را به ياسين دولت د
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  .(۲۳)كابل كامرانى نمود
  

  :تصرف همايون بر كابل 
همايون در بدخشان توقف را روا نديد، و بعد ازانكه ميرزا هندال   

و ميرزا سليمان و ميرزا ابراهيم قواى خود را كه در بدخشان داشتند 
فراهم آوردند، على الفور بمراقبت آنها بكابل حركت كرد ازينطرف 

ذاشته و باقواى گامران، بابا جوجك و مال شفائى را در كابل ميرزا ك
 كردند، گرام باهم جنگخود بدفع همايون برامد، قواى طرفين در اشتر

كامران شكست خورد و از راه كوتل باد نج بسوى لغمان در نتيجه 
 اسير و قراچه قائد نظامى كامران گريخت و ميرزا عسكرى در جنگ

 همايون مؤفقانه از راه چاريكار بكابل آمد، رديد، با اينصورتگكشته 
را به ) رگلو(و ميرزا سليمان را پس به بدخشان فرستاد، و موضع چرخ 

ير مقرر نمود، اما كامران كه به گشهزاده جالل الدين اكبر پسر خود جا
 استمداد كرده (۲۴)لمغانات رفته و در انجا از ملك محمد مندراوى

  .بود
ماشت و گ ولى همايون قوائى را بدفع وى جمعيتى را بهم رسانيد  

 دوانيد و از آنجا گو على شن) ارگالين(كامران را به كوه هاى عليكار 
ريخت و مدتى همايون در كابل گهم به قبايل مهمند و خليل پشاور 

                                                           
 اين موعد را ابوالفضل سه ماه و هروى در طبقات چهل روز و فرشته چهار روز مى (۲۳)

  .نويسد
  . شايد صحيح آن مندراورى باشد كه تاكنون مندراو در لغمان واقع است(۲۴)
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  .(۲۵)روى آرامى را ديد
  

  :هاى با كامران گجن
آمده، بعد از چندى ميرزا كامران بهمدستى قبايل مهمند و خليل   

اجه را محاصره كرد، همايون كابل را به خو) جالل آباد(قلعۀ چهارباغ 
ماشت كامران گع كامران همت جالل الدين محمود سپرد، و بدف

ريخته و در غزنين بود گبدعوت حاجي محمد نامى كه از دربار همايون 
روى به اين شهر آورد، ولى قبل از رسيدن كامران بيرم خان حكمران 

 آنجا رسيد و معامله را صاف كرده بود، بنا بران كامران كابل قندهار به
رديد، همايون چون در صفحات شرقى ازين گرا خالى ديد و عازم آنسو 

هى يافت بدفع كامران پس بكابل آمد، و كامران را به لغمان گقضيه آ
عقب راند، درين بار همايون توقف را در كابل صالح نديد و به تعقيب 

صفحات شرقى عسكر كشيد، و به جالل آباد آمد، كامران كامران باز ب
ذرانيد و گذشت، همايون زمستان را در جالل آباد گهم از خيبر به آنسو 

در موسم بهار بكابل آمد، و بهادر خان را به حكومت غزنى فرستاد، 
ر به هندال داده شد، ميربركه و گرديز و لوگبيرم خان پس بقندهار رفت، 

                                                           
اما ميرزا عسكرى كه درين جنګ دستګير شده بود، . امه، طبقات، فرشته اكبرن(۲۵)

بدرخواست خودش به بدخشان و بلخ فرستاده شد، و از آنجا عزم اقامت حرمين نمود 
در وادى بين شام و )  هـ۹6۱(و بقول فرشته در )  هـ۹6۵(كه بقول ابوالفضل در سال 

)  نسخه خطى۸۵ص ( احباب مكه پدرود زندګانى ګفت، ميرزا عسكرى بقول مذكر
شهزادۀ فاضل و اديب و شاعر بود و در مكه پهلوى كامران برادر خود مدفون است، 

  :ازوست 
  اه تمام است برابرـــــــــتى برخش مـــــګف

  در حضرت او عرض مكن دعوى كم را
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بر خضر ) جالل آباد(ماشته شدند، جوى شاهى گدوز ميرزا حسن به قن
  .خواجه خان قرار يافت

فتنۀ كامران باينطور فرو ننشست، بعد از رسيدن همايون بكابل   
خود را رسانيد، همايون ) جالل آباد(باز از سواحل اتك به جوى شاهى 

هم باتفاق ميرزا هندال به صفحات شرقى حركت كرد و به سرخاب و 
) ۲۱(ه، اخذ موقع نمود از ان طرف در شب يكشنبه چپرهار رسيد

روه قبايل گذشته بود كه كامران باگپاسى از شب )  هـ۹۵۸(ذيقعده 
 سختى واقع شد، هر چند كامران گافغانى بر لشكر همايون تاخت، جن

يرودار گيرى همايون مؤفق نيامد، ولى درين گدر شبخون خود به دست
رديد، و از جملۀ گ كشته سرلشكر قواى همايون شهزاده هندال

از بين رفتند، و كامران و همايون ) هندال و عسكرى(ان بابرى گشهزاد
در مقابل هم ماندند، و هندال درين شبخون افغانان بدست جرنده نام 

  .6۲مهمند از دنيا رفت

                                                           
 نسخه ۸6ص ( شهزاده هندال شخص دالور و عالم و شاعر بود، بقول مذكر احباب 6۲

واره علماء و شعراء را تربيت نمود، و بخط خوب ميل داشت و در جمع كردن هم) خطى
  :كتب سعى بليغ مى فرمود، اين رباعى از اشعار اوست 

  حرى ـــيم ســــبنم كه نســزان قطرۀ ش
  رىـــيله ګــــدا كند بصد حــاز ابر ج

  تا بر رخ ګل چكاند اى رشك پرى 
  !زه ترى يـــزار بار پاكـــــــــقا كه هــــح

  )مذكر احباب نسخۀ خطى(              
  :هندال به جنب مرقد پدرش در كابل مدفون و مزارش كتيبۀ ذيل را داراست 

از فيض عنايت الهى وقتيكه بزيارت روضۀ حضرت ظهيرالدين محمد بابر پادشاه "
غازى ابوالمظفر نورالدين محمد جهانګير پادشاه غازى كامجو ګرديدند، لوح مرقد 
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رى را گهمايون كه درين ميدان يك برادر خود را عقب رانده، و دي  
د و اقطار هندال را به فرزند خود شهزاده از دست داده بود به بهسود ام

جالل الدين محمد اكبر بخشيد،  ووى را به حفاظت كابل و غزنين 
ماه در صفحات شرقى منتظر ) 6 – ۵(فرستاد، و خود همايون تا 

  .ردد، و فتنۀ نوى بپانسازدگنشست تا كامران باز ن
ن زمستان در بهسود به آخر رسيد، و همايون بر قبائليكه كامرا  

دران متوارى بود حمله برد، ولى كامران ازين دام بال بيرون جست، و 
ريخت، همايون پس به بهسود و باغ صفا آمد و بعد از گبهندوستان 

شهزاده جالل الدين )  هـ۹۵۹(چندى بكابل رسيد، و در اوايل سال 
  .(۲۷)محمد اكبر را بحكومت غزنين فرستاد

  
   :استيصال شهزاده كامران و سفر قندهار

شهزاده كامران بعد ازانكه از دست همايون هزيمت ديد، در هند   
به سليم شاه افغان سورى پناه برد، و از انجا هم پيش سلطان آدهم كهكر 

ذشت، گاز درياى اتك )  هـ۹6۰(رفت، ولى چون همايون در سال 
سلطان آدم ترسيده و كامران را به همايون تسليم كرد، و همايون وى را 

  .(۲۸)ردايندگاز حليۀ بصر عارى بېرحمانه 
                                                                                                                  

 ۲ال ميرزا ابن ظهيرالدين محمد بابر پادشاه غازى را بناً فرمودند سنه مزار هند
  ". هـ۱۰۱6جلوس مطابق 

  . اكبرنامه، طبقات، فرشته(۲۷)
 ۱۱ شهزاده كامران بعد از كور شدن از راه سند به اراضى مقدسۀ حرمين رفت و در (۲۸)

مرقد حضرت در انجا وفات يافت و در ګورستان معلى نزديك )  هـ۹6۴(ذيحجه سال 
خديجة كبرى مدفون شد، كامران شخص فاضل و شاعر توركى و پارسى بود و اشعار 

  :خوب از وى بيادګار مانده، مثالً بر مزار جامى نوشته بود 
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و باين طور تمام برادران خود را از بين برداشته و بال منازع   
  .رديدگداوطلب سرير شاهنشاهى 

بعد ازانكه همايون از طرف كامران مطمئن شد، پس بكابل امد   
چون نسبت به بيرم خان حكمران قندهار نيز اطمينان نداشت، بنا بران 

از )  هـ۹6۱(ذاشته، در سال گ قلى خان اندرابى حكومت كابل را به على
راه غزنين بقندهار رفت، و تا دو ماه در انجا توقف نمود و بهادر خان 
سيستانى را اقطاع زمين داور بخشيده، به همراهى و امداد شاه محمد 
كالتى قندهارى كه از سرداران بومى آنجا بود، به حكمرانى قندهار 

بكابل مراجعت )  هـ۹6۱( در اواخر سال ماشت، و خود با بيرم خانگ
  .(۲۹)انى سپردگورگ و حكومت بدخشان را به ميرزا سليمان ،(۲۸)كرد

  
  :سفر هند و فتح دهلى 

رديد، گبعد ازانكه همايون از صفحات افغانستان مطمئن   
ذاشته، و در ماه گشهزاده محمدحكيم پسر خود را با منعم خان در كابل 

رديد، هر چند قواى گاور عازم تسخير هند از راه پش)  هـ۹6۲(صفر 
هزار سوار نبودند ولى به سبب ) ۱۵(همايون در بدو حركت بيش از 

هاى مختصر گاختالف امراى افغان در هند در مدت كمى بعد از جن
                                                                                                                  

  مينى است كه ســـــرمنزل جــــــانان بوده اين ز
  ودهــــــــــــۀ تابان بــــــــــور رخ آن مــــــــــــــــــــــن... 
  ان جامى به حقيقت زهمين آب و هواست ج

  راسان بودهــــــګر بصورت ګلشن از خاك خ
  )مذكر احباب، نسخۀ خطى(                

  .۲ فرشته، اكبرنامه، ج (۲۸)
  .۲ طبقات اكبرى، ج (۲۹)
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دهلى را نيز )  هـ۹6۲(الهور را فتح كرده و متعاقب آن در غرۀ رمضان 
  .(۳۰)كشوده و باز بر تخت شاهنشاهى هند نشست

  
  :وفات همايون و خصال وى 

) ۵(همايون بعد از فتح دهلى دير نزيست، و هفت ماه پس تاريخ   
ماه مذكور به ) ۱۱(از بام كتب خانه افتاده و در )  هـ۹6۳(ربيع االول 

سال بود كه از ) ۲۵(ذشت، مدت شاهى وى گى از دنيا گسال) ۴۹(عمر 
و قندهار و واليات سال در صفحات افغانستان بر كابل ) ۱۵(انجمله 

  ).۵رجوع به منظر نمره (، (۳۱)شمالى حكمرانى كرد
همايون مانند پدر شخص زحمت كش و فعالى بود، در مدت   

حيات خود زحمات زيادى ديد، ولى مأيوس نشد، تا عاقبت بعد از 
جدو جهد فراوان پس امپراطورى هند را بدست آورد ولى همايون بر 

همه را فداى شاهى خود ساخت، وى از علم برادران خود بيرحم بوده، و 
و ادب بهره ئى داشت و ديوان اشعارش نيز موجود است، به پارسى و 

  :، ازوست (۳۲)فتگتوركى شعر مي
  ر به پرسش عشاق مى نهد قدمىگا

  دمشــداى هر قــــرامى فگهزار جان 
  

  ريمگنم ياد تو تا زار نـــز نكگرــه
  ريمگكم ياد كنم از تو كه بسيار ن

                                                           
  .۱ فرشته، تاريخ هند، پادشاه نامه ج (۳۰)
  .۴۹۸دول اسالميه ص . ۱ فرشته، پادشاه نامه، ج (۳۱)
  .، نسخۀ خطى۷۴باب، ص  مذكر اح(۳۲)
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در عصر همايون افغانستان سالهاى دراز صحنۀ تاخت و تاز   
هاى مدهش درين سرزمين بين گرديد، و جنگان جاه طلب بابرى گشهزاد
يرودار جز كشت و خون، روى عمران و ترقى را گرفت، و درين گآنها در 

نديد، هر چند شخص همايون و برادرانش مثل بابر ارادتاً و مستقيماً 
ت پښتون نپرداختند زيرا بانها احتياج مبرمى را بتاخت و تاراج مل

ر سرزمين وطن ما را گداشتند ولى اعمال مخالفانه شان در مقابل يكدي
ون كرد، بنابران دورۀ پادشاهى همايون و برادرانش نيز براى گلگبخون 

  .ملت پښتون و وطن ما چندان همايون نبود، و ميمون نيفتاد
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  فصل سوم
  

  برجالل الدين محمداك
  

جالل الدين محمد اكبر فرزند همايون شب يكشنبه پنجم رجب   
اميكه پدرش همايون از دست شېرشاه سورى به صفحات گهن)  هـ۹۴۹(

 تولد (۱)مگريخته بود، در امركوت سند از بطن حميده بانو بيگسند 
ى گبسن سيزده سال)  هـ۹6۳(رديده و روز جمعه دوم ربيع الثانى سال گ

  .(۲)بعد از فوت پدر بر تخت شاهنشاهى نشستدر كالنور الهور 
ش با خصم هاى يذارى خوگاين پادشاه كوچك در اوايل تاج  

قوى چون سكندرشاه لودى و غيره افغانانيكه در هر طرف هند به 
تجديد عظمت ديرين خود ميكوشيدند مصادف آمد، ولى نائب 

 از السلطنۀ چون بيرم خان پيش روى داشت و توانست تمام مشكالت را
  .پيش بر دارد

پيكارهاى خونينى كه اكبر با افغانهاى هند نمود شرح آن وظيفۀ   
ما درين كتاب نيست، درينجا فقط وقايعى اشارت ميرود كه در 

  .صفحات افغانستان روى داده است
                                                           

  .6 رجوع شود به منظر نمره (۱)
  ، فرشته۲ ج - ، منتخب اللباب ۲ ج -، طبقات اكبرى ۲ ج -  اكبر نامه (۲)
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  :محاصره و وقايع كابل 

وقتيكه همايون از كابل به فتح دوبارۀ هند حركت نمود، شهزاده   
ذاشته و گخود را در كابل به پيشكارى منعم خان محمدحكيم پسر 

  .انى را در بدخشان حكمرانى دادگورگميرزا سليمان 
ديد، در سال اول رگچون ميرزا سليمان از فوت همايون مطلع   

باتفاق ميرزا ابراهيم پسرش بقصد فتح كابل )  هـ۹6۳(جلوس اكبر 
ين نفر از  ماه محاصره كرد، اكبرشاه چند۴شتافت و اين شهر را تا 

 خود چون محمدقلى برالس، خان اعظم شمس الدين گامراى بزر
غزنوى و خضرخان هزاره و خواجه جالل الدين محمود را باقواى كافى 
بطرف كابل به كمك منعم خان كه حصارى شده بود سوق داد، چون 

رديد بدون نيل مرام به بدخشان رفت گميرزا سليمان ازين واقعه مطلع 
  .(۳) حكيم و اميراالمراء منعم خان در كابل ماندندو شهزاده محمد

كه هرج و مرجى در بين امراى دربار اكبر )  هـ۹6۷(ولى در سال   
بوقوع پيوست اكبرشاه منعم خان را از كابل طلبيده و به تصفيه 

ان گماشت، منعم خان با جمعيت زيادى از بزرگقضاياى مشكلۀ هند 
در سهرند بحضور شاه )  هـ۹6۷( ذيحجه سال ۱۸كابل روز دوشنبه 

رسيد و بمنصب وكالت شاه و خطاب خان خانان سربلند شده، وى در 
غياب خود حكمرانى كابل را به غنى خان فرزند خويش سپرده و 

ماشت، بعد از يكسال در گ ىى را به ياورى وگحيدرمحمد آخته بي
بنا بر آن در ربيع رديد، گمخالفتى بين غنى و حيدر ظاهر )  هـ۹6۸(
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ون پسر قراچه و گاالول همان سال ابوالفتح برادرزادۀ منعم خان باش
درويش محمد و محمدحسين و جم غفيرى از رجال عسكرى به كمك 
غنى از حضور اكبرشاه بكابل فرستاده شدند، و در آنجا برفع اختالف 

 برادر منعم خان كه در كابل بود با گپرداختند بعد از چند سال فضيل بي
م والدۀ شهزاده محمدحكيم ساخته، و غنى خان را كه ماه چوچك خان

رى وى بجان رسيده بودند از شهر بدر كرده و گمردم از الابالى 
رديده روى بسوى جالل گذاشتند كه بكابل آيد، غنى خان هم مجبور گن

آباد نهاد و درين وقت تولك خان قوچين از امراى معروف همايون كه 
ضع ماما خاتون كه تيول وى بود لشكر غنى خان وى را آزرده بود از مو

آراسته و خواست كه بر كابل تصرف جويد، تولك خان قوچين باقواى 
 برادر منعم خان و پسرش گخود به موضع خواجه رواش آمد و فضيل بي

ابوالفتح در صدد دفاع برآمدند، در نتيجه طرفين بدينصورت قرار 
به تولك ) خمس كابل(دادند كه از حدپاى منار تا حد ضحاك و باميان 

  .تعلق داشته باشد
بعد ازآنكه غنى خان از كابل بجالل آباد و هند رفت، والدۀ   

 داد و فضيل گشهزاده محمدحكيم وكالت حكمرانى را به فضيل بي
ردانيد ولى بعد از كمى مردم گ هم پسر خود ابوالفتح را مدار امور گبي

 بسمت هزاره گشهزاده ابوالفتح را كشتند، و چون پدرش فضيل بي
قصد فرار داشت مالزمان شهزاده وى را نيز به ديار عدم فرستادند، و 
بدينصورت كابل از دست خويشاوندان منعم خان برآمد و شاه ولى 

رفت، چون اطالع اين حوادث بحضور گاتكه مهمات كابل را بدست 
خانان را كه از حضور اكبرشاه بسبب خان اكبر رسيد، باز منعم خان 
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ريخته بود، تسلى داده و بكابل فرستاده و گوار گز وقايع نابرخى ا
ماشت، والدۀ محمدحكيم و امراى گبرخى از امراء را نيز بياورى وى 

كابل چون نخواستند منعم خان بر كابل تصرف جسته، در صدد انتقام 
برادر بر آيد، بنا برآن لشكرى از كابل بسوى جالل آباد ارسال داشتند، 

وضع خواجه رستم نزديك چهارباغ باقواى منعم خان قواى كابل در م
رو برو شدند و باهم مصاف دادند، در نتيجه منعم خان شكست خورد و 

بوقوع )  هـ۹۷۰(ريخت، اين وقايع در اواخر سال گبسوى هند 
  .(۴)پيوست

  
  : شاه محمد با بهادر خان سيستانى گوقايع قندهار و جن

د  از قندهار، زمينداور ذشت همايون در وقت رفتن خوگطوريكه   
را به بهادرخان سيستانى بخشيده و وى را به كمك شاه محمد كالتى 

)  هـ۹6۴(ماشته بود، ولى در سال دوم جلوس اكبر گ) حكمران قندهار(
بهادر خان از زمينداور بر قندهار تاخت آورده و خواست كه آنرا بتصرف 

حريف خود را ناكام خود آورد، شاه محمد در امور قلعه دارى كوشيده و 
ساخت، بهادر از قندهار بزمينداور رفت، و از انجا قواى نو فراهم 

ام از حكمران گآورده، و باز بر قندهار تاخت آورد، شاه محمد درين هن
صفوى كه در صفحات غربى مملكت بود امداد خواست، و مشار اليه 

رخان از  به قندهار فرستاد، بهادگبيرا بسردارى على يارسه هزار نفر 
ريخته در هند بحضور اكبر گشته و از قندهار گآمدن اين قواء سراسيمه 
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اما شاه محمد قندهار را . ناهان خود را خواستگرسيد و عفو 
هداشته و قواى صفوى را رخصت نمود و بآنها موقع نداد كه بر گن

قندهار تصرف جويند، ولى شاه طهماسپ پادشاه صفوى شاه محمد را 
ذاشت، و همدرين سال لشكرى را به قيادت سلطان گننيز بحال خود 

ان صفوى گحسين ميرزا بن بهرام بن شاه اسماعيل صفوى كه از شاهزاد
بود بقندهار فرستاد و بعد از مقاومتى كه شاه محمد قندهارى در 

ر كمكى بوى نرسيد بنا بر آن شهر گمقابل آنها نمود چون از طرف دي
 ۹6۴( اينطور واليت قندهار در سال قندهار را بقواى صفوى سپرد و به

ان صفوى بر آن متصرف گماشتگاز دست حكام دهلى بر آمده و ) هـ
  .(۵)شدند

  
  : ميرزا سليمان با ميرزا محمد خان گجن

ميرزا سليمان بن خان ميرزا عم زاده بابر )  هـ۹6۷(در سال   
حكمران بدخشان با پسرش ميرزا ابراهيم به قصد تسخير بلخ عسكر 

.  و با پيرمحمد خان حكمران اوزبكى آنجا مصاف دادندكشيده
پيرمحمد اوالً بدادن خلم و ايبك راضى شد ولى بعد از فراهم آورى 

سليمان ميرزا . ازران باقواى سليمان ميرزا مقابل شدگلشكر در چشمۀ 
ريخته و پسرش ميرزا گنتوانست پاى ثبات افشرد، بنا برآن از ميدان 

محمد خان اسير افتاد و بعد از چندى در همان ابراهيم بدست قواى پير
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  .)6(رديدگكشته )  هـ۹6۷(سال 
  
  

  : ابوالمعالى با ميرزا سليمان و سلطۀ سليمان بر كابل گجن
شاه ابو المعالى از دودمان سادات ترمذ و مردم شمال   

افغانستانست كه مدتى با همايون و بعد ازو به اكبر قرب داشت، ولى 
 بار بر خالف وى حركت كرد و اخيراً در هند در عصر اكبر چندين

بكابل آمده، در )  هـ۹۷۱(شكست خورده و در سال نهم دورۀ اكبرى 
آنوقت شهزاده محمدحكيم برادر كوچك اكبر در كابل حكمران بوده و 
موافق به هدايت مادرش ماه چوچك خانم اجراى امور مى نمود، شاه 

انجا مكتوبى به مادر محمد ابوالمعالى از هند بطرف سند رفت، و از 
م نيز خواهش اورا گحكيم نوشت و خواهش آمدن كابل را نمود، بي
ذرانيده بود خواهر گپذيرفت و بسابقۀ حياتى كه با همايون 
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م دختر همايون را باوى تزويج كردند، ولى گمحمدحكيم فخر نساء بي
 ابوالمعالى بعد از مدتى برخى از امراء را با خود همراه ساخته و

چون درين مطلب . خواست افغانستان و كابل را از سلطه مغول برهاند
خود بسبب وجود مادر شهزاده كه خانم مقتدرى بود كامياب نشد و 
حيدر قاسم وكيل شهزاده هم مانع آمد، بنا برآن ابوالمعالى در اواسط 

ر امراء را هم گمادر شهزاده را بكشت، و بعد ازو دي)  هـ۹۷۱(شعبان 
و بابرخى از امراى كابل مصاف داد و همه را متفرق ساخت و قتل كرد، 

  .هداشت و علم آزادى افراختگميرزا محمدحكيم را در حمايت خود ن
ريخت در انجا گ ابوالمعالى به بدخشان گحيدر قاسم كه از چن  

يخت، و گحكمران بدخشان ميرزا سليمان را به تسخير كابل بر ان
والمعالى آمده بود نيز مخفيانه از شهزاده محمدحكيم كه زير تسلط اب

سليمان امداد خواست، بنا بران ميرزا سليمان لشكرى را فراهم آورده و 
به قصد تسخير كابل بر آمد، ابو المعالى نيز باقواى كابل پېش رفت و 

  .نزديك پل غوربند با هم مصاف دادند
 قواى كابل شكست خوردند و شهزاده محمدحكيم كه گدرين جن  

الى او را باخود آورده بود نيز بمدد ياران خود از لشكر ابوالمع
شته و به سليمان ميرزا پيوست،  و ابوالمعالى رو گابوالمعالى جدا 

بفرار نهاد، ولى قواى سليمان او را تعقيب كرده و در حدود چاريكار 
 ابوالمعالى نجات گمدحكيم از چنرفتار ساختند، و بدينصورت محگ

ن ميرزا فاتحانه بكابل آمدند و در انجا يافت و بهمراهى سليما
رمضان، ) ۱۷(ابوالمعالى را بجزاى عمل رسانيدند، و كان ذلك فى 

  ). هـ۹۷۱(



﴾84﴿ 

بعد ازين سليمان ميرزا دختر خود را به شهزاده محمدحكيم داد و   
را كه از اعيان بدخشان بود ) يا بقول فرشته ميرزا سلطان(اميدعلى 

كرد و همچنان بسى از مامورين خود را بوكالت شهزاده در كابل مقرر 
  .(۷)ماشته و خود به بدخشان رفتگدر صوبۀ كابل 

سليمان ميرزا از مدتها خيال تصرف كابل را داشت، و اين موقع   
رى بردى گ و بعد ازو تنگرا مساعد ديد، و دفعۀ اول عبدالرحمن بي

ان خود بكابل ارسال گماشتگى را باجماعت زيادى از گقوش بي
 تا زمينه را براى تصرف كابل مهيا سازند، ولى جمعى از داشت،

ان كابل چون خواجه حسن و باقى قاقشال و سيوندك و على گبزر
محمد اسپ و بنده على ميدانى، و خواجه خضر هزاره و يارمحمد 
اخوند و فيروز و خليفه عبداهللا با همراهان شهزاده محمدحكيم را از 

ابل خراج مامورين سليمان از كاه ساختند و به اگآمال سليمان ا
ن حسن كابلى كه از طرف سليمان كوشيدند، چنانچه قرايتيم و اب

 گرديد و عوض آنها قاسم بيگماشته بودند  موقوف گبحكومت غزنى 
پروانچى را مقرر كردند و قاضى خان و سعيد خان و مبارزخان و بهاء 

 را نيز بر (۸)ښگ جالل آباد و مرادخواجه حكمران بن حكمرانانالدين
  .طرف ساختند

رديد به سرعت زياد بكابل امد و گسليمان چون از ماجرا واقف   
حمد حكيم آن شهر را به باقى قاقشال سپرده و خود به جالل مشهزاده 
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آباد و پشاور رفت و كيفيت را بحضور جالل الدين اكبر معروض 
ير گداشت، هر چند سليمان تعاقب شهزاده را تا پشاور نمود ولى بدست

ل ذاشته و خود شهر كابگ نشد و در جالل آباد قنبر نام را كردن وى موفق
ذاشت كه بدست سليمان گ شهر را نولى باقى قاقشال. را محاصره كرد

، از آنطرف چون اكبر از ماجراى كابل واقف شد مير محمد خان و دافت
قطب خان غزنوى و جمعى از امراء را باقواى زيات به امداد محمد 

به پشاور فرستاد، قواى محمد حكيم آمده و جالل آباد را بعد از حكيم 
  .محاصره كمى از دست قنبر بر آوردند و از انجا روى بكابل نهادند

سليمان چون از ورود قواى محمد حكيم اطالع يافت بدون نيل   
مرام به بدخشان رفت و محمدحكيم با همراهان خود بكابل امد و 

نيد، بعد از چندى امراى هند بدربار اكبر محاصرين را از محاصره رها
ماشته شده بود هم بعد گشتافتند و ميرمحمد خان كه بوكالت شهزاده 

ذاشته و بهند رفت و گان را گاز چندى بسبب عدم موافقت شهزاده 
 ۹۷۲(حكمرانى كابل مستقالً به محمدحكيم ماند، اين حوادث در سال 

  .(۹)بوقوع پيوست) هـ
  

  :حكيم بر الهور حمد بر كابل و تاخت مر سليمانگحملۀ دي
سليمان ميرزا حكمران بدخشان چندين بار بر كابل تاخت و در هر   

شت، حاالً چون محمدحكيم را در كابل تنها ديد باقواى گبار ناكام بر 
خود بار چهارم بر كابل تاخت آورد، محمدحكيم چون ازين مقصد 

 از معتمدين خود هى يافت شهر كابل را به معصوم يكىگسليمان آ
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سپرده و خود به شكردره رفت، ميرزا سليمان بكابل آمده و اين شهر را 
رديد خواست با گبه محاصره انداخت، چون از تسخير قلعه مايوس 

رفتار كند، ولى محمدحكيم گمحمدحكيم از در حيله در آمد و وى را 
ه و ريخت و از انجا به پشاور رفتگازين حيله واقف شد و بجالل آباد 

بحضور برادر خود شهنشاه اكبر كيفيت را عرض داشت، اكبر قواى 
ماشت و فريدون ماماى وى را هم براى گپنجاب را بكمك محمدحكيم 

نده به تسخير الهور ش اد، ولى فريدون شهزاده را فريفتاامدادش فرست
تشويق كرد، بنا بران محمدحكيم و فريدون عوض كابل بسوى الهور 

 ۹۷۴(شهر را محاصره كردند تا كه در جمادى االولى هجوم بردند، و آن
ره بر آمد، ولى محمدحكيم تاب مقاومت گخود اكبر بدفع برادر از ا) هـ

  .ذاشته به پشاور آمدگقواى برادر را نياورد و محاصرۀ الهور را 
اما سليمان چون خواست كه محمدحكيم را تعقيب كند محمدقلى   

شت گماشت، چون از تعقيب وى باز گشغالى را به محاصرۀ قلعۀ كابل 
ماشتۀ محمدحكيم در كار گبه امور محاصره كوشيد، ولى معصوم خان 

رداند، گمحاصره مقاومت بخرچ داد و سليمان نتوانست كابل را مسخر 
بنا برآن بعد از طول زمستان بدون نيل مرام پس به بدخشان رفت و 

شاور رسېده بود، مقارن حركت وى شهزاده محمدحكيم كه از الهور به پ
  .(۱۰)چون كابل را از وجود اعداء خالى ديد بكابل آمد

  
  :لط شاهرخ بر بدخشان و رفتن سليمان بهند تس

ميرزا سليمان حكمران بدخشان شخص ضعيف النفس و خوش   
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بود كه همواره وى را زنان حرم معلبۀ خود مى ساختند و اكثر امور 
كوالبى كه در حبالۀ نكاحش م دختر سلطان ويس گموافق به رأى حرم بي

ريكه محترمه گرديد، عالوه بران يكزن دانشمند ديگبود سرانجام مي
 داشت و دختر شاه محمد سلطان كاشغرى و اوالد رعقد ميرزا  نامخانم

كامران بود، و بعد ازو وفات وى در بدخشان نكاح ميرزا ابراهيم پسر 
دستى داشت، اين سليمان ميرزا در امد نيز در اجراى امور حكمرانى 

زن بنام ميرزا شاهرخ از ميرزا ابراهيم فرزند كوچكى داشت كه نواسۀ 
  .ميرزا سليمان بود

وقتيكه در دفعه چهارم ميرزا سليمان بدون نيل مرام از كابل   
يد ساخت و عوض ر امراى خود را مقگشت، محمدقلى شغالى و ديگبر

ر از گ امراى دي داد، بنا برانگه حاجى تمن بيمحمدقلى قندوز را ب
 رفتند، و ميرزا شاهرخ هفت ساله گريخته و نزد حاجى تمن بيگسليمان 

رفته و عصيان ورزيدند، سليمان بدفع شان برآمد گرا باتفاق مادرش بر 
و تا چهل روز قندوز را محاصره كرد و در نتيجه شاهرخ كوچك بجد 

و شاه رديد، گخود پيوست و محمدقلى پس به حكمرانى قندوز بر قرار 
رد گطيب وكيل شاهرخ مقرر شد، ولى محمد قلى بعد از كمى باز 

يخت و خواست باز شاهرخ كوچك را آلۀ پيشبرد مقاصد گعصيان ان
ر سليمان عجلت نموده و به قندوز رفت و محمدقلى را گخود سازد، م

عقب راند، شاهرخ با مادرش بحوالى هندوكش آمدند، و اندراب را 
 شاهرخ را نموده و قواى وى را تاراج كرد، رفتند، سليمان تعاقبگ

ريز خود را به قلعۀ قندوز رسانيد، و آنجا را از غفلت گشاهرخ در عين 
محافظين بدون ديدن مقاومت بدست آورد، و بدينصورت تمام اموال 
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رديد كه گ شاهرخ آمد و ميرزا سليمان مجبور فميرزاسليمان بتصر
ندى به  شاهرخ بعد از چا بشاهرخ بدهد ولىنقاط حكمرانى پدر ر

تالقان روى آورد، چون سليمان را مدافعت وى مقدور نبود بنا بران با 
نواسۀ خود ساخته و بنام زيارت اراضى مقدسه از بدخشان بر آمد و آن 

  .واليت را شاهرخ ميرزا بتصرف خود آورد
سليمان بكابل آمد و ميرزا محمدحكيم حكمران كابل وى را به   

 از انجا بدربار اكبر رفت و بعد از كمى روانۀ حجاز پشاور فرستاد و
  .(۱۱)بوقوع آمد)  هـ۹۸۳(رديد اين حوادث در آخر سال گ
  

  :مراجعت سليمان به بدخشان و مصالحه با شاهرخ 
از هند براه بحر )  هـ۹۸۳(ذشت ميرزا سليمان در سال گطوريكه   

نجا از شاه به بهانۀ زيارت حرمين بيرون آمده و به ايران شتافت از ا
طهماسپ صفوى كمك خواسته و بهرات آمد، درين وقت طهماسپ از 
دنيا رفت و ميرزا سليمان كه باستظهار وى عزت تسخير بدخشان 

ى بقندهار آمد از آنجا نزد شهزاده محمدحكيم گداشت با سراسيم
به همراهى محمدحكيم بر بدخشان )  هـ۹۸۷(بكابل شتافت و در سال 

 كرد، شاهرخ از آنجا گرزا نواسۀ خود در تالقان جنتاخت و با شاهرخ مي
استحكام آنجا به كوالب رفت، محمد پاى كشيده بقندوز آمد، و بعد از 

حكيم و سليمان بعد از بيست روز توقف در تالقان به رستاق تا حدود 
هندوكش كه پيشتر در اقطاع ميرزا ابراهيم بود، به سليمان ميرزا 

بعد از انجام اين مصالحه پس بكابل آمد رديد و محمدحكيم گذار گوا
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  .(۱۲) هـ خاتمه يافت۹۸۸و اين سوانح تا 
  

  :مدحكيم بر الهور و پس آمدن بكابلتاخت مح
 هـ شهزاده محمدحكيم لشكرى را آراسته و به ۹۸۸در اوايل سال   

قصد تسخير الهور به سردارى حاجى نورالدين بدانسو فرستاد، ميرزا 
اب با وى مقابله نموده و در نتيجه نورالدين يوسف و سعيدخان در پنج

را پس به صفحات پشاور عقب نشاندنده بعد ازين محمدحكيم شادمان 
ر بسوى پنجاب ارسال گ اندجانى را باقواى ديگولد سليمان بي

داشت، چون شادمان در محاصرۀ قلعۀ نيالب جان داد محمدحكيم 
 را به محاصره رديد و خودش روى به پنجاب آورد، و الهورگمجبور 

روز ) ۲۰(كشيد، سعيد خان محافظ قلعۀ الهور آنشهر را تا 
خود اكبر بدفع برادر بر آمد، )  هـ۹۸۹(هداشت، تا كه در محرم گن

ذاشته پس به گمحمدحكيم در خود تاب مقاومت را نديد و الهور را 
  .(۱۳)موفق نشدهور ن بار نيز به تسخير پنجاب و الكابل آمد و دري

  
  :اكبر بكابلسفر اول 

بعد ازانكه محمدحكيم منهزماً به كابل آمد اكبر باقواى   
ور را به قاسم شاهنشاهى به تعقيب برادر برآمد و حكومت اطراف پشا

موكب اكبر بكابل رسيد و محمدحكيم )  هـ۹۸۹( صفر ۷خان داد، 
برادرش سراسيمه شده بعد از مقاومت هاى كمى كه در اطراف كابل 
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ناه برادر خود گد، اكبر ديرى در كابل نماند، و رديگنمود متوارى 
محمدحكيم را بخشود و خطۀ كابل و زابلستان را پس به وى داد، و 
خود بعد از توقف كه تا چند روز طول نكشيد به پشاور عزيمت نمود، 

  .(۱۴) هـ۹۸۹ صفر ۱۴
  

تصرف عبداهللا جان فرمانفرماى توران بر بدخشان و وفات 
  :سليمان 

 هـ بسبب نفاقيكه همواره بين ميرزا سليمان و نواسه ۹۹۲در سال   
اش شاهرخ حكمرانان بدخشان شعله افروز بود عبداهللا خان اوزبك كه 
منتظر فرصت بود بر بدخشان تاخت و هر دو را بسوى كابل راند، 
محمدحكيم از كابل شاهرخ را بدربار اكبر فرستاد و بدين صورت 

هللا خان حكمران تورانى بران بدخشان از دست شان برآمده، و عبدا
، اما ميرزا سليمان را از طرف محمدحكيم در لغمان (۱۵)رديدگمستولى 

باز )  هـ۹۹۵(تيول و عقارى داده شد، و در آنجا مى بود تا كه در سال 
عبدالمومن خان والى بلخ جمعيتى بهم رسانيد و بر تالقان تاخت، ولى 

رديد گليمان مجبور و محمود سلطان اوزبك وى را پس راند، و س
بكابل آمده و از انجا بدربار اكبر پناه برد و تا دو سال در هند بحضور 

ى در الهور گسال) ۷۷(بعمر )  هـ۹۹۷(ى كرد و بسالگاكبر زند
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  .6۱ذشتگدر
  

  :وفات محمدحكيم و تصرف قواى اكبر بر كابل 
 شعبان شهزاده محمدحكيم ۱۲بتاريخ جمعه )  هـ۹۹۳(در سال   

ون و برادر كوچك اكبر كه از آوان طفلى در كابل بود و از فرزند هماي
اوايل دورۀ اكبرى تا اواخر حيات در كابل فرمانروايى داشت در 

، چون خبر انتقال برادر به اكبر رسيد، على الفور قوائى را (۱۷)ذشتگ
، و متعاقباً مير صدرالدين (۱۸)هـ ارسال داشتگبقيادت كنورمان سن

انى را هم بكابل فرستاد، تا در آنجا بى نظمى مفتى و بنده على ميد
روى ندهد، قواى اكبر بال منازع بكابل رسيدند و آن واليت را بتصرف 
آوردند و ميرزا كيقباد پانزده ساله و افراسياب چهارده سالۀ فرزندان 
كوچك محمدحكيم قواى عم را پذيرائى نمودند، كنورمان سرلشكر 

ه شمس الدين را در كابل به اجراى هـ پسر خود و خواجگت سنگاكبر ج
ان گذاشته و در موقعيكه موكب اكبر در راولپندى بود با شهزادگامور 

                                                           
ميرزا سليمان بشهادت يكى از تذكره نګاران . ۵۵۱ – ۵۱۵، ص ۲ ج – اكبرنامه 6۱

معاصر وى شخص اديب و شاعر پارسى و توركى بود، بپارسى اشعار نيز ميګفت، و 
  :به ذكاء متخلص بود اين مطلع ازوست 

  رامى كه يكساعت بيابد اين دل سرګشته آ–دلم بګرفت از كار جهان ساقى بده جامى 
  )، نسخه خطى۸۸مذكر احباب، ص (            

  :  ميرزا محمدحكيم در كابل در جنب مزار جدش بابر است و كتيبه ذيل را دارد (۱۷)
بفرمودۀ ابوالمظفر نورالدين محمد جهانګير پادشاه غازى ابن حضرت جالل الدين "

اه اكبر پادشاه غازى لوح مرقد ميرزا محمدحكيم ابن جنت آشيانى همايون پادش
  ". هـ۱۰۱6 جلوس مطابق ۲غازى صورت اتمام پذيرفت سنه 

  .۱6 رجوع شود بمنظر نمره (۱۸)
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ر مشاهير آنجا بار يافت و بدينصورت محمدحكيم مرزبان گكابل و دي
يخت از بين گرد اختالف مى انگكابل كه همواره بر خالف دربار اكبر 

كنورمان بحيث سرلشكر، رفت و كابل مسقيماً بدربار اكبر پيوست و 
مير شريف بمنصب صدارت و امانت آنجا مقرر شد و اين وقايع تا 

چون خبر تعدى )  هـ۹۹۵(ولى يكسال بعد . (۱۹)طول كشيد)  هـ۹۹۴(
لشكر كنورمان به اكبر رسيد عوض وى زين خان كوكه را در اوايل ربيع 

بب الثانى به مرزبانى كابل مقرر كرد و چون همواره راه كابل بس
ذار نبود بنا بران زين خان گشت و گمقاومت قبائل آزاد افغانى قابل 

  :حفاظت اين راه را موقع بموقع باين كسان سپرد 
حمزۀ : باريكاب . خود زين خان: سرخ ديوار نزديك خرد كابل   
: دلك گج. خواجه شمس الدين: ميان دو آب و بادام چشمه . عرب

حيدر : سرخاب . م آبادىدرويش اسال: باريكاب . حيدر على عرب
: دكه . مظفر كوكه : گسفيد سن. كفشى بهادر: بساول . على خويش

  .گشاه بې: رام و اتك گميان ب. بنده على ميدانى: غريب خانه . گتخته بي
بعد از تقرر مامورين فوق اكبر توانست راه كابل را فى الجمله از   

)  هـ۹۹۵( سال خطر ازادى خواهان افغان پاك سازد و اين ترتيب در
  .(۲۰)رفتگصورت 

  
  :سفر دوم اكبر بكابل 

در سفر اول بسبب وجود محمدحكيم اكبر نتوانست خوبتر كابل   
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 هـ موقعيكه مامورين اكبر در صفحات ۹۹۷را ضبط كند، در سال 
سوات و باجور مشغول عمليات جارحانه با قبائل آزاد افغانى بودند 

بنا بران عزم سفر كابل را نموده و موكب اكبر هم به پشاور رسيده بود، 
 هـ موكب اكبر به كابل ۹۹۷ذشت بعد ازانكه در اواخر سال گاز خيبر 

اه هاى كابل چون باغ جهان آرا و گى را در نزهت گفرو آمد، جشنهاى بزر
اه بر مدفن بابر و گذرگ آراست، و در گباغ خواجه حسن، و سفيد سن

ر احداث داد و محمدقاسم ى را امگان تيمورى باغ بزرگغيره شهزاد
ماشته بعد از توقف يكماهه بسوى گخان كابلى را بفرمانفرمائى كابل 

  .(۲۱)پشاور رفت
  

  :فرستادن لشكر به فتح قندهار و تسخير آنشهر 
فوى به حسين ميزرا ص)  هـ۹۹۴(ذشت در سال گطوريكه پيشتر   

 بر امر شاه طهماسپ قندهار را از دست مرزبان آنجا شاه محمد كالتى
رانش مظفر حسين ميرزا و سهمچنان در دست پ)  هـ۹۹۹(آورد و تا سال 

ان صفوى اخيراً خود را گرستم حسين ميرزاى صفوى ماند و اين شهزاد
از دربار ايران منفك ساخته و در قندهار علم استقالل افراختند، 

اكبر خان خانان را باسرداران بسيار )  هـ۹۹۹(بنابران در نصف اول سال 
شايش گراه بلوچستان بقندهار فرستاد، ولى اين لشكر مدتى به از 

شت و با شاهان ارغونى سند گصفحات سند و تصفيۀ آن حدود مشغول 
در آويخت و از آنطرف شهزاده صفوى رستم ميرزا از حمالت پادشاهان 

شته و بدربار اكبر گاوزبك كه بر هرات و فراه تاخته بودند سراسيمه 
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ار ماند، بنا برآن و تنها مظفر حسين در قنده)  هـ۱۰۰۲محرم (پناه برد 
 و گ خان كابلى بقندهار فرستاد و قرابيگى را با شاه بياكبر قواى زياد

 مطلب مظفر حسين ارسال گ را پيش از رسيدن شاه بيگميرزا بي
خطبه و سكه )  هـ۱۰۰۳(رديده و در سال گداشت، مظفر حسين هم تسليم 

 بعد از فتح قندهار به تسخير زمينداور گبيبنام اكبر جارى كرد و شاه 
ماشت و اين صفحات را نيز ضميمه متصرفات اكبر گرمسير همت گو 

شورش الوس كاكر را بين قندهار )  هـ۱۰۰۴(ساخت و بعد از يكسال در 
  .و سند فرونشاند

ردن گچون اين كاكران واليت ژوب به اطاعت حكمرانان اجنبى   
  . نظامى يك حصۀ ايشان منقاد كرده شدندنمى نهاد بنا بران به نيروى

واخر سلطنت اكبر در قندهار ماند و در  اا خان كابلى تگشاه بي  
ميرزا حسين ولد شاهرخ ميرزا را در صفحات )  هـ۱۰۱۱(اواخر سال 

  :شمالى قندهار شكست داد و شرح آن چنين است 
كه ميرزا حسين ولد شاهرخ بعد ازانكه از صفحات بدخشان به   
ر هند پناهنده شده بود، نزد شاه عباس رفت، شاه وى را بحاكم دربا

هرات حسين خان ارسال داشت، حسين خان وى را ببدخشان فرستاد 
چون در آنجا نتوانست كار كند، بنابران در بين هزاره جات در آمد و 
جمعى از قبايل هزاره را باخود همراه ساخته و در صفحات شمالى 

 مختصرى كه قواى گيخت، ولى بعد از جنگرد شورش بر انگقندهار 
ريخت و گ حكمران قندهار باوى كردند به كوه چخچران غور گشاه بي

  .(۲۲)در آنجا پناه جست

                                                           
  .بداونى، فرشته، ۸۲۲ – 6۹۷ – 66۸ – ۵۸۵، ص ۲ ج – اكبرنامه (۲۲)
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  :وفات اكبر شاه 
بعد ازين در حيات اكبر وقايعى در صفحات افغانستان روى   

بعد از شاهى )  هـ۱۰۱۴( جمادى الثانى ۱۳نداد، و اكبر شب چهارشنبه 
فت و بعالم گى در اكبر آباد جهان را پدرود گسال) 6۴( بعمر سال) ۵۲(

  ).۸رجوع به منظر نمره (مكافات رفت 
در عصر   .(۲۳)اكبر شخص علمت دوست و فيلسوف مزاجى بود  

وى علماء و حكماء معزز بودند، و در آئين جهاندارى در هند به 
دو مساوات رفتار كردى، و رعاياى خود را عموماً چه مسلمان چه هن

 گاكبر مؤسسات مدنى و اصوليكه شيرشاه بزر. به يكنظر ديدى
ذاشته بود تكميل نمود و تشكيالت گشهنشاه پښتون در هند اساس 

هر چند شخصاً . (۲۴) آراستگمالى و نظامى را بروفق ان جهاندار بزر
داراى سواد كاملى نبود ولى مشكالت مسائل را بدستيارى فكر زرين 

راى مذهبى تا حديكه منجر به قيام عسكرى حل كردى، در عصر وى آ
نميشد آزادى بود، اما رويۀ وى با ملت افغان نسبت به رويۀ پدر شديد 
بود و زياده تر به رويۀ بابر شباهت داشت، بنا برآن طوريكه دورۀ وى 
! براى هند عصر خوبى شمرده شده براى افغانستان چندان روشن نبود 

مدحكيم در كابل بحيث فرمانرواى زيرا در عصر وى برادر كوچكش مح

                                                           
اكبر داراى سواد كاملى نبود، ولى برخى از اشعار به وى :  بروايت اغلب مؤرخين (۲۳)

  :منسوب است، مثالً 
   پيمانه مى به زر خريدم–دوشينه بكوى مى فروشان 

   زر دادم و درد سر خريدم–اكنون زخمار سرګردانم 
  )تذكره حسينى(                  

  .۱۳۹ تاريخ هند، دوالفوز، ص (۲۴)
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اينوال سكونت داشت و محمدحكيم طوريكه ديده شد، اوالً خورد بود 
ذاشته بود، در صفحات گران گو زمام اداره را بدست مادر خود و دي

شمال هم ميرزا سليمان و نواسۀ وى شاهرخ حكمرانى كردند كه اوقات 
رب مملكت هم ذشت، قندهار و صفحات جنوب غگى گآنها به خانه جن
انيان مورد اختالف و تالقى بوده، دورۀ اكبر به زد گورگبين صفويان و 

  .ذشتگو خورد اين دو حكومت دران وال 
ر فرق دينيه نظر بى طرفى داشت و گعالوه بر آن اكبر طوريكه بادي  

احياناً خودش بوجود مى آورد، بسبب آزاديخواهى افغانهاى روشانى، 
نمود و كوهسار پښتونخوا و سواحل اتك را با آنها عنودانه رفتار 

مدتها مورد تاخت و تاز قواى خود قرار داد و اين كوهسار را بخون 
اين دوره را . ون كرد، كه شرح آنرا در بحث حركات ملى ميخوانيدگلگ

مت روح ملى افغان در مقابل قواى اجنبى توان خواند، ونيز عصر مقا
ان و تيموريان از اتك تا زيرا مقاومت هاى عنيف افغان با صفوي

  .قندهار دوام داشت
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)۸(  
 جالل الدين محمداكبر 

) هـ۱۰۱۴ – ۹6۳(  

)۹(  
ابوالفضل عالمى مؤرخ و نويسندۀ معروف 

ؤلفات وى اكبرنامه و آئين دربار اكبر كه م
 اكبرى از مأخذ مهمه اين كتابست

)۱۵(  
راجا تودرمل از رجال دربار اكبر كه بعد 

از كشته شدن بيربل به صفحات 
 افغانستان گماشته شد،

)۱6(  
راجا جامان سنگهـ از رجال 

عسكرى دربار اكبر، كه مدتها در 
.صفحات افغانستان جنگيد  
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  فصل چهارم
  

  يرگنورالدين محمد جهان
  

بتاريخ )  هـ۹۷۷(شهزاده سليم ولد جالل الدين محمداكبر در سال   
هـ در گ ربيع االول از بطن جوده بائى دختر راجه اودى سن۱۷چهارشنبه 

جمادى الثانى ) ۸ (ره بدنيا آمد، و روز پنجشنبهگفتح پور سيكرى ا
ره بر سرير شاهى جلوس كرد، گى در اگسال) ۳۸(بعمر )  هـ۱۰۱۴(سال 

رديد، اين پادشاه در ايام گير مشهور گو بنام نورالدين محمد جهان
وع سلطنت خود بكابل آمد و در عصر وى وقايع مهمى در قندهار بوق

  :پيوست، كه ذيالً اختصار ميشود
  

  : و پس رفتن آنهاگقابلۀ شاه بيآمدن لشكر صفوى بقندهار و م
چون خبر فوت جالل الدين اكبر باطراف انتشار يافت، حكمران   

صفوى هرات حسين خان شاملو به همراهى حاكم سيستان، عسكرى را 
 خان كابلى حكمران گترتيب داده و بر قندهار تاخت آورد، شاه بي

د، چون هدارى حصار كوشيد و مقابلت نمايانى نموگقندهار در امور ن
ير رسيد در الهور توقف داشت از انجا در اواخر سال گاين خبر به جهان

 كابلى مخاطب به سردار خان با گ تركمان و پخته بيگقرابي)  هـ۱۰۱۴(
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ان گران بسردارى ميرزا غازى ولد ميرزا جانى ترخان از شهزادگفوجى 
ارغونى بقندهار فرستاد، لشكريان صفوى با رسيدن اطالع حركت 

ذاشته و عقب نشستند و قواى ميرزا گ هند حصار قندهار را قواى
داخل قندهار شده و چون اين سرزمين از )  هـ۱۰۱۴(شوال ) ۱۲(غازى 

ير گوجود لشكريان صفويان پاك شد، سردار خان از طرف جهان
ار را ضميمۀ واليت هرديد، و بعد از وفات وى قندگحكمران قندهار 

بميرزا غازى مذكور سپرد، اين وقايع تا سند و ملتان نموده و هر سه را 
  .(۱)رديدگواقع )  هـ۱۰۱۴(ير گآخر سال اول جلوس جهان

  
  :ير بكابلگسفر اول جهان

ير به قصد گجهان)  هـ۱۰۱۴(ذيحجه ) ۷(در اواخر سال اول جلوس   
 گسير كابل از الهور برامد، بعد ازانكه بحدود پشاور رسيد احمد بي

برطرف و زمام امور را به شيرخان افغان كابلى را از حكمرانى آنجا 
ابوالقاسم را از حكومت جالل آباد )  هـ۱۰۱۵(سپرد، در اوايل صفر 

صفر بخورد ) ۱۴(ماشت، يكشنبه گموقوف و عوض وى عرب خان را 
كابل امد، و صدارت و قضاى كابل را به عارف پسر مال صادق حلوايى 

ود امد، و بسير صفر سال مذكور در كابل فر) ۱۸(داد، پنجشنبه 
ذرانيد، و به گير چند ماه را در كابل گبساتين كابل پرداخت، جهان

جمادى االولى ) ۷(تعمير باغها و مبانى جديدى امر داد، و روز جمعه 
 خان را امر نمود كه تا رسيدن شاه گاز كابل بر امد و تاش بي)  هـ۱۰۱۵(

                                                           
منتخب اللباب، ج . ۱۸ – ۱۷اقبال نامه، ص . ۷۳ – ۴۲ – ۳۴ تزك جهانګيرى، ص (۱)
  .۲۵6 – ۲۵۵، ص ۱
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ستان  خان كه به حكمرانى كابل و ضبط و ربط صفحات افغانگبي
  .(۲)بخطاب خان دوران مقرر شده بود در كابل باشد

  
  :ماشتن قليچ خان به حكمرانى آنجاگ كابل و گجن

 خان از كابل به گوقتيكه شاه بي)  هـ۱۰۲۰(صفر ) ۲(روز شنبه   
ى در كابل بود، احداد شښ رفته بود و معزالملك بخگهار و بنگنن

ه در مبحث حركات كه شرح حال اين خانواد(روشانى قايد ملى افغان 
غفلتاً بر كابل تاخت و معزالملك به )  شدملى درين كتاب داده خواهد

  .رى از شهر دفاع كردگمقابله اش كوشيد و بمدد نادعلى لو
 خان سبب هموطنى با احداد گير بر خان دوران شاه بيگچون جهان  

مان شد، بنا بران قليچ خان حكمران پنجاب را بحكومت كابل گبد 
وى را بمنصب شش هزارى و پنجهزارى سوار سرفرازى داد و ماشت و گ

  .(۳)بدفع احداد و ادارۀ امور افغانستان نامزد كرد
  

  :تقرر مامورين  بافغانستان و تسلط شاه عباس بر قندهار 
چون حركات زيادى در افغانستان روى داد و مخصوصاً احداد   

 حكمران هاى مردانه مى نمود، وگير جنگخان افغان باقشون جهان
)  هـ۱۰۲6(ير در سال گسابق قندهار ضعيف و پير بود، بنا بران جهان

اواخر ربيع االول مهابت خان را كه از اشخاص درست دربار بود، به 
ماشت، و هم رشيدخان با اعزازات گښ گحكمرانى صوبۀ كابل و بن

                                                           
، ۱منتخب اللباب، ج . ۳۰ – ۲۷ – ۲۱اقبالنامه، ص . ۵۸ – ۲۴ تزك جهانګيرى، ص (۲)

  .۲۵۷ص 
  .۹۷تزك جهانګيرى، ص . ۵۳ اقبالنامه، ص (۳)
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بهادر خان )  هـ۱۰۲۹(رديد، در اواسط گزيات بكمك وى نامزد 
دهار حكومت داشت بسبب درد چشم از انجا بر طرف و اوزبك كه در قن

عوض وى خواجه عبدالعزيز نقشبندى را به حكمرانى قندهار 
فرستاده، و بابا خواجه از كومكيان قندهار به ترفيع رتبه نواخته 

شاه عباس صفوى پادشاه )  هـ۱۰۳۱(رديد، در ماه جمادى االولى سال گ
 خود فراهم آورد و بر قندهار ايران عساكر خراسان و هرات را باقواى

تاخت، و خواجه عبدالعزيز حكمران آنجا تاب مقاومت در خود نديده و 
 و باينطور (۴)شهر را بعد از محاصرۀ چهار روزه بقواى شاه عباس سپرد

باز قندهار از سلطۀ تيموريان هند برآمد و تا عصر شاه جهان چنانچه 
  .اشته آيد در تصرف حكمرانان صفوى بودگن

ير بعد از شنيدن وقايع قندهار بر آشفت و شهزاده گهر چند جهان  
ن و بهادرخان و ميرزا رستم و شهريار را باخان خانان حكمران ملتا

ماشت، و از هر طرف امراى نامدار گاد خان را به اجتماع لشكر اعتق
خود را براى فتح قندهار خواست، ولى چون درين اوقات شهزاده خرم 

ير شاه گمهم  قندهار به تعويق افتاد تا كه بعد از جهانيد، در هند عصيان ورز
  .جهان آن شهر را پس كشود

  
  :ير بكابل گسفر دوم جهان

نذرمحمد خان والى بلخ در مكتوبى از دست )  هـ۱۰۳۳(در سال   
ير گانى كابل شكايت كرد و از حضور جهانگورگخانزاد خان حكمران 

                                                           
اقبالنامه، ص . ۳۵۴ – ۳۵۰ – ۳۲۸ – ۲۸۹ – ۲۰۰ – ۱۹۸ تزك جهانګيرى، ص (۴)

  .۳۳۰ – ۳۲۷ – ۳۰۷، ص ۱منتخب اللباب، ج . ۱۹۲ – ۱۷۷ – ۱۰۵
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ير مدارالمهام خواجه گنتمناى تبديل وى را نمود، بنا بران جها
ابوالحسن را به حكمرانى كابل و پسرش خواجه احسن اهللا را بوكالت 

به تاريخ هشتم )  هـ۱۰۳۵(ير در سال گماشت، و خود جهانگوى در آنوال 
ماه مذكور ) ۲۳(جمادى الثانى عزم رفتن كابل نمود، و روز جمعه 

عد ازتوقف شعبان بكابل فرو امد و ب) ۲۱(حركت كرد و روز يكشنبه 
  .(۵)به هند رفت)  هـ۱۰۳۵(كمى در اواخر سال 

  
  :ير گوفات جهان

) 6۰(صفر، بعمر ) ۲۸(روز يكشنبه )  هـ۱۰۳۷(ير در سال گجهان  
سال در نزديكيهاى الهور از جهان رفت، ) ۲۲(ى بعد از پادشاهى گسال

نند پدرش علم پرور و ،، اين شهنشاه نيز ما)6(رديدگو در الهور مدفون 
فت، ولى در عياشى، و استعمال گود، خودش هم شعر ميدوست بادب 

م كه زن گمشروبات از پدرش مفرط تر بود، ملكۀ هند نورجهان بي
 در امور شهريارى وى دستى داشت و اغلب (۷)ل و دانائى بودگخوش

ان در آوان حيات پدر گامور را خود ملكه انجام ميداد، بنا بران شهزاد
چندين بار عصيان ) شاه جهان( خرم شوريدند، مخصوصاً شهزاده

ورزيد، در زمان حياتش شهر كابل رونقى يافت و طوريكه خودش در 
، دوبار باين شهر امد و باغهاى (۸)تزك آنرا مثل وطن مألوف پنداشته

                                                           
منتخب . ۲۷۳ – ۲6۹ – ۲۴۹اقبالنامه، ص . ۴۱۰ – ۴۰۳ تزك جهانګير، ص (۵)

  .۳۷۴، ص ۱اللباب، ج 
  .۱۰ رجوع شود به منظر نمره )6(

  .۱۱ رجوع شود به منظر نمره (۷)
  .۴۴، ص ۱ تزك جهانګيرى، ج (۸)
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  .زيادى را در آن بوجود آورد
در زمان وى قبايل افغانى مثل سابق در هيجان و جنبش بودند، و   

كه شرح آن در مبحث (ير نمودند گواى جهانهاى خونينى باقگجن
بنا برآن براى ملت افغان عصر و زمان ) حركات ملى خواهد آمد

  .ير، همچون عصر پدر و اجدادش چندان ميمون و روشن نبودگجهان
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)۱۲(  
.و ملكه اش كه باغ استالف براى او ساخته شد)  هـ۱۰۷6 – ۱۰۳۷(شاه جهان   

)۱۱ (  
 نورجهان بېگم 

 ملكۀ مقتدر هند

)۱۲ (  
 نورالدين جهانگير
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  فصل پنجم
  

  شهاب الدين محمد شاه جهان
  

  در شب پنجشنبه سلخ ربيع االول سالشاهزاده خرم پسر جهانگير  
 – ۷(هزارم هجرى در الهور بدنيا آمد، و بعد از فوت پدر روز دوشنبه 

ره بر سرير سلطنت نشست و به گدر شهر ا)  هـ۱۰۳۷(جمادى الثانى ) ۸
شت، در زمان سلطنت اين پادشاه حوادث و گمشهور ) شاه جهان(

لشكركشى هاى زياتى در صفحات شمالى و غربى و شرقى افغانستان 
 صفحات شرقى همواره در دست اين شهنشاه بود، رخ داد، كه كابل و

ولى در واليات شمالى بين قواى مغول و شاهان ماوراء النهر 
هاى گتصادمات خونينى رخ داد و هكذا در صفحات قندهار مدتى جن

رديد گان تيمورى و امراى دربار صفوى واقع گصعب بين لشكر شهزاد
  :كه در سطور آينده مجمالً نوشته مى شود 

    
  :محمد خان اوزبك بر باميان و ضحاكرش نذريو

ير خواجه ابوالحسن نامى بصوبدارى كابل گدر وقت وفات جهان  
ښ از طرف دربار دهلى مقرر بود، كه نيابتاً پسرش احسن اهللا گو بن

ظفرخان بنظم و اداره مى پرداخت، درين وقت كه قواى مغول هند در 
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افت نذرمحمد خان برادر ير هم انتشار يگكابل كم بود و خبر فوت جهان
 حكمران توران كه همواره در صفحات شمالى و (۱)خورد امام قلى خان

سواحل آمو منتظر فرصت بود وقت را غنيمت شمرده و عسكرى را به 
غرض فتح كابل آراست، ظفرخان حكمران كابل درينوقت با يكى از 

خود زعماى ملى افغان كه در كوهسار خيبر و تيراه به اقتفاى اجداد 
رجوع شود به مبحث (ى افراخته بود و احداد نامداشت گعلم مردان

مشغول زد و خورد بود، و كابل را به ) حركات ملى افغان درين كتاب
يعقوب خان بدخشى و شمشيرخان و سعادت خان و عبدالرحمن خان 

سپرده و خود بمقابله ) امراى دربار مغول(ترنابى و معين خان بخشى 

                                                           
 نذر محمد خان و امام قلى خان حكمرانان توران پسران دين محمد خان از ملوك (۱)

ماوراء النهرند، دين محمد مشهور به يتيم خان )  هـ۱۲۰۰ – ۱۰۰۷(جانيان جنګيزى 
پسر جان خان ولد يارمحمد خان عمزاده حاجم خان والى اورګنج است، كه از طرف 

هم به شيبان ولد جوچى مذكور ميرسد، و پدر به جوچى پسر چنګيز و از طرف مادر 
از ملوك شيبانى بخارا )  هـ۹6۸جلوس (يار محمد خان زهرا خانم دختر اسكندر خان 
پسر )  هـ۱۰۰6(و عبدالمومن )  هـ۹۹۱(را ګرفت وقتيكه عبداهللا خان ولد اسكندر 

عبداهللا در بلح حكمرانى ميكرد يارمحمد خان با آنها بود و چون عبدالمومن در 
اليت رامن مقتول ګرديد دين محمد خان نواسۀ يارمحمد خان بهرات آمد و آن شهر و

ولى باقى )  هـ۱۰۱۴(راګرفت و بعد ازان در نبرد شاه عباس صفوى مقتول ګرديد 
محمد خان و ولى محمد خان دو برادر ديګر دين محمد به بخارا رفتند، و در سال 

س كردند و بعد از ولى محمد امام قلى سلسلۀ ملوك جانيان بخارا را تأسي)  هـ۱۰۰۷(
)   هـ۱۰۵۱(مرد، و نذرمحمد خان در )  هـ۱۰6۰(بر سر اقتدار آمد و در )  هـ۱۰۲۰(در 

و )  هـ۱۰۵۵(وفات شد، بعد از آنها عبدالعزيز پسر نذرمحمد )  هـ۱۰6۱(پادشاه و در 
 : به پادشاهى رسيدند، پسران سبحان قلى)  هـ۱۰۹۱(سبحان قلى پسر نذرمحمد 

: و بعد ازان دو نفر پسران ابوالفيض )  هـ۱۱۲۳(و ابوالفيض )  هـ۱۱۱۴(عبداهللا 
دول اسالميه، . (پادشاهى كردند)  هـ۱۱6۴(و عبيداهللا ثانى )  هـ۱۱6۰(عبدالمومن 

  ).۲۲۰ – ۲۱6پادشاه نامه، ص . ۴۳۷ص 
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ى به پشاور امد، و بعد ازانكه بدفع آنها پرداخت قواى مليون افغان
براى تأمين كابل از حمالت اوزبك، از راه خيبر بكابل حركت كرد، 

ذاشتند، كه ظفرخان بكابل گجوى ملى افغان نگولى سپاهيان جن
ذشتند از گيۀ خيبر قواى مغول كه بسوى كابل مگبيايد، و در تن

 مالش سختى ديدند، و شبخونهاى دالورانۀ قواى احداد خان افغان
ظفرخان كه نمى توانست راد مردان پښتون را دران كوهسار درهم 

شت و در همين اوقات بود كه خبر جلوس گشكند، خاسرانه به پشاور بر 
ير هم رسيد، و نذرمحمد خان را كه گذشتن جهانگشاه جهان و در 

  .فرصتى بهتر ازين بدست نمى آمد تقويه داد كه بر كابل تاخت نمايد
معى از رجال كار نذرمحمد خان هم فرصت را از دست نداد و ج  

ى و برادرش حاكم قباديان و شه گ ديوان بيچون عبدالرحمن بى 
نذرميراخور حاكم تالقان، و عوض حاجى حاكم غورى، و قاسم حسين 
قوشجى حاكم ايبك و طاهر ميرزا منغظ حاكم بغالن و صالح 

 حاكم آق سراى و ترسون بى رى خواجه كولكتاش حاكم امام و كاشغ
قطغان حاكم اشكمش و غيره را به همراهى پسر كالنش عبدالعزيز خان 
پيشتر فرستاد و خود هم با جمعى از قواى اوزبك بسوى كابل حركت 

انى باميان و قلعۀ ضحاك بود، كه گورگر اولين دفاعى قواى گكرد، سن
اين شخص خنجرخان تركمان از طرف كابل در انجا حكمرانى داشت، 

ى زياد بخرچ داد و روز اول و دوم محاصره گدر حفاظت قلعه مردان
باشد قواى )  هـ۱۰۳۷( رمضان ) ۱۵(يد، و روز سوم كه گمردانه جن

اوزبك قلعۀ ضحاك را بشدت مورد هجوم قرار دادند، و از جانب 
ير شمالى قلعه عبدالرحمن بى و عوض حاجى و غيره و از طرف گآب
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و حق نظر توپچى باشى و از سمت سركوب جنوب دروازۀ شرقى صالح 
ولى خنجر . قلعه شه نذر و ترسون بى باقواى خود بر قلعه يورش آوردند

 بسى از خويشاوندان نذرمحمد گى دفاع كرد و در جنگخان با مردان
شته، نذرمحمد خان چون ديد حصار ضحاك گخان و مردان كاركشته 

ى است بدست نمى آيد بنا كه بر فراز كوه واقع و قلعۀ سخت مستحكم
بران بخيال هجوم كابل افتاد، چون راه غوربند و چاريكاران را قواى 

 بسوى كابل روى گانى كابل بدست داشت بنابران از راه سياه سنگورگ
آورد و حدود پغمان و للندر را به يغما داد، و با مدافعين مغولى كابل 

سپارند، اولياى امور از راه مراسلت پيش آمد، كه آن شهر را به وى ب
ه ئى كه بر صفۀ بيرون دروازۀ دهلى منقعد كردند گكابل و اهالى در جر

  .(۲)جواب نفى نوشته و فرستادند
  

  :ى  ورۀ كابل از طرف نذرمحمد خان و فرامحاصر
رديد، روز پنجشنبه گچون نذرمحمد خان از تصرف شهر مايوس   

 و بى بى مهرو بر كابل از جانب پشتۀ نهر فتح)  هـ۱۰۳۷(پنجم ماه شوال 
ۀ سيد هر هم از پشته ده افغانان و مقبرهجوم آورد و قواى مدافع ش

مهدى خواجه بدفاع و زد و خورد پرداختند، چون كارى از پيش برده 
ر محاصرۀ كابل آغاز گنمى توانستند، در حصار شهر نشستند و روز دي

و رديد، قواى اوزبك در اطراف حصار تقسيم و نذرمحمد خان گ
پسرش عبدالعزيز در خانۀ عبدالرحمن ترنابى طرف شمال حصار و 

طرف شرقى محاذى (توش بى و داداربى در مقبرۀ خاندوران گپلن

                                                           
  .۱، عمل صالح، ج ۱، پادشاه نامه، ج ۱ منتخب اللباب، ج (۲)
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ى در مدرسۀ خواجه عبدالحق گو عبدالرحمن ديوان بي) دروازۀ دهلى
لنۀ گو كاشغرى سلطان در ) شمالى حصار پهلوى دولت خانۀ قديم(

هاى لشكرى را هم بطور ذيل تقسيم رگزيد، و سنگجنوبى قلعه جاى 
  :كردند 
از طرف دروازۀ دهلى و دروازۀ آهنى و شيخ طاوس و دروازۀ   

  .خواجه خضر، و ده نو
هاى خونين سه ماه دوام كرد، و مدافعين گمحاصرۀ كابل باجن  

ى كردند، و باقواى نذرمحمد خان مقاومت خوبى گحصار را براز مردان
 و تاخت و تاز اوزبك بدربار مغول در نمودند، چون خبر محاصرۀ كابل

هند رسيد، شاه جهان دانست كه در كابل و افغانستان هيچ كس كارى 
ر جز پښتونها چنانچه گرا از پيش برده نمى تواند و براى اشخاص دي

ذشتن از كهسار خيبر مشكل است، بنا برآن يكى گپيشتر اشارت رفت 
 مهمند بود با پانزده از اشخاص معتمد افغان را كه خواجه ابوالحسن

هزار سوار افغان و مغول با اعزازات فوق العاده بخطاب لشكرخان 
ښ مقرر ساخت، و عالوه بر آن گعوض ظفرخان بصوبدارى كابل و بن

با جمعى از سرداران افغانى ) بهادر خان خانان(سپه ساالر مهابت خان 
خان و و هندى و بيست هزار سوار از حضور شاه جهان به ياورى لشكر 

  ). هـ۱۰۳۷ ذيقعده ۱۵(رديد گماشته گتصفيه صفحات افغانستان 
قشون مغول بسوى كابل در حركت آمد و لشكرخان كه پيشتر   

حركت كرده بود به پشاور رسيد و از انجا سزاوار خان پسر خود را با 
عدۀ قشون پيشتر بسوى كابل حركت داد و بعد ازان دستۀ از لشكر را با 

اور بود همراه ساخته و عقب قواى سزاوار خان ظفرخان كه در پش
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  .رديدگفرستاد و خود باقواى باقيمانده به تقويۀ هر دو روانه 
قواى لشكر خان به چهارباغ جالل آباد رسيد، و بعد از چندى در   

زيد، و از انجا هم از راه انچرك به باريكاب دوازده گندمك منزل گ
  .كروهى كابل آمد

ر قواى كومكى مهابت خان گانديشيد كه اد حمد خان با خونذرم  
خان خانان به تقويت و ياورى قواى لشكر خان برسد، الجرم مقابله با 
آنها دشوار ميشود، پس بعزم سركوبى لشكر خان سپاهيان خود را به 
قوماندانى سردار خان و مبارز خان روهيله، و ظفرخان و سعيد خان 

 هفت تا هشت درينوقت بيش ازبمقابلۀ آنها فرستاد و نذرمحمد خان كه 
 هـ رو ۱۰۳۸هزار عسكر برايش نمانده بود بتاريخ جمعه نهم محرم سال 

 ت تمام به چهار روز خود را به بلخريز نهاده و از راه غورى بعجلگب
محرم ) ۱6(رسانيد و لشكر خان باتمام قواى خود مظفرانه روز جمعه 

نجات بخشيد، و رديد و محاصرين شهر را گداخل كابل )  هـ۱۰۳۸(
قلعۀ باميان كه برخى از اعوان نذرمحمد خان در حين فرار در آنجا 
مانده و آنرا مستحكم ساخته بودند هم از طرف قواى لشكر خان مفتوح 

 را به قلعه دارى گو آنرا مسمار نموده و از بنياد بر انداختن و عوض بي
  .(۳)ماشتندگشهر ضحاك بر 

  
  :هاى وى گنهضت كمال الدين افغان و جن

ل دورۀ شاه جهان طرف كوهسار يايكى از وقايع مهمۀ كه در او  
خيبر و تيراه بوقوع پيوست حركت كمال الدين ولد شيخ ركن الدين 

                                                           
  .ه، منتخب اللباب، عمل صالح پادشاه نام(۳)
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ير به منصب گاست كه اين راد مرد افغان در عصر جهان) افغان(روهيله 
 گچهار هزارى و خطاب شېرخانى مقرر بود، وقتيكه پيراخان رجل بزر

ور به خانجهان لودى در مقابل شاهى شاه جهان اعالن پښتون مشه
چون صحنۀ عمليات آن راد مرد نامور . (۴)حركت ملى و افغانى داد

رفته بود، و از وطن و قوم دالور خود دور افتاد گهندوستان جنوبى قرار 
 الدين افغان در جهان پښتونخوا بطرفدارى خانجهان البنا بر آن كم

د و قبايل افغانى را از سواحل اتك تا كابل لودى اعالن حركت ملى دا
  .با خود متفق ساخت

كمال الدين  به اتفاق قبايل پښتون روز سه شنبه دهم ذيحجه   
شهر پشاور را محاصره كرد ولى سعيد خان حكمدار پشاور )  هـ۱۰۳۸(

و كابل جمعى از رجال افغان چون شكراهللا خان و لد شكرخان، و جمال و 
ر خان كاكر را با خود همراه ساخته و باين صورت نه جالل و پسران دالو

تنها توانست از پشاور دفاع كند بلكه قواى قبايلى كمال الدين را هم 
رديد، و پشاور پس در گان مؤفق گمتفرق ساخت و بدفع محاصره كننده 

  .(۵)انى هند ماندگورگتصرف حكومت 
  

  :شكست شيرخان ترين حكمران پشين و فتح حكمدار صفوى 
در عصر شاهى جالل الدين اكبر حسن خان ترين در واليت   

                                                           
 شرح اقدامات خارق العاده و مردانګى هاى اين مرد نامور افغان را در مبحث (۴)

  .حركات ملى افغان درين كتاب بخوانيد
  .۱، عمل صالح، ج ۱ پادشاه نامه، ج (۵)
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 خان گ قندهار يكى از روساى ملى بشمار ميرفت، شاه بي)6()پښين(
صوبدار قندهار چون اين شخص را همسر امور حكمرانى خود ميديد، 

رديد كه به فارس گبنا بران وى را از ميان برداشت و حسن خان مجبور 
صفويان ير قندهار در تصرف گنت جهانفرار كند، چون در اواخر سلط

امد، شيرخان ترين پسر حسن خان مذكر كه شخص آهنينى بود پس 
بصفحات پښين رسيد و رياست تمام قبايل پښتون آن حدود را احراز 
داشت و مستقالً به امور جهانبانى آنصوب پرداخت، بعد ازانكه شاه 

انشين وى مرد، و پسرش شاه صفى ج)  هـ۱۰۳۸(عباس صفوى در سال 
رديد، شېرخان افغان باتكاى نيروى ملى خواست، كه سلطۀ اقتدار گ

نج على گاجنبى را از خود دور سازد، بنا برآن باعلى مردان خان ولد 
خان اوزبك كه از عمائد دولت صفوى و بعد از پدر حكمران ايالت 
قندهار بود در آويخت، و راه آمد و شد هند و قندهار را مسدود ساخت، 

رد آورد، بعزم گقواى ملى قبائلى را )  هـ۱۰۴۱(خان در اواسط سال شير
 نهضت فرمود، على مردان كه منتظر چنين (۷)نجابهگتسخير سيوى و 

هى گفرصت بود وقتيكه از رفتن شيرخان و قواى وى بسمت سيوى آ
ان شيرخان مانده اند بنا گيافت و ديد كه در پښين محدودى از بازماند

نى با چهار هزار سوار از قندهار بر پښين تاخت و آن هاگبرآن بصورت نا
قلعه را كه مقر حكومت شيرخان ترين بود، باتمام دارائى آن مرد دالور 
افغان تصاحب نمود و اهل و عيال وى را نامردانه اسير كرده و بقندهار 

                                                           
 اين نام تاريخى را برخى از مردم اشتباهاً فوشنج يا پشنګ و غيره مينويسند و آنرا )6(

پوشنګ يا فوشنګ غرب هرات خلط ميكنند، كه صحيح آن پښين است، بين كوه با 
  ).كويته(و شال ) خواجه امران(كوژك 

  . اين هر دو در ماوراى دره بوالن واقع اند(۷)
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هى يافت مردانه بر على مردان گفرستاد، شيرخان چون ازين واقعه آ
 در نواح پښين با قواى على مردان نمود وى را ى كهگتاخت و در جن

شكست فاحشى داد ولى بدبختانه لشكر شيرخان از هم پاشيد، و 
عقب نشيند، بعد ) در ژوب عليا(رديد كه به دوكى و چتيالى گمجبور 

ازين شيرخان در مقابل على مردان چندين بار قد علم كرد ولى كارى از 
 خان حاكم ملتان در دوم گ احمد بيپيش برده نتوانست، بنا بر آن ذريعۀ

بدربار شاه جهان آمد و از طرف شاه ظاهراً نوازش )  هـ۱۰۴۱(رمضان 
  .(۸)يرى به وى داده شدهگيافت و نفياً در پنجاب جا

  
  :فتح قندهار 

ذشت همايون شهر قندهار را كشود و به هند گطوريكه پيشتر   
 شاه عباس صفوى يرگرفت و بعد ازو در عصر اكبر و نيز در عصر جهان

با دربار هند مكاتبت نمود كه قندهار را نظر بمراتب دوستى و وداد به 
ير شاهنشاه هند گذارند، ولى در آنوقت جهانگشاهان صفوى باز 

خواهش شاه عباس را نپذيرفت و به خان جهان لودى صوبدار ملتان امر 
 ۀ صفويان بدانجا رود، ولى كه جهت حفظ واليت قندهار از حملداد

ان خود را به قندهار گخان جهان لودى عبدالعزيز خان يكى از وابست
ايلچى شاه صفوى مراتب را بدربار ) گزنبيل بي (گفرستاد، زينل بي

ذشت شاه عباس صفوى بقندهار آمد، و آن گاصفهان نوشت، و چنانچه 
واليت را بعد از محاصره چهار روزه از تصرف مغوليۀ هند منفك 

                                                           
، ص ۲مآثر االمراء، ج . ۴۷۹، ص ۱عمل صالح، ج . ۴۱۹، ص ۱ پادشاه نامه، ج (۸)

6۵۵.  
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را به ) حاكم سابق كرمان(نج على خان گ)  هـ۱۰۳۲(داشت و در سال 
ير چون شاه جهان بر گماشت، بعد از وفات جهانگحكمدارى آنواليت 

ذشت و على مردان خان گنج على خان از دنيا گسرير جهانبانى نشست، 
پسرش حكمدار قندهار بود، شاه جهان كه فتح قندهار و استرداد آن 

به سعيد خان حكمدار كابل ) ـ ه۱۰۴۷(واليت را ميخواست، در اواسط 
امر تهيه قشون كشى را داد، سعيد خان اوالً ذوالقدر نامى را براى 

ار همعلومات پيش على مردان بقندهار فرستاد و وى را به تسليم قند
استمالت نمود، چون اين اقدامات اثرى نه بخشيد بنا بران در اوايل 

كر آراست، چون سال دهم جلوش شاه جهان به عزم تسخير قندهار لش
هى يافت به استحكام برج و بارۀ شهر پرداخت و گعلى مردان ازينكار آ

قلعۀ خورد ديرى بر فراز كوه لكۀ سمت غربى قندهار احداث كرد، و از 
شاه صفى براى حفاظت شهر امداد خواست، چون دربار اصفهان به 

 سپاه على مردان نظر خوبى نداشت بنا بران به سياوش نام امر داد كه با
خراسان بقندهار رود، و على مردان را از بين برداشته و خود بدفع قواى 
مغول پردازد، ولى على مردان كه عاقبت كار خود را مى دانست، 

 را (۹)كامران ابدالىرؤساى ملى قندهار چون ملك مغدود و برادرش 
كه بدون صالح و صوابديد آنها كارى از پيش نمى رفت با خود همرا 

 پيش از رسيدن قواى خراسان و سياوش مراتب را به سعيد ساخته و
خان حكمدار كابل و عوض خان حاكم غزنى و قليچ خان صوبدار ملتان 

انيان اظهار داشت باينطور گورگنوشت، و موافقت خود را باطاعت 
                                                           

سر مشهور ملك سدو پښتون است كه  ملك مغدود و كامران از جمله پنج پ(۹)
سدوزى ها به وى منسوبند و اعليحضرت لوى احمدشاه بابا از اوالد خواجه خضر 

  ).۱۱۹حيات افغانى، ص . (برادر بزرګ آنهاست
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حسب امر دربار هند عوض خان حكمران غزنى با هزار سوار و 
ا هزار سوار بطرف قندهار محمدشيخ ولد سعيد خان نيز از كابل ب

 هـ به آنجا رسيدند، و به موافقت ۱۰۴۷ شوال ۲۱حركت كرد، و در 
شوال سكه و خطبه را بنام شاه جهان تيمورى هند ) ۲۳(عليمردان در 

جارى كردند، شاهنشاه مغول على مردان را بيش نواخت، و قلعه دارى 
شجاع را در قندهار را به قليچ خان سپرد و احتياطاً شاهزاده محمد 

اوايل ذيقعده با بيست هزار سوار بكابل فرستاد، و درين وقت ملك 
مغدود و كامران سدوزى كه رؤساى ابدالى قندهار و از رجال نامور 
پښتون بودند و على مردان به امداد و ياورى آنها قندهار را از سلطۀ 
 صفويان رهانيده بود از طرف دربار شاهجهان رسماً شناخته شده و به
رياست ملى خود برقرار ماندند و به سعيد خان حكمدار كابل كه در 
پشاور بود امر شد كه بقندهار رود و از انجا على مردان خان را معززانه 
بدربار هند بفرستد و خود در حفظ آن واليت به كمك قليچ خان 

  .(۱۰)بكوشد
ذيقعده بقندهار رسيد، سياوش نيز با هشت و ) ۱۷(سعيد خان در   

هزار سوار از قواى صفوى به همراهى بيرم على خان حاكم نيشاپور و نه 
خاندان قلى خان حاكم فراه و دوست على خان حاكم خواف و صفى قلى 
سلطان قلعه دار بست از راه فراه و بست و كشك نخود به موضع 
سنجرى شش كروهى غربى قندهار رسيده بودند، بنا بران سعيد خان و 

ذيقعده بدفع وى حركت ) ۲6(دهار روز دوشنبه قليچ خان با قواى قن
                                                           

بدربار هند رسيد، و شاه جهان وى را )  هـ۱۰۴۸( على مردان خان از راه كابل (۱۰)
 شاه جهان بود، و مدتها صوبدارى نواخت، و بعد ازين يكى او عمائد رجال دورۀ

  .كشمير و كابل و غيره را داشت
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 سنجرى كنار ارغنداب سياوش را پس راندند، و گكردند، و بعد از جن
ماشتند و رؤساى گرشك همت گبه فتح قلعه هاى بست و زمينداور و 

ملى قندهار چون ملك مغدود و عالول ترين و حيات ترين و حسن خان 
الع مستحكم سواحل هلمند و غيره را با خود همراه ساختند و بر ق

له هيرمنداب را عاوالً ساروان قلعه را فتح كرده، بعد ها ق. تاختند
بر زمينداور تاخته و )  هـ۱۰۴۸(بدست آوردند، و در شانزدهم صفر 

محاصره كردند، و ششم ربيع االول بعد از محاصره بيست روزه روشن 
  . قلعه را سپردسلطان يكى از رؤساى قبيلوى آنجا خود را تسليم كرده و

ربيع االول قلعه بست را به محاصره كشيدند، ) ۱۴(بعد ازان در   
ربيع الثانى قلعه را تسليم ) ۲۳(عاقبت محراب خان مدافع بست در 

رشك را حفظ گربيع الثانى صفى قلى كه ) ۲۱(كرد و چهارشنبه 
انى قندهار سپرد، و باينصورت تمام قالع گورگميكرد، آنرا نيز بقواى 

عۀ قندهار بدست شان افتاد و حكمداران مغولى هشتم جمادى مني
  .(۱۱)بعد از تصفيۀ هلمند بقندهار آمدند)  هـ۱۰۴۸(االولى 
ى داشت، كه گدرين وقت واليت قندهار شش قلعۀ مركزى بزر  

  آن با مربوطات در مبحث تشكيالت ملكى و عسكرى در فصلحشر
  .داده مى شود) ۲(باب ) 6(
  

  :ان بكابل سفر اولين شاه جه
بعد ازانكه قندهار در تصرف مامورين تيموريان دهلى آمد و   

ذشت قشون شاه جهان آنرا بتصرف آورد، شاه صفى گبشرحيكه در باال 

                                                           
  .۲عمل صالح، ج . ۲منتخب اللباب، ج . ۲ پادشاه نامه، ج (۱۱)
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خواست آنرا مسترد سازد چون اين اطالع بدربار هند رسيد شاه جهان 
رديد كه براى تصفيه قضاياى افغانستان خودش گدرين بار مجبور 

همان بود كه شهزاده داراشكوه را با سعيد خان بهادر باينسو آيد، 
 كه بعد از فتح قندهار با شهزاده محمد شجاع از كابل گنصرت جن

بدربار هند رفته بود با قشون زيات بسمت كابل فرستاد، و خود شاه 
 ذيحجه به ۲۱از الهور حركت كرد و )  هـ۱۰۴۸(جهان هم در غرۀ ذيقعد 
محرم در ) ۲۵(به پشاور رسيد و به )  هـ۱۰۴۹(نوښار و غرۀ محرم سال 

ند، و شهزاده داراشكوه گباغ آهو خانه متصل شهر كابل رحل اقامت اف
را با جمعى از لشكر به غزنين فرستاد و سعيد خان را براى تصفيۀ 

توش نامى اختالل ديده بود گصفحات هزاره جات كه به تحريك پلن
اره را مطيع ساخته و مير نامزد كرد، سعيد خان بصورت خوبى قبايل هز

ان شان بحضور شاه گنفر از بزر) ۲۷(اسماعيل رئيس هزاره جات را به 
  ). صفر۲۱(رفتند گآورد و مورد الطاف قرار 

در سوم ربيع االول رؤساى ملى ابداليان قندهار ملك مغدود   
و برادرش كامران از قندهار بحضور شاه رسيدند و  از آنطرف ) مودود(

ربيع االول شهزاده ) ۱۸(رديد، در گدربار حاصل نيز اطمينان 
 ۲۳داراشكوه نيز از تصفيۀ صفحات غزنى فراغ يافته و بكابل آمد، و 

ربيع االول نامه و هدايا از طرف نذرمحمد خان حكمدار بلخ بحضور 
  .شاه رسيد

چون شاه جهان بسبب نيامدن قواى صفوى از قندهار و همچنان از   
اه هاى كابل گرديد بعد از سر نزهتگطمئن تمام صفحات افغانستان م

از )  هـ۱۹۴۹( ربيع الثانى ۲۵هان آرا و غيره در توت و باغ جگچون بي
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كابل بطرف الهور حركت كرد و قليچ خان را پس به حكمدارى قندهار و 
سعيد خان را به كابل و ديندار خان را حراست حصار كابل و 

ويسى كابل و مير  را عوض كاسيداس به واقعه نگمحمداسحق بي
صمصام الدوله را عوض كفايت خان به ديوانى قندهار و خانه زاده خان 

  .(۱۲)را به تهانه دارى غزنى مقرر نمود
  

  :وقايع قندهار و نهضت اودل پښتون 
در عصر شاه جهان در وادى سمت مغربى هلمند تا فراه در اراضى   

ه بقول رمسير قندهار ملك اودل نام افغان حكمرانى داشت، كگ
مؤرخين دورۀ مغول رياست نصف صوبۀ قندهار به وى متعلق بود و 

 مفصل واليت بست و سيستان (۱۳)مركز و مسكن وى قلعۀ خانشين
بشمار ميرفت، اين شخص يكى او رؤساى ملى زبردستى بود، كه در 
بين مملكتين مغوليه و صفويه استقاللى بهمرسانيده، حكمرانان 

م ميداشتند، مثالً عزت خان تيولدار بست مغول و صفويه وى را محتر
يكى از (همواره فرمانبردار وى بوده و حمزه پسر ملك جالل الدين 

وقتيكه قليچ خان . نيز باوى همراهى داشت) رؤساى ملى سيستان
صوبه دار قندهار بحضور شاه جهان رفت ملك حمزه و ملك اودل 

ا كه در قلعۀ همدست شده و مالزمان عزت خان محافظ بست ر) عبدال(
خانشين بودند بقتل رسانيدند و بدينصورت خواستند دوش خود را از 
يوغ فرمانبردارى حكومت مغوليه فارغ سازند، ولى قليچ خان صوبه 

                                                           
  .۲، عمل صالح، ج ۲، جزو ۱، منتخب اللباب، ج ۲ پادشاه نامه، ج (۱۲)
است، ولى اكنون خانشين در پايان ناوه ) خنشى( در مأخذ دوره تيموريان هند (۱۳)

  .ارګزايى هلمند موجود است، كه بحكومتى ګرمسير هلمند تعلق داردپ
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 اندجانى را با قوۀ زياد بسركوبى آنها فرستاد و گدار قندهار لطيف بي
دستۀ از سپاهيان عزت خان هم از قلعۀ بست به وى پيوستند، قلعۀ 

رديد ولى لشكر ملك اودل و حمزه نه تنها گخانشين محاصره 
 را از پاى قلعه رانده و به عبور آب هلمند گتوانستند كه لطيف بي

بر قواى مغول حمله آورده )  هـ۱۰۴۹(مجبور سازند بلكه در غرۀ شعبان 
رديد و در گ صعبى كه روى داد تا سه صد نفر مقتول گو بعد از جن

  . شته و بطرف سيستان رفتندگاواخر قواى حمزه بر
ر را هم به قيادت خنجرخان بسواحل گقليچ خان دو هزار سوار دي  

هلمند سوق داد و تمام مسكونين آن نواحى را غارت كرد، و اودل خان 
 را كه موجد اين نهضت بود بدست آوردند، و بحكم دربار گملك بزر

  .(۱۴)هيدرديد و ملك حكمزه به قلعۀ فتح سيستان پناگمغول اعدام 
  

  :ر در افغانستان گتقرر على مردان و صفدر خان و مامورين دي
ذشت بعد گنج على خان بشرحيكه پيش ازين گعلى مردان ولد   

ازانكه قندهار را به دربار مغول سپرد، خودش از حضور شاه جهان به 
رديد و بعد ازان به افزونى مراتب و لقب امير گصوبه دارى كشمير مقرر 

كه سعيد خان به صوبه )  هـ۱۰۵۰( سال زبلند شد، و در آغااالمراء سر
دارى كشمير تبديل شد، عوض وى على مردان به صوبه دارى كابل 
نائل آمد و بنام اين شخص در كابل تاكنون عمرانات و جاده هائى 

  .مشهور است، و از مبانى مشهور وى عمران چارچتۀ كابل است
ار خان به صوبه دارى همچنان مبارز خان كومكى كابل و سرد  

                                                           
  .۳۱۳، ص ۲عمل صالح، ج . ۱۷۰، ص ۲ پادشاه نامه، ج (۱۴)



﴾120﴿ 

رشك گښ باال و سفلى و عزت خان به بلندى رتبه به حراست بست و گبن
و عوض خان به حرات غزنى و همت خان به تهانه دارى غوربند و 

  .ماشته شدندگضحاك 
صفدرخان با اعزازات زياد عوض قليچ )  هـ۱۰۵۰(و در سلخ شوال   

  .(۱۵)خان بصوبه دارى قندهار فرستاده شد
  

  :داراشكوه به قندهار سفر 
شۀ يذشت از دير باز اندگشاه صفى صفوى طوريكه پيشتر   

تسخير قندهار را در دل داشت، درين وقت صفدر خان صوبه دار 
رشك بدربار هند نوشتند، كه شاه گقندهار و عزت خان حارس بست و 

ران به فتح قندهار گرجى سپه ساالر را با سپاه گصفوى رستم خان 
بنا بران از حضور شاه جهان شهزاده داراشكوه با پنجاه ماشته است، گ

  .شت، كه به سوى افغانستان حركت كندگهزار سوار نامزد 
با بسى از ناموران سپاه هند و سعيد )  هـ۱۰۵۲( محرم ۲۰شهزاده   

خان و قليچ خان و همچنان ارباب حل و عقد كابل روى به سوى 
به همراهى داراشكوه افغانستان نهادند و شهزاده مراد بخش نيز 

ان مغولى بكابل رسيدند و عساكر خود را به گماشته آمد،  شهزادگ
همراهى على مردان خان صوبه دار كابل آراستند و سى هزار سوار را در 

 و ده هزار سوار را با سعيد گن نصرت جناقندهار به قيادت خان دور
سيد كه  تا قلعۀ بست فرستادند، ولى درين اوقات خبر رگخان ظفرجن

ذشت، و روز سوم ربيع گاز دنيا )  هـ۱۰۵۲( صفر ۱۲شاه صفى صفوى در 

                                                           
  .۱، منتخب اللباب، ج ۲، پادشاه نامه، ج ۲ عمل صالح، ج (۱۵)
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االول پسرش شاه عباس ثانى بر تخت نشست، چون اين خبر به ديار هند 
ان را طلب داشته و از پيشرفت قواى خود گرسيد شاه جهان شهزاد

بسوى سيستان باز داشت، و هر دو شهزاده تا اواسط جمادى االخرى 
درين سال مقررى هاى ذيل از طرف . بحضور شاه رسيدند) هـ۱۰۵۲(

  :رديد گدربار هند در افغانستان واقع 
رديد، گ به تهانه دارى غوربند و قلعۀ ضحاك مقرر گخليل بي  

ى واقع و گچون بين مير يحيى ديوان كابل و ملك مغدود مشهور جن
در نتيجه ملك موصوف مقتول شد بنا برآن مير يحيى معزول و عوض 

  .ى خدمت ديوانى صوبه كابل به مير صمصام الدوله سپرده شدو
حكومت قندهار بعوض صفدرخان كه از دنيا )  هـ۱۰۵۴(در محرم   

سپرده شد و راجه ) ناظم پنجاب (گرفته بود پس به سعيد خان ظفر جن
ت كه قله دار كالت بود بصوبۀ كابل بخدمت عسكرى مقرر و عوض گج

رديد و گماشته گن به قلعه دارى كالت وى خانه زاد خان پسر سعيد خا
رش هم با اعزازات زياد نزد پدرش بقندهار به دستورى گعبداهللا پسر دي

رفت، چون در جمادى االولى همين سال عزت خان قلعه دار بست از 
رشك به پردل خان بړېڅ كه قله دار گذشت حكومت قلعه بست و گجهان 

اور هم خانه زاد خان مقرر زمينداور بود سپرده شد، و به قلعه زمين د
  .6۱ماشته آمدگرديد، و عوض وى به كالت عبداهللا برادرش گ
  

  :هاى صفحات شمال و سفر دومين شاه جهان به كابل گجن
برداشت چون نذرمحمد خان حكمران بلخ و بخارا پدرش را از بين   

                                                           
  .۲، عمل صالح، ج ۲، پادشاه نامه، ج ۲ منتخب اللباب، ج 6۱
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توش والى بلخ و گو خودش مستقالً به شاهى پرداخت بعد از چندى پلن
كهمرد را موقوف و حكمرانى آن جايها را به پسر خود بدخشان و 

ماشت، و عالوه گسبحان قلى داد، و تردى على قطغان را به اداره آن 
برآن برخى از لواحق كابل و قندهار و سواحل هلمند هم تجاوز كرده و 
بتاخت و تاز هزاره جات پرداخت، بنا بران على مردان صوبه دار كابل در 

 گ تهانه دار غوربند و اسحق بيگخليل بي)  هـ۱۰۵۴(اواخر شعبان 
 و جمعى از منصبداران كابل را بمالش تردى گبخشى كابل، و على بي

 خفيفى بين آنها روى داد، و تردى گشعبان جن) ۲6(على فرستاد، 
على را بارفقاى وى پس راند، و آن صفحات را از تاخت و تازش ايمن 

  .ساخت
ر هند خبر رسيد كه صفدرخان بدربا)  هـ۱۰۵۴(در اوايل سال   

ذشت و درين وقت خبر حركت قشون گحكمران قندهار از دنيا در 
صفوى بطرف قندهار نيز شهرت يافت، بنا برآن در ربيع االول سال 

ت و بهادر خان و قليچ خان و نجابت خان و ميرزا خان و گمذكور راجه ج
يت را غيره مامورين لشكرى را بسوى قندهار فرستادند، تا آن وال

هدارى كرده باشند، چون شاه جهان مى خواست كه در سال آينده گن
صفحات شمال مملكت را تا درياى آمو تسخير و آن را از دست 
نذرمحمد خان بكشد بنا برآن براى تجهيز و تهيه لشكر در اوايل سال 

اصالت خان كه از مردان كار آزموده بود، بكابل فرستاد تا )  هـ۱۰۵۵(
  .د امير االمراء على مردان خان تهيه لشكر نموده باشددر آنجا بمد

اصالت خان به عجلت بكابل آمد، و عمليات لشكرى را بسوى   
ردآورد و عمله جات هموار نمودن گشمال آغاز كرد، آذوقۀ لشكرى را 
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ذار هندوكش تعين كرد، چون از نفاق گراه هاى را در جاده هاى دشوار 
حمد خان شنيد، سه هزار سوار را اولياى امور بلخ و امراى نذرم

بسردارى فرهاد كه از غالمان على مردان بود به تسخير قلعۀ كهمرد 
ند كار را پيش دار غورب تهانه گارسال داشت، كه به ياورى خليل بي

به صفحات )  هـ۱۰۵۵(ببرد، اين دسته لشكر در اوايل جمادى االولى 
ر كهمرد تاخت شمال حركت كرد، و بعد از وصول به قلعۀ ضحاك ب

آورده و آنرا بتصرف آورد، در نوزدهم جمادى االولى اصالت خان 
باقواى خود از كابل برآمده و بعزم تسخير بدخشان در قريۀ ماهروى 

ماه مذكور اميراالمراء ) ۲6(پاى منار شمال كابل توقف نمود، بتاريخ 
عساكر على مردان نيز باتمام قواى كابل از شهر برامده و در غوربند با 

  .اصالت خان پيوستند
چون درين اوقات كهمرد را پس قواى نذرمحمد خان بدست آورده   

ذاشته، و گبودند بنابران سرداران قواى كابل فتح آنرا بموقع خود 
اصالت خان با ده هزار سوار در دره هاى هندوكش تا خنجان تاخت ها 

ار مراجعت نبهگنموده، بعد از بدست آوردن بسى از اغنام و احشام به 
كرد و بدينصورت اين لشكر كشى مقدماتى بدون نتيجه به پايان 

ت راجه كه از صاحب منصبان لشكرى كابل بود، گرسيد، بعد ازين ج
در پنجم رمضان با برخى از قواء به صفحات شمالى فرستاده شد و راجۀ 

ذشته، بين سراب و اندراب قلعۀ چوبى را بنا گمذكور از هندوكش 
هداشت و نذرمحمد خان كفش قلى گهزار سوار را در آنجا ننهاد، و دو 

خان را بمقابله اش فرستاد، راجه از كابل مدد خواست و على مردان 
 به گ و اسحاق بيگعلى بي را بسردارى  سوارخان سه چهار هزار
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صفحات هندوكش ارسال داشت، در بين قواى نذرمحمد خان و راجه 
 حصار نو احداث پاى فشرد و هاى زيادى واقع و قواى راجه درگجن

برخى از لشكر كابل در پنجشير توقف كرد، چون ديندار خان حارص 
ذشته بود بنا بران از حضور شاه جهان برادرش گقلعۀ كابل از جهان 

 پسر ماشته آمد، همچنان راجه روپ گاسداهللا خان به قلعه دارى كابل 
ى قلعۀ جوبين هدارگت بعوض پدرش كه از دنيا رفته بود به نگراجه ج

  .(۱۷)اندراب مقرر شده
طوريكه پيشتر تهيه ديده شده بود، شاه جهان در اواخر ذيحجه   

هزار سوار و ده هزار پياده و ) ۵۰(شاهزاده مراد بخش را با )  هـ۱۰۵۵(
توپخانۀ بى شمار به قصد تسخير بلخ و بدخشان و تصفيۀ صفحات 

 مردان خان حكمران ر چون علىگشمالى افغانستان فرستاد و امراى دي
كابل و نجابت خان و ميرزا خان و عبداهللا خان و غيره و برخى از صاحب 
منصبان افغان چون نظر بهادر خويشكى، و حيات ولد على خان ترين، 

، و عالول ترين و احداد مهمند، و پهاړ نوحانى )لوڼ(و جمال نوحانى 
بعد . شتندگبمراتب مختلفه در بين قشون كشى مهم مقرر ) لوڼ(

 ۱۸ازانكه شهزاده با قشون خود از الهور بصوب پشاور حركت كرد در 
خود شاه جهان هم بعزم كابل حركت نمود و در غرۀ ربيع )  هـ۱۰۵6(صفر 

ذشته و به پشاور رسيد، قشون شهزاده كه نهم ربيع گالثانى از آب اتك 
الثانى به كابل رسيده و در موضع پاى منار اقامت ورزيده بودند 

ربيع الثانى به چاريكار آمدند، و موكب شاه جهان در ) ۲۱(اريخ بت
بكابل رسيد و در اورته باغ  و باغ مهتاب )  هـ۱۰۵6(ربيع الثانى ) ۲۲(

                                                           
  .۲، عمل صالح ج ۱باب، ج ، منتخب الل۲ پادشاه نامه، ج (۱۷)
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  .كابل نزول نمود
  

  :فتح بدخشان و بلخ 
دو روز بعد از وصول شاه جهان بكابل امر قشون كشى واليات   

بيع الثانى از چاريكار  ر۲۴شمالى داده شد، و شهزاده مراد بخش در 
لبهار توقف گآن در ) ۲۷(ربيع الثانى در پروان و ) ۲6(نهضت نمود 

ذار هندوكش گيش رو او كوتلهاى دشوار كرد، بعد ازانكه قشون پ
لبهار گربيع الثانى شهزاده با امير االمراء على مردان از ) ۲۹(ذشتند گ

زان عبور كرد، ا) ۸(حركت و هفتم جمادى االولى بپاى كوتل تول و در 
درين موقع خسروخان پسر نذرمحمد خان حكمران قندوز بصورت 

جمادى االولى از ) ۹(تسليم بحضور شهزاده رسيد و قشون مغوليه 
جمادى االولى ) ۱۲(نبذك كه سرحد سوبۀ كابل بود عبور و به گكتل 

ماه مذكور بر قلعۀ غورى كه قباد مير ) ۲۰(قلعۀ كهمرد را تصرف كرد و 
 شديدى آنرا بدست گحافظ آن بود يورش آورده و بعد از جنآخور م

اما موكب . رديدگهدارى آن باهتمام خان مفوض گآورد و نظم و ن
جمادى ) ۱۴(شهزاده مراد بخش براه سراب روى به قندوز آورده، و 

ماه مذكور په نيلبر آمد، و شهزاده قندوز ) ۱۵(االولى به نارين رسيد، و 
جمادى االولى بصوب بلخ ) ۲۱(سداهللا سپرده و را به راجروپ و سيد ا

  .نهضت نمود
ماه مذكور بدون ديدن كدام مقاومت در ) ۲۷(در چهارشنبه   

موضع پالس پوش كه دو كروهى بلخ است نزول نموده و پسران 
ان بلخ بحضور گنذرمحمد خان بهرام و سبحان قلى با جم غفيرى از بزر
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دى االولى موكب شهزاده جما) ۲۸(شهزاده رسيد و تسليم شدند و 
فاتحانه در جلكارى چارطاق كه پيش دروازۀ شتر خوار حصار بلخ واقع 
بود نزول نمود، و رستم خان و محمدقاسم ميرآتش درون شهر در آمده و 

 ابواب پرداختند، و قلعۀ بلخ را كه پنج و نيم كروه دورادور آن طبه ضب
 باوجوديكه شاه مى شود با جديد مضبوط كردند، ولى نذرمحمد خان

جهان به وى پناه داده بود و شهزاده هم زينهار بخشيد، فرار برقرار 
شهر بلخ تماماً )  هـ۱۰۵6(اختيار نموده و بتاريخ سوم جمادى الثانيه 

  .رديدگمفتوح و مقر موكب شهزاده 
ان خود به گريخته و با جمعى از بستگنذرمحمد خان از بلخ   

ش به مجرد ورود بلخ بهادرخان و شبرغان پناهيد، شهزاده مرادبخ
ماشت، بعد ازانكه در گاصالت خان را با ده هزار سوار به تعاقب وى 

چار كروهى شبرغان با لشكر جمع كردۀ نذرمحمد خان مصاف دادند، 
ريخت و گ و از انجا به مرو ليه تاب مقاومت نياورده به اندخومشارا

ورت صفحات انش به چارجوى بخارا عقب نشستند، و باين صگبست
  .(۱۸)رديدگشمال مملكت تا درياى آمو از مخالفين مغوليۀ هند پاك 

  
  :رفتن شهزاده از واليات شمالى و تقرر مامورين 

ذشته به پايان گپس ازانكه قضاياى بلخ و صفحات شمالى بشرح   
رسيد شهزاده مرادبخش بكابل آمد، بنا برآن شاه جهان از كابل 

ان را به حكمرانى واليات شمالى مدارالمهام عالمى سعداهللا خ
از كابل حركت و براه خنجان جمادى االخرى ) ۲6(فرستاد، مشاراليه 

                                                           
  .۲، عمل صالح، ج ۲، پادشاه نامه، ج ۱ منتخب اللباب، ج (۱۸)
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و صوبه )  هـ۱۰۵6(ت يازده روز بتاريخ هشتم رجب ببلخ رسيد در مد
دارى آن شهر را به بهادر خان داودزى پښتون و اصالت خان داد، و قليچ 

ستم خان را با راجه پهار و خان را با نظر بهادر خويشكى به بدخشان و ر
 خان را عوض اهتمام خان به گجمعى از منصبداران به اندخو و شاه بي

غورى و شادخان را به ميمنه و دولت خان را بقلعه دارى اندخو و حيات 
ترين را به خان آباد و خنجر خان را به رستاق و جبار قلى را به كالت 

ريك و شادمان پكلى  را به سرپل و سان چاگشبرغان و خوشحال بي
وال را به آقچه و خواجه عبدالعزيز ولد صفدر خان را به خلم و پهار 

ز و محمدشاه قديمى را به باباشاهو، و شيخ فتح اهللا گنوحانى را به درۀ 
 را به ايبك و سلطان بايزيد و پسران گرا به مؤمن آباد و افالطون بي

 را به گارين و ميرك بيان و شاه محمد را به نگهمت خان را به رباط ريز
 را به دوشاخ و فرخ حسين را به فتح آباد و گخنجان و عبدالغفور بي

 را به اندراب و جالل الدين گمحمدزمان را به قريشك و قاسم بي
  .(۱۹)دروازى را به كوالب مقرر كرد

  
  : قندوز گجن

جروپ قوماندان عسكرى قندوز اكه ر)  هـ۱۰۵6(در اوايل رجب   
ذشته و به گش هزار سواران المان اوزبك از رود آمو بود در حدود ش

قيادت شاه محمد و قل محمد بر قندوز تاخت آوردند، و بعد از مقابله 
رديد، از تسخير گى هم واقع گكه از طرف محافظين شهر ديدند و جن

شته، اطراف شهر را نهب و غارت كرده و پس بطرف آب گشهر مايوس 

                                                           
  .۵6۵، ص ۲  پادشاه نامه، ج (۱۹)
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  .(۲۰)نشستندخواجه پاك و آستانۀ امام عقب 
  

  : اندخوى گجن
سواران المان بعد از رفتن شهزاده مراد بخش بر صفحات   

اندخوى نيز تاخت آوردند، و كمال ارباب كدخداى اندخو را قتل و در 
رستم )  هـ۱۰۵6(رجب ) ۱۵(پنج كروهى آن شهر اجتماع كرده بودند، در 

ا بعد از ماشته شد و المانان رگخان از طرف سعداهللا خان بدفع آنها 
  .(۲۱)هاى شديد رانده و اندخوى را پس كشودگجن
  
  

  :مراجعت شاه جهان 
رديد و خاطر شاه گچون امور كشور افغانستان درين سفر تصفيه   

)  هـ۱۰۵6(ازينسو فراغ يافت، بنا برآن خواس خان را در پانزدهم رجب 
ماشت و خواجه عبدالرحمن گبا اعزازات زيات به صوبه دارى قندهار 

رى بدخشان و سعادت خان را به قلعه دارى ترمذ و سيد گبه بخشى را 
اسداهللا را به حكمرانى زمينداور و ذوالقدر خان را به قلعه دارى كابل و 
همچنان تمام مامورين كشورى و لشكرى را به ترقى رتب نواخته و 

 ۲6از كابل بطرف الهور حركت كرد و در ) هـ) ۱۰۵6(بتاريخ نهم شعبان 
  .(۲۲) پشاور رسيدشعبان به

  
                                                           

  .۲، عمل صالح، ج ۱، منتخب اللباب، ج ۲ پادشاه نامه، ج (۲۰)
  .۲، عمل صالح، ج ۱، منتخب اللباب، ج ۲ پادشاه نامه، ج (۲۱)
  .۲، عمل صالح، ج ۱للباب، ج ، منتخب ا۲ پادشاه نامه، ج (۲۲)
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  :زيبگر واليات شمالى و آمدن شهزاده اورنگوقايع دي
ان وى در واليات گماشتگبعد از رفتن شاه جهان مامورين و   

شمالى از حمالت مردم آنوال و سكنه ماوراء النهر روى آرامى را 
نديدند، چنانچه در غرۀ شعبان كه هنوز شاه جهان در كابل بود  بهادر 

رديد و آنها را گ پنج و شش هزار سوار حمله آور مصادف اخان در بلخ ب
ر در دهم شعبان خلم را تاراج كردند گعقب نشاند، و بعد ازان ده هزار دي

و چهاردهم شعبان تا پنج كروهى بلخ تاختند، و همچنان در شبرغان با 
تركتازان اوزبك تصادماتى بوقوع پيوست و ششم ذيقعده سبحان قلى 

د، در تمام اين وقايع بهادرخان پښتون و اصالت خان بر ترمذ هجوم آور
ذاشتند كه مهاجمين بر شهرهاى واليات شمالى دست گدفاع نموده، ن

  .يابند
چون عبدالعزيز خان پسر نذرمحمد خان والى توران ديده بود كه   

 ۱۰۵۷(در بهار اين سال بر بلخ بتازد بنا بران شاه جهان در پانزدهم محرم 
زېب را باقواى زياد بطرف كابل فرستاد، و خود گشهزاده اورن) هـ

 ۱۲صفر دفعۀ سوم بعزم كابل حركت كرد و شب ) ۱۸(شهنشاه نيز در 
ربيع االول به پشاور رسيد و سعيد خان بهادر را هم بكمك شهزاده 
بسوى كابل فرستاد، چون هجوم هاى متواتر سواران اوزبك بر بلخ و 

رى بود، بنا بران شهنشاه بسى از شبرغان و رستاق و غورى و تالقان جا
  .رجال كارآزموده را باقواى زيات بطرف افغانستان سوق داد

همدرين ايام خبر مراجعت نذرمحمد خان از ايران انتشار يافت، و   
آن چنين بود كه نذرمحمد خان مذكور بعد از انكه بلخ را به قشون شاه 

 مشهد خراسان و جهان سپرد خودش از اندخوى به مرو رفت و از مرو به



﴾130﴿ 

ازانجا به مركز پارس اصفهان شتافت، و با شاه عباس صفوى مالقات 
كرد و بعد از چندى با برخى از قواى پارس براى بدست آوردن سلطنت 

آمد و بعد ازانكه جمعيتى بهم رسانيد، قلعۀ بحواشى ميمنه و اندخوى 
 آنجا كه ه دار قلعگميمنه را به محاصره انداخت و تا دو ماه شادمان بي

ه وى رسانيده بود باقواى نذرمحمد خان مقابلۀ بهادرخان كمكى هم ب
مردانه كرد و در نتيجه نذرمحمدخان زخم برداشته و نتوانسته كارى را 
پيش برد، چون بهادر خان و مامورين شاه جهان باستقبال شهزاده از بلخ 

محمد را برامده بودند بنا بران نذرمحمد خان به خيال تسخير بلخ قتلق 
با جمعى از قوا فرستاد ولى قتلق محمد با پدر خالف ورزيده و نزد 
برادرش عبدالعزيز خان كه در توران حكمرانى داشت پناه برد، و باين 

رديد، از آنطرف شهزاده گصورت نذرمحمد خان ضعيف و بيچاره 
زېب از كابل حركت كرد و از هندوكش بسوى واليات شمالى گاورن

عزيز خان حكمران توران كه چشم طمع به بلخ و واليات پيش رفت، عبدال
شمالى داشت از يكطرف قتلق محمد برادر خود با ده هزار سوار و 
همچنان سبحان قلى را باقواى زيات بمقابل شهزاده سوق داد، شهزاده 

 دره هاى گبا على مردان خان اميراالمراء و سعيد خان ظفر جن
ز قواى اميراالمراء گ الثانى در درۀ ربيع) ۲6(هندوكش را نورديد و در 

  .(۲۳)ازبكها را عقب راند
  

  :سفر سوم شاه جهان بكابل 
ذشت گوقايع مهمى كه در صفحات افغانستان رخ داد، چنانچه   
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رديد، چون از يكطرف نذرمحمد گزېب گموجب فرستادن شهزاده اورن
ر پسرش عبدالعزيز خان به واليات شمالى چشم گخان و از جانب دي

خت، همچنان قندهار معرض خطر قواى صفوى بود بنا بران شاه دو
رديد كه باز بكابل آيد، همان بود كه موكب شاه باقواى گجهان مجبور 

بكابل نزول نمود، و )  هـ۱۰۵۷(ى در سلخ ربيع االول گزياد و رجال جن
خواص خان صوبه دار قندهار و پردل خان قلعه دار بست را به ترقى 

نواخت و ذوالقدر خان را به بلخ ارسال داشت و رتبت و اعزازات 
هـ و محمدزمان خان و بختيار خان را به بدخشان گهمچنان راجه جى سن

  .(۲۴)فرستاد
  

  :هاى تيمور آباد و بلخ گجن
زېب كه براى مدافعۀ قواى عبدالعزيز خان به بلخ گشهزاده اورن  

عد از تهيه ببلخ رسيد ب)  هـ۱۰۵۷(فرستاده شده بود غره جمادى االولى 
ماشتن بهادر خان و سعيد خان بمواقع الزمه در تيمور آباد گپيكار و 

 گفرود آمد، از آنطرف عبدالعزيز خان بسردارى قتلق محمد و بي
زېب شمشيرخان گرانى را بمقابل شهزاده فرستاد، اورنگاوعلى فوج 

 قواى گترين را بحراست بلخ مامور كرد، و بهادر خان و سعيد خان بجن
ى صعب واقع گجمادى االولى جن) ۹(بك پرداختند و درين روز اوز

رديد، و بسى از سرداران قشون شهزاده جان دادند، ولى اخيراً قواى گ
ر امير االمراء على گرديده و رو بفرار نهادند، روز ديگاوزبك منهزم 

رديد گمردان خان بميدان تاخته و با زياده از دوازده هزار سوار مقابل 
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 قوماندان توران پافشارى سختى نمود، ولى در نتيجه باز  اوعلىگبي
  .رديد، و قواى اوزبك را از هم پاشيدگپيروزى نصيب اردوى شهزاده 

ر را به سردارى سبحان گهمدرين روز عبدالعزيز خان لشكر دي  
قلى براى تاخت بر بلخ نامزد كرد، و قواى قتلق محمد و سرداران 

 و روى بسوى بلخ آوردند، قواى ند پيوستنهااهزيمت ديدۀ توران بد
على مردان خان و شهزاده به همراهى خود شان در دو سه موقع مقابلت 

رفتند، ولى عبدالعزيز خان قواى گخوبى نمود و روى تركتازان را 
باقيماندۀ خود را هم جمع كرده و بقوماندانى خود بميدان پيكار سوق 

 و على مردان تاخت  زيبگداد، و چندين بار بر لشكر شهزاده اورن
  .امابافشارى سختى را ديد

اخيراً عبدالعزيز خان هفت لشكر را كه به يك لك و بيست هزار   
د كرد، و وم و تركتازى نامزمى رسيد با سرداران دالور خود براى هج
 جمادى االولى روى داد ۱۴پيكار عظيمى درينكى لدق تيمور آباد در 

ت، ولى شهزاده و على مردان كه در تاريخ اين سرزمين سابقه نداش
مقاومت سختى را نشان دادند و قواى اوزبك نتوانست كارى را پيش 

 جمادى االولى قواى ۱۸رديده و بعد از انكه در گببرند، بنا بران متفرق 
ذشت و ميدان گشهزاده در بلخ نزول كرد، عبدالعزيز خان هم از آب آمو 

  .(۲۵)ذاشتگجدال را به خصم 
  

  :رمحمد خان  از كابل و ماندان صوبۀ بلخ به نذرفتن شاه جهان
هاى صفحات شمال بشرحيكه گهر چند قشون مغوليه در جن  
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پيشتر رفت مغلوب نيامدند ولى تاخت هاى مختلف اقوام اوزبك را 
ها و قشون كشى هاى آن گيرى كرده نتوانستند، و مصارف جنگهم جلو

هان مصلحت ديد كه رديد، بنا برآن شاه جگصوب هم زايد از عايدات آن 
د خان را بسمع قبول اصغا نموده و صوبۀ بلخ ممعاذير و عرايض نذرمح

را به سوى بسپارد، همان بود كه ميمنه و بلخ را به نذرمحمد مذكور 
از كابل بطرف ) هـ۱۰۵۷(ذارده و خود شاه جهان در اوايل رجب گوا

است، زېب را هم از واليت شمالى خوگپشاور حركت كرد و شهزاده اورن
 شعبان از بلخ كوچيده و بعد از ديدن زحمات و ۱۴شهزاده در 

تصادمات زياد در راه كه از طرف اقوام مسكونه آنجايها ديد اوايل 
شوال بكابل رسيد و از انجا به هند رفت و نذرمحمد خان هم با پسر خود 

  .6۲عبدالعزيز خان صلح كرد و در بلخ و ميمنه حكمرانى مينمود
  

  : عباس صفوى بر قندهار و فتح آناهقشون كشى ش
قندهار مدتى بود كه از تصرف شاهان صفوى برآمده و مساعى   

آنها در راه تصرف آن نتيجه نداده بود، ولى شاه عباس ثانى صفوى 
خواست بقوماندانى خودش لشكرى سوق داده و قندهار را پس بدست 

يار از با لشكر بس)  هـ۱۰۵۸(آورد باين عزم در چهارم ربيع االول 
اصفهان برآمد و هفتم شعبان به مشهد خراسان رسيد و يكى از رجال 

ماشت كه ده هزار سوار و پنج هزار بيلدار را براى گكار آزموده را بهرات 
كشودن قلعۀ قندهار تهيه بيند، و بايد در موسم زمستان كه به سبب و 
ه فور برف از راه كابل كمك هند بقندهار نمى رسيد مهم آنجا فيصل
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هى يافت، على الفور شاهزاده گردد، شاه جهان چون ازين قضيه آگ
نفر امير ) ۱۳۵(ذيقعده با ) ۳(زېب را كه صوبه دار ملتان بود در گاورن

هزار سوار و ده هزار پيادۀ افغان و هندى بطرف ) 6۰(نامور و 
افغانستان فرستاد و على مردان خان هم شش هزار لشكر را به سردارى 

شاه عباس كه حريف را در . ك قندهار ارسال داشتكاكړخان بكم
 به پاى حصار ميدان مقابلت چابك دست ميديد، به عجلت زياد خود را

د، شهر ا مشكل ساخته بورد كار رى و شدت بگندقندهار رسانيد، با ر
زېب با سعداهللا گ ازينطرف شهزاده اورنقندهار را به محاصره انداخت

از الهور )  هـ۱۰۵۹(غرۀ ربيع االول سال هزار قواى هند در ) ۷۰(خان و 
  .رديدندگمتوجه 
زېب در هند فرصت از دست داده بود و قواى گشهزاده اورن  

كومكى هند به محاصرين قندهار بر موقع خود نرسيدند، بنا بران بعد 
صوبه )  هـ۱۰۵۹(هاى خونين در نهم صفر گاز محاصرۀ دو نيم ماهه و جن

رديد، و محراب خان از طرف شاه عباس گ دار قندهار بشاه عباس تسليم
به تسخير قالع بست و زمينداور نامزد شد، و بعد كمى آن حدود را هم 
مفتوح ساخت، چون موسم شدت سرما و زمستان و كمى غله و علف 
بود بنا برآن شاه عباس ديرى در قندهار نماند و در اواخر صفر ده هزار سوار 

  .(۲۷)ذاشته و از راه فراه به هرات رفتگرا در قندهار بقيادت محراب خان 
  

  : زېبگمحاصرۀ قندهار را از طرف شهزاده اورن
چون خبرهاى محاصره و كشودن حصار قندهار بكابل و هند   
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زېب باقواى خود از كابل گرسيد، در اوايل ربيع الثانى شهزاده اورن
ذشته گكوچيد، و بعد از ديدن متاعب و مشكالت زيات از غزنين 

راهنمايى ملك حسن رئيس قبايل قندهار كه بخدمت بكمك و 
بقندهار رسيد )  هـ۱۰۵۹(شهزاده آمده بود در چهاردهم جمادى االولى 

نج على مقابل قلعۀ قندهار فرود آمد و باين طور شهر گو نزديك باغ 
  .رديدگقندهار از طرف قواى مغوليۀ هند محاصره 

 شخص آزموده محراب خان كه از طرف صفويان حكمران قندهار و  
كار و دالورى بود در حفظ حصار و امر قلعه دارى مقاومت خوبى نشان 

هاى صعبى را با خصم خود نمود و شاه عپاس هم قندهار را گداد، و جن
 پارس چون گصرف نظر ننمود و سى هزار سوار را با سپه ساالران بزر

نظرعلى، على قلى، مرتضى قلى بكمك قندهار ارسال داشت، قواى 
يرى گاده مغول بقوماندانى رستم خان و قليچ خان پيش رفته و بجلوشهز

هاى سختى در حدود قندهار گپيشرفت قواى صفوى پرداختند، و جن
  .(۲۸)روى داد

  
  :سفر چهارم شاه جهان بكابل

ذشت از الهور به پشاور گزېب طوريكه گبعد ازانكه شهزاده اورن  
 بسوى افغانستان و كابل و قندهار روى آورد، موكب شاه جهان هم

در كابل فرود آمد، )  هـ۱۰۵۹(حركت كرد و در اوايل جمادى االولى 
چون خبرهاى مقاومت شديد قواى صفوى و عسرت حال لشكر شهزاده 
از قندهار بحضور شاه جهان در كابل رسيد امر داد كه محاصره قندهار 
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ردد، و شهزاده گفته و تمام قواى شهزاده عازم كابل گرا ترك 
زيب هم بعد از محاصره چارماهۀ قندهار كه دو سه هزار نفر و گاورن

چهار پنجهزار جانور از لشكر وى تلف شده بود حصار قندهار را 
در الهور )  هـ۱۰۵۹(نجا در اواسط ذيقعده اذاشته و به كابل آمد و ازگ

  .(۲۹)بحضور شاه رسيد
  

  :رۀ دوم قندهارسفر پنجم شاه جهان به كابل و محاص
يش كه در سفر چهارم قواى شاه جهان كارى را پيش بوده دو سال پ  

نتوانسته و محاصرۀ قندهار بناكامى اختتام يافت، امپراطور مغول 
 ۱۰6۱(رى تفويض داشت همان بود كه در ربيع االول سال گآنرا بوقت دي

دهار زيب را باقواى زياد از راه ملتان و سند بقنگشهزاده اورن) هـ
اب مهابت خانى صوبه دار كابل مقرر  به خطفرستاد، و رستم خان را

ماشت و خود شاه گكرده و سعداهللا خان را هم به كمك شهزاده در كابل 
بصوب كابل نهضت نمود، )  هـ۱۰6۱(ربيع االول ) ۱6(جهان هم در 

هزار سوار و ده هزار پياده و بيست ) ۵۰(قواى شهزاده عبارت بود از 
  .ى مست و غيرهگه و ده فيل جنتوپ قلعه شكن كالن و بيست توپ ميان

شاه جهان در دو ماه و چهار روز بتاريخ چهارم جمادى االولى   
بكابل رسيد و قواى شهزاده هم در اول جمادى االخرى )  هـ۱۰6۱(

بقندهار آمدند و باقواى سعداهللا خان كه از راه كابل بقندهار رسيده و 
 مدت شهر مذكور را به محاصره كشيده بودند همدست شدند و

محاصره تا دو ماه و هشت روز طول كشيد، و طرفين پيكارهاى 

                                                           
  .۱ منتخب اللباب، ج (۲۹)



﴾137﴿ 

شديدى بهم كردند، ولى درين بار باز قواى شهزاده نتوانستند قندهار 
ر نقاط گرا تسخير كنند، چون خطر حمالت اوزبك هم بر غزنى و دي

موجود بود، بنا بران شاه جهان از كابل فرمانى بقواى قندهار داد كه 
نده و عازم كابل شوند، اين محاصره نيز باينطور خاتمه محاصره را ما

ذاشته و خود گيافت و شاه جهان شهزاده داراشكوه به حكمرانى كابل 
  .(۳۰)بهند رفت و در اواسط رمضان به الهور رسيد

  
  :فر داراشكوه و محاصرۀ سوم قندهارس

زيب از فتح قندهار بدون نيل گذشته كه شهزاده اورنگدر سال   
شت، يكسال بعد شهزاده داراشكوه از حضور شاه اجازۀ فتح گمرام بر
رفت و با لشكريكه تعداد آن په يكصد هزار نفر ميرسيد و ازان گقندهار 

هزار سوار بود، با هفت توپ كالن و هفده توپ هوايى و ) ۷۰(جمله 
لولۀ خورد و كالن گى و سى هزار گفيل جن) ۱۷۰(سى توپ خورد و 

بقصد تسخير قندهار از هند عازم )  هـ۱۰6۲(توپ در اخر ربيع االول 
ماشته شد كه با گرديد و على مردان خان هم از حضور شاه بكابل گكابل 

شهزاده ياورى كند، قواى پيش قدم داراشكوه كه عبارت از دوازده 
هزار سوار بودند در هفتم جمادى االخرى بپاى حصار قندهار رسيدند و 

  .خان و غيره بامور محاصره پرداختندبه قوماندانى مير جعفر و نجابت 
نزديك باغ ميرزا كامران فرود آمد و قوۀ را خود شهزاده   

بقوماندانى رستم خان به فتح بست ارسال كرد  و مهدى قلى خان قلعه 
دار صفوى بست تسليم و آن قلعه را به رستم خان سپرد، ولى محراب 
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ار را از هجوم خان حكمران قندهار كه شخص آهنين بود و بارها قنده
  .ى دادگ و داد مرداندقواى مغول باز داشته بود مقاومت نمايانى كر

شهزاده داراشكوه اهمتام زيادى بخرچ داد و بار ها امر هجوم بر   
بر حصار قندهار )  هـ۱۰6۲(قلعۀ نمود و دفعۀ پنجم در شب نهم شوال 

 حصار رديد ولى رخنه ئى درگيورش برد، و زياده از دو هزار نفر كشته 
ماه ) ۵(محكم و عزم راسخ محراب خان نيفتاد و مدت محاصره تا 

  .رسيد، و قشون مغولى از تسخير قندهار مأيوس شدند
شاه جهان كه وضعيت محاربه را مثل سابق ديد به شهزاده امر داد   

ردد، بدينصورت قشون شهزاده با گكه محاصرۀ قندهار را مانده و بر 
از پاى حصار قندهار برخاسته و )  هـ۱۰6۲(حالت بدى در اواخر ذيقعده 

  .(۳۱)به دربار هند رسيدند)  هـ۱۰6۳(در اوايل محرم 
  

  :اواخر عهد شاه جهان
بعد ازين شاه جهان از صفحات افغانستان بصوبۀ كابل و حدود   

شرقى آن قناعت ورزيد، و نتوانست كه بر قندهار قشون كشى كند و 
ماند و در طرف هاى شمالى قندهار همانطور بدست حكمران صفوى 

مملكت هم حكمرانان توران نفوذ داشتند، و در چند سال اخير بهادر 
خان افغان صوبه دار و حكمران باالستقالل كابل بود، تا كه در سال 

مشار اليه موقوف و عوض وى رستم )  هـ۱۰6۷(اخير سلطنت شاه جهان 
 شاه جهان در ماشته آمد، و چنانچه ظاهر استگخان به حكمرانى كابل 

ان در هند اغاز شد، گمريض و كشمكش شهزاد)  هـ۱۰6۷(هفتم ذيحجه 
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زيب حكمران دكن بر شهزاده داراشكوه وليعهد گو عاقبت شهزاده اورن
رديد، و بعد از محاربات زياد با برادران مركز شاهنشاهى هند گغالب 

را فتح كرد، و پدر خود شاه جهان را محبوس ساخت، و خود در غرۀ 
  .بر سرير شاهنشاهى جلوس كرد)  هـ۱۰6۸(يقعده ذ

شاه جهان كه پادشاه علم دوست و هنر پرورى بود، بعد از سلطنت   
سال و چهار ماه مدت هشت سال در حبس ماند، و شب دوشنبه ) ۳۱(
و آثار  (۳۲)ذشتگى از جهان گسال) ۷6(به عمر )  هـ۱۰۷6(رجب ) ۲۴(

ذاشت گدر جهان  عصر خود خوبى را در دنياى فن و تعمير و هنر از
افغانستان درين عصر از پيكارهاى جاه  اما )۱۳رجوع به منظر نمره (

يران تيمورى و صفوى روى آرامى را نديد و ميدان گطلبان و جهان
 اين و آن بود، و سران ملى و مردم آزادى دوست افغانستان تا كه گجن

و درين حيص ميتوانستند در دره ها و كوهسار هاى وطن متوارى بوده 
  .و بيص آزادى خويشتن را حفظ ميكردند
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  فصل ششم
  
  يرگ زيب عالمگمحى الدين اورن

  
در )  هـ۱۰۲۷(ذيقعده ) ۱۵( زيب پسر سوم شاه جهان در گاورن  

م بدنيا آمد و چنانچه گمقام دوحد احمدآباد هند از بطن ارجمند بانو بي
د را محبوس بتاريخ غرۀ ذيقعده پدر خو)  هـ۱۰6۸(ذشت در سال گ

ى بر تخت شاهنشاهى هند نشست، هر گساخته و خود بعمر چهل سال
ذشت گ زيب در هند به زد و خورد و محاربه گچند اوقات زيات اورن

رديد كه شاهنشاهى هند را زير يك مركز و گولى بعد از چندى مؤفق 
يك اداره بياورد، و تمام برادران و پدر خود را قربان شاهى خويش 

  .كرد
 زيب  بعد از سركوبى اقوام هند جنوبى و سكه هاى گناور  

ى در تمام هند تأسيس كند، گپنجاب و مرهته توانست سلطنت بزر
رديده، بتاريخ وطن ما گحوادثيكه در زمان شاهى وى در هند واقع 

، چون حدود شرقى مملكت و كابل داخل سلطنت وى بود ربطى ندارد
  ها روى داده ذيالً اشارت رفبنا بران درينجا به وقايعيكه درين ط

  :ميرود
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  :مامورين صوبۀ كابل 
)  هـ۱۰6۸( زيب در دهم ذيحجه گيكماه بعد از جلوس اورن  

مهابت خان صوبه دار كابل با اعزازات زيات نواخته شده و از كومكيان 
اين صوبه مغل خان و سعادت خان نيز ترفيع يافتند، و شمشير خان 

 بخشيان كابل و مير يعقوب گاق بيحاكم غزنين و رعايت خان و اسح
  .(۱)رديدگديوان آنجا بود و سعيد خان بفوجدارى بنير و نوښار مقرر 

نجعلى خان سه هزارى در سلك گ)  هـ۱۰6۷(در اواخر سال   
ماشته شد و بعد ازان امير گكومكيان و ديندار خان بفوجدارى نوښار 

ل خان و گو من و اهللا داد خان گخان صوبه دار كابل بوده و حسين بي
كامل خان از كومكيان آن صوبه به شمار ميرفتند، بعد از امير خان 

  .(۲)محمدامين بخشى و بعد ازو هم فدائى خان صوبه دار كابل بود
  

  : يوسفزى بقيادت باكو و مال چاالكحركت
ير و خشمناك گان خود شخص سختگذشتگ زيب نسبت به گاورن  

د در هند و با پدر و برادرانش منتقمى بود، همچنانكه با مخالفين خو
سختى كرد، در صفحات افغانستان نيز شدت زيادى را اختيار نمود، 
چنانچه ديديم در دورۀ شاهنشاهى مغول بارها قبايل افغانى بياد 

ذشتۀ خويش در سرحدات هند سر برداشتند، ولى از طرف گعظمت 
 و (۳)شاهنشاهى مغول در امور داخلى شان مداخله بعمل نيامد

 زيب خواست كه گاورن. سرداران ملى شان به حكمرانى مى پرداختند
                                                           

  .۱۹۵، ص ۱ عالمګير نامه، ج (۱)
  .۲ ج منتخب اللباب،. ۹6۴، ص ۲ عالمګير نامه، ج (۲)
  .۱۰۱۴، ص ۲ عالمګير نامه، ج (۳)
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اين وضع را از بين بردارد بنابران سرداران ملى براى حفظ آزادى داخلى 
  .خويش كوشيدند، و بر خالف اين پادشاه اعالن جهاد ملى را دادند

اولين حركتيكه در صفحات سرحدى غربى هند ديده شد، از طرف   
نانچه يكى از قواد ملى كه باكو نامداشت، به فتوا و يوسفزى ها بود، چ

دون گاب، و سلطان محمود هاز پيروان عبدالو(امداد مال چاالك 
باخشونت افغانى خود در مقابل ) (۴)آزاديخواهان معروف افغان

حكومت مغول استاد و با يك قوۀ پنج هزارى از اقوام يوسفزى بر قلعۀ 
رد، و بر متصرفات حكومت چهاچل پكهلى تاخت و آنرا بدست آو

زيب مير خان صوبه دار كابل را در سال گ زيب تعرض نمود، اورنگاورن
ماشت، و كامل خان فوجدار اتك هم گدر مقابل شان )  هـ۱۰۷۷(

رديد و قواى گهاى سخت و مدهشى واقع گبكمك وى برامد، جن
اوران گها تا چهل و پنجاه هزار رسيد و بسى از جنگافغان درين جن

زيب كه خونخوار ترين آنها آغر گشتند، مامورين اورنگن كشته طرفي
خان نامداشت، در انتقام جويى از شاهنشاه خود كم نبودند، در پشاور 

ها كله گو كابل كله منارهاى مقتولين افغان بپا ساخته و در يكى از جن
 زيب نيز گدو هزار نفر مقتول افغان را بدربار هند ارسال داشتند، اورن

ل قساوت امر داد كه ازان در مركز شاهنشاهى هند كله منارى را در كما
زيب نتيجه نداد و قواى ملى گ ولى اين عمليات حربى اورن(۵)بسازند

 در مقابل حكومت مغول مقاومت نمود، افغان زياد تر از انچه ميكردند
محمدامين (رديد و يكى از معتمدين خود گبنا بران شاه مجبور 

                                                           
  . شرح حال شان مفصالً در مبحث نهضت هاى ملى درين كتاب خوانده شود(۴)
  .۱۰۳۹، ص ۲عالمګير نامه، ج . ۱، جزو ۲ منتخب اللباب، ج (۵)
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ماشت و در گار الهور بود، به حكمرانى كابل را كه صوبه د) بخشى
او را بمقابل قواى ملى افغان ارسال )  هـ۱۰۷۷(وسط ذيقعده 

، ولى اين شخص هم از عهدۀ كار نبرآمد، و بعد از كمى )6(داشت
زيب پسر خود شهزاده محمداعظم را با بسى از سرداران لشكر و گاورن

سه شنبه چهارم ربيع بيست هزار سوار بكابل فرستاد و اين قوا روز 
  .شتندگبا شهزاده محمداعظم از حضور شاه مرخص )  هـ۱۰۷۸(االول 

  
  :ر، و نهضت ايمل خان و خوشحال خانزيب به پشاوگآمدن اورن

طوريكه پيشتر اشارت رفت قبايل افغانى در كوهسار پښتونخوا   
در عصر مغول تشكيالت ملى داشته و مشران ملى دران نواحى 

زيب گچون اورن. د و در امور داخلى خود آزاد بودندحكمرانى ميكردن
خواست اين بساط را در نوردد، محمدامين خان صوبه دار كابل و 

ايمل )  هـ۱۰۷۹(ماشت، ولى در حدود گشهزاده محمداعظم را بدينكار 
خان يكى از سرداران معروف افغان كه بقول خافى خان مؤرخ در 

سكه ميزده ) ايمل شاه(بنام ت شاهى داشته  وكوهسار پښتونخوا مرتب
 بر محمدامين خان صوبه دار كابل تاخت هاى سخت نمود و (۷)است

ير كرد، كه ازانجمله گتمام قواى مغول را منتشر ساخته و يا زنده دست
خود محمدامين خان به مشكل جان بسالمت برد و عدۀ كثيرى از اوالد 

ى مغول و عائله صوبه دار بدست ايمل خان اسير ماندند و قوا
عالوه بران راد مرد . ذرندگناى خيبر بسوى كابل بگنتوانستند از تن

                                                           
  .۲۳۰، ص ۲منتخب اللباب، ج . ۱۰۴۵، ص ۲ عالمګير نامه، ج )6(

  .۲۳۳، جزو اول، ص ۲ منتخب اللباب، ج (۷)
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 و نابغه شمشير و قلم افغان خوشحال خټك  نيز درين اواخر از گبزر
زيب در هند نجات يافته و خود را بسرزمين خټك رسانيد، گزندان اورن

اين راد مرد مشهور نيز بر خالف استعمار طلبى مغول قد علم كرد، تا 
رديد و با تمام قواى شاهنشاهى خود گزيب مجبور گه اخيراً خود  اورنك

  .بسوى پشاور آمد
زيب يكى از خونخوار ترين سرداران لشكرى خود آغرخان گاورن  

را هم از دكن خواست  و در وقتيكه موكب وى در حسن ابدال رسيده 
بود، آغر خان هم بحضور شاه پيوست، و على الفور بمقابل قواى افغان 

هاى خونينى گقبايل مهمند با آغر خان جن)  هـ۱۰۸۰(بر آمد، در سال 
 و فدائى خان صوبه دار كابل ند و در موضع على مسجد آغر خاننمود

آنهم عبور با تمام قواى شاهنشاهى بر سر افغانان تاختند ولى با وجود 
ۀ خيبر متعذر گ حضور شاه مقرر شده بود از تنصوبه دار كابل كه نو از

شته و براه بازارك و سه چوبه گتا كه همه قواى مغول يكجا شت، گ
كنان صوبه دار را از پشاور بجالل آباد رسانيدند، و بعد ازانكه  گجن

آغر خان پس به پشاور ميرفت بار ها مورد تاخت و تاز قواى دالور 
  .(۸)رديدگافغان 
زيب مدت سه سال در حسن ابدال توقف ورزيد، و اخيراً با گاورن  
ان حيله و مصرف پول زيات توانست كه خوشحال خان راد مرد هزار

دالور افغان را بسبب تقويۀ نفاق داخلى قبايل ناكام سازد، ولى با آنهم 
ترين و آهنين گزيب با همه قواى شاهنشاهى خود كه بزرگاورن

شاهنشاهان مغول شمرده ميشد نتوانست روح آزاد قبايل كوهسار 
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هاى وى را در گل خوشحال خان و جنافغان را بكشد، و ما شرح حا
  .مبحث نهضت هاى ملى خواهيم نوشت

زيب در حسن ابدال بود و شهزاده محمداعظم گمدت سه سال اورن  
در كابل توقف ورزيد، و سرداران قشون مغول به زد و خورد باقبايل 

زيب از حسن ابدال گاورن)  هـ۱۰۸۱(افغانى پرداختند، بعد از سه سال در 
 و امير خان ولد خليل اهللا خان را عوض فدائى خان بصوبه به دهلى رفت

ر سرداران لشكرى را هم بكمك وى گماشت و آغرخان و ديگدارى كابل 
  .(۹)نامزد كرد و شهزاده محمداعظم بامر پدر از كابل به الهور رفت

  
  : لغمانگجن

ان وى از گماشتگزيب امير و آغر گبعد از مراجعت و ناكامى اورن  
اور رسيده و بدفع حمالت قبايل افغانى پرداختند، و قلعۀ كابل به پش

آغرآباد را براى دفع حركات شان تعمير كردند، درينوقت باز ايمل خان 
مشهور با قواى خود باتفاق سرداران ملى در لغمان فراهم آمده با آغرخان و 

 شديدى كردند و اين نبرد يكى از مدهش ترين گقواى مغول جن
  .(۱۰)فحات شرقى افغانستان در عصر مغول روى دادهاست، كه در صگجن

                                                           
  .۲ منتخب اللباب، ج (۹)

، اين چند ۲و منتخب اللباب ج ) تاريخ منظوم جنګهاى آغر با افغانان( آغر نامه (۱۰)
  :بيت در وصف اين جنګ از آغرنامه نوشته شد 

  افاغين زهر سو بر انګيت سر
  زحد اتك تا حد قندهار
  همه جمع ګشتند بهر مصاف

   ګشته از بهر كينمسلح همه
  بهم كرد زان ګونه جنګ و جدل

  

  همه بسته بر خون آغر كمر  
  پديد امده لشكر بى شمار
  تو لشكر مګو بلكه يك كوه قاف
  رسيدند بر حد لمغان زمين
  كه درياى لمغان بخون شد بدل
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 آغر خان چندين سال در كابل ماند و اخيراً از تصادم باقبايل  
ۀ كابل قناعت كرد و اين شخص افغانى دست كشيد، و تنها به صوب

زيب ميرفت گوقتيكه از كابل بدربار اورن)  هـ۱۱۰۲(خونخوار در سال 
 كشته نز طرف آزادى خواهان افغادر راه به كيفر كردار خود رسيده و ا

  .(۱۱)رديد و بدار مكافات فرستاده شدگ
  

  :ير و وقايع اواخر وفاتشگوفات عالم
زيب مقاومت افغانها را گذشت اورنگبعد از وقايعيكه شرح آن   

خيلى آهنين ديد از صفحات پښتونخوا صرف بكابل و پشاور قناعت 
  .ورزيد، و بعد ازان با قبايل افغانى نياويخت

ير وقايع قابل ذكرى درين صفحات گبنا بران در اواخر دورۀ عالم  
روى نداد، از خالل اوراق تاريخ بدست مى آيد كه شهزاده معظم 

يرى در كابل و پشاور بود، و منعم خان و گبهادرشاه از اواخر عهد عالم
ير روز گفتح اهللا خان از مامورين كابل بشمار مى آمدند، چون عالم

ى بعد از سلطنت پنجاه گبعمر نود سال) هـ۱۱۱۸(عده ذيق) ۲۸(جمعه 
ان اختالف بوقوع گر هند از دنيا رفت، بين شهزادگسال در احمد ن

ر گشهزاده محمد اعظم در احمد ن)  هـ۱۱۱۸(، و در دهم ذيحجه پيوست
ظم از صوبه  معگر شهزادۀ بزرگبر تخت شاهى نشست، و از طرف دي

در الهور علم شاهى افراشت، و ) هـ ۱۱۱۹(كابل كوچيده و در سلخ محرم 
  .(۱۲)ى كه به دهولپور رخ داد كشتگبرادرش محمداعظم را در جن

                                                           
  .۲ منتخب اللباب، ج (۱۱)
  .۲ منتخب اللباب، ج (۱۲)



﴾147﴿ 

ى مشغول بودند و گيرى بخانه جنگان عالمگدر اوقاتيكه شهزاد  
ان سابق گماشتگر مدت كمى بر تخت شاهى نشستند، گيكى بعد دي

تا سلطنت مغولى در كابل و پشاور حكمرانى ميكردند، و اين حالت 
  .آمدن نادرشاه افشار و فتح كابل دوام كرد، كه شرح آن خواهد آمد

زيب در صفحات گعلى اى حال اقتدار سلطنت مغولى بعد از اورن  
 كه تمام هند را با قوت زيات گرديد و اين پادشاه بزرگافغانستان كم 

تسخير كرد سجيۀ عجيبى داشت، حيات شخصى وى خيلى درست و 
 ديانت دلچسپى خوبى داشت، و باعمال اسالمى قناعت كارانه بود، با

، ولى اعمال اجتماعى وى سخت قساوت آميز بود، (۱۳)خيلى مقيد بود
و با پدر و برادران خود رويۀ را نمود، كه هيچ انسان رحمدل را نشايد، 
عالوه بر ان خيلى خونريز بوده و مخصوصاً با ملت افغان به قساوت و 

خون بسيارى را درين صفحات ريخت، خونخوارى زيادى پيش آمد، و 
بنا برآن دروۀ وى براى ما تاريك ترين دوره ها بشمار رفت، و تاريخ 
افغانستان او را به قضاوت ملى و وقايع خونينى كه در شاهى وى روى 
. داد پادشاه خونخوار مى شناسد، و دشمن ملى افغان بقلم مى دهد

  )۱۴رجوع به منظر نمره (

                                                           
  :عر به وى منسوبست  عالمګير شخص عالمى بود، اين ش(۱۳)

   پژمرده ګلى بر سر آتش ديدم–ديروز پى ګالب ميګرديدم 
   ګفتا كه درين باغ دمى خنديدم-ګفتم كه چه كرده كه مى سوزندت؟ 

  )تذكره حسينى(                
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  فصل هفتم
  

  ه و انتقادنتيج
  

  :استيصال شاهى مغل و تاخت نادرشاه
ذشت و بعد ازو شاه عالم گدر )  هـ۱۱۲۴(معظم بهادرشاه در محرم   

و جهاندار شاه و فرخ سير و رفيع الدرجات و رفيع الدوله بنوبۀ خود 
بر تخت دهلى )  هـ۱۱۳۰(حكمرانى كردند، تا كه محمدشاه در ذيقعده 

اصر خان به حكمرانى صوبۀ كابل و نشست، و در عصر اين پادشاه ن
پشاور مقرر بود، و باقرخان حكمرانى غزنى داشت، و مقر حد فاصل 

نين نمود و باقرخان حكمرانى هوتكى قندهار و سلطنت مغوليه بر غز
بتصرف قواى )  هـ۱۱۵۱(صفر ) ۲۲(ريخت و اين شهر در گحاكم غزنى 

ت، و شرزه خان پسر نادر آمد، و سوم ربيع االول از غزنين بر كابل تاخ
ناصر خان و رحيم داد خان كه از طرف ناصرخان  حكمران مغوليه دهلى 

هزار ) ۲۰(بحفظ كابل مامور بودند، حصار كابل را محكم كرده و بقوۀ 
ربيع االول كابل را فتح ) ۱۲( پرداختند، ولى قواى نادر در گنفر بجن

)  هـ۱۱۵۱(دند كرده بتاريخ سوم جمادى االخرى جالل آباد را نيز كشو
ناصرخان حكمران كابل كه در پشاور بود، بمقابل نادرشاه عسكر 



﴾149﴿ 

 و (۱)ى بدست لشكر نادرشاه افشار اسير افتادگآراست، و بعد از جن
باينصورت تمام افغانستان بوسيلۀ قواى نادر مفتوح و از تصرف 

انى هند بعد گورگشاهان مغوليۀ هند برآمد و بساط سلطنت پادشاهان 
سال كه بابر تأسيس كرده بود در عهد محمدشاه از ) ۲۴۰(ر از مرو

)  هـ۹۱۰(افغانستان برچيده شد، و باينطور سالطين بابرى هند از سال 
بر صفحات شرقى و چندى هم بر حدود شمالى و )  هـ۱۱۵۱(تا اوايل 

غربى افغانستان سلطنت كردند، درين مدت سلطه دولتهاى تيموريان 
شاهان اوزبكيه ماوراء النهر بر افغانستان دهلى و صفويان پارس و 

يچ صورتى  هيك نوع تصرف اجبارى اجنبى بوده و مليون افغانستان به
از صور بدان تسليم نشدند و مقاومت هاى مردانۀ ملى ما در مدت دو 
صد سال با تيموريان دهلى و صفويان پارس ادامه يافت، كه نمونۀ بارز 

مى آيد، تا كه باالخره دولت هويت ملى و تشخيص افغانى بشمار 
هوتكى و بعد ازان دولت ابدالى در قندهار بوجود آمد و به حفظ كيان 

  .رديدندگملى موفق 
  

  :نتيجه و انتقاد
انى هاى بابرى هند در افغانستان بهترين گورگدورۀ شاهنشاهى   

مظهر آزادى خواهى و حريت پسندى ملت افغان بشمار ميرود، زيرا 
ر دراز بين كوهسار خود آزاد بوده و به امور داخلى ملت افغان در عصو

و حيات ملى آنها كسى دخلى نداشت و روساى ملى در بين عشائر 

                                                           
تاريخ نظامى . ۲۱۵ – ۲۰۷ جهان كشاى نادرى، نادر نامه منظوم، نسخه قلمى، ص (۱)

  .۲ايران، ج 
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خويش متحدانه سمت فروماندهى داشتند، ولى بابر چون از 
افغانستان بهند مى رفت، و شاهنشاهى خويش را در آن سواد اعظم 

 را نيز از بين بر اساس مى نهاد خواست كه آزادى داخلى ملت پښتون
دارد، و اين ملت آزاد كوهسار را مسخر سازد، بنا بران چندين بار با 
قبايل پښتون در اويخت و از همان محاربات آزاديخواهى ملى اين 
جامعۀ سلحشور و دالور تا اواخر دروۀ مغول مدت دو نيم قرن دوام 

 و صفويان منتهاى قدرت عسكرى خود را ولكرد، و پادشاهان  مغ
  .درين كوهسار بخرچ دادند

مخفى نماند كه ملت افغان درينوقت به كوهسار خود قناعت   
زيده و دست اجنبى را بران مسلط نمى خواستند، ولى چون شاهان رو

مغول و صفويان مى خواستند كه آن را نيز مستعمرۀ خويش سازند، بنا 
 دست بران افراد ملت دالور هم مدت دونيم قرن در ميدان ايستادند، و

اقتدار اجنبى را كوتاه كرده رفتند كه دفاع هاى مردانۀ اين ملت شيردل 
را در مقابل پادشاهان اقتدار طلب مغول در شرح حال شاهان و نيز در 

  .مبحث حركات ملى شرح داده ايم
كه پادشاهان مغول در نتيجۀ رويۀ : فت گاين را هم بايد علناً   

ف افغانها بنظر نفرت و استكراه عنودانۀ كه با اين ملت نمودند از طر
ذار گديده شدند، و همواره روح ملى افغان از تركتازى ها و مظالم جان

مثالً در ادبيات ملى ميخوانيم شعراء و ادباء كه . مغول شكوه داشت
ار را آشكارا ساخته، و گلسان ملت اند همواره مظالم اين تودۀ ستم

ند، حتى درين دوره در نفرت خود را در لف اشعار خود ظاهر كرده ا
كه نزد افغانها مطابق به عنعنات ملى ) پښتونواله(مقابل كلمۀ مليت 
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ما مجموعۀ اوصاف و كردار نيك انسانى است، مغلواله يعنى 
مغوليت مجموعۀ ظلم و قساوت و اخالق ناپسنديده و خونخوارى و 

را همواره مرادف ظلم ) مغل(ادب ملى ما نام . وحشت شمرده شده است
ى و خرابى و ويرانى و اندوه و كلفت بقلم داده و روح ملى را  تاريكو

  .ازين كلمۀ تاريك و مظلم منضجر نشان داده است
وقتى ما در ادب ملى پښتون سير كنيم، به بسى ازينچنين مثالها   

بر ميخوريم مثالً خوشحال خان قايد معروف افغان در وصاياى آخرين 
  :فت گخود 
رد گازيد، كه سايۀ مغول بر خاكم نيفتد، و مرا در جائى دفن س"  

  ".سم ستوران مغول را بدانجا راهى نباشد
ا حزن و اندوه التزام شوخېل شاعر ملى ما مغول را چنين بحميد ما  

  :ميدهد
  پر تمام جهان قراره قراري ده
  پر حميد د غم مغل راوخاته

  :ر نيز مغلواله را چنين قدح مى نمايد گدر جاى دي  
  سم مغلواله د رقيب ستايو به نه 

  په رشتيا كه زېږولى پښتنې وم
اين نفرت و استكراه از مغول و مغوليت در حقيقت از تاخت و تاز   

رفته بود، گيز و تيمور در خون و روح ملت افغان جاى گوحشيانۀ چن
  :فته است گ گ اكبر زمينداورى معاصر تيمورلنمثالً

  ومــــسي په اور وســمر هـــولو تـــد مغ
  چي به هېر په دې ماتم زمينداور كړم
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تاخت و تاز قساوت كارانۀ بابر و اخالفش در كوهسار   
پښتونخوا، طوريكه روحيۀ نفرت را از انها در بين ملت افغان تقويت 

هدارى كوهسار را نيز گداد، همان قسم روح ازادى خواهى و عزم ن
 با دل تحكيم و استوارى بخشود و مغولها تا كه بودند نتوانستند

  .خوشى برين صفحات حكمرانى كنند
انى هند بال شك در هند از ناحيه علم و صنعت گورگشاهنشاهان   

فتى را بعمرانات و گو هنر و ارت خدمتهاى كردند، و پول هاى هن
بوجود آوردن شهكارهاى صنعت و ادب صرف نمودند، ولى اين 

 دورۀ مغول ى شان در وطن ما اثرى نكرد و درهمدنيت پرورى و هنر خوا
  . و ستيز چيزى را نمى بينيمگدرين سرزمين جز خون و خشم جن

بنا بران نويسندۀ تاريخ ملى افغان حق دارد كه بحكم اين قضايا   
انى دهلى را كايوس هاى ظلم و وحشت و خونخوارى گورگشاهنشاهان 

در افغانستان بشناسند، و دورۀ آنها را از نقطۀ نظر مليت و منافع ملى 
  .و ناميمون و هولناك بقلم دهدتاريك 

ان بابرى را نوشته، و گاكنون تابلوى مفصل پادشاهان و شاهزاد  
در مقابل هر يك سنوات هجرى قمرى نشان داده مى شود، درين تابلو 

سال قتل را معنى ميدهد، و پيش ) ق(سنۀ جلوس، ) ج(سنه وفات، ) و(
اشته گلوس ناز نامهاى كسانيكه بشاهى رسيده اند اعداد بترتيب ج

 .(۲)شده است

                                                           
 و مجمع السالطين و زينت الزمان و غيره ۵۰۷ول اسالميه ص  اين تابلو از د(۲)

  .اقتباس شده
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  باب دوم
  
  

  فصل اول
  

  نهضت هاى ملى رجال مشهور افغان در دورۀ مغوليۀ هند
  

  فصل دوم
  

  تشكيالت ملى و عسكرى مغولى هاى هند در افغانستان
  

  فصل سوم
  

  عمرانات دورۀ شاهان مغوليۀ هند در افغانستان
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  فصل اول
  

  رۀ مغوليۀ هندنهضت هاى ملى رجال مشهور پښتون در دو
  

شاهنشاهى پښتون در هند بآمدن بابر و تسلط اوالدش در هند   
روى بزوال نهاد و نخست سلطنت لوديان در هند سقوط كرد و بعد ازان 
سلطنت سوريان بعروج رسيد و با فتوحات همايون و غيره از بين رفت 
ولى از بدو تأسيس شاهنشاهى مغول تا اواخر آن كه ستارۀ شاهنشاهى 

تكى و بعد ازان سدوزى بجلوس اعليحضرت احمدشاه بابا از افق هو
سال روح ملى پښتون نمرد و افغانها ) ۲۵۰(قندهار مى تابيد، در مدت 

سلطنت مغولى را يك قوۀ قاهره اجنبى پنداشتند، و بارها در مقابل 
قواى مغول چه در كوهسار پښتونخوا و چه در صفحات هند قيام هاى 

ين نهضت هاى ملى باوجود قوت و شوكت مردانه نمودند و ا
شاهنشاهان مغول دوام كرد و خونخوارترين بازوهاى مغول نتوانست 

  .روح ملى پښتون را بكشد
اقدامات نهضت ها و جنبش هاى ملى رجال پښتون در دورۀ مغول   

جزو مهم تاريخ ملى ماست، و هر چند مؤرخين اين دوره آنرا بصورت 
 آنها بسبب بستگى با دربار مغول حركات مستقل ننگاشته اند و اغلب

ملى رجال استقالل طلب افغان را بصورت بدهم نوشته اند، ولى در 
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خالل اوراق تاريخ با بسى از وقايع مهمه بر ميخوريم كه در تاريخ ملى 
ما بايد فراموش نشود و رجاليكه در حركات و نهضتهاى ملى دست 

سلطۀ شاهنشاهى مقتدر مغول داشته اند و مدتها مرز و بوم خود را از 
آزاد نگهداشته و يا بعشق استقالل خواهى مرده اند احياى نام شان 
جزو وطن ملى ماست، بنا برآن درين كتاب الزم ديده شد كه به مهمترين 
وقايع مذكوره بصورت يك فصل مستقل اشارت رود، و از خالل 

  .اوراق پراگندۀ تاريخ يكجا ثبت و محفوظ گردد
اند كه تمام اين حركات و قيامهاييكه  ما بشرح آن مى پوشيده نم  

پردازيم، به صفحات افغانستان تعلق دارد ولى آنچه در سواد هند 
بمقابل سلطنت مغول از اقوام افغانى سر زده تفصل آن تعلق دارد به 
احوال شاهنشاهان افغانى در هند و مبحث لوديان و سوريان و ديگر 

  .خاندانهاى افغانى
  

  :بل بابر در مقا
در تاريخ دورۀ مغوليه بابر اولين شخص است كه با قيام هاى   

آزاديخواهى ملت افغان مصادف آمد، و افغانهاى آزاد و حريت دوست 
باوى جنگهايى نمودند كه جزو مهم تاريخ زندگانى اين مؤسس 

  .امپراطورى شمرده مى شود
را وقتيكه بابر از فرغانه بصفحات افغانستان رسيد و كابل   

بتصرف خود آورد اين شخص داعيه طلب ميخواست كه هند را بدست 
سفر اولين خود را بهند آغاز نهاد، ولى )  هـ۹۲۵(آورد بنا برآن در سال 

پيش ازين سفر چون قبايل آزادى خواه پښتون در صفحات خيبر و 
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پشاور و غزنى از آمال اين شخص مستملكات طلب آگاهى يافتند، وى 
قبايل غلجى )  هـ۹۱۳(يدند، بابر هم نخست در سال را بنظر خوبى ند

پښتون را كه در مقابل عمليات خود سد آهنين مى پنداشت تاخت 
نمود، و بقول فرشته صد هزار گوسفند و ديگر چيزها را ازيشان بتاراج 

با اقوام مهمند در اطراف كوهسار )  هـ۹۱۴(، و يك سال بعد (۱)برد
 نمى خواستند آزادى شان پامال اجانب خيبر جنگ كرد و آن قبايل را كه

  .(۲)گردد مالش داد
عالوه برين قبايل پښتون همواره مقر و پناه گاه كسانيكه از چنگ   

بابر گريخته و به آنها پناه مى برد مى بودند، و از عنعنات محكم ملى 
افغانى است كه پناهنده را بسر و جان نگهدارند، و اگر جان خود هم 

بنابران كسانيكه در . د پناهنده را بدست دشمن ندهنددرين راه بسپارن
صفحات افغانستان از دست بابر مى گريختند همواره باين قبايل دالور 
و با ناموس كه به عنعنات مليۀ خود سخت استوارى داشتند پناه برده و 

ازين روست كه بابر پيش . آغوش پاك شانرا مورد التجا قرار ميدادند
و انقياد شان پرداخت و چنانچه پيش از سفر اولين از سفر هند به دفع 

بابر سلطان ناصر ميرزا يكى از برادرن خود را كه )  هـ۹۲۵(هند 
حكومت غزنين داشت برا ى مقابلت و سركوبى اين قبايل گماشت و در 
جنگهاى سختى كه با هم نمودند از قبايل يوسفزى بكمال قساوت سه 

ن زن و مرد بسيار را اسير كرد و اين هزار نفر را مقتول و بقول خافى خا
  .(۳)واليت را بتصرف آورده و بخواجه كالن سپرد

                                                           
  .۱۹۹ فرشته، ص (۱)
  .۱۹۹ فرشته، ص (۲)
  .۴۵، ص ۱ منتخب اللباب، ج (۳)



﴾158﴿ 

درينوقت شاه منصور ولد ملك سليمان قوم يوسفزى و سلطان   
اويس سواتى مرزبانان بزرگ آن صفحات بودند بابر چون نتوانست بقوه 
و جنجگوئى جنبش هاى ملى قبايل پښتون را فرو نشاند و آتش آزادى 

اهى را در سينه هاى شان خاموش گرداند بنابران درين زمينه خو
 و طوريكه پيشتر در (۴)سياست سبكتگين مشهور را تعقيب نموده

حوادث حياتش گذشت با پښتونهاى غيور خويشى نموده و بهمين 
سبب توانست فى الجمله گريبان خود را از چنگ يوسفزى برهاند و هم 

 محمود غزنوى كامياب گرديد، بابر در هند به ياورى آنها مثل سلطان
 و �بعد ازين جنگها دختر شاه منصور مرزبان بزرگ يوسفزى را خواست

بعد ازانكه موفق به عنعنات مليه خويش افغانها گرديد تا كه يك 
  .اندازه مقابله آنها فراغ يافت

  
  روشانى ها و جنگهاى شان در دورۀ گورگانيها

  
  :بايزيد  روشن 

يار مهم كه در عصر بابر واقع گرديد، نهضت يكى از حركات بس  
فرقۀ روشانى هاست، كه از نقطۀ نظر مليت هم وقعى داشته و از ناحيۀ 

  .ديانت و فلسفه هم مهم است
طوريكه پيشتر گفته شد، شاهنشاهى چندين قرن افغانى در هند   

                                                           
 طبع اروپا، راجع به محمود زاولى مى ۳۹۵ حمداهللا مستوفى در تاريخ ګزيده، ص (۴)

  ).ب زاولى خوانندمادرش دختر رئيس زاول بود، و اورا بدين سب(نويسد كه 
  .۱، اكبرنامه، ج ۱۸۱ حيات افغانى، ص �
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بفتوحات بابر و احفادش سقوط كرد، ملت پښتون كه به تقاضاى فطرت 
ت ارجمند خويش سالها بادار و حكمران بود، نتوانست بلند و جذبا

يوغ غالمى را بر گردن نهد، بنا بران از هر طرف برخاسته و براى حفظ 
شئون ملى شمشير كشيدند، دربين اين دسته هاى آزادى خواهان 
كسانى نيز بودند كه از ناحيۀ تحريك روحى و دينى جذبات استقالل 

  .طلبانۀ ملت را بر انگيختند
  
  :لسفۀ حركت روشانى ها ف

چنانچه معلوم است بعد از تسلط مغول بر ملل آسيا دورۀ نوى   
آمد، كه وقايع ناگوار و اوضاع ناهنجار عصر روحيات زنده و بيدار 
مردم را فشرد و يكنوع ميل وخواهش معنوى بطرف انزوا و جنبۀ منفى 
حيات پيدا گرديد، اين حركت در تمام عالم اسالم ديده شد و 

خصوصاً سرزمين ايران و هند محل پرورش اين گونه تفكر گرديد، م
درينجا فلسفۀ پيدايش اين حركت و مبادى آن و منابعى كه ازان آب 
خورده مورد بحث ما نيست فقط همين قدر بايستى گفت كه در عصر 
بابر از يكطرف خاندان صفوى ايران اين فكر را پرورش دادند و ارباب 

 رسمى دربار اكثر شاهان ايران بودند و در تصوف و صوفيان اعضاى
هند هم اين گونه تفكر پرورش خوبى يافت، و مردم به آن ميل زيادى 

  .پيدا كردند
در صفحات كوهسار پښتون خوا كه محل پرورش قبايل سلحشور   

و جنگجويى است نيز از طرف برخى از مبلغين افكار تصوف بميان آمد 
فت، چنانچه سيد على قندوزى و ذهنيات عامه را تحت تأثير گر
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در اراضى سوات و باجور و تمام كوهسار ) مشهور به پير بابا(
پښتونخوا نفوذ و قدرت تامى يافت، و اين شخص كه تبعۀ زيادى 

  .(۵)در گذشت)  هـ۹۹۱(داشت در سال 
چون اين گونه تفكر و ذهنيت تصوف مدار امور گشت، مفكرين   

زين راه قوم را جمع كرده، و به پښتون بخيال افتادند كه بايستى ا
مقاصد بزرگ ملى استعمال كنند، و تحت رايت حركت دينى، آنها را بر 

  .)6(خالف حكومت اجنبى بجنگاند
همان بود كه باين فكر و عقيده يكى از نوابغ فكر و ادب و حرب   

پښتون بميان آمد و مؤسس نهضت مهم و مسلك روشانى در كوهسار 
  .افغانستان گرديد

پير (ن شخص بايزيد بن عبداهللا نامداشت، كه طر فداران او را اي  
و مخالفين پير تاريك گفته اند، پدرش اصالً قندهارى و قوماً ) روښان

  .(۷)اورمړ بوده، كه بعد از ان در كانى كرم سكونت ورزيده است
بايزيد بهرۀ از علم داشت و از مال سليمان كالنجرى و مال پاينده   

 و از يكى از خويشاوندان خود خواجه اسماعيل تحصيل علوم كرده
استفاده روحانى كرد، و در سفرهاى هند و تركستان و سمرقند در 
فسلفۀ مذاهب مطالعاتى نمود و شخص فيلسوف و عالمى بار آمد و 
مسلك نوى را كه در آن افكار متصوفين افراطى داخل است بميان 

                                                           
  .۱۳۳ تذكرة االبرار و االشرار، ص (۵)

 اخوند دروېزه در تذكرة االبرار و االشرار خود نامهاى بسى از رجال روحانى ولى )6(
  .آزادى طلبان را درين دوره مى برد

  .۲۴۷ مخزن اسالم، پښتو نسخه قلمى، و دبستان مذاهب، ص (۷)
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  .(۸)كشيده و بتبليغ آن پرداخت
 در (۹)حيات داشت)  هـ۱۰۸۱ تا ۱۰۲۰(مذاهب كه از مؤلف دبستان   

كتاب خود شرح مستوفائى راجع به پير روشن نگارش داده وى از كتاب 
حالنامه كه بقلم خود روښان و يكى از اتباع اوست اقتباس ميكند و 
گويد كه خلف شيخ عبداهللا است، و بشيخ سراج الدين انصارى به هفت 

 لودى افغان در شهر جلندر پنجاب پشت ميرسد كه در اواخر حكومت
 بنت محمدامين (۱۰)متولد گشت و مادرش بنين)  هـ۹۳۲(بسال 

نامداشت و او را تصانيف بسيار است، از عربى و پارسى و افغانى، 
مقصود المومنين به عربى است، و كتاب دارد خيرالبيان نام و آن به 

وال خود را باز چهار زبان گفته و حال نامه كتاب دارد كه در آنجا اح
نامه نگار از ميرزا شاه محمد مخاطب بغزنين خان شنيده كه ... گذارده 

قوى شد و مذهب او روائى يافت و قبر )  هـ۹۴۹(گفت ميا روشان در 
 ولى اخوند دروېزه آنرا (۱۱)بايزيد در پته پور است از كوهستان افغانان

  .در اشنغر مى پندارد
سوف و زاهدى بود، كه نبض ملى بايزيد مرد شاعر و اديب و فيل  

وى بادب پښتو خدمت جاويدى كرد و سبك . پښتون را مى شناخت
مشهوريكه بنام وى ياد ميشود در شعر پښتو آفريد و كتاب مشهور 
خود خيرالبيان را به چهار زبان نوشت و براى زبان پښتو رسم الخطى را 

                                                           
  . مخزن و تذكرة االبرار اخوند دروېزه(۸)
  .۹، ص ۵ مجلۀ كاوه، طبع برلين، ج (۹)

  .بهبين يا بيبن : ۲۴۳، ص ۲ بقول مآثراالمراء، ج (۱۰)
  .۲۵۱ دبستان مذاهب، ص (۱۱)
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عالم تصوف  بايزيد داراى افكار پختۀ فلسفى بود و در (۱۲)وضع كرد
دست قوى داشت و بقول صمصام الدوله كتاب خيرالبيان وى نسخه 

، چون (۱۳)ايست منتخب از اقوال اكابر سلف بر اثبات وحدت وجود
درينجا شرح مآثر فلسفى و مذهبى و مسلكى وى مورد بحث ما نيست 
بهمين قدر معرفى كوتاه كفايت رفت، حاالً ميرويم به اعمال و كار نامه 

  . و ملى وى و احفادشهاى حربى
بدانكه بايزيد اساس مسلك خود را بر اصول اجتماعى و سياسى   

نهاده و پيروانش از خود خزينه ئى داشتند و از امواليكه گرد مى آمد 
خمس آنرا در بيت المال نهادى و چون حاجت شدى براهل استحقاق 
قسمت كردى، و پيش از خروج خود در كابل نزد ميرزا محمد حكيم 

ت و در آنجا مسلك خود را تبليغ كرد و با دانشمندان مناظره نمود، رف
، بعد ازين (۱۴)ميرزا محمدحكيم وى را با اعزاز زياد مرخص داشت

بايزيد رسالۀ فخر الطالبين را بنام ميرزا سليمان حكمران بدخشان و 
صراط التوحيد را بفارسى خطاب بتمام شاهان معاصر نگاشته و براى 

، بايزيد راد مرد سياسى (۱۵) مرام خويش بايشان فرستادتبليغ مسلك و
و دانشورى بود، بعد ازانكه از راه روحانيت اغلب قبايل كوهسار 
پښتون را به خود جلب و پيرو ساحت برخالف تسلط ظالمانۀ مغول علناً 
اعالن جهاد ملى را نمود و به پيروان خود تلقين فرمود كه از مغالن 

 بلكه آميزش با آنها را مورد سرزنش و مقدمۀ دورى و اجتناب جويند،
                                                           

  .۳ ديوان قلمى دولت شاګرد بايزيد مخطوطه قديم كتب خانۀ پښتو ټولنه، ص (۱۲)
  .۲۴۳، ص ۲ مآثراالمراء، ج (۱۳)
  .۲۱۵ دبستان مذاهب، ص (۱۴)
  .، به حوالۀ حالنامه۱ دائرة المعارف اسالمى، ج (۱۵)
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هالك و اضمحالل قرار داد، درين باره نويسندۀ دبستان قصۀ شگفت 
انگيزى را مى نويسد، كه مى توانيم ازان  شدت مخالفت پير روشن را 

  .به استعمارطلبان مغول قياس كنيم
بعد ازانكه عبدالقادر كواسه بايزيد به قواى شاه جهان تسليم   

  :يد درين حالت نويسندۀ كتاب دبستان مذاهب چنين مى نگارد گرد
نامه نگار از سلطان ذوالقدر كه اكنون مخاطب به ذوالفقار "  

خانست شنيد كه گفت چون بفرمان سعيد خان بخواندن عبدالقادر رفتم 
  :يكى از افغانان پير بعد از چشيدن حلوا برخاست و گفت 

وار تو تا اين زمان قدم مغول بزرگ... از زمان ! اې عبدالقادر   
اينجا نرسيده است، اين مرديكه آمده مى خواهد ترا بجامۀ سرخ و زرد 
و اطعمۀ چرب و شيرين كه رغبت بدان دين اصحاب بطن و نفرت ازان 
ائين درويشان است بفريبد، صالح درين است كه اورا بكشم تا ديگر از 

 بى عالئى كه دختر هراس بدانجا نيايد، اما عبدالقادر و مادرش بى
ميا جالل الدين است راضى نشدند، روزيكه عبدالقادر داخل اردوى 
سعيد خان ميشد از آواز نقاره و كرناى اسپ او مى ترسيد و از ميان بر 
مردم كنار ميرفت، افغانى با او گفت آنچه حضرت ميا روشن فرموده 

د، است اسپ بجا مى آورد و شما نه، خمار اين مستى خواهيد كشي
از مغالن دورى "عبدالقادر پرسيد ميان چه فرموده است؟ افغان گفت 

  .6۱و اجتناب
و همچنان محمد حيات مؤرخ تصريح ميكند كه بايزيد به پيروان   

خود علناً ميگفت كه مغولها ظالم اند و با ما ظلم كنند بې نهايت، بنا 

                                                           
  .۲۵۳ دبستان مذاهب، ص 6۱
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، و خود برآن الزم است كه افغانها ربقۀ اطاعت مغول را از گردن بكشند
بايزيد خودش تصريح ميكند كه فلسفۀ قيام وى در . (۱۷)را آزاد سازند

زيرا . مقابل مغل همانا رفع ستم و دفع جور و ايذاى آن طايفه بوده است
هنگاميكه بيرم خان از طرف همايون حكمران )  هـ۹6۰(در حدود 

قندهار بود بايزيد سفرى بدان طرف كرد، و در آنجا كه لشكريان مغول 
گيسوى يك بانوى افغانى را بسنگ آسيا بسته بودند، و چون سنگ 
آسيا ميگشت اين بانوى مظلوم نيز با آن دور ميخورد، و بايزيد چون 
اين منظر فجيع را ديد عزم نمود تا قوم خويش را ازين مظالم جان گزاى 

  .(۱۸)اجنبيان برهاند و حكومت ملى را اساس نهد
عمار طلبان مغول روح مخالفت و باينطور بايزيد در مقابل است  

نفرت شديدى را در پيكر قبايل افغانى دميد و اساس حكومت ملى را 
در كوهسار پښتونخوا كه از طرف احفادش به جنگ هاى مردانه و 
مقاومت شديد اصول مذكور نگهدارى گرديد و افراد اين خانواده در 

نچه يكنفر كوهسار خود مقام حكمدارى و فرمانروايى را داشتند، چنا
نويسنده معاصر و مخالف وى اخوند دروېزه درين باره چنين نوشته 

  :است 
شيخ عمر خود را پادشاه افغانان تصور كرده حتى كه مردم "  

ود بل بدادن عشر و خراج يوسفزى انقياد بعضى اوامر دنيوى او نم
  ".(۱۹)...راضى شده

هان بايزيد تنها نمى خواست كه كوهسار خود را از تسلط شا  
                                                           

  .۱۵6 حيات افغانى، ص (۱۷)
  .، به حواله تذكرة االنصار خطى۴۳۵ ص – ۱۹ معارف، ج (۱۸)
  .۱۵۵ تذكرة االبرار، ص (۱۹)
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اجنبى برهاند بلكى اراده داشت كه بر هند نيز تصرف جويد و در آنجا 
داستان  شاهى افغانى را زنده سازد، ولى دل گرمى داشت و همواره 
براى استرداد عظمت كهن افغانى ميكوشيد، و درويزه مالى معاصر و 
مخالفش اين مرام بلند و سياسى بايزيد را در مخزن اسالم اثر پښتوى 

  :ين نوشته خود چن
لښكر به كړم بنياد، هندوستان به ونيسم، اوازه يې كړله گډه هر "  

  (۲۰)چه آس لري راځي د اكبر پادشاه تنگه واړه ځما دئ
لشكر را فراهم ميسازم تا هند را مسخر كنم هر كس كه : يعنى   

  .آسپ دارد بيايد ثروت اكبر پادشاه تماماً از ماست
ل الدين پسر بايزيد را اخوند عالوه بر آن آمال بلند ملى جال  

  :دروېزه در جاى ديگر چنين نوشته كه وى ميگفت 
چي پادشاه د پښتانه يم، پښتانه راپسې ځي، زه به ماته د اكبر "  

  ".(۲۱)دروازه كړم
تشكيالت ادارى و اخذ ماليات و خراج و بودن خزائن در عصر   

سار پښتونخوا اوالد بايزيد ميرساند، كه اين طبقه همواره در بين كوه
، نويسندۀ (۲۲)بحيث پادشاه و حكمران زندگانى داشتند و سكه ميزدند

  :دبستان مذاهب نيز درين باره گويد 
و حق مردم را بمردم ...  احداد مردى بود عادل و ضابط    

رسانيدى و خمس اموال كه از جهاد بهمرسيدى، در بيت المال داشت و 
                                                           

  .۴۱۸ مخزن االسالم درويزه نسخه قلمى، ص (۲۰)
، يعنى من پادشاه پښتونم، پښتونها بامنند، و عنقريب ۴۲۳ اسالم، ص  مخزن(۲۱)

  .درب شاهى اكبر را خواهم شكست
  . اخوند دروېزه در مخزن په ضرب سكه ايشان تصريح ميكند(۲۲)
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  ."(۲۳)...آنرا نيز بغازيان رسانيدى
از روايات مؤرخين معاصر كه در باال گذشت بخوبى آشكارا مى   

شود كه بايزيد ميخواست اساس سلطنت را در بين قبايل افغانى قايم 
كند، و كانون ديرين مدنيت و عظمت و شاهنشاهى افغانى را در هند 

، و با )؟(باز گرم سازد، و باين مقصد مهم دست به قبضه شمشير يازيد
ن جهاد داد و تمام افراد اين دودمان درين مقصد خود قواى مغول اعال

  .را قربانى نمودند و سرمشق جاويدى را به آينده گان گذاشت
بايزيد در هر طرف كوهسار پښتونخوا پيروان خود را بجهاد و   

تبليغ گماشت كه از انجمله مال پايند و امته خان اكوزى و سه برادر 
و ) مر، مال علي محمد مخلصارزانى، مال ع(اديب و مؤلف و شاعر 

مال دولت مهمندزى و غيره خيلى مشهورند، و بدون اوالد و احفاد وى 
بسى از مؤلفين و شعراى پښتو مسلك وى را تقويه و تبليغ كرده اند، 

مشهورتر است و رواج مسلك ) صاحب ديوان(كه از انجمله دولت لوڼ 
و مريدان وى از سوات تا قندهار و كويته و حتى سند هم رسيده 

  .فراوانى داشته است
بايزيد در اوايل به پشاور و اشنغر رفت و در انجا مال دولت خان  

مهمندزى كه در آن صفحات شهرت داشت به وى گرويد و در موضع كله 
ډير سكونت گزيد و دائرۀ تبليغ خود را تا كابل پهناور ساخت و بر 

كابل و جالل خالف حكومت مغول اعالن جهاد داد، صوبه دار مغولى 
آباد چون تحريكات وى را ديد باقواى زياد بر اشنغر تاخت و در نتيجۀ 
كشش و كوشش زياد بايزيد را گرفته و بكابل برد، ولى بعد از حبس 

                                                           
  .۲۵۲ دبستان، ص (۲۳)
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كوتاهى مؤفق گرديد كه خود را برهاند و در ننگرهار آمده، در بين 
 اتخاذ قبايل توتى اقدامات خود را ادامه داد، و مركز خود را كوه توتى

نمود، ازينجا بايزيد بكوه تيراه رفت، و تمام افغانان آن كوهسار را 
پيرو خود كرد و مردم تيراهى را كه با حكومت مغول رابطه داشته و 
بقول درويزه بواسطۀ ايشان مغول در تيراه مى درآمدند، نفى البلد كرد 
 و تمام كوهسار تيراه را بتصرف خود آورد، درينوقت بايزيد چندين
هزار سوار و پياده را فراهم آورد و بر وادى ننگنهار يورش برد و موضع 
برو را بدست آورد، حكمران مغول كابل محسن خان باقواى خود در 
مقابل وى بر آمد، و بعد از جنگى كه در صفحات ننگنهار در تور راغۀ 

  .(۲۴)شنوار نمودند بايزيد كشته گرديد، و در اشنغر او را دفن كردند
تخمين كرده )  هـ۹۸۸(يخ كشته شدن بايزيد را در حدود تار  

ميتوانيم، زيرا كه بقول نويسندۀ دبستان در همان ساليكه اكبر مغولى 
بكابل رفت جالل الدين پسر بايزيد مقام رياست قبايل افغانى را 

وقتيكه )  هـ۹۹۴( و همچنان ابوالفضل در ذيل وقايع (۲۵)داشت
قواى مغول شرح ميدهد قايد قواى مقاومت قواى ملى افغان را با

 و ازين بر مى آيد، كه بايد بايزيد در حدود 6۲مى داند) جالله(افغان را 
  .از جهان گذشته باشد)  هـ۹۸۸(

=  ع ۱۵۸۵(ولى طوريكه گريرسن تصريح ميكند وفات وى در   
 كه اين تاريخ با متون كتب مطابقتى ندارد و قابل (۲۷)است)  هـ۹۹۳

                                                           
  .۴۰۲ – ۳۸6مخزن االسالم قلمى، ص . ۱۵۵ – ۱۴۰ تذكرة االبرار، ص (۲۴)
  .۲۵۲ دبستان، ص (۲۵)

  .۵۱۳، ص ۳اكبرنامه، ج  6۲
  .۱۰، ج ۱۰ لنګوستك سروى آف انديا، ص (۲۷)
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  .قبول نيست
  
  :ل الدين پسر بايزيدالج

 سالگى بر مسند ۱۴بعد از بايزيد جال الدين نام پسرش در سن   
رياست ملى نشست و اين شخص در دورۀ اكبر شهرت يافت، و مؤرخين 

) جالله(مغولى هند چون ابوالفضل و خافى خان و بداونى و غيره او را 
  .مى نويسند، و گويند كه اكبر اورا بدين نام ميخواند

بستان اين شخص را چنين مى ستايد، كه بعد از بايزيد مؤلف د  
، (۲۸)جالل الدين برترى يافت، و بغايت مستقل شد، عادل و ضابط بود

 هـ وقتيكه اكبر از كابل بهند مى آمد، جالل الدين را كه ۹۸۹در سال 
عنوان رئيس بزرگ قبايلى داشت بحضور خود خواند، ولى چون جالل 

هميد ازان ورطه بدر رفته، و بكوهسار تيراه الدين عاقبت خود را مى ف
رفت و قبايل پښتون كه از ستم و جور سيد حامد بخارى تيولدار پشاور 
بجان رسيده بودند باوى پيوسته و حكمران مذكور را كشتند، درين 
وقت قواى جالل الدين عبارت بود از بيست هزار پياده و پنجهزار سوار 

، تا كه اكبر به سال (۲۹)ركت نمودندكه بر خالف حكومت ظالم اجنبى ح
 و خواجه شمس الدين خافى را باقواى (۳۰)كنور مان سنگهـ)  هـ۹۹۴(

زياد بدفع وى گماشت، چون قبايل مهمند، غوريه خيل و يوسفزى با 
وى همراه بودند، در كوهسار خيبر جنگ هاى سختى كردند و در نتيجه 

هان پښتون مؤفق مامورين مغول نتوانستند، كه بدفع آزادى خوا
                                                           

  .۲۵۲ دبستان، ص (۲۸)
  .۳۵۴، ص ۳ منتخب التواريخ، ج (۲۹)
  .۱6 رجوع به منظر نمره (۳۰)
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شوند، بنا بران بعد ازين زين خان كوكه هم  از حضور اكبر با لشكر زياد 
  .(۳۱)قوت الظهر رسيد، و باز هنگامۀ كار زار گرم گرديد

اكبر )  هـ۹۹۵(اين جنگها تا سال آينده دوام كرد و در سال   
مامورين عسكرى خود را كه در مقابل قواى افغان كارى را پيش برده 

سته بودند، نكوهش و سرزنش نمود و لشكر ديگرى را هم بكمك نتوان
گماشت، تا از راه بنگښ برانها هجوم برند، و مان سنگهـ از جانب بگرام 
بيايد، ولى جالل الدين با هزار سوار و پانزده هزار پيادۀ خود بر آنها 
تاخت و بعد از مقابلت مردانه يكنيم هزار نفر از قواى وى كشته 

  .بقواى دشمن هم تلفات سنگينى را وارد آوردگرديده، و 
بعد ازين گماشتگان دربار اكبر از قبايل افريدى و اوركزى   

)  هـ۹۹۵(يرغمل گرفته و به بنگښ رفتند، و اين حوادث تماماً در سال 
، ولى دربار مغول با دادن اينگونه تلفات هم نتوانست (۳۲)اتفاق افتاد

افغان را خاموش كند، چنانچه شور وطن خواهى و حريت پسندى ملت 
مقارن اين احوال يوسفزيان نيز حركت نمودند، جالل الدين چون در سال 
گذشته با عسكر مغول جنگ كرد از انجا به تيراه و بعد ازان به يوسفزى 

در آنجا اقدامات دليرانۀ خود را آغاز نهاد، )  هـ۹۹6(رفت و در اوايل 
 وى را تعقيب كردند، ولى مامورين مغول در صفحات سوات و باجور

بعد از زد و خورد هاى متعدد جالل الدين توانست پس به تيراه خود را 
  .(۳۳)برساند

                                                           
منتخب التواريخ، ج . ۲۴۵، ص ۲مآثراالمراء، ج . ۵۱۴ – ۵۱۳، ص ۳ اكبر نامه، ج (۳۱)
  .۳۴۹، ص ۳

  .۵۲۱ – ۵۲۰، ص ۳ اكبرنامه، ج (۳۲)
  .۲6۵، ص ۳ اكبرنامه، ج (۳۳)
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درين موقع صادق خان از دربار اكبر بجنگ تيراه مامور گرديد، و   
با لشكرى گران بدانسو رفت، بعد از كوشش زياد قبايل افريدى و 

ز همراهان دلير  جالل الدين اوركزى را رام ساخت و مال ابراهيم يكى ا
را گرفت ولى خود جالل الدين از را ه كانى كرم بصوب توران شتافت و 

 ۹۹6(لشكر مغول تا مدتى با قبايل يوسفزى سرگرم پيكار ماندند 
  .(۳۴))هـ

چهار سال پس از سال هزارم هجرى جالل الدين از توران به تيراه   
 داخل جهاد ملى گرديد، تا برگشت و با قواى افغان را فراهم آورده، و

كه در سال هزارم هجرى جعفر بيگ و آصف خان و قاسم خان كابلى از 
حضور اكبر مامور گرديدند كه در استيصال احفاد بايزيد بكوشند، 
آصف خان بعد از جنگهاى زياد برخى از اعضاى فاميلى جالل الدين را 

و يكى از بدست آورد و آن آزادگان كوهسار را بقيد مغول انداخت 
هم درين نبرد گرفتار ) واحد على(برادران جالل الدين وحدت على 

  .(۳۵)دست مغول شد
آصف خان عالوه بر استعمال قوۀ قاهرۀ امپراطورى برخى از   

روساى قبايلى را هم بر خالف جالل الدين تحريك كرد، كه ازان جمله 
 حمزه كه ملك حمزه اكوزى با وى جنگها نمود، نوبت اول جالل الدين با

بقوه تحريك دربار مغول ميجنگيد، در سركاوى مصاف داد و شاهد 
فيروزى را با آغوش كشيد ازان پس در موضع ينى نيز حمزه را پس 
راند، ولى در دفعۀ اخير چون قواى مغول به تعداد زياد به امداد حمزه 

                                                           
  .۵۳۳ – ۵۳۲ – ۵۳۱، ص ۳ اكبرنامه، ج (۳۴)
  .۳۸۸، ص ۳فرشته، منتخب التواريخ، ج . ۲۵۲ دبستان، ص (۳۵)
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آمدند، شكستى به قواى ملى جال ل الدين رسيد، و درين جنگ شيخ 
الدين برادران نامى جالل الدين را مردم دالزاك در توره بيله عمر و خير

كشتند، و مدفن شان د رهمانجاست، و نورالدين كه از ميدان جنگ 
بيرون رفته بود از دست مهمند ها بتحريك مغول مقتول و در همانجا 

، و در 6۳دفن شد، ولى خود جالل الدين باز بكوهسار خود پناه جست
زين خان )  هـ۱۰۰۱(، شهنشاه اكبر مغول در سال صدد تهيۀ لشكر برآمد

كوكه و شيخ فيضى را براى سركوبى شان فرستاد و پس ازان امراى 
بزرگ دربار را چون راجه بيربل و سعيد خان و غيره هم به همراهى شان 
با ده هزار سوار بكوهسار پښتونخوا ارسال داشت و هم لشكر زيادى را 

خواهى ملى پښتون گماشت، ولى اكبر از هر طرف بمقابل اين آزادى 
شاه با قواى بزرگ شاهنشاهى خود نتوانست شعلۀ احساسات آزاد 
پښتون را منطفى و خاموش سازد، و درين جنگ به گفتۀ مؤرخين مغول 
از چهل و پنجاه هزار سوار يكنفر از دست رادمردان ملى افغان جان 

شاهى اكبر يعنى بسالمت نبرد و عاقبت ركن مهم و مدار امور كل شاهن
راجه بيربل هم درين راه سر گذاشت و درين جنگ ها در كوهسار باجور 
مقتول گرديد، زين خان كوكه و چندى از امراى لشكر مغول كه جان 
بسالمت بردند، بسوى اتك گريختند، و متنفسى ازان معركه جان 
نيافت چون خبر تباهى لشكر مغول به اكبر رسيد، راجه تودرمل يكى از 

زديكان و معتمدين دربار خود را باين كار گماشت و وى بمدد ن
محمدقاسم خان كابلى راه كابل را تا يك اندازه كشوده و زين خان 

                                                           
  .۱۵۸ تذكرة االبرار، ص 6۳
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  ).۱۵ –رجوع بمنظر نمره  ((۳۷)كوكه را بكابل رسانيد
محمدقاسم كابلى سالى چند در تصفيه راه كابل و پشاور   

درين اوقات باز قواى در گذشت، هم)  هـ۱۰۰۴(كوشيد، تا كه در سال 
ملى افغان بقيادت جالل الدين شوريدند، و از حضور اكبر قليچ خان 
نامزد شد، كه بانها جنگيده دفع خطر نمايد، ولى بعد از كشش و 
كوشش زياد نتوانست آن جنبش ملى را فرو نشاند و ناكام بكابل 

  .(۳۸)رفت
  

  :فتح غزنين و كشته شدن جالل الدين 
دالور و سلحشورى بود و از مادر خود جالل الدين شخص   

شمسيه لودى درس آزاديخواهى و تجديد عظمت افغانى در طفلى 
خوانده بود، دربار مغول تمام قواى خود را به استيصال وى متوجه 
كرد، باز هم اين مرد دالور تمام كوهسار پښتونخوا  از خيبر تا تيراه و 

د، حتى در سال اراضى جنوب كابل را تا غزنين بتصرف خود كشي
شهر غزنين را نيز از قواى اجنبى بقوۀ شمشير گرفت و آن )  هـ۱۰۰۷(

مامورين )  هـ۱۰۰۹(، تا كه در سال (۳۹)نواحى را به قبضۀ اقتدار آورد
مغول قواى زيادى را گرد آورده و هفت روز در غزنين باوى جنگ 

ت كردند، اخيراً درين جنگ جالل الدين كه مردانه مى جنگيد از دس
شادمان هزاره مجروح گرديده و به كوه رباط رفت، شريف خان اتكه 

                                                           
تاريخ هند . ۳۹۸، ص ۲طبقات اكبرى، ج . ۱۹۳ – ۱۹۰، ص ۱ منتخب اللباب، ج (۳۷)

  .۱۳6دوالفوز، ص 
  .۷۰۳ – ۷۰۰، ص ۳  اكبرنامه، ج(۳۸)
  .۲۵۲ دبستان، ص (۳۹)
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حكمران مغول مراد بيگ نام را به تعاقب وى گماشته و آن  شير مرد 
مجروح را كه سالها در مقابل قشون شاهنشاهى هند براى ازادى ملى 

 و باين طور قواى ظالم مغول يك (۴۰)خويش  مردانه جنگيد بكشتند
شور آن   مليت افغان را خاموش كردند ، و كلۀ پرشعلۀ روشن كانون

رادمرد افغان را نزد اكبر بدربار هند روان ساختند، و كمال الدين برادر 
ديگر جالل الدين هم پيش ازين در محبس ظالمانۀ اكبر افتاده و در آنجا 

  .(۴۱)جان داده بود
  

  :احداد ولد عمر شيخ بن بايزيد 
ين و پسر دالور بايزيد با طوريكه گذشت جالل الدين جانش  

 ۱۰۰۹(كارنامهاى درخشان ملى در سال چهل و پنجم دروۀ اكبرى مقارن 
در راه مليت و آزادى خواهى كشته گرديد، ولى طورى كه دربار ) هـ

مغل تصور ميكرد بكشتن اين رادمرد بزرگ شور آزادى طلبى پښتون 
ماد وى علم فرو ننشست، بعد از جالل الدين، احداد برادر زاده و دا

جهاد ملى را در مقابل قواى اجنبى در كوهسار پښتونخوا افراشت، 
احداد روشن نهاد مانند اسالف غيورش شخص دالور و جنگجو و 
آزادى خواهى بود، و طوريكه مؤلف دبستان مى نويسد مردى بود 

، اين شخص در (۴۲)عادل و ضابط و بر آئين آباى رفيع المقدارش ثابت
رى و اوايل دورۀ جهانگير در مقابل مظالم استعمال اواخر دورۀ اكب

طلبانۀ شاهنشاهان مغول قد علم كرد و طوريكه در ذيل اين سطور بنظر 
                                                           

  .۲۵۲دبستان ص . ۷۷6، ص ۳ اكبرنامه، ج (۴۰)
  .۱۵۸ تذكرة االبرار، ص (۴۱)
  .۲۵۲ دبستان، ص (۴۲)
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  .ميرسد در ميدان مدافعت مليت مردانه استاد
احداد در اوايل شاهى جهانگير به تهيه قوا پرداخت و قبايل   

وى مقارن صفر افغانى را بدور خود فراهم آورد، و در سال ششم جلوس 
مغز الملك بخشى را شكستانده و خود را بكابل رسانيد، و )  هـ۱۰۲۰(

درون شهر بالشكر مغول دراويخت، ولى درين جنگ يكى از بزرگان 
نامداشت درگذشت و قواى مغول توانستند ) باركى(لشكر احداد  كه 

به مدد نادعلى ميدانى بمدافعۀ مهاجمين پردازند بعد ازين جهانگير 
  .(۴۳)چ خان را بدفع احداد گماشتقلي

باز جهانگير )  هـ۱۰۲۴(در سال دهم دورۀ جهانگير مقارن سال   
قواى نو خود را بجنگ احداد فرستاد و درين وقت احداد با پيروان خود 

تمركز داشت، جهانگير شرح اين ) چرخ موجودۀ لوگر(در جرجى 
  :لشكركشى را بقلم خود چنين نگارش داده 

غان كه از دير باز در كوهستان كابل در مقام سركشى و احداد اف"  
فتنه انگيزى است، و بسيارى از افغانان آن سرحد برو جمع شده اند و از 

تا حال كه سال دهم جلوس من است افواج ) اكبر(زمان والد بزرگوار 
همېشه بر سر او تعين بوده اند رفته رفته شكستها خورد و پريشانى ها 

  ".(۴۴)...كشيد 
باين طور جهانگير قواى خونخوار خود را بر احداد گماشت، در   

جنگى كه با وى نمودند، قريب سه هزار از همراهان احداد را كشت، و 
خود احداد بطرف قندهار رفت و مركز قواى احداد بدست لشكر 

                                                           
  .۵۳اقبالنامه، ص . ۱، ج ۹۷ تزك جهانګير، ص (۴۳)
  .۱۵۳ تزك جهانګير، ص (۴۴)
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  .جهانگير امد
كه احداد با قواى خود را بمقابل )  هـ۱۰۲۸(بعد ازين در سال   

ورد امان اهللا پسر مهابت خان يكى از مامورين بزرگ مغول فراهم آ
مغول با وى جنگ كرد درين معركه نيز بقواى احداد آسيب سختى 

  .(۴۵)رسيد و بكوهسار خود پناه جست
  

  :كشته شدن احداد
باز احداد قواى ملى را جمع آورى كرده، و در )  هـ۱۰۳۵(در سال   

 ظفرخان ولد خواجه تيراه بناى مقابله را با لشكر جهانگير نهاد،
ابوالحسن حكمران جهانگير در كابل بمقابل وى برآمد، و احداد را در 

كه مركز رياست وى بود حصارى كرد، در شبى كه ) اواغر(نواغر 
قشون مغول بر حصار يورش آورد احداد درين جنگ مردانه پيش آمد و 

 را جان خود را در راه دفاع از كوهسار خود داد، و لشكر مغول سر وى
ذريعه افتخار خان پسر احمد بيگ خان )  هـ۱۰۳۵(بريده و در سال 

بحضور جهانگير بردند، روزيكه سر اين مجاهد ملى را بدربار 
شاهنشاه رسانيدند جهانگير سر نيازمندى را بدرگاه خدا سود و 

  .6۴سجدات شكر ادا كرد و حكم نواختن شاديانه را نمود
 رقت آورى را كه حاكى از مؤلف دبستان درين مورد حادثۀ بس  

جذبات آزادى خواهى و نفرت آفراد ملت پښتون از اسارت است 
  :يدنگارش داده و گو

                                                           
  .۲، ج ۲۸۰ تزك جهانګير، ص (۴۵)

  .۳۵۸تخب اللباب، ص من. ۲، ج ۴۱۰ تزك جهانګير، ص 6۴
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كه افغانان بعد از وصال احداد عبدالقادر بن احداد را برداشته، "  
و بكوه رفتند و لشكر پادشاهى كه گمان مسخر شدن آن قلعه نداشتند، 

يز نيافته بود، در قلعه ميگرديد داخل قلعه شدند دختر احداد كه راه گر
يكى از لشكريان آهنگ گرفتن او كرد، دختر چادر بر چشم افگند خود 

  .(۴۷)را از ديوار قلعه بزير افگند و هالك گشت، مردم همه متحير شدند
باينطور احداد روشن نژاد بعد از مقابله هاى مردانه و جنگهاى   

ان رفت، و نام نيك آزادى طلبانه در مقابل قواى شاهنشاه از جه
جاويدى را در جهان مليت استقالل طلبى در تاريخ ملى گذاشت، كه 
مردانگى تاريخى وى ورد زبان مؤرخين اجنبى است، چنانچه صمصام 

شجاعت و بهادرى او ناسخ داستان رستم و : الدوله هميگويد 
افراسياب است و در عهد جهانگير آويزش هاى سخت با عساكر 

  .(۴۸)...پادشاهى نمود 
  

  :عبدالقادر ولد احداد
عبدالقادر ولد احداد از بطن عالئى خانم دختر جالل الدين بدنيا   

وقتيكه احداد پدر دالور و نامدارش در جنگ )  هـ۱۰۳۵(آمد، و بسال 
  كشته گرديد، عبدالقادر بر مسند رياست پدر نشست، و امور رياست 

)  هـ۱۰۳۷(خود بسال قبايل را بدست گرفت، شاه جهان در اوايل جلوس 
ظفرخان را بصوبه دارى كابل بمقابل عبدالقادر فرستاد، عبدالقادر بر 
  قواى ظفر خان تاخت مردانۀ نمود و اموال وى را تماماً بدست اورد، و 

                                                           
  .۲۵۲ دبستان، ص (۴۷)
  .۲۴6، ص ۲ مآثر االمراء، ج (۴۸)
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بسى از همراهان ظفرخان را جزا داد، و تنها عائله ظفرخان ازين معركه 
انۀ مضافات تيراه بمشكل نجات يافت و اين نبرد خونين در درۀ خرم

  .(۴۹)بوقوع پيوست
بعد ازين وقتيكه كمال الدين افغان در پشاور بطرفدارى خان   

با كريمداد و )  هـ۱۰۳۹(جهان لودى برخاست، عبدالقادر هم در اوايل 
محمدزمان عم زادگان احداد قواى قبايلى خود را فراهم آورده و در 

 و در آن (۵۰) پيوستنديولم گذر هفت كروهى پشاور، بقواى كمال الدين
سعيد خان صوبه )  هـ۱۰۴۴(حركت و جنبش دستى داشتند، تا كه بسال 

دار كابل عبدالقادر را بدست آورد و او را بحضور شاه جهان برد و بعد 
از چندى شاه جهان نفياً او را بمنصب هزارى و ششصد سوار مقرر كرد، 

شت و در پشاور از جهان درگذ)  هـ۱۰۴6(و بسال نهم دورۀ شاه جهان 
  .(۵۱)مدفون است

  
  :اهللا داد پسر جالل الدين

اندر اوقاتيكه احداد عم زادۀ اهللا داد بر خالف لشكر مغول   
ميجنگيد، اهللا داد پسر جالل الدين نواسۀ بايزيد نيز بكوهسار خود در 
رأس دسته جات ملى افغان در معركه هاى آزادى خواهى شامل بود و 

و برادرش بچنگ جهانگير افتاد و در قلعۀ پسر )  هـ۱۰۲۸(در سال 
گواليار محبوس شدند بعد ازين اهللا داد نيز بدست لشكريان مغول 

                                                           
  .۱۹۰، ص ۱پادشاهنامه، ج . ۲۵۳ دبستان، ص (۴۹)
  . شرح اين حركت در ضمن شرح حال شاه جهان درين كتاب ديده شود(۵۰)
  .۳۹۳ – ۳۷۹، ص ۱عمل صالح، ج . ۳۱۲، ص ۲ پادشا نامه، ج (۵۱)



﴾178﴿ 

 و مدتها در هند نفى البلد بود تا (۵۲)افتاد و بحضور جهانگير برده شد
كه در عصر شاه جهان در دكن به منصب چهار هزارى و خطاب 

صمصام الدوله .  شتافتبدار بقا)  هـ۱۰۵۸(رشيدخانى مقرر و در سال 
كه اهللا داد شخصى بود دالور و با مروت و نيكوفكر و راست و : گويد 

در تهذيب اخالق بى همتا و هيچ صوبه دار بدون مشورت او كار 
نميكرد و همه مردم فدوى او بودند، و حتى شاه جهان از نفوذ وى در 

ود مدفون دكن مى ترسيد و بعد از وفات در شمس آباد ناندير در باغ خ
  .(۵۳)گشت

  
  :كريمداد پسر جالل الدين

كريمداد پسر جالل الدين بعد از سفر بلخ به )  هـ۱۰۴۷(در سال   
تقليد اسالف غيور قبايل نغز را در حدود نوحانى گرد آورده و خواست 
به تيراه رود و ملك تور اوركزى و شاه بيگ افريدى را كه بطرفدارى 

  .داردشاه جهان مى كوشيدند از بين بر
سعيد خان صوبه دار كابل از پشاور پانزده هزار سوار را با دو   

هزار نفر ديگر بقيادت يعقوب كشميرى بمقابل شان گماشت، اين 
لشكر داخل حدود نغز گرديده و به كشتار بيگناهان و تخريب اماكن 
پرداختند و از طرف ديگر بمصرف پول زياد اشخاصى را به دستگيرى 

و در نتيجه يعقوب كشميرى كريمداد را دستگير كريمداد گماشتند 
كرده و نزد سعيد خان به پشاور فرستاد، اين مرد دالور كه چراغ دودمان 

                                                           
  .۲، ج ۲۹۰ تزك جهانګير، ص (۵۲)
  .۲۴۸، ص ۲مآثراالمراء، ج . ۲۲ديوان قلمى دولت، ص . ۲۵۳ دبستان، ص (۵۳)
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بامر شاه جهان در پشاور مقتول )  هـ۱۰۴۷(روشن بود، در رمضان سال 
  .(۵۴)گشت

  
  :هادي داد خان

پسر جالل الدين است بعد ازانكه خانوادۀ وى همه در هند نفى   
ند وى در منفاى خود بوده و براى اينكه برخالف حكومت شاه گرديد

جهان حركتى نكند از طرف اين پادشاه به وى منصب داده شده و در 
به رتبۀ دو هزارى و ضبط صوبۀ تلنگانه گماشته گرديد )  هـ۱۰۵۹(سال 

و در اغلب جنگها به شهزادگان و فرزندان شاه جهان ازينجهت همراه 
در سال . ات وى زير نظر اشخاص معتمد باشدبود كه عمليات و حرك

وى سى پسر داشت كه . وفات شد و در ناندير دفن گرديد)  هـ۱۰66(
عبدالرحيم نامى از آنها مدتها سمت ماموريت داشت، و بعد از وفات 
هادي داد الهام داد برادرزاده اش از طرف پادشاه به خالفت اين 

  .(۵۵)دودمان شناخته شد
  

  :الهام داد
 دوم رشيد خان اهللا داد است كه بعد از وفات پدر از طرف شاه پسر  

جهان در منفاى خود بمنصب بزرگ در هند جنوبى مقرر گرديد، بعد 
ازان بسبب شجاعت و مردانگى خويش بمنصب سه هزارى و خطاب 
رشيد خان رسيد و به بنگاله مقرر شد و پس ازان فوجدار كامروپ، و 

                                                           
  .۲6۷، ص ۲عمل صالح، ج . ۱۴، ص ۲ پادشاه نامه، ج (۵۴)
  .۹۴۳، ص ۳ مآثر االمراء، ج (۵۵)



﴾180﴿ 

پس بدكن )  هـ۱۰۵6(ود، از انجا در سال چندى هم در اديسه صوبه دار ب
. 6۵فرستاده شد و فوجدار ناندير بود، بعد ازين از جهان درگذشت

برادر بزرگش اسداهللا هم مناصب بزرگى داشت ولى سياست دربار مغول 
همواره افراد اين خانواده را متفرق نگاه ميداشت و در يك جا هم زيادتر 

  .د خويش مصدر كارى نشوندآنها را نمى گذاشت، تا مانند اجدا
  

  :ميرزا خان 
ميرزا خان پسر نورالدين از مشاهير رجال اين دودمان است كه   

شاعر نامور زبان پښتو بود، و ديوان شعر هم ازو بيادگار است، وى 
شخصى بود عالم و اديب و سلحشور، كه در اغلب معارك آزادى طلبى 

 دولت شاعر معاصرش دودمان خود شركت داشتند، و اخيراً  به تصريح
 و ظاهراً اين افغان (۵۷)در جنگ دكن كشته  گرديد)  هـ۱۰۴۰(در سال 

نامدار مصافهائى كه خان جهان لودى معروف بر خالف شاه جهان در 
دكن داد، به تقاضاى جمعيت افغانى اشتراك جست و جان خود را 

  .اندران راه داد
  

  :قادر داد 
ل الدين ولد بايزيد روښان ولد محمدزمان ولد پيرداد ولد كما  

است كه در عصر شاه جهان در صفحات پښتونخوا مانند اجداد خويش 
فعاليت هاى آزادى خواهى داشت، وى نيز مرد شمشير و ادب بود و 

                                                           
  .۳۰۵ – ۳۰۳، ص ۲ مآثراالمراء، ج 6۵

  .۳۰۹ – 6۷، ص ۱پادشاه نامه، ج . ۲۲ديوان قلمى دولت، ص . ۲۵۳ دبستان، ص (۵۷)
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  .ديوانى بزبان پښتو دارد، كه اشعار عرفانى را دران سروده است
  :مؤلف مآثراالمراء دربارۀ وى چنين مى نگارد   
ر تعينات كابل بى بى االئى زن احداد را كه دختر سعيد خان د"  

جالله بود با دو دامادش محمد زمان و صاحبداد و قادر داد پسر 
محمدزمان را با ديگر همراهان عبدالقادر در سر آغاز سال يازدهم 

  ".(۵۸) هـ بدست آورده روانه حضور ساخت۱۰۴۷
خاندان بايزيد و ازين بر مى آيد كه قادر داد از طرف پدر و مادر از   

 هـ بدست سعيد خان صوبه دار مغولى هند افتاده و ۱۰۴۷بوده و در سنۀ 
  .به دربار شاه جهان نفياً فرستاده شده است

���� ���� ����   
اين بود گزارش مختصر دودمان بايزيد روشن و رجال مشهور اين   

خانواده كه مدت يك قرن در صفحات پښتونخوا و هند مصدر كار 
و كانون آزادى خواهى را درين كهسار گرم نامهاى بزرگى شدند 

هم شهرت خوبى )  هـ۱۰6۰(داشتند، افراد اين دودمان تا حوالى 
داشتند، شاهان گورگانى دهلى با وجود نفى شان در صفحات هند از 
مراقبت آنها فارغ نبودند، تا كه بوطن باز نيايند، و هنگامۀ جنگ 

  .آزادى را نيارايند
اين شجره از  : را مفصالً بخوانيد اينك شجرۀ دودمان روشن  

دبستان مذاهب و تذكرة االبرار و ديوان قلمى دولت و منتخب التواريخ 
و مخزن درويزه و مآثراالمراء و منتخب اللباب و پادشاه نامه، و تزك 

  :جهانگير و عمل صالح و اقبال نامه تكميل شده است 

                                                           
  .۲۴۷/ ۲ مآثراالمراء، ج (۵۸)
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  خان جهان لودى
  

دورۀ گورگانى قد علم نموده و به يكى از مشاهير رجاليكه در   
اعادۀ سطوت شاهنشاهى گذشتۀ افغانى كوشيد و متأسفانه ناكام 
گرديده و جان خود را درين راه نهاد، خان جهان لودى است، اين شخص 
از بقاياى همان لوديان غيوريست كه در عصر سلطان محمود شهنشاه 

ر افغانستان غزنوى و پدرش نام و نشانى را در سياست هند و كوهسا
  .داشتند و چندين نفر آنها شاهى كردند

و بعد ازان  هم سلسلۀ شاهنشاهان لودى در هند باكمال شوكت   
شاهنشاهى كردند و طوريكه گذشت در محاربۀ بابر در پانى پت مشعل 

  .شاهى لودى در هند خاموش گرديد
ولى بايستى گفت كه افغانان هند بعد از تسلط بابر و اوالدش   

كهن خود را فراموش نكردند، از يكطرف ساللۀ سوريان باز عظمت 
دران سرزمين كامرانى كردند و از طرف ديگر رجال نامور پښتون در هر 
طرف به اعادۀ مجدد خود كوشيدند، كه يكى از آنها خان جهان لودى 

  .است
شرح حركات و كارنامه هاى اين رجال مشهور افغان كه در هند   

وظيفۀ ما نيست و هر چند اقدامات و حركات گذشته اند درين كتاب 
مردانه اين راد مرد هم در صفحات هند بوقوع پيوسته ولى چون حركت 
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اين شخص در اوضاع كوهسار تيراه و پشاور هم اثر انداخته و تحريك 
وى كمال  الدين مشهور و عبدالقادر روشانى را در پشاور و كوهسار 

د گذشته بنا بران در سطور ذيل آن جنبشى داد كه شرح  آن در موقع خو
  :معرفى مى شود 

نام وى پيراخان ولد دولت خان مسند عالى ولد عمرخان پسر   
شيرخان فرزند ملك احمد لودى است كه اجداد وى در عصر 
شاهنشاهى لوديان در هند جنوبى حكمرانى كرده اند، و پدرش دولت 

ربات گجرات و خان نيز در دربار اكبر منزلتى رفيع داشت، وى در محا
سند دالورى نشان داده، و بعد ها در دكن با شهزاده دانيال بطور 

و بعد ازانكه خدمات خوبى را انجام داد )  هـ۱۰۰۹(مشاور مقرر گرديد 
 ۲۸سالگى در ) ۵۲(ترقى كرد و بعمر ) مسند عالى(و به خطاب 

 از جهان گذشت و پسرش پيراخان يا پير خان با شهزاده)  هـ۱۰۱۰(شعبان 
دانيال محشور گرديد، چون جهانگير بر تخت شاهى نشست پيرخان را 
از برهان پور بحضور خود خواست و وى را به خطاب صالبت خان و 

  .منصب دو هزارى مقرر كرد، كه در سفر كابل هم با جهانگير همراه بود
هنگاميكه جهانگير از كابل بالهور آمد پيراخان را بسبب   

ترقى داد و در سال ) خان جهان( و خطاب خدماتش بمنصب پنج هزارى
به حكمرانى برار )  هـ۱۰۲۱(به نظم امور دكن فرستاد و در )  هـ۱۰۱۹(

و از بزرگترين رجال دربار جهانگير بشمار آمد، كه . (۵۹)مقرر كرد
شهزاده خرم و آصف خان وزير اعظم بروشك بردند و در صدد مخالفت 

الورى بود وى بسى از رجال خان جهان شخص هوشيار و د. وى برامدند

                                                           
  . مخزن افغانى قلمى نګارش نعمت اهللا هروى بامر خان جهان لودى(۵۹)
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نامدار افغان را از هر طرف بدور خود گرد آورد، و آنها را پرورانيد، و 
در مقابل شهزاده خرم كه داوطلب شاهى بود شهزاده پرويز فرزند ديگر 
جهانگير را تقويه كرد و بدينصورت خواست نفوذ افغان را در مقابل 

ياد گرداند ولى رقيب خود شهزاده خرم در صفحات هند جنوبى ز
درينوقت كه هنوز اين مرد دانشمند و دالور نقشۀ خود را تكميل نكرده 

اوالً پرويز و متعاقباً جهانگير از دنيا رفت و )  هـ۱۰۳۷(بود در سال 
  .جانشين وى گرديد) شاه جهان(شهزاده خرم رقيب خان جهان بنام 

شاه جهان به تحريك آصف خان كه هر دو از ابتداء مخالف   
انجهان بودند در صدد استيصال وى برامد و اوالً او را از برهان پور خ

به حكمرانى  مالوه تبديل كرد و پس ازان بجنگ سركشان گماشته و از 
انجا بدربار خواسته شده، خان جهان كه بزرگترين مناصب هفت هزارى 

 و حكمران چهار صوبۀ ۰6و هفت هزار سوار  دو اسپه و سه اسپه را دارا
 هند بود باين حركت دربار مى فهميد و در صدد آن برامد كه از جنوبى

  .مهلكه بدر آيد
خان جهان شخص دالور و راستگوى و صريح العملى بود، نفوذ و   

شوكتى كه داشت شاه و همراهانش را تحت الشعاع قرار داد،  و 
طوريكه خافى خان در منتخب اللباب گويد، بصورت آشكارا با دو 

خى از فيالن و دوازده فرزندان خود با طبل و نقاره از هزار سوار و بر
 ۱۰۳۹ صفر ۲6(اگره بر امد و علناً بر خالف شهنشاه مغول حركت نمود 

  ).هـ
شاه جهان بيست هزار نفر از منصب داران بزرگ خود را با بيست   

                                                           
  .۲۹۳، ص ۲ پادشاه نامه، ج ۰6
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هزار نفر لشكر به تعاقب خان جهان گماشت و موقعيكه همراهان وى از 
تند قواى شاه جهان بر ايشان تاخت و جنگى درياى چمبل مى گذش

سخت واقع شد، همراهان خان جهان باوجوديكه كم بودند با بيست 
هزار نفر مقاومت شايانى نمودند و درين جنگ عظمت خان و حسين 
خان پسران خان جهان و ديگر اقارب نزديك وى جان سپردند، و بعد از 

 گذشت و به احمد نگر ختم پيكار خان جهان با همراخان خود از دريا
رسيده، در دولت آباد قيام فرمود چون عساكر شاه جهان نتوانستند، كه 
در مقابل اين راد مرد غيور مصدر كارى شوند بنا بران شاه جهان 

با قوا سنگين به مقابلت )  هـ۱۰۳۹(مجبور گرديد و در يكم ربيع اآلخر 
حريك كرد، خان وى بر آمد و از طرف ديگر مرهته ها را بر خالف وى ت

جهان باقواى محدود خود كه از دو هزار نمى گذشت خصم خود را از هر 
طرف پس راند، و در راجورى با قواى شاه جهان مقابله هاى مردانۀ 

  .كرد
خان جهان مرد ملى بود و تمام اشخاص نامور و دالوران افغانى   

كندر را دور خود گرد آورد كه ازان جمله ايمل خان و بهادر خان و س
دوتانى و بهلول ميانه از دالوران افغان اند كه بطرفدارى وى از قواى 

 ۱6شاه جهان جدا گرديده، و در ميدانهاى قتال ابراز مردانگى كردند
يكى از همراهان دالور خان جهان درين گير و دار درياخان روهيلۀ افغان 

ان بود، كه منصب چهارهزارى داشت، و در برهان پور از قواى شاه جه
خود را كشيده و به خان جهان پيوست، اين افغان دالور در تمام جنگها 

در جنگى )  هـ۱۰۴۰( جمادى الثانى ۱۷ابراز لياقت نمود ولى اخيراً در 

                                                           
  .۳6۵، ص ۱عمل صالح، ج . ۱ پادشاه نامه، ج ۱6
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 و باينصورت يكى از همراهان و ۲6كه با طرفداران شاه كرد جان داد
اركان قواى خان جهان كم گرديد، و صدمۀ سختى به قواى افغانى 

  .رسيد
درين جنگها خان جهان بهترين جنگاوران خود را از دست داد و   

قواى وى هم روى بكمى نهاد، بنا بران خواست كه خود را بطرف سرحد 
غربى هند برساند و در بين افغانان درايد ولى در جنگ بهاندير تمام 
جنگاورانى كه باوى بودند سر دادند، و اخيراً در صفحات كالنجر تنها 

 وى ماندند و در جنگ اخرينى كه با عسكر شاه جهان نمود، نفر با) ۲۰(
بقول خافى خان مؤرخ چون شير تير خورده غرض كنان به نبرد رستمانه 
پرداخت و آخرين شخص افغان تا دم واپسين در مقابل قواى مغول 

  .مقاومت كرد و همه سر خود را بر مقصد بزرگ خود نهادند
 اين رادمرد بزرگ و دالور جان بود كه)  هـ۱۰۴۰(دوشنبه غره رجب   

داد و هشتم ماه مذكور سرهاى نبرد آزمايان دالور را به افتخار اين 
فيروزى كه قواى تمام امپراطورى هند را در مقابل دو هزار نفر افغان 
غريب الوطن دست داده بود بر سر نيزه ها در شاه جهان آباد 

  :، ولى ۳6گشتاندند
  ســيزد نفــــــمته بر نيزه ــــــــر كشـــس

  كه معراج مردان همين است و بس
باين طور نهضت مهم خان جهان لودى كه مظهر استعداد خارق   

العادۀ افغانى بود، ختم گرديد و در خالل جنگهائى كه اين شخص دلير 
                                                           

  .۲۹6، ص ۱پادشاه نامه، ج . ۴۰۱، ص ۱ عمل صالح، ج ۲6
 و منتخب اللباب و كتاب خان جهان لودى  از مجلدات پادشاه نامه و عمل صالح،۳6

  .تأليف مرحوم اكبر شاه جهان آبادى مؤرخ هند اقتباس شد
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با قشون امپراطورى مى نمود ذريعه مكاتيب جمعى از آزادى خواهان 
اه بودند نيز تحريك نموده كه از افغان را كه در كوهسار پشاور و تير

آنجمله كمال الدين و عبدالقادر روشانى در صفحات سرحدات غربى 
هند برخاستند و بر خالف قشون مغول جنگهائى را نمودند كه شرح آن 
در مبحث حيات شاه جهان و حركات روشانى ها گذشت، پس خان جهان 

ه در اراضى لودى تنها در هند بر خالف حكومت مغول جهد نكرد بلك
پښتونخوا نيز بشرحيكه گذشت مصدر نهضت ها و حركات مهمۀ 

  .گرديد
خان جهان لودى در دنياى مليت مآثر علمى نيز دارد، كه شرح آن   

  .در مبحث رجال علمى درين كتاب داده خواهد شد
  ).در فصل اول باب سوم به شرح حال نمعت اهللا هروى رجوع شود(  

  
  :جنبش يوسفزيان

كات ملى و نهضت هاى آزادى خواهانۀ قبايل پښتون بسلسلۀ حر  
سال چهارم سلطنت شاه جهان قبايل دلير يوسفزى )  هـ۱۰۵۰(درسال 

فراهم آمده و بر مامورين مغول تاخت آوردند، و در مضافات نوشهر و 
وادى اتك با آنها مصاف دادند، درين نبرد برخى از مامورين شاه 

سيد دلير خان حكمران نوشهر و سيد جهان از جهان رفتند، كه از جمله 
محمد  و سيد بلى برادران و فخرالدين و پسرش و سيد محمد برادرزاده 
اش كشته گرديدند و در شانزدهم شوال سال مذكور خبر اين حادثه 
بدربار شاه جهان رسيد و در نتيجه سعيد خان از حكمرانى كابل 

تا بدفع موقوف و عوض وى على مردان خان بكابل گماشته شد، 
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  .۴6حمالت قبايل پرداخته باشد
  

  :جنبش ملك اودل و ملك حمزه در قندهار 
همچنان كه نهضت آزادى خواهى در قبايل سواحل اتك و   

كوهسار تيراه و سوات در مقابل مغول ديده شد، اطراف قندهار نيز 
بماه )  هـ۱۰۴۹(ازينگونه حركات ملى خالى نبود، چنانكه در سال 

 و ملك حمزه مرزبانان قندهار در وادى هاى بست و شعبان ملك اودل
فراه نهضت نموده و بر خالف قواى شاه جهان و حكمرانان مغول اعالن 
جهاد ملى دادند و دامنۀ اين نهضت تا سيستان رسيده بود، كه شرح 
مفصل آن در شرح حال شاه جهان تحت عنوان عليحده داده شد، و 

  .بدانجا رجوع شود
  

  :الكجنبش باكو و چا
هنگاميكه شاهنشاهى لودى در هند سقوط ميكرد، و بابر فاتح   

معروف بر هند و افغانستان مستولى ميشد، يكى از قايدين ملى 
افغان مرحوم سلطان محمود گدون كه شعبه ايست از قوم كاكړ، و در 

 درين صفحات علم آزادى ۵6اراضى مابين اباسين و كوه مهابن ساكنند
اين شخص برجسته در بين ملت افغان در مقابل خواهى را افراخت، و 

  .سلطۀ ناجايز مغول حركتى را بوجود آورد
سلطان محمود جمعى از شاگردان و پيروان را بفكر وطنخواهى و   

                                                           
  .۳66، ص ۲عمل صالح، ج . ۲۲۲، ص ۲ پادشاه نامه، ج ۴6
  .۲۴6 حيات افغانى، ص ۵6
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آزادى دوستى پرورانيد، وى شخص عالم و پاكيزه سيرت و 
وطندوستى بود، و سيد عبدالوهاب مشهور به اخوند پنجو ولد سيد 

شاهير رجال روحانى وادى پشاور است در حلقه تربيۀ غازى كه از م
سلطان محمود گدون پرورش يافت و پس ازو بر مسند خالفت نشست 

  .66و كانون آزادى خواهى را گرمتر ساخت
سيد عبدالوهاب در عصر تيموريان هند شهرت عظيمى داشت كه 
بقول مفتى غالم سرور الهورى به نشر علوم سعى كرد و بزبان پښتو 

 گفتى و در فارسى شعر سرودى، و بزبان هندى نيز تكلم نمودى و سخن

                                                           
در يوسفزائى شمال پشاور بدنيا آمد، پدرش )  هـ۹۴۳( سيد عبدالوهاب در سنۀ 66

ديان از هند آمده و در ديارحسين يوسفزائى در حمايت هنګام سقوط شاهنشاهى لو
 هـ در اتك وفات يافت و همانجا مدفون ۹۸۹كجو خان زندګى ميكرد، تا كه در سنۀ 

  . است
 ميلى شرق پشاور ۱۳ سالګى به اكبرپور ۴۸ هـ بعمر ۹۹۰خود عبدالوهاب در سنه 

يدان فراوان وى از آمده و  در طريقت و شريعت شهرت يافت و كراماتش ديده شد و مر
 رمضان روز دوشنبه ۲۷ سالګى بتاريخ ۹6كابل تا اتك پراګنده بودند، تا كه بعمر 

چون همواره بر اقامه پنج بناى . از جهان رفت و در اكبرپوره مدفون  است)  هـ۱۰۴۰(
مسلمانى تاكيد كردى، بنا بران به اخوند پنجو شهرت يافت، پيروان اخوند پنجو در 

فراوان بودند و مناقب او را نوشتند چنانچه شيخ عبدالرحيم ميان على اطراف پشاور 
 هـ شاعر ۱۱۹۸بزبان فارسى مناقب اخوند پنجو را نوشت، كه بعد از آن در سنه 

اكبرپورى متخلص به خاكى آنرا بنام مناقب خاكى نظم كرد، و باز همين منظوم فارسى 
تو منظوم داشت، و شيخ را ميان پادشاه ساكن كندى شيخان اكبرپوره به پښ
رجوع كنيد به تحفة االولياء (عبدالغفور عباسى پشاورى نيز مناقب اخوند را نوشت 

 مفتى غالم سرور و ۱ هـ ق و خزينة االصفياء ج ۱۳۲۱مير احمدشاه رضوانى طبع الهور 
سلوك الغزات خطى پښتو و تذكره شيخ رحمكار از سياح الدين كاكاخېل طبع الهور 

  ).م۱۹۵۱رت اخوند پنجو از نصراهللا نصر طبع پشاور  م و حض۱۹۵۱
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  .۷6كتاب كنزالدقايق فقه حنفى را در پښتو منظوم نموده بود
درين عصر شيخ فاضل خذرزى در موضع بيلوت يكى از رؤساى   

قبايل افغانى بود كه به سيد عبدالوهاب گرويد و نفوذ او را  فراوانتر 
اكبر پادشاه هند نيز در )  هـ۹۹۳(سنۀ ساخت، حتى بقول رضوانى در 

  .۸6اكبر پوره بحضور سيد رسيده و اظهار ارادت كرده بود
عبدالوهاب دو برادر بنام عبدالرحمن و عيسى داشت كه همين   

عيسى تأليفاتى نيز دارد، و بعد ازو نوبت رياست به عبدالرحمن 
 در خاد  و اخوند يونس نيز از شاگردان نامور اوست كه۹6برادرش رسيد

  .پشاور مزارش تاكنون مطاف مردم است
از شاگردان مجاهد وى دو برادر اخوند چاالك و اخوند سباك   

پېشوايان قبايل خټك بودند كه از صفحات شمالى افغانستان ) عمر(
آمده و در كوهسار چغرزى و اباسين و كابل گرام و هزاره و بنير هنگامۀ 

يل بيگ خان خټك و عمر خان جهاد را گرم ساختند، و درين جهاد جم
رئيس شيوه شيخ جانان و باكوخان رئيس پنجتار و اخوند شاه دند 
هوتى مردان، و يار خان غرغښتى نيز با اخوند چاالك همكارى مى 
نمودند، و در كوهستان پكلى واالئى و نندهار و چيالس مردم را به 

 باسالم اسالم دعوت نموده و رئيس آن قبايل را كه دوما نام داشت و
نگرويده بود شكست دادند و درين حركات شيخ رحمكار مشهور به 
كاكا صاحب خټك  كه جد اولين خانواده كاكاخېل شرق پشاور است 

                                                           
  .۱ خزينة االصفياء، ج ۷6
  .۳۴ تحفة االولياء، ص ۸6
  .۱۸۸ – ۱۸۵ تذكرة االبرار، ص ۹6



﴾192﴿ 

ويكى از مشاهير پيروان او مال .  (۷۰)نيز با شيخ چاالك همرائى داشت
مست زمند شخص عالم و اديب و شاعر پښتو بود، كه كتاب را بنام 

 در پښتو نوشت و پيشواى خود را مدح كرد و مردم را )سلوك الغزات(
به جنگجوئى و رزم آزمائى دعوت نمود و قصايدى را در تشوق جهاد 

  .(۷۱)سرود
و ) باكو(د رعصر عالمگير بياورى )  هـ۱۰۷۷(چاالك در سال   

ديگر سران يوسفزائى و خټك با قواى مغل در آويخت و در شوال همين 
د روى داد و بشرحيكه در مبحث وقايع سال حربى صعب و رزمى شدي

عصر اورنگزيب گذشت باقواى مغول مقابله هاى مردانه نمود، كه 
  .(۷۲)تفصيل آن درين كتاب در شرح حال اورنگزيب خوانده شود

  
  خوشحال خان خټك و جنگهاى او با قواى اورنگزيب

  
يكى از رجال مشهوريكه در دورۀ مغوليۀ هند شهرت يافت،   

ټك مرد شمشير و قلم افغان است كه از دودمان خوشحال خان خ
مشهور رؤساى ملى خټك برامد، وى پسر شهباز خان پسر يحيى خان 
بن ملك اكوړى است كه اين ملك ولد درويش مشهور به چنجو بوده، 

                                                           
  .۳۲، و تحفه ص ۱۳۲ تذكره، ص (۷۰)
  . سلوك الغزات نسخۀ خطى مطبوعات كابل(۷۱)
ساب افغانان و اتراك فتواى غربيه و بحر االنساب در ان:  از مؤلفات شيخ چاالك (۷۲)

و سادات و مشايخ طريقت و كتاب سوم غزويه است در مغازى ايشان با كفار 
كوهستان بونير و هزاره تا اقصاى چيالس، چهارم مناقب اخوند پنجو هر چهار كتاب 

  ).۳۱تحفه (بزبان فارسى 
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و در عصر اكبر سمت مرزبانى قبايل خټك را داشت، شجرۀ نسب اين 
 كرالڼ و سړبن مى دودمان مشهور به لقمان خټك و بعد از ان  به

  .(۷۳)پيوندد
مركز حكمرانى اين دودمان سراى اكوړه كنار درياى كابل است،   

كه يحيى خان و شهباز خان در عصر شاه جهان دران صفحات رياست 
در ماه ربيع الثانى درين دودمان از صلب )  هـ۱۰۲۲(بسال . ملى داشتند

ن شمشير و ادب شهباز خان پسرى بوجود آمد كه بعدها يكى از قهرمانا
افغان گرديد، و در عصر شاه جهان رسماً برياست ملى قبايل خټك 
شناخته شد، و يكى از كسانى بود كه شاه جهان وى را بصفت يكنفر 
حكمفرماى آزاد در تحت شاهنشاهى مغول شناخته و از اعاظم رجال 

  .(۷۴)آندوره محسوب ميشد
 اقتدار آمد اين بعد از خلع شاه جهان كه اورنگزيب مغولى بر سر  

پادشاه خواست ازادى قبايل پښتون را سلب و كوهسار پښتونخوا را 
هم مثل سائر نقاط هند به قوۀ شمشير ضميمۀ مملكت شاهنشاهى 

    .نمايد
اورنگزيب قواى خونخوار مغول را از تمام هند براى اين مقصد 
بكوهسار پښتونخوا سوق داد، ولى درين سرزمين مردزا برخى از رجال 

لى پښتون در مقابل اين شهنشاه بزرگ مقاومت كردند، و طوريكه در م
شرح حال اورنگزيب اشارت رفت يكى ازان مردان نامور خوشحال خان 

  .خټك بود

                                                           
  . تاريخ مرصع، حيات افغانى(۷۳)
  . بيدولف۱۷ر قرن  تاريخ مرصع، دائرة المعارف اسالمى، اشعا(۷۴)
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)۱۸(  
 مرد شمشير و قلم افغان خوشحال خان خټك

)۱۴(  
) هـ۱۱۱۸ – ۱۰6۸(اورنگزيب عالمگير   
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  :دورۀ حبس 
خوشحال خان كه در صفحات كوهسار نامى داشت، و نميگذاشت   

مايند كه قواى خونخوار اجانب اين كوهسار آزاد را پامال ظلم و ستم ن
در اوايل جلوس اورنگزيب از طرف دربار وى بحيث يكنفر مدافع بزرگ 
و خصم شاهنشاهى شناخته گرديد، بنا بران دربار هند به لطايف الحيل 
وى را به پشاور جلب و از انجا تحت الحفظ بدهلى ارسال داشت و در 

به اشارۀ اورنگزيب اوالً در دهلى و بعد ازان در )  هـ۱۰۷۴(رمضان 
ر رنتهپور تا چهار سال محبوس ماند و پس از چهار سال حبس رها حصا

گرديد، و در دهلى تحت الحفظ بسر مى برد و هر روز بدربار اورنگزيب 
  .(۷۵)حاضرى ميداد

خوشحال خان بلبل خوشنواى شاخسار كوهسار پښتونخوا كه از   
شعراى بزرگ زبان پښتو است درين مدت حبس بياد وطن اشعار شيرين 

ينى مى سرايد و از هند بياد وطن عزيزش ناله هاى سوزانى و آتش
  .ميكشد

ولى خوشحال خان بعد ازين دوره به امداد ياران مخلص، مخلصى   
براى خود يافته و به كوهسار پښتونخوا خود را ميرساند، و بعد از سال 

  .علناً بر خالف مظالم مغول اعالن جهاد ملى را ميدهد)  هـ۱۰۷۸(
    

  :ل خان جنگهاى خوشحا
بعد ازانكه خوشحال خان از حبس هند خود را رهانيده و بوطن   

رسيد قواى خود را فراهم آورد، و دران وقتيكه ايمل خان سردار آزادى 

                                                           
  . مقدمه كليات اشعار خوشحال خان، طبع حبيبى از قندهار(۷۵)



﴾196﴿ 

خواه معروف افغان نيز دران حدود بر خالف قواى اجنبى ميكوشيد، در 
باقواى اورنگزيب  جنگيد، و تا سه سال خود شاهنشاه )  هـ۱۰۸۰(حدود 

 در حسن ابدال توقف داشت و باقواى ملى افغان كه تحت قيادت هند
رادمرد نامى خوشحال خان از وطن خود دفاع مى كردند مصافها داد و 

  .نبردها آراست
آغاز مى )  هـ۱۰۷۹(جنگهاى خوشحال خان با اورنگزيب از حدود   

كه اورنگزيب بناكامى پس به هند ميرود بشدت )  هـ۱۰۸۱(گردد و تا 
ميرسد كه درين )  هـ۱۱۰۰(كند، بعد ازان هم اين نبردها تا حدود دوام مي

  :مدت جنگهاى بسيار معروف اين رادمرد دانشمند قرار ذيل است 
  
  :جنگ تاتره ) ۱(

كه درين مصاف خوشحال خان چهل هزار لشكر مغول را از دم تيغ   
گذرانيد، و هم بسى از اسرا بدست قواى ملى افتاد، و غنايم اين نبرد 

  .ى شمار بودب
  
  :جنگ دوابه ) ۲(

كه مير حسينى قوماندان اورنگزيب درآن كشته گرديد، و نبرد   
  .عظيمى بود

  
  :جنگ حصار نوښار ) ۳(

كه درين جنگ هم خوشحال خان انتقام خود را خوب از لشكر   
  .خصم كشيد
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  :جنگ گنداب ) ۴(

درين نبرد تاريخى ايمل خان مشهور هم شركت داشت و قوماندان   
غولى جسونت سنگهـ و شجاعت خان درين جنگ صدمات بزرگى را م

  .ديدند
  
  :جنگ خاپخ ) ۵(

كه قواى مكرم خان و شمشير خان قوماندان مغول را ايمل خان و   
، درين جنگها پسران خوشحال خان كه 6۷خوشحال خان تارومار ساخت

هم اديب و عالم و شاعر و صاحب سيف و قلم بودند، نيز شركت 
ه از جملۀ آنها عبدالقادر خان خټك، اشرف خان پسران، و داشتند، ك

كاظم خان شيدا و على خان كواسه هاى خوشحال خان از دست مغول در 
  .هندى نفى شدند، و در منفاى خود بغربت وطن جان سپرده اند

خوشحال خان خټك يك نفر قايد و ليدر ملى بود، كه براى حفظ   
دار خود احساسات شور انگيز  ازادى وطن جنگيد، و هم در اشعار آب

ملى را منظوم داشت، و ملت افغان را قوالً و عمالً درس حريت طلبى و 
قربانى درين راه داد، خاندان خوشحال خان يك دودمان علمى و 
جنگجويى بود، بسى از ادباى آتش زبان و مؤلفين پښتو ازين خاندان 

عار رنگينى از برآمدند و خود خوشحال خان در حدود چهل هزار بيت اش
خود بيادگار گذاشت، كه در لف آن جذبات وطن خواهى و مظامين 

                                                           
نظم كرده، )  هـ۱۰۸6( تلخيص از يك قصيده حماسى خوشحال خان كه در سال 6۷

  .، طبع حبيبى از قندهار۵۹۳كليات خوشحال خان، ص 
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فلسفى و اخالقى و اجتماعى و فكاهى زيادى ديده ميشود و وى از 
  .بزرگترين ادباى پښتو شناخته شده است

  
  :وفات 
ربيع االول ) ۲۸(خوشحال خان قايد مشهور و جنگجوى افغان در   

سالگى در كوهسار خود وفات شد و ) ۷۸(بعمر )  ع۱6۹۱=  هـ ۱۱۰۰(
  :وصيت آخرين وى اين بود كه 

مرا جائى دفن سازيد كه سايۀ مغول بر خاكم نيفتد، و بدان جا "  
مزار اين راد مرد گرامى ". گرد سم ستوران مغول راهى نداشته باشد

تاكنون در كوهستان خټك مطاف عامه بوده و تا جهان مليت باقى 
رجوع به (. اهان و مليت دوستان خواهد بوداست زيارتگه آزادى خو

  )۱۸منظر نمره 
شرح حال ادباى اين دودمان بزرگ در مبحث رجال علمى و ادبى   

  .خواهد امد
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  فصل دوم
  

  تشكيالت ملكى و عسكرى مغولى هاى هند در افغانستان
  

وقتيكه بابر موسس دودمان شاهنشاهى مغوليه بر هند چيره آمد   
و خاندانهاى شاهنشاهان افغانى در هند اساس پيش از وى لوديان 

از عصر غوريان باينطرف . مدنيت و تشكيالت ادارى را گذاشته بودند
چندين ساللۀ شاهان افغانى در هند حكمرانى داشتند، كه بابر هم 
اساس ادارۀ مملكت را مطابق به رويۀ اسالف خود تعقيب كرد، عموماً 

تقسيم بود كه بهر واليت ) تواليا(مملكت امپراطورى به صوبه ها 
يكنفر از معتمدين دربار بنام صوبه دار مقرر ميگرديد، اين صوبه دار 
ذاتاً حاكم ملكى و نظامى بوده و ادارۀ صوبه را طوريكه ميخواست مى 
نمود، ماليات حكومت را فراهم مى آورد، انضباط امنيت هم بر ذمت 

ميكشيد، عصاة و وى بود، عنداللزوم بهر سوئى كه ميخواست لشكر 
شورشيان را رام ميكرد، و اراضى و جايهاى نوى را بصوبۀ خود ملحق 
ميساخت، در عصر همايون وقتيكه دفعۀ دوم بر هند تسلط يافت 
چنانكه معلوم است شيرشاه سورى شاهنشاه معروف و مدنيت پرور 
پښتون اساس هاى نيكو و نافعى را در امور جهاندارى و اداره و 

 و آبادانى مملكت شالوده گذاشته بود، كه خلف مدنيت پرورش مدنيت
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پرور و علمدوست همايون، اكبر آنرا بخوبى پرورش داد و مطابق بآن 
  .(۱)آئين مملكت را آراست

ولى چون افغانستان از مركز شاهنشاهى دور بود و همواره   
درينجا برخى از شاهزادگان بابرى مطلق العنان بوده و يا محل زد و 

د بنا بر آن در انضباط و تطبيق آئين نافع جهاندارى نيز دور خورد بو
  .افتاد

  
  :صوبه ها

آن حصۀ افغانستان كه زير تسلط شاهان مغوليۀ هند بود به چهار   
صوبه تقسيم ميشد كه ازان جمله تنها صوبۀ كابل از بدو شاهنشاهى 

ن بابر تا فتح نادر افشار در دست شان ماند، اما صوبۀ قندهار و بدخشا
و بلخ گاهى در تصرف اوالد بابر بوده و گاهى پادشاهان توران و صفوى 
بران حكمروائى داشتند، كه سلطات اجنبى شمرده شده و مورد مقابله 

  .مليون افغانى بودند
  

  :كابل 
مجموعۀ (تومان ) ۲۰(صوبۀ كابل در زمان بابر به تصريح خودش   
 كرور و بيست داشته و جمع همه بيست لك شهرخى مساوى يك) قراء

كه تومانهاى مشهور آن در عصر اكبر چنين . (۲)و هشت لك دام ميشد
  :بود 

                                                           
  .۱۳۹ تاريخ هند دوالفوز ص V. A Smith تاريخ هند سمت (۱)
  .بع هند تزك بابر، ط(۲)
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تومان بگرام و پرشاور كه در انجا معبد بزرگى بنام گوركهترى  .1
 .موجود بود

لغمانات، كه داروغه نشين آن ) ننگنهار(تومان نيك نهار  .2
 .بيشتر آدينه پور و در عصر اكبر، جالل آباد بود

كه در آن رود اليشنگ و النگار بهم پيوندد، : ور تومان مندرا .3
 .و به چغان سراى و كنر آيد

كه در آن وقت پر از كافران بود و رو به پران و : تومان نجراو  .4
 .موش مشكى در ان زياد پيدا ميشد

 .كه سجاوند از قراى مشهور آن بود: تومان چرخ لوگر  .5

 .مسكن افغان، هزاره، كافر: تومان بدراو  .6

شايد الساى موجود (مابين گرمسير و سردسير : تومان السا  .7
 ).مربوط تگاب سفلى

دارى هفت هزار سوار و پانصد پياده، مسكن : تومان بنگښ  .8
 .اقوام مهمند، خليل، افريدى، خټك و غيره

كه قلعۀ استوار دارد و عمارت آن سه و چهار : تومان گرديز  .9
 .طبقه است

 ).زابلستان(تومان غزنين  .10

. داراى گل فراوان و بهار بى همتا:  دامن كوه تومان .11
 ).كوهدامن كنونى(

داراى سى و سه قسم الله، كه مقام خواجه : تومان غوربند  .12
 .ريگ روان دران شامل است

كه قلعۀ ضحاك از آثار باستان آباد و : تومان ضحاك و باميان  .13
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 .(۳)باميان ويران است و دوازده هزار سمج و بتهاى كالن دارد

  
  
  :دهار قن

  :اما صوبۀ قندهار در عصر اكبر توابع ذيل داشت   
  :شرقا 
واليت دوكى كه قلعۀ خشت خام داشت و افغانان ترين و كاكړ  .1

 .دران سكونت داشتند

پښين (داراى قلعۀ خشت خام از قديم : واليت پشنگ  .2
 ).موجوده

داراى قلعۀ گلين، مسكن افغانان كاسى و بلوچ : واليت شال  .3
 .)كويتۀ موجوده(

داراى قلعۀ گلين و مسكن افغانان كاسى و : واليت مستنگ  .4
 ).داخل بلوچستان حاليه(بلوچ 

 ؟)چهل گزى(واليت خيل گرى  .5

 .كه اقوام پنى افغان است: الوس پنى  .6

 .كه بدو واليت تقسيم ميشد: الوس ابدالى  .7

 .قومى است از افغان) زمند(الوس جمند  .8

 .داخل جمع بلدۀ قندهار: سرخ رباط بلوچان  .9

 :جنوباً 

 .داراى قلعۀ گلى: قالت بنجاره  .10

                                                           
  .۱۹۳ – ۱۹۲، ص ۲ آئين اكبرى، ج (۳)
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 .مسكن افغانان: شورابك  .11

 افغان؟) هسكى(الوس بسيكه  .12

 .الوس ميرخانى افغان .13

 .الوس مشواڼى افغان .14

  
 :شماالً 

واليت كالت ترتوك، قلعۀ گلى مستحكمى دارد، مسكن  .15
 .افغان غلجى

دهلۀ كنون كه بند ارغنداب دران ) (هزاردهله(هزاره دهله  .16
 ).هاحداث شد

 ؟)دهجربنجى(هزاره بنجه بنجى  .17

در پښتو اكنون تيرى (واليت ترين، داراى قلعۀ محكم  .18
 ).گويند

 : غرباً 

 .واليت گرمسير .19

 .واليت زمين داور .20

 .الوس سياه خانه .21

داراى قلعۀ مستحكم گلين كه داخل جمع : كشك نخود  .22
 .(۴)قندهار است

ازين اين بود تشكيالت ملكيه قندهار در دورۀ اكبر، ولى بعد 
دوره ها در عصر شاه جهان واليت قندهار هفت قلعۀ مركزى بزرگى 

                                                           
  .۱۸۹، ص ۲ آئين اكبرى، ج (۴)
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داشت و مربوطات آن قلعه وار بحساب ميرفت كه ذيالً شرح داده 
  :ميشود 

 .با قلعۀ كشك نخود: قلعۀ قندهار  .1

قلعۀ قالت با سه قلعۀ متعلقۀ آن مقر، شهر صفا، هوله  .2
 .(۵)رباط

، سه كوته، )6(نائى هردوكى، چتيالى،: ه قلعۀ قلعۀ فوشنج با ن .3
 .فتح آباد، شال، مستنگ، كالت، ينچاره تل

والشتان (وابستان : قلعۀ زمين داور با چهارده قلعه  .4
، درفتى، موسى، بيدزيرك، شهرك، ساربان، )موجوده

 .ملبون، نوزاد، برزاد، دهنه، لرغر، سيا آب، فوالد، دلخك

ارشنبه، ورزگان، ارلنگ، درفشان، چه: قلعۀ ترين با ده قلعه  .5
 .، ده راوت(۷)نوح، تمران، تمزان، كزيوشير

خلج، هزار اسپ، هزار جفت، : قلعۀ بست با هشت قلعه  .6
 .(۸)شمالن، ملخان، صفار، لكى، خنشى

مالگير، هيرمنداب، تيزى بابا، : قلعۀ گرشك با هشت قلعه  .7
 .(۹)حاجى، سنگين، دژغورى، دژسفيد

چهار صوبه را از بعد ازين عبدالحميد، در عصر شاه جهان، اين 
صوبۀ مملكت شاهنشاهى كه عائدات همۀ آن بحساب ) ۲۲(جمله 

                                                           
  . اوالن رباط موجوده شاه جوى(۵)

  . هرنائى موجوده بلوچستان حاليه)6(
  . واشير موجوده(۷)
  . خانشين ګرمسير وادى هلمند(۸)
  .6۲، ص ۲ پادشاه نامه، ج (۹)
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  : است، چنين شمرده است (۱۰)آنوقت هشت ارب و هشتاد كرور دام
 .صوبۀ كابل شانزده كرور دام .1

 .صوبۀ قندهار شش كرور دام .2

 .صوبۀ بلخ هشت كرور دام .3

 (۱۱)صوبۀ بدخشان چهار كرور دام .4

صر جهانگير بنظر ميرسد، در دوره ظاهراً اين تقسيم بعد از ع
هاى پيشتر هنگاميكه بابر هنوز بر هند نتاخته بود چون كابل مركزيت 
داشت و بلخ هم داخل مقبوضات وى نبود، بنا بر آن صوبۀ قندهار 

دفعۀ دوم بدست )  هـ۹۲6(دفعۀ اول و در )  هـ۹۱۳(موقعى كه در سال 
ر گرديد و ظاهراً از بابر آمد، يك واليت شهزاده نشين حكمرانى باب

صوبۀ مركزى كابل منفك بود، همچنان در بدخشان يكى از اقارب و 
شهزادگان تيمورى بحيث تيول حكمرانى ميكرد، حينيكه بابر بر هند 
تصرف ميجويد و در انجا مى ميرد مى بينيم كه شهزاده كامران در تمام 
صفحات افغانستان حكمفرماست، كه در اوايل سلطنت همايون 

جاب و پشاور و لمغان و باميان و قندهار تماماً زير ادارۀ كامران بوده پن
تنها واليت بدخشان به سليمان ميرزا شهزادۀ تيمورى سپرده ميشود و 
درين اوقات قندهار نيز حكم صوبۀ عليحده ميگيرد، و كامران خواجه 

  .بيگ را به حكمرانى آنجا مى گمارد
شان بحيث صوبه هاى جداگانه بعد ازين نيز كابل و قندهار و بدخ  

                                                           
جيتل است، كه هر دام بحساب ) ۲۵( بحساب دوره مغول در هند يكدام عبارت از (۱۰)

 پائى است يعنى پنج پائى و يك خمس پائى كم، كه باينصورت ۴۴/ ۵موجوده هند 
  . آنه موجوده هند مى شوده– ۲=  دام ۵

  .6۷۳، ص ۱منتخب اللباب، ج . ۷۱۱، ص ۲ پادشاه نامه، ج (۱۱)
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شناخته ميشود و در وقتيكه همايون و برادرانش با هم خون ميريزند، 
 ۹6۱گاهى در تصرف يكى و مدتى در تسلط ديگرى مى ماند،  در سال 

هـ كه همايون تمام برادران خود را مستأصل ميسازد شاه محمد 
بيحث قندهارى را بحيث حكمران قندهار و محمد حكيم پسر خود را 

فرمانفرماى كابل و سليمان را حكمفرماى بدخشان شناخته و خود بر 
بعد از همايون در عصر اكبر صوبۀ كابل از اقطاع شهزاده . هند مى تازد

محمدحكيم شمرده مى شود و قندهار اوالً بحيث يكواليت عليحده مى 
ماند و پس ازان بدست شاهان صفوى ميافتد، بعد ازانكه محمدحكيم 

مى ميرد، اكبر بر كابل مسقيماً تسلط ميجويد و در سال )  هـ۹۹۳(در 
پس قندهار را بدست مى آورد، درين وقت ها سعيد خان )  هـ۱۰۰۳(

كابلى، حكمران كابل و شاه بيگ خان كابلى حكمران قندهار بود ولى 
در تشكيالت رسمى مملكت اكبر قندهار جزو كابل بشمار ميرفت، 

صوبه تقسيم بود كه از ) ۱۵(كت وى به زيرا در عصر اكبر تمام ممل
انجمله يكى صوبۀ كابل بشمار ميرفت و قرار تقسيم آنوقت هر صوبه 

  .(۱۲)حصص و حكومت هائى داشت) سركار(بنام 
ابوالفضل صوبۀ كابل را عبارت از سركارهاى كشمير، پكلى،   

بنير، سوات، باجور، قندهار، زابلستان مى شمارد، و گويد كه پايتخت 
 و باينطور از طرف شمال تا پامير (۱۳)يشتر غزنى و امروز كابل استآن پ

و گلگت و بدخشان و باميان و غرجستان و غور و از طرف جنوب تا 
گرمسير قندهار و از طرف غرب تا فراه و سيستان و از طرف شرق تا 

                                                           
  .۴، ص ۲ آئين اكبرى، ج (۱۲)
  .۱6۹، ص ۲ آئين اكبرى، ج (۱۳)
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سند و ملتان، تماماً صوبۀ كابل بوده، و همۀ كوهسار پښتونخوا و 
)  ۲۴( شمرده ميشد، كه از انجمله سركار قندهار ملحقات آن يكصوبه

گوسفند ) ۴۵۷۷۵(دينار نقد و ) ۲۹6۰۰( و (۱۴)تومان) ۸۱۱۴(محل و 
من برنج و ) ۴۲۰(خروار غله، و ) ۳۷۵۲۹۷۷(اسپ بلوچى، و ) ۴۵(و 

پياده ) ۲۷۲6۰(سوار و ) ۱۳۸۷۵(من روغن و ) ۲۰(دو خروار آرد، و 
) ۳۵۱۲۰(تومان نقد و ) ۵۲۷(عايدات داشت و خود شهر قندهار 

محل و ) ۲۲(خروار غله، ماليات ميداد، و سركار كابل 
دام ماليۀ زمين هاى كشت ) ۱۳۷۱۷۸(دام نقدى، و ) ۸۰۵۰۷۴6۵(

پياده و خود شهر كابل ) ۲۱۲۷۰۰(سوار و ) ۲۸۱۸۷(گرى و 
دام نقد عايدات داشت، و نقطۀ انفصال سركار كابل و ) ۱۲۷۵۸۴۱۰(

  .(۱۵)نى بودقندهار هم قراباغ غز
مختصر اينكه در دورۀ بعد از اكبر تشكيالت ملكيه بصوبه و   

سركار و شهر و قلعه و تهانه تقسيم ميشد و غالباً صوبه دار آمر ملكى 
و نظامى بوده و معاش هنگفتى داشت، مثالً على مردان اميراالمراء 

، و 6۱صوبه دار كابل در عصر شاه جهان دوازده كرور دام معاش داشت
ر دست صوبه دار مامورين ملكى و عسكرى بنام كومكى و تعينات زي

، )ميرعدل(و فوجدار، تهانه دار، قلعه دار، تيولدار، ديوان، قاضى 
كوتوال، بخشى احديان و بخشى منصبداران و قاضى عسكر و واقعه 

                                                           
دينار عبارت از يكتومان ) ۸( تومان در آنوقت در قندهار رواج داشت و  حساب(۱۴)

دام و باينطور بحساب و مقابله دام عايدات را قياس ) ۸۰۰(بود و هر تومان مساوى 
  .كنيد

  .۱۹۳ – ۱۸۷، ص ۱ آئين اكبرى، ج (۱۵)
  .۱۰۵۷، ص ۲ پادشاه نامه، ج 6۱
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نويس و غيره ادارۀ امور را مى نمودند كه در تواريخ اين دوره زيادتر 
  :خوريم، بشرح ذيل باين نامها بر مي

  
  :كومكى

عبارت از صاحب منصب نظامى بود، كه با اختيارات فوق العاده   
بطور موقتى براى رفع غائله بمركز مهمى ميرفت، طوريكه در شرح 
حال شاهان مغول از نظر تان ميگذرد، بسى از منصبداران عسكرى از 
ه دربار شاهان در حوادث مهمه به افغانستان طور كومكى فرستاد

در ) مؤلف تاريخ معصومى(ميشدند، چنانچه مير معصوم قندهارى 
 و (۱۷)از حضور اكبر شاه بنام كومكى در قندهار بود)  هـ۱۰۰۷(سال 

همچنان در عصر اورنگزيب مغول خان و سعادت خان از كومكيان كابل 
  .(۱۸)بودند

  
  :تعينات 

 باين نام مامورين نظامى دائمى بهر جا مقرر ميشدند ولى در  
شهر هاى بزرگ و مراكز مهم مثالً مير معصوم مذكور در دورۀ اكبرى در 

اوالً طور كومكى بقندهار آمد و سپس از تعينات آنجا )  هـ۱۰۰۷(حدود 
 و هكذا مبارك خان نيازى افغان در عصر جهانگير از تعينات (۱۹)شد

حدود بنگښ و يعقوب خان بدخشى درسال هشتم دورۀ جهانگيرى از 

                                                           
  .۱۳۳ تاريخ معصومى، ص (۱۷)
  .۱۹۵، ص ۱ عالمګيرنامه، ج (۱۸)
  .۱۳۳ تاريخ معصومى، ص (۱۹)
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  .(۲۰)ل گرديدتعينات كاب
  

  :فوجدار 
بمنزلت معاون صاحب منصب بزرگ عسكرى، براى چندين قريه   

و آبادانى يكنفر فوجدار مقرر ميشد، كه لشكر آن حدود را اداره ميكرد 
، مثالً سعيد خان در عصر جهانگير (۲۱)و به تنبيۀ شورشيان ميكوشيد

يادى به  و باين نام مامورين عسكرى ز(۲۲)فوجدار نوشهر و بنير بود
  .افغانستان مى آمدند

  
  :تهانه دار، قلعه دار، كوتوال

مغول ها در افغانستان قالع مستحكم عسكرى را اهميت زيادى   
ميدادند، و همين قلعه ها بود كه بارها شهر هاى بزرگى را مثل كابل و 
قندهار و غيره از تعرضات خصم نگهميداشت، بنا بران در عصر 

 (۲۳)رگ يكنفر محافظ بنام پښتو كوتوالمغوليۀ هند در شهرهاى بز
موجود بود، كه اين شخص مقام حفظ و انضباط و امنيت ) قلعه دار(

عمومى در داخل شهر داشت و به تعبير جديد پليس را اداره ميكرد، اما 
در قالع خورد و كوچكى كه در اطراف مملكت مى بود و حيثيت شهر 

ن شخص بحيث يكنفر آمر خوردى را داشت قلعه دار مامور بوده، و اي
عسكرى قلعه را اداره ميكرد، و هر شهر بزرگ قلعه متعلقه بخود 

                                                           
  .۹۵۸ – ۵۱۳، ص ۳ مآثر االمراء، ج (۲۰)
  . اكبرنامه(۲۱)
  .۱۹۵، ص ۱ عالمګيرنامه، ج (۲۲)
  . هـ در افغانستان معمول بود۴۰۰ اين نام پښتو عين از عصر غزنويان از حدود (۲۳)
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داشت، مثل قالع هفت گانۀ مركزى قندهار كه شرح آن پيش گذشت، 
 دورۀ شاه ۲۲قلعه دار مواقع مهمه، اشخاص مهمى بودند، مثالً در سال 

  .(۲۴)جهان راجروپ قلعه دار كهمرد بود
سرحدى و راه هاى خطرناك كشور بنا ميشد، اما تهانه در اراضى   

و در ان يكنفر تهانه دار با يكدسته قوا براى حفظ خطوط سرحدى و 
راههاى مامور مى بود و اين تهانه ها در افغانستان براه پشاور و كابل 
و در اراضى سرحدى شمالى كابل كه خطوط سرحد شمالى مملكت 

ى بود، مثالً كهات در سال باامراى بلخ و توران بشمار ميرفت موجود م
تهانه بود، كه سعيد خان از آنجا بمقابلۀ كمال الدين افغان بر )  هـ۱۰۳۹(

از )  هـ۱۰۴۰(آمد، و هكذا در هر دو بنگښ تهانه موجود بود، كه در سال 
 و در سال (۲۵)تهانه دارى آن سعيد خان به صوبه دار آنجا ارتقاء جست

 و ازين بر مى آيد 6۲ر پنجشير بود هـ مبارز خان بدخشى تهانه دا۱۰6۳
  .كه آنجا هم حيثيت يك تهانه داشت

  
  :تيولدار 

در دورۀ مغول بعضى از قراء و اراضى بطور تيول نيز به كسانيكه   
بدربار قرب داشتند، سپرده مى شد، تيولدار امنيت اراضى متعلقۀ 
 خود را نيز اداره ميكرد و حاكم آن حدود شمرده ميشد، مثالً در عصر

عزت خان تيولدار بست بود، كه با ملك اودل )  هـ۱۰۴۹(شاه جهان 

                                                           
  .۲۷۹، ص ۲ مآثراالمراء، ج (۲۴)
  .6۱، ص ۲ مآثراالمراء، ج (۲۵)

  .۵۹۵، ص ۳مآثر االمراء، ج  6۲
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 گاهى واليات و صوبه هاى كالن نيز به شهزادگان (۲۷)افغان جنگها كرد
و امراى بزرگ تيول داده ميشد، مثالً ميرزا سليمان گورگانى تيولدار 
بدخشان كه در سلطنت گورگانى بسى ازو نام برده مى شود، و در عصر 

مدحكيم برادرش تيولدار كابل بشمار ميرفت، و اين واليت از اكبر مح
  .اقطاع وى بود

  
  :ديوان قاضى 

ديوان مامور محاسبه و نگران امور مالى بود، كه تحت هدايت   
صوبه دار كار ميكرد، و معاشات مردم و تنخواه بامضاى وى داده 

 و (۲۹)، مثالً در عصر اورنگ زيب مير يقعوب ديوان كابل بود(۲۸)ميشد
هكذا ديانت خان در عصر شاه جهان بديوانى كابل به همراهى شهزاده 

 و اسالم خان هروى در عصر عالمگير مدتها (۳۰)محمدشجاع مقرر
  .(۳۱)ديوان كابل بود

اما قاضى هم براى اجراى امور عدليه از دربار شاه مقرر   
ميگشت، چنانكه مال محمد زاهد كابلى در عصر اكبر قاضى كابل 

 و مير حسام الدين (۳۲) و در عصر شاه جهان هم همين وظيفه داشتبوده،
بدخشى هم در عصر بابر و بعد از آن قاضى بوده و خطاب قاضى خان 

                                                           
  .۱۷۰، ص ۲ پادشاه نامه، ج (۲۷)
  .۴۳۱ – ۴۳۰، ص ۲ مآثراالمراء، ج (۲۸)
  .۱۹۵، ص ۱ عالمګير نامه، ج (۲۹)
  .۲۷، ص ۲ مآثراالمراء، ج (۳۰)
  .66۷، ص ۳ مآثراالمراء، ج (۳۱)
  .۳۴۳، ص ۱ پادشاه نامه، ج (۳۲)
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 و جهانگير مال محمد صادق را حين آمدن كابل قاضى اين (۳۳)يافت
  .(۳۴)شهر مقرر كرد

ولى در عصر مغوليۀ هند وظيفۀ قاضى ملكى و عسكرى جدا   
ى لشكر قاضى جداگانه هم مقرر ميشد، مثالً مال احمد بود، و برا

فاضل بدخشى در عهد جهانگيرى بعدالت اردو مقرر و تا سال هشتم 
، كذا قاضى محمداسلم (۳۵)دروۀ شاه جهان هم بهمان وظيفه برقرار بود

هروى كه در عصر اكبر بهند رفت و در دربار راه يافت قاضى عسكر 
ان هم قاضى لشكر و امام شاه جهان مقرر گرديد، و در عهد شاه جه

  .6۳بود
  

  :بخشى 
ماموريكه در هر شهر و هر اقامتگاه لشكر بوده، و وظيفۀ وى   

اداى معاش و تنخواه عسكر و ملكى مى بود، بخشى گفته ميشد براى 
صنوف مختلف عسكرى چون پياده، سوار، احدى، صاحب منصب 

، مثالً در (۳۷) داشتغالباً بخشى جداگانه بوده و بافرقۀ خود سروكار
عصر اورنگزيب رعايت خان بخشى احديان و اسحاق بيگ بخشى 

 و نظام الدين هروى مؤرخ معروف دورۀ اكبرى نيز در (۳۸)منصبدار بوده

                                                           
  .۳۳۵، ص ۲ پادشاه نامه، ج (۳۳)
  .۵۱، ص ۱ير، ج  تزك جهانګ(۳۴)
  .۱۹۵، ص ۱ پادشاه نامه، ج (۳۵)

  .۳۴۳، ص ۱ پادشاه نامه، ج 6۳
  .۱۳۲، ص ۱ آئين اكبرى، ج (۳۷)
  .۱۹۵، ص ۱ عالمګير نامه، ج (۳۸)
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  .(۳۹)سلك بخشيان دربار اكبر داخل بود
  

  :واقعه نويس و  هركاره 
در دستۀ مامورين دورۀ مغوليۀ هند بنام واقعه نويس نيز كسانى   

نظر مى آيد كه اين مامور وظيفه راپورت نگارى و استخبار داشت، و ب
در عين زمان سوانح نگار و احصائيه نويس نيز مى بود، حوادث رسمى 
و سياسى، و اوضاع جوى و وقايع طبيعى و احصائيه مواليد و وفيات 
و عروسى و احوال فصول و تمام وقايع آن حدود را مى نوشت و بدربار 

، و اوضاع عمومى مامورين و جديت و خيانت و صداقت شاه ميفرستاد
، مثالً قاضى محمد زاهد مشهور (۴۰)و تنبلى آنها را نيز خبر ميداد

كابلى در عصر شاه جهان مدت ها واقعه نويس كابل بود، و در عصر 
 اما اشخاصى نيز بنام (۴۱)عالمگير هم مدتى بدين ماموريت ماند

ى شدند، كه مخفيانه به تجسس و از طرف دربار گماشته م) هركاره(
ضبط احوال مردم مى پرداختند ولى اين دسته جواسيس بطور خفيه كار 

  .ميكردند و ظاهراً رسميتى نداشتند
  

  :نظم و نظامت 
بنام ناظم و وظيفۀ نظامت نيز مامورين بزرگى در صوبه ها مقرر   

ميشدند، كه اين مامورين همچون صوبه دار مسئول ادارۀ لشكرى و 
شورى بودند و غالباً اين مامورين بحيث يكنفر آمر بزرگ طور فوق ك

                                                           
  .۲۳۷، ص ۱ منتخب اللباب، ج (۳۹)
  .۱۳6، ص ۱ آئين اكبرى، ج (۴۰)
  .6۷ سبحة المرجان، ص (۴۱)



﴾214﴿ 

العاده به مراكز مهمه ميرفتند، و مواقع ماموريت خود را تنظيم 
ميكردند، گويا حيثيت رؤساى تظيميۀ زمانۀ حاضر را داشتند، مثالً 
على مردان خان در سال چهاردهم دورۀ شاه جهان ناظم صوبۀ كابل بوده 

  .(۴۲)سال اين ماموريت داشت) ۴(و تا مدت 
  

  :مامورين و مناصب 
در دورۀ مغوليان هند عموماً مناصب مامورين بحساب هزارى   

تقسيم ميشد و مامورين كشورى و لشكرى متساوياً اين مراتب را 
) ۷۰۰(داشتند، بزرگترين مناصب دورۀ اكبرى ده هزارى بود، كه تقريباً 

عرابه مقررى ) ۳۲۰(دار با حيوان باربر) ۲۰۰(اسپ و دو صد فيل و 
هزار روپيه ماهوار معاش ميگرفت، اين مراتب ) 6۰(داشت، و 

رتبه ميشد، و هر ) 66(منصبداران تماماً از ده هزارى تا ده باشى 
منصب پائين از پنجهزارى از حيث تنخواه نقدى سه مرتبه داشت، مثالً 

ور پنجهزارى اول و دوم و سوم كه مامورين عسكرى و ملكى در خ
  .(۴۳)خدمات خود باين مراتب ارتقاء ميجستند

                                                           
  .۴۳۴، ص ۲ مآثر االمراء، ج (۴۲)
  .۱۲۴، ص ۱ين اكبرى، ج  آئ(۴۳)
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  فصل سوم
  

  عمرانات دورۀ شاهان مغوليۀ هند در افغانستان
  

تيموريان هند شاهان عمران دوست و صنعت پرورى بودند، در   
تمام هند مفاخر عمرانى و صنعتى مهمى از آنها بيادگار مانده و 

  .دشهكارهاى فن و هنر را در هند بوجود آورده ان
يۀ مقابر از تقالع شاهنشاهى در دهلى و آگره و مساجد و اب  

  آثاريست 
  كه تا اكنون هم دنياى صنعت و فن بآن مى نازد، و در فن ابنيه و تعمير 
  سبك مخصوصى در دورۀ مغوليۀ هند ديده مى شود كه بقيۀ سبك 

 و (۱)تعمير شاهنشاهان معزى و خلجى و لودى و سورى بوده
 به تعمير عمارات و ابنيه بسيار اعلى و قشنگ شاهنشاهان بابرى

مشهورند، ولى در افغانستان چون خود شهرياران سكونت نداشته و 
باين صفحات گاهى سفر ميكردند بنا بران در مملكت ما آثار كمى از 
آنها باقى مانده و برخى هم در آن عصر ها ويران گرديده است، درين 

وده برخى از عمرانات و آبادانى فصل ما به اتكاى مدارك و مآخذ موج
  :هاى ايشان را نشان ميدهيم 

                                                           
  .، طبع هند۳۸6 – ۳۸۵ تمدن هند، ګوستاولوبون، ص (۱)
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  :چهل زينۀ قندهار 

بر فراز كوه سرپوزۀ قندهار طرف غرب شهر موجوده و شمالى   
شهر كهنۀ قديم در كوه تراشيده شده و در حدود چهل زينۀ سنگى روى 
كوه بدان ساخته اند، اين عمارت كوچك سنگى در دورۀ مغوليه به 

نفر ) ۸۰( شهرت داشته و بفرمودۀ بابر در مدت نه سال پيش طاق
سنگتراش دران جا كار كرده، و ميرزا كامران و ميرزا عسكرى و ميرزا 
هندال و فرزندان بابر كه صاحب اهتمام اين تعمير بودند در انجا كتيبه 

 ۹۵۳(آغاز و بسال )  هـ۹۳۰(نوشته اند كه تعمير اين طاق بلند را بسال 
اده اند، بعد ازانها وقتيكه مير معصوم قندهارى يكى از انجام د) هـ

بدانجا رسيده به چهار )  هـ۱۰۰۴(صاحب منصبان نظامى اكبر در سال 
سال ذريعۀ سنگتراشان بهكر، كتيبۀ بنام همايون و اكبر نيز برآن 
افزوده، و اسامى تمام شهرها و واليات شاهنشاهى اكبر را در آنجا 

  .(۲)) هـ۱۰۰۷ – ۱۰۰۴(نوشته است 
پيش طاق چهل زينه بر موضع خوبى ساخته شده كه تمام مناظر   

سرسبز غربى قندهار را تا مجراى ارغنداب در بر دارد، و يكى از 
منظر نمره (. ابدات دورۀ مغوليۀ هند در افغانستان شمرده مى شود

۱۹.(  
    

  :بقاياى ديگر آن دوره در قندهار 
ه مزار سيد حسين بجنوب شهر كهنۀ قندهار در دامنۀ كو  

                                                           
  .۱۳۲ تاريخ معصومى، ص (۲)
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زنجيرپاست، كه خواهرزادۀ بابا حسن ابدال مشهور به باباولى است، 
اين سيد ابن سيد عين الدين ولد شمس الدين است، كه در سبزوار 
متولد گرديده و در قندهار حيات داشت، مسكن وى قريۀ لنگر 

مير معصوم قندهارى كه از احفاد )  هـ۱۰۰۰( در سال (۳)ارغنداب است
باتمام )  هـ۱۰۰۱(ت بنائى بر مزار وى ساخت، و تا عيد قربان او اس

  .(۴)رسانيد، و در آن كوه كتيبۀ را نيز كند كه تاكنون موجود است
ديگر از بقاياى عمرانى دورۀ مغول آبادانى و كتيبه هاى مزار   

)  هـ۸۵۴(سيد عبدالجيل بن سلطان خليل بن سلطان محمد متوفى 
ميل شمالى قندهار كه مير بزرگ ) ۴۰(است در شاه مقصود خاكريز 

ولد مير معصوم قندهارى در عصر جهانگير در آن عمارتى را ساخته و 
در زمان )  هـ۱۰۵۵(كتيبۀ سنگى را بنام خود كنده است، بعد ازان بسال 

شاه صفى صفوى نيز در آنجا عمراناتى بوجود آمده و كتيبۀ سنگى را 
  .(۵)بنام شاه صفى نوشته اند

 عمرانات دورۀ مغول يك مسجد و اطاق مختصرى است ديگر از  
نزديك مرقد سيد شير قلندر سبزوارى بر كوه سكيلچه سپيروان ده 
كروهى مغرب قندهار، كه اين كوه بر كنار درياى ارغنداب واقع و 
منظرۀ دلچسپى دارد، در آنجا مرقد سيد محمد المشهور به سيد شير 

 ارغونى هاى قندهار معاصر قلندر ولد سيد مير انصارى است كه با
بود، در زمين داور و ساروان كال و ديگر صفحات قندهار سكونت 

                                                           
  .۱۳۵ تاريخ معصومى، ص (۳)
  . مأخود از عين كتيبه كوه شهر كهنه قندهار(۴)
  . مأخوذ از عين كتيبه هاى سنګى شاه مقصود شمال قندهار(۵)
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  .)6(وفات يافت)  هـ۹۳۳(داشت، و در محرم سال 
بنام جالل الدين اكبر )  هـ۱۰۰۵(درين كوه نيز مير معصوم در سال   

كتيبۀ مفصلى را كنده و در نزدهم شوال سال مذكور باتمام رسانيده، كه 
  .(۷)از يادگارهاى دورۀ مغوليه استيكى 
كذلك در حدود دالرام فراه در كوه شوراب مير بزرگ ولد مير   

معصوم وقتيكه پدرش از دربار هند بدربار ايران طور ايلچى ميرفت و 
برجادۀ فراه جائى را ساخته )  هـ۱۰۱۲(وى هم رفيق راه پدر بود، در سال 

كه به ( اين سادات قندهارى و كتيبه را در كوه كنده كه از يادگارهاى
شمرده ) سيد شيرقلندر و بابا حسن ابدال مشهور به باباولى منسوبند

 و اينها از ادباء و شعراء و رجال نامور و مامورين دورۀ (۸)مى شود
  .مغوليۀ به شمار ميرفتند

  
  :چهارباغ قندهار 

اين باغ به تصريح ابوالفضل از عمرانات بابر است، كه طرف   
 شهر موجوده و شمال شهر كهنه واقع بوده، و تاكنون هم شمال غرب

بهمين نام مسمى است، و تمام حدود و اطراف آن باغستان سرسبز و 
دلنشين است، كه بر كنار درياى ارغنداب واقع شده و محاط است 
بكوهساريكه منظر اين جا را خيلى دلچسپى مى بخشد، و ابوالفضل 

وقتيكه همايون پس از سفر ايران بفتح هم آنرا منزل دلكشا ناميده و در 

                                                           
  .۱۴۰ تاريخ معصومى،  ص )6(

  .از اصل كتيبه كوه سپيروان قندهار مأخوذ (۷)
  . مأخوذ از اصل كتيبه كوه شوراب فراه(۸)
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  .(۹)قندهار مؤفق آمد درين باغ توقف داشت
  

  :عمرانات و باغهاى كابل 
از عصر بابر تا اواخر سلطۀ شاهنشاهان مغول كابل از حيث   

بداعت منظر و نزاهت موقع در بين مؤرخين اين دوره شهرت خوبى 
 اند، خود بابر هم در داشت و باغها و منازل دل انگيز آنرا بارها ستوده

تزك خود بوصف ان رطب اللسان است چهارباغ كابل از عصر بابر 
وجود داشت، و نزهتگاه امراء و بزرگان كابل بود، مثالً وقتى كه 
همايون از قندهار بيرم خان مشهور را نزد برادرش كامران بطور ايلچى 

 بيرم را مى فرستد ميرزا كامران در چهارباغ كابل مجلسى را آراسته و
و هكذا دران موقع بيرم خان شهزاده كوچك جالل . در آنجا مى پذيرد
و ميرزا سليمان و ابراهيم شهزادگان ) باغ مكتب(الدين اكبر را در 

، (۱۰)تيمورى را در باغ جالل الدين بيگ نزديك شهر آراء مالقات كردند
و ازين پديد مى آيد كه اين باغها دران موقع شهرت داشته و از 

زهتگاهاى امراء و بزرگان بشمار ميرفتند، عبدالحميد الهورى شرح ن
مستوفائى نسبت به اين باغها مى نويسد، و گويد كه باغ شهر آراء و 
چارباغ و باغ جلوخانه و اورته باغ و باغ صورت و باغ مهتاب و باغ 
آهوخانه را بابر احداث نموده بود، چون جهانگير دفعۀ اول در سال 

ابل آمد درياى كابل را در بين باغ شهر آراء گذرانيد، و آن بك)  هـ۹۱۴(
، جهانگير كه فريفتۀ مناظر زيباى كابل (۱۱)را به جهان آرا موسوم كرد

                                                           
  .۲۳6، ص ۱ اكبرنامه، ج (۹)

  .۲۳۱ – ۲۳۰، ص ۱ اكبرنامه، ج (۱۰)
  .۵۸6، ص ۲ پادشاه نامه، ج (۱۱)
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است، نيز شرحى راجع به باغهاى كابل نگاشته و روز اول ورود خود 
كه اورته باغ در عصر همايون : همه را پياده سير كرد وى مينويسد 

ارهاى كالن باغ صورت خانه در ديگر جاى نبوده، و ساخته شده و چن
چار باغ  بزرگترين باغهاى كابل است، باغ شهر آرا را بدواً شهربانو 
بيگم عمۀ بابر ساخته و من بعضى از اراضى را بدان ضم كرده و به جهان 

  .(۱۲)آرا موسوم كردم، و همواره در آن جا بار عام ميدادم
  

  :باغ پغمان 
 الغ بيگ گورگانى پيش از بابر ساخته بود، ولى بابر اين باغ ميرزا  

جوى ها و درخت هاى آنرا بصورت خوبى آراست، وى گلهاى و ارغوان 
اين موضع را مى ستايد، و گويد كه من در تپه ها و سايه زارهاى آن 
صفه ها ساختم و چشمه هاى آنرا خوب آراستم،  و موضع دلكشا و 

  .(۱۳)نزهت گاه دلچسپى گرديد
  
  :ورته باغ ا

با باغ مهتاب در عصر مغولى باغ دلكشى بود، نزديك شهر كابل   
بعد از فتح كابل در آن فرود )  هـ۹۵۲(كه نصيرالدين همايون در سال 

آمد و در اوايل بهار همين سال جشن بزرگى را درين باغ آراست، و 
مراسم ختنه سورى فرزند خود جالل الدين اكبر را درين جا باتمام 

د و نزهتگاه مخصوص شاهى بود، و همايون در اوقات توقف رساني

                                                           
  .۵۲، ص ۱ تزك جهانګير، ج (۱۲)
  . تزك بابر، طبع هند(۱۳)
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  .(۱۴)خود بكابل درينجا بار ميداد
  

  :تخت بابر
طرف جنوب كابل در حد قلعۀ هزاره هاى )  هـ۹۱۴(بابر در سال   

موجوده ملحق به كوه شير دروازه بر سنگى تختى را براى خود ساخته 
 تخت ديگرى را بنام بود، كه منظر بديعى داشت، جهانگير در مقابل آن

، و برآن كتيبۀ را نقر (۱۵)باتمام رسانيد)  هـ۱۰۱6(خود ساخت و در سال 
تخت گاه پادشاه بالد هفت اقليم نورالدين جهانگير پادشاه : (نمود كه 

  ).بن جالل الدين اكبرشاه
  

  :چهارچتۀ كابل 
يكى از عمرانات دورۀ مغول هند در كابل چهارچته مشهوريست،   

نات خاصه و زيبا از طرف على مردان خان صوبه دار كابل در كه باتزئي
دورۀ شاه جهان تعمير شده بود، اين چته ها از حيث صنعت و نقاشى 

  .شهرت داشت و بمرور دهور زيب و زينت آن از بين رفت
  

  :مسجد شور بازار 
اين مسجد از طرف اورنگزيب تعمير شده بود، كه بعدها درين   

ران گرديده، و به مسجد عليا شهرت يافت، نزديكيها از سر نو عم
  .كذلك مسجد جامع گدرى از ابنيه اورنگزيب است

                                                           
  .۳۰۵ – ۱6۲ – ۲۴6، ص ۱ اكبرنامه، ج (۱۴)
  .۵۳ تزك جهانګير، ص (۱۵)
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  :باغ على مردان 

اين باغ در حصص شمالى باالحصار بر كنار درياى كابل از طرف   
على مردان خان صوبه دار كابل در دورۀ شاه جهان تعمير شد، اكنون 

  .معروف است) اغ على مردانب(آثار باغ در انجا نمانده و آن گذر بنام 
  

  :باغ صفا 
باين نام باغى در حدود شرقى افغانستان در عصر بابر نزديك   

، وقتيكه 6۱بهسود موجوده بنا شده و از آثار بابر شمرده مى شود
به تعقيب كامران به بهسود آمد، و مدت )  هـ۹۵۸(همايون در سال 

ران به هند گريخت طويلى در آنجا برادر خود را تعقيب ميكرد چون كام
بنا بران همايون از انجا به باغ صفا آمد و ابوالفضل اين باغ را چنين مى 

  :ستايد 
كه آن را بهار چمن آرايش، طرب افزاى خواطر، و صفا بخش   

)  هـ۹۸۹( بعد ازين وقتيكه اكبر در سال (۱۷)نگارستان بواطن توان گفت
د ميرسد نيز نامى باين حدو)  هـ۹۹۸(جلوس ) ۳۴(و پس ازان در سال 
،  عبدالحميد (۱۸)كه اكبر دران بشكار مى پرداخت. ازين باغ ميشنويم

كروه دور است و باغى ) ۳۲(گويد كه باغ صفا براه راست از بگرامى 
مورد نزول موكب )  هـ۱۰۵6(است در كمال صفا و رنگينى كه در سال 

                                                           
  .۱۹۲، ص ۲ آئين اكبرى، ج 6۱

  .۳۲۱، ص ۳ اكبرنامه، ج (۱۷)
  .۳6۰ – ۵۷۰، ص ۳ اكبر نامه، ج (۱۸)
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  .(۱۹)شاه جهان گرديد
  

  :باغ وفا 
 صفحات افغانستان باغ وفا است كه بابر از ابنيۀ تاريخى بابر در  

)  هـ۹۱۴(در تزك خود شرح مفصلى ازان ميدهد، اين باغ را بابر در سال 
در پيش قلعۀ ادينه پور سيزده فرسنگ كابل كه در آن وقت مركز ايالت 
ننگرهار گفته ميشد طرف جنوب بر باالى يك بلندى طرح انداخت، كه 

ن باغ پشتۀ خوردى بود، و بابر در آنجا رود در بين اين باغ آمده و در بي
خيابانها و جاده ها و حوضهاى خوبى ساخت و درخت هاى نارنج و انار 
نشانيد، اين باغ در دامنۀ سپين غر واقع بود، ولى در آن برف نمى افتاد 

، بابر در سفرهاى خود در اين باغ طرح (۲۰)و جاى خوش هوائى بود
 صفر وقتيكه بابر بجنگ ۱۷ در ) هـ۹۳۲(اقامت مى انداخت و بسال 

 كذلك (۲۱)آخرين خود عازم هند بود نيز درين باغ اقامت ورزيده بود
وقتيكه اكبر بكابل مى آمد مدتى در باغ وفا بوده و )  هـ۹۹۸(بسال 

 و آثار اين باغ تاكنون در ده كروهى شمال (۲۲)بسير و شكار مى پرداخت
  .بنظر مى آيدغرب جالل آباد موجوده متصل قريۀ باغوانى 

  
  :قلعۀ شهباز 

در نزديكى هاى بهسود موضعى بود بهار نام كه به قول   
                                                           

  .6۰۳، ص ۲ پادشاه نامه، ج (۱۹)
  . تزك بابر، طبع هند(۲۰)
  .۹۳، ص ۱ اكبرنامه، ج (۲۱)
  .۵۷۰، ص ۳ اكبرنامه، ج (۲۲)
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)  هـ۹۹۸(ابوالفضل در عصر سلطان محمود غزنى آبادان بود بسال 
وقتيكه موكب اكبر بدينجا رسيد امر داد كه آن موضع را آبادان ساخته، 

ت و مدتى نام گذاش) سها(و بناى قلعۀ پردازند، كه اين قلعه را شهباز 
  .(۲۳)معمور بود

  
  :عمرانات شاه جهان 

عمرانات شاه جهان دركابل زياد بوده و از تمام شاهان گورگانى   
مهمتر است، در سال دوازدهم جلوس شاه جهان امر داد كه در اورته باغ 
و مهتاب باغ بنائى را بسازند كه در خور ارامش شاهى باشد، اين 

ه جهان بار دوم بكابل آمد باتمام عمارت تا سال نوزدهم جلوس كه شا
  .رسيد و تمام مصرف اين ابنيه دونيم لك روپيه بود

عالوه بران دو نيم لك روپيۀ ديگر هم بامر شاه جهان بعمارات باغ   
بمصرف رسيد، و قلعۀ كابل ) مدفن بابر(شهر آرا و چارباغ و باغ بابر 

  ). هـ۱۰۵6(هم ترميم شد و آبى هم براى ارگ كابل تهيه گرديد 
شاه جهان در سفر دوم خود تمام باغهاى كابل را آراست، و مبانى   

خوبى را در آن ساخت، تنها در باغ شهر آرا سه عمارت را برافراشت كه 
هر يكى بديع و زيبنده و دلكشا بود و حوض ها و آبشارها و فواره ها را 

سجد در بين آن ساخت، عالوه بران بر مزار بابر نيز در همين سال ها م
 ساخته شد و حوض ها و (۲۴)سنگ مرمر سفيد بمصرف چهل هزار روپيه

به ( (۲۵)آبشارها و خيابانهاى باغ بابر نيز با حسن صورت پيرايش يافت
                                                           

  .۵۷۰، ص ۳ اكبرنامه، ج (۲۳)
  .ه نامه سى هزار و در كتيبه خود مسجد چهل هزار نوشته شده در پادشا(۲۴)
  .۵۸۹ – ۵۸۸ – ۵۹۰ – ۵۰۹، ص ۲ پادشاه نامه، ج (۲۵)
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  ). رجوع شود۲۲ – ۲۱ – ۲۰منظر نمبر 
باغ استالف نيز از عمرانات دورۀ شاه جهان است، كه به ملكه   

، و در نزاهت و طراوت خود موسوم بود) جهان نما(تعلق داشت، و  به 
درين باغ سير كرد، و )  هـ۱۰۵6(نظيرى نداشت و شاه جهان در سال 

  ).۲۳منظر نمره (خيابهانهاى آنرا آراست 
خالصه عمرانات شاه جهان در افغانستان بسيار است، كه جمله   

لك روپيه به عمارات كابل و مسجد و قلعۀ ارگ و قلعۀ دور شهر ) ۱۲(
 روپيه بقلعۀ قندهار و بست و زمين داور مصرف و غيره و هشت لك

  .6۲شده بود
  

  :حصار شهر كابل 
كوهيكه ارگ باالحصار بران بنا يافته آنرا در زمان سابق شاه كابل   

 و (۲۷)مى گفتند، باالى آن عقابين بود، شهر كابل دو قلعۀ گلين داشت
ه عالوه بر ان ارگ، قلعۀ جداگانۀ داشت، قلعۀ شهر باالحصار را ك

انگليس ها مسمار كرده اند ميرزا كامران پسر بابر از سر نو ترميم كرده 
بود، چون جهانگير بكابل آمد عمارات سابقۀ باالحصار را ويران 

 عالوه بران حصار (۲۸)ساخته و عوض آن محلى مناسب براى خود ساخت
بيرون كابل در عصر جهانگير به گچ و آهك ساخته شده و قلعۀ ارگ كه 

بامر شاه جهان به گچ و آهك افراختند و آبى )  هـ۱۰۵6( در سال خام بود

                                                           
  .۷۱۴، ص ۲ پادشاه نامه، ج 6۲

  )۲۴رجوع به منظر نمره (. ۲6۲، ص ۱اكبرنامه، ج . ۱۹۱، ص ۴ آئين اكبرى، ج (۲۷)
  .۵۹۱، ص ۱ تزك جهانګير، ج (۲۸)
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  .(۲۹)براى ارگ نيز تهيه ديدند
  :قلعه شهر كابل در دورۀ مغولى چنين بود   
قلعۀ بود بغايت استوار و داراى دروازه هاى متعدد كه ازان جمله   
، دروازۀ )بارك(، دروازۀ يارك )طرف شرق(دروازۀ دهلى : است 

، ظاهراً در شهر كابل دو (۳۰)، دروازۀ آهنين طرف غربطاقيه دوزان
جوى روان ميگذشت، كه يكى را جوى خطيبان ميگفتند، اين جوى از 
للندر آمده و بشهر آرا و شهر ميگذشت، جوى ديگر را تنگى ده يعقوب 
پيش دروازه دهلى جارى ميشد و آنرا جوى پل مستان ميگفتند، 

جوئى ) دايۀ جالل الدين اكبر(گم كذلك در نزديكى هاى شهر ما هم بي
را بر آورده، كه نزديك محلۀ گلكنه ميگذشت، و از كوه كابل سه چشمه 
بشهر مى آمد كه يكى را چشمۀ خواجه همو و ديگرى را قدمگاه خضر و 

  .(۳۱)سومى را خواجه روشنائى ميگفتند
  

  :حصار شهر قندهار 
ويران )  هـ۱۱۵۱(شهر كهنۀ قندهار كه نادرشاه افشار آنرا در سال   

ساخت، در دامنۀ شرقى كوه لكه يا قيتول افتاده، كه اين كوه شماالً و 
جنوباً ممتد است و باالى آن قلعۀ ارگ نيز كائن بود، و بقول ابوالفضل 

 و حصارى بود سخت محكم و قلع آن (۳۲)شهر قندهار دو قلعه داشت

                                                           
  .۵۹۱، ص ۲ پادشاه نامه، ج (۲۹)
  .۳۰۴ – ۲6۷ – ۲66، ص ۱ اكبرنامه، ج (۳۰)
  .۱۹۱، ص ۲ آئين اكبرى، ج (۳۱)
  .۱۸۷، ص ۲ آئين اكبرى، ج (۳۲)
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آن خندق  و دورادور (۳۳)بغايت مشكل كه عرض ديوار آن شصت گز بود
هم وجود داشت، در بين حصار، برج بزرگ ارگ واقع بود، كه حاالً هم 
بقاياى آن موجود است، و ارتفاع ان تا صد متر ميرسد، و مردم آنرا 
نارنج گويند، و عالوه بر آن برجهائى بنام برج خاكستر و برج نو هم درون 

اى آب و  و باالى كوه كه طرف غربى شهر افتاده نيز حوض ه(۳۴)شهر بود
آثار ابنيه اشكار است كه بقول مير معصوم بر باالى آن آتشكده بود، از 
زمان قديم و عمارت آن از خشت خام كه طول و عرض هر خشت دو گز 
وسطبرى آن يكوجب و اين عمارت تا عصر اكبر بحال خود بود، و 

 و در عصر شاه جهان باالى اين كوه سه برج (۳۵)فتورى در آن نيافته بود
حصار قندهار درين دوره چند دروازۀ داشت، طرف . 6۳ز موجود بودني

چهل زينه سوى شمالى شهر دروازۀ گندگان و دروازۀ شيخ ولى و طرف 
جنوبى دروازۀ ماشور، و طرف شرقى دروازۀ نو و دروازۀ خضرى و 

  .نزديك قيتول دروازۀ على قابى
و قرار تصريح ابوالفضل باغ شمس الدين على قاضى قندهار،   

چهاردره و شهر كهنه در طرفهاى دروازۀ ماشور بوده و عمارت درون 
 و باغ گنجعلى خان را هم اين (۳۷)نامداشت) آقچه(ارگ برج خچه 

به حكمرانى قندهار )  هـ۱۰۳۲(شخص حينيكه در عصر شاه جهان بسال 
از طرف دربار صفوى مامور بود، در حدود شهر ساخته بود و درون شهر 

                                                           
  .۴۰، رقعات عالمګير، ص ۲۳۱، ص ۱ اكبر نامه، ج (۳۳)
  .۴۸ رقعات عالمګير، ص (۳۴)
  .۱۳۲ تاريخ معصومى، ص (۳۵)

  .۴۱ رقعات عالمګير، ص 6۳
  .۲۴۱ – ۲۲۹، ص ۱ اكبرنامه، ج (۳۷)
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عۀ بود كه مخزن اسلحه و جبه خانه بشمار ميرفت و از در دامن كوه قل
  .(۳۸)انجا تا دروازۀ ماشور بازارى در بين شهر ممتد بود

عالوه بر دروازه هائيكه ابوالفضل ذكر ميكند نواب صمصام   
نام مى برد، در سال ) ويس قرن(الدوله دروازۀ ديگرى را هم بنام 

 كرد شادى خان محافظ كه قشون ايران قندهار را محاصره)  هـ۱۰۵۸(
چون تاكنون هم متصل طرف شرقى شهر كهنۀ . (۳۹)اين دروازه بود

موجود است، بنا بر آن موضع اين ) سلطان ويس(قندهار مزارى بنام 
حصار قندهار به . دروازه را هم طرف شرقى شهر تعين كرده ميتوانيم

شت شرحى كه ذكر رفت در دورۀ گورگانى موجود بوده و شاه جهان تا ه
  .(۴۰)لك روپيه بترميم و تعمير آن مصرف كرد

  
  :قلعه پروان 

چون همايون بعد از سفر ايران از كابل به صفحات شمالى چندين   
بار سفر كرد و رفت و آمد قشون وى از راه شمالى كابل بواليات شمالى 
مى بود بنا برآن در راه به قلعۀ مستحكمى ضرورت افتاد، كه در سال 

ه همايون از سفر سوم خود از صفحات شمالى بكابل حينيك)  هـ۹۵۵(
برگشت، در پروان سمت شمالى كابل قلعه را بنا نمود، كه اين قلعه مقر 

  .(۴۱)عسكرى سمت شمالى كابل شمرده ميشد
  

                                                           
  .۴۲ رقعات عالمګير، ص (۳۸)
  .66۱، ص ۲ مآثراالمراء، ج (۳۹)
  .۷۱۴، ص ۲ پادشاه نامه، ج (۴۰)
  . اكبرنامه(۴۱)
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  :كابل و قندهار بحيث دارالضرب 
در دورۀ شاهان گورگانى كابل و قندهار از ابتداء دارالضرب بوده   

زان دوره كه در كابل و قندهار ضرب شده در و مسكوكات زيادى ا
دست است، كه حصۀ مهم مسكوكات اسالمى موزۀ كابل باشد، به 
تصريح ابوالفضل در دورۀ اكبر كابل از همان چهار صوبۀ بود كه در آن 
طالى اكبرى را سكه ميزدند، و مسكوكات نقره و مس هم درين شهر 

  .(۴۲)ضرب ميشد
ت مسى زيادى در حدود سال كذا ديده مى شود كه مسكوكا  

هزارم هجرى و بعد ازان در قندهار ضرب شده كه در كلكسيون 
مسكوكات متعلق به نگارنده موجود بود، و از مسكوكاتى است كه در 
عصر جهانگير به اشكال تقويمى بروج دوازده گانۀ فلكى ضرب شده 

  .است
  در عصر جهانگير سكۀ روپيه را در قندهار۱۴همچنان در سال   

   :(۴۳)ضرب كرده اند كه اين بيت بر آن نقش بود
  زجهانگير شاه اكبر شاه
  سكۀ قندهار شد دلخواه

  

                                                           
  .۱۹، ص ۱ آئين اكبرى، ج (۴۲)
  .۲۴ ديباچۀ تزك جهانګير، ص (۴۳)
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  باب سوم
  

  ال معروف علمى ـــغان و رجـــير افـــاهـمش
  و ادبى افغانستان در دورۀ گورگانى هند

  
  فصل اول

  

  رجال علمى و ادبى و هنروران
  

  فصل دوم
  

  رجال حربى و ادارى
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  مدخل
  

طوريكه در باب اول اين كتاب بنظر خوانندگان محترم ميرسد   
دورۀ سلطنت گورگانى هاى هند مدت دونيم قرن بر افغانستان بصورت 
خوبى نگذشت، و اين سرزمين همواره ميدان جنگها و خونريزى و خانه 

  .جنگى ها بين شاهان مذكور بوده و روى آرامى و نيكى را نديد
 مردزا و مردپرور است، بنا برآن عالوه بر ولى چون اين مرز و بوم  

رجال حربى كه در ضمن شرح حال شاهان و در فصل نهضت هاى ملى و 
هكذا در فصل دوم اين باب خواهيد خواند، رجال زياد علمى و ادبى 
نيز بميان امدند، كه در علم و ادب آسياى وسطى درين دوره خدمات 

  .خوبى انجام دادند
  

  :اما علم 
ه از بقاياى همان عصر روشن تيموريان هرات است، كه درين دور  

در حجر تربيت آن فرمانروايان دانش دوست پرورده گرديده، و علماى 
بزرگى چون حضرت جامى و غيره بميان آمدند، در دورۀ گورگانى هاى 
هند هم مدارس هرات و ماوراء النهر و هند در علم اين مرز و بوم اثر 

 فضالى بزرگى را درين دوره مى يابيم كه خوبى داشت و بسا علماء و
  .آثار علمى شان مهم است
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  :اما ادب 

هم درين دوره بدو شعبه منقسم ميگردد، ادب پښتو و ادب   
ادب پښتو در دورۀ مغوليه هند به عروج و شباب خود رسيد و  :فارسي 

مدارس مهمۀ ادب پښتو چون سبك خيرالبيان و سبك خوشحال خان و 
درين دوره كشوده گرديد، و غزل و قصيده، رباعى، رحمان و حميد 

مخمس و اقسام اشعار ديگر سروده شد و شعراى نامور و معروفى 
  .درين دوره گذشتند، كه در ادب پښتو از اساتيد بزرگ بشمار ميروند

ولى ادب فارسى هم درين دوره مراتب خوبى را طى كرد، در ايران   
نى مروج يگانۀ ادب فارسى پادشاهان صفوى و در هند شاهان گورگا

بودند، و بزرگترين شعراى فارسى زبان هم در دربارهاى شان تربيه 
گرديد، و رفت و آمد شعراء هم از ايران و ماوراء النهر بهند از راه 

) سبك هند( و سبك مشهور ادب فارسى (۱)افغانستان صورت گرفت
ادب درين دوره از اختالط ادباى هند و پارس بوجود آمد پس در 

فارسى افغانستان هم درين دوره آثار سبك هند بصورت روشن و 
  .هويدا ديده ميشود، و شعراى فارسى زبان هم زيادند

    
  :اما فن و هنر 

هر چند در دورۀ گورگانى هاى هند فن و صنعت هرات، نسبت   
                                                           

 مثالً صائب اصفهانى مدتى در كابل زيست و قصيده معروف كابل را در مدح اين (۱)
  :ذا شوكت بخارى ازين راه بهند رفت خودش ګويد خطه سرود، و هك

  شهر و صحرايش بود يك ګلستان حسن خيز
  ذردــــوكت بكابل بګـــر شــــند اګـــير هـــــبهر س
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بدورۀ درخشان تيموريان هرات و سقوط پستى ديد، ولى چون هنر و 
يران و هم در هند ترقى داشت بنا بران در صنعت درين عصر هم در ا

افغانستان هم آثار هنر و صنعت ديده ميشود، مثالً مير على هروى و 
  .سلطان محمد خندان از خطاطان معروف اين دوره اند

كذلك نقاشى و ميناتور و حجارى نيز درين دوره در افغانستان   
ديده مى شود بنظر ميرسد، كه برخى از آثار آن در عمرانات اين دوره 

ولى همانظوريكه شاهان گورگانى در هند فن عمران را ترقى دادند و 
شهكار هائى را يادگار گذاشتند، در افغانستان جز آثار جزوى مثل 

  .مسجد باغ بابر و چهل زينۀ قندهار چيزى ازان بنظر نمى آيد
باوجود ركود و پژمرده گئ كه بسبب جنگهاى متواتر درين   

 ادب رسيد باز هم اين سرزمين همواره مردزاست، و سرزمين به علم و
رجال زيادى را درين دوره در افغانستان مى يابيم، و ما در فصول آينده 

  .مردفاً نام خواهيم برد
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  فصل اول
  

  رجال علمى و ادبى و هنر وران
  

  الف
  :موالنا آگه 

از شبرغان است، كه در علم و شعر و طريقت شهرت داشت و به   
شاقه عمرى را ميگذرانيد، و مردم و امراى عصر بدو عقيدت رياضات 

از )  هـ۱۰۰۵(تمام داشتند، تخلص او در شعر ابن يمين بود و در سنۀ 
  :ازوست . جهان رفت و قبرش در شبرغان است

  روز محشر عاشقان را با قيامت كار نيست
  مال يار نيستـــز تماشاى جـــاشق جـــكار ع
  تم مى برندـــوى بهشـــويش اگر ســر كـــاز س

  (۲)پاى ننهم گر در انجا وعدۀ ديدار نيست
  :موالنا آگهى هروى 

اصالً خراسانى است و در هرات نشو و نما يافته و بدربار سلطان   
حسين بايقرا شغل انشاء و به قصيده گوئى ميل تمام داشت و بجواب 

                                                           
  .۲۸۷ مجمع الفضال، ص (۲)
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 هنر امير خسرو شهر آشوبى جهت اهالى هرات گفته كه پسنديدۀ ارباب
  :بود، مصدر باين بيت 

  وثر استـك بهشت كــۀ شهر هرى رشـــرصــع
  در گهش را عرصۀ خورشيد گل ميخ زر است

آگهى بحكم امير خان حاكم صفويۀ هرات بسبب هجوگوئى   
محكوم ببريدن دست و زبان گرديد، ولى با دست چپ خوشتر از دست 

  .(۳)در هرات بمرد)  هـ۹۳۲(راست مى نوشت، و به سال 
  :ابترى بدخشى 

شخصى بود عالم و در عصر اكبر زندگانى داشت، در علوم   
  :فلسفى وى را دستى بود و طبع خوبى داشت، ازوست 

  گفتى وفا كنيم باحباب يا جفا
  (۴)اى شوخ بندۀ سخن اوليم ما

  :ابراهيم بيټنى 
از مؤرخين افغانستان است در دورۀ مغل هند، كه بر كتاب مخزن   

ى كرد و بعضى از وقايع سلطنت رجال افغان را كه در افغانى الحاقات
كتاب داخل نبود از تاريخ نظام الدين احمد و غيره بران افزود و تاريخ 
شېرشاهى عباس خان سروانى را هم بكتاب مذكور ضم كرد و نسخۀ 
قلمى اين مجموعۀ تاريخى كه عبارت از نوشته هاى نعمت اهللا و عباس 

است ديده شده، و يك نسخۀ آن در قندهار خان و خود ابراهيم بيټنى 
  .نوشته شده است)  هـ۱۱۱۳(بسال 

                                                           
  .۱۲6، ص )خطى( مجمع الفضالء (۳)
  .۱۸۸، ص ۳ منتخب التواريخ، ج (۴)
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  :ملك ابوالفتح 
برادر ملك حمزۀ مشهور است كه در سيستان حكمرانى داشت،   

بلند ادبى است و اين اشعار وى نيز داراى قلم و شمشير و مرتبۀ 
  :ازوست

  دــــبارى نرســـــر عاطرت غـــــاطــــــبر خ
  دــــــــرا نقارى نرســـن تـــــــتۀ مـــــــــاز گف

  هر چند طالى خاطرت راغش نيست
  دــــــــيارى نرســــــــبى زحمت آتش به ع

  :ابوالفتح در جوابش گفت   
  رشار استـــنوى ســــنظمم زشراب مع

  دردى كش را هوشيارى در كار است
  ردى آتش نيستــــــــــتاج بپاى مـــــمح

  شار استـى دست افالــنقد سخنم ط
  :همو راست   

  ودـبر نتوان بـــــــــبوح بيخـــــــيض صـــــــاز ف
  ودــــــــحر نتوان بــــــــــه و بى آه ســـــــــبى نال

  بى ظرف زنيم جرعه مدهوشى چيست؟
  (۵)له تر نتوان بودــاز شيشه تنگ حوص

  :آتشى قندهارى 
كور بهند رفت، و وظيفۀ از مشاهير دورۀ بابر است كه با شاه مذ  

 ۹۷۳(واقعه نويسى داشت، بعد ازان با همايون بوده و در الهور بسال 

                                                           
  .۵۱ تذكرۀ نصرآبادى نسخۀ اصلى، ص (۵)
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  :از جهان گذشت، ازوست ) هـ
  ۀ نوــــايان مـــيد نمــــفق گشت شب عــــدر ش

  )6(تا كنيم از پى جام مى گلگون تگ و دو
  :حضرت شيخ احمد مجدد كابلى سرهندى

واسطه ) ۲۸(است، كه نسب شان به ابن موالنا عبداالحد فاروقى   
 ميرسد، اجداد شان از كابل بوده و حضرت شيخ در ����بحضرت عمر 

در سرهند متولد گرديده و بعد از طى مراتب )  هـ۹۷۱( شوال ۱۴
 سالگى در سيالكوټ از ۱۷ابتدائى در حجر والد بزرگوار خود بعمر 

 شيخ يعقوب نزد موالنا كمال الدين درس معقول و منقول را خواند و از
كشميرى و شيخ عبدالرحمن علماى نامدار حديث را تحصيل كرد و از 
خواجه محمد باقى باهللا كابلى استفاضه نمود و يكى از مشاهير علمى 
و روحانى بار آمد، و در اقطار هند و افغانستان بمراتب بلند علمى و 

  .روحانى شهرت يافت
 كه بذكاى حضرت مجدد از نوابغ علمى قرن دهم هجرى است،  

مخصوص و روحانيت بلند خويش در دنياى تصوف اسالمى 
اصالحاتى نمود، و مجدد اين آئين گشت، تا كه جهانگير از نفوذ اين 
شخص عالم و روحانى كه اصالحات و اكفار وى زياتر جنبۀ علمى 
داشت ترسيد و ببهانۀ او را تا سه سال درقلعۀ گواليار محبوس داشت 

ها گرديده و به سرهند آمد و بسى از پيروان خود بعد ازين دورۀ حبس ر
را كه از تمام اقطار هند و افغانستان بحضور شان ميرسيدند، رهنمائى 

سالگى از ) 6۳(بعمر )  هـ۱۰۳۴( صفر سال ۲۸نمود تا كه روز شنبه 

                                                           
  .۱۸۱، ص ۳ منتخب التواريخ، ج )6(
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  .جهان رفت و در سرهند مدفون گشت
حضرت مجدد به تحقيقات علميه و راه جديديكه در تصوف   

 كشود شهرت دارد، از شهكارهاى علمى وى سه جلد اسالمى
مكتوبات بسيار مشهور شان است، كه نبوغ علمى و روحانى را نشان 

 مبدأ و – اثبات نبوت –ميدهد، عالوه بران رسائلى را بنام تهليليه 
 – رد الشيعه – معارف لدنيه – اداب المريدين –معاد مكاشفات غيبيه 

ات خواجه باقى باهللا كابلى و غيره نيز  شرح رباعي–تعليقات العوارف 
نگاشته اند، و از پسران بزرگ حضرت مجدد حضرت ميان 

)  هـ۱۰۷۰(و شيخ احمد سعيد متوفى )  هـ۱۰۸۰(محمدمعصوم متوفى 
  .(۷)است كه در دنياى عرفان شهرت زيادى دارند

  :ارزانى 
اين شاعر از اعيان بزرگ روشانى هاست، كه بتصريح اخوند   

ر تصنيف خيرالبيان نيز بهره ئى داشت، و سه برادر بودند از دروېزه د
افغانان خويشكى، كه يكى ازينها ارزانى شاعر تيز فهم و فصيح زبان 
بود، شعر افغانى و فارسى و هندى و عربى بيان كرده و ارزانى كتابى 

 ناميده و بعد از چندى از بايزيد (۸))چهار رما(را تصنيف كرده  وآنرا 
از شعراى معاصر ارزانى دولت او را مى . (۹) بهند رفتجدا شده و

ستايد و خوشحال خان هم از ارزانى در اشعار خود يادى ميكند، 
رحمان بابا هم ارزانى را شاعر پښتو قلم ميدهد، چون ارزانى با بايزيد 

                                                           
  .۴۸سبحة المرجان، ص . ۱۲ ذكر مجدد، تذكرۀ علماى هند، ص (۷)
آثار (و ) كارهاى من(باشد يعنى ) چارزما( كذا فى االصل شايد صحيح آن پښتو (۸)
  ).من
  .۱۴۹ تذكرة االبرار، ص (۹)
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تخمين كرده مى )  هـ۹۵۰(معاصر بود بنا بران حيات وى را در حدود 
والۀ يك قصيدۀ قاسم على افريدى ذكرى را توانيم، مستر راورتى بح

 و دار مستتر مستشرق معروف فرانسوى نيز او را (۱۰)از ارزانى ميكند
و ديوان اشعارش اخيراً در پشاور (۱۱)از قدماى شعراى پښتو مى شمارد

  .چاپ شده است
  :اشرف خان هجرى

فرزند بزرگ خوشحال خان است، كه مثل پدر را داراى شمشير و   
، و از شعراى درجۀ اول زبان پښتو است، كه ديوانش مشتمل بر قلم بوده

  .غزل و قصايد و رباعى و قطعات در پشاور طبع شده است
اشرف خان در جنگهاى آزادى خواهى پدر نامور خود بهره ئى   

  در جنگهاى اورنگزېب بدست قشون )  هـ۱۰۹۳(داشت و در سال 
 دكن نفى البلد و محبوس مغول اسير افتاد، و تا آخر عمر در بيجاپور و

  . بود
هجرى در ايام فراق اشعار رنگينى را بياد وطن سرود و تا ده سال   

در محبس مغول ماند، و همدرانجا از جهان گذشت، از مضامين اشعار 
 ۱۱۰۰(آبدار هجرى بر مى آيد كه در سن پيرى از جهان رفته و در حدود 

حماسى و وطنى اشعار هجرى عشقى، اخالقى، . درگذشته است) هـ
  :است در وداع وطن عزيزى گويد

  ړ په وينوــــــان وكـــــــله ماتم د ځـــــما ه
  چي اټك وته مي شا كړه په ژړا شوم

                                                           
  . مقدمۀ ګرامر پښتو(۱۰)
  . ع۱۸۸۸،  د پښتونخوا د شعر هاروبهار، طبع پاريس(۱۱)
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  اڼي بوټي ژاړمـــــــــن كـــــه د وطـــاوس به څ
  (۱۲)د رخصت سالم مي وكړ ترې جدا شوم

  :مير اعجاز هروى 
و مال عطا نامداشت، در در هرات ميزيست، )  هـ۱۰۸۰(در حدود   

نظم و نثر مقتدر بود، بعد ازان باصفهان رفت با ادباء محشور بود تا كه 
  :در انجا فوت شده ازوست 

  با دو عالم گشته ام بيگانه الفت را بين
  (۱۳)هرت را بينـــرفته ام از خاطر ايام ش

  :افغان لودى 
ادباء و نامش محمد سليم خان از نباير خان جهان لوديست، كه از   

فضالى عصر خويش بحساب ميرود، و با صائب اصفهاني محشور 
  :بود، ازوست 

  هر پتان زاده راــــــــم مــــــــــــان تخـــــــنه
  (۱۴)بدل كشتم از سينه افغان بر آمد

  :افضل خان خټك
از مشاهير دودمان علمى خوشحال خان و پسر اشرف خان هجرى   

در جنگهاى خوشحال )  هـ۱۰۸۹(ل و نواسۀ خوشحال خانست، كه بسا
خان بدست لشكر مغول طور يرغمل محبوس و در كابل سكونت 

بجالل آباد و پس ازان به مسكن خود در )  هـ۱۱۰۰(داشت، و بعد از 

                                                           
  .۱6۹، ص ۱ پښتانه شعراء، ج (۱۲)
  .۵۱6 تذكره نصر آبادى، ص (۱۳)
  . روز روشن، طبع هند(۱۴)
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، افضل خان بعد از فوت جد و نفى پدرش از (۱۵)كوهسار خټك رفت
 سال) ۱6(رؤساى ملى خټك بشمار ميرفت و با نهايت لياقت تا مدت 

، و بتصريح پسرش كاظم خان شيدا بسال 6۱رياست ملى را عهده دار بود
  .(۱۷)در ماه شعبان از جهان رفت)  هـ۱۱۸۳(

افضل خان مانند ديگر افراد دودمان علمى و ادبى خويش شخص   
عالم و اديبى بود، وى از مؤرخين افغانستان بشمار ميرود از آثار 

با كمال سالست و روشنى است كه ) تاريخ مرصع(منثور وى در پښتو 
در مباحث تاريخ عمومى و حوادث تاريخى ملت افغان، و انساب آنها 

  .نگاشت، و شهكار جاويدى را در ادب پښتو بوجود آورد
 را بزبان پښتو ترجمه (۱۸)عالوه بر آن افضل خان تاريخ اعثم كوفى  

 در ) هـ۱۱۲۸(در محرم سال ) علم خانه دانش(و كليله و دمنه را هم بنام 
  .پښتو انتقال داد و اشعار خوبى هم در پښتو از وى يادگار است

  :مال الف هوتك 
از علماء و شعراى پښتو است، كه در حدود سال هزارم هجرى در   

قواى اتغر كالت قندهار سكونت داشت و شخص جهانديده و سياحى 
بود، مال الف كتابى را بزبان پښتو منظوم داشت و در آن اشعار دينى و 

و ) نصيحت نامه(خالقى را بزبان پښتو سرود از آثار ادبيش يكى ا

                                                           
  . تاريخ مرصع(۱۵)

  .۲۴۴خورشيد جهان، ص . ۳۲۲ حيات افغانى، ص 6۱
  . ديوان قلمى كاظم خان شيدا(۱۷)
ربى از طرف خواجه اعثم كوفى در ع) الفتوح(بنام )  هـ۲۰۴( اين كتاب در سال (۱۸)

محمد بن احمد المستوفى الهروى از عربى بفارسى )  هـ۵۹6(نګاشته شد، و بسال 
  .در بمبئى بطبع رسيد)  هـ۱۳۰۰(ترجمه كرد، و بسال 
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از )  هـ۱۰۱۹(است كه در محرم سال ) بحر االيمان(ديگرى هم مثنوى 
  .(۱۹)نظم آن فارغ شده است
  :امام الدين متى زى 

امام الدين محمد عنايت اهللا بن حضرت شيخ كبير باال پير از   
ش به شيخ متى مشهور به عرفاء و مؤرخين افغانست كه سلسلۀ نسب

مى پيوندد، عالم و مؤرخ ) مدفون تپۀ كالت قندهار(كالت بابا 
شب دوشنبه در موضع بدنى )  هـ۱۰۲۰(يكشخصى بود كه در غرۀ محرم 

بعمر چهل سالگى از )  هـ۱۰6۰( مرحم ۲۳بدنيا امد و شب چهارشنبه 
  .(۲۰)جهان رفت و در پشاور مدفون است

خ قبايل پښتون كتابى را نوشت كه نسخۀ شيخ امام الدين در تاري  
خطى آن در كتب خانه شاهى موجود است و مؤلف درين تاريخ خود 
بكتب نادر تاريخ افغان چون روضۀ االحباب، مجمع االنساب، اصناف 
المخلوقات و تواريخ ابراهيم شاهى موالنا مشتاقى و خواجه احمد 

فغانى رجوع كرده نظامى و شيخ عباس سروانى و خان جهان و اسرار اال
  .(۲۱)است

  :امانى كابلى 
از شعراى صاحب ديوان و نجباى سادات كابل است، كه شخص   

در عصر اكبر در جونپور از اسپ افتاده و )  هـ۹۸۱(عالمى بود و در سال 
  :، در وصف كابل گفته (۲۲)وفات يافت

                                                           
  .۷۳، ص ۱ پښتانه شعراء، ج (۱۹)
  .۳۰۹ مخزن افغانى، قلمى، ص (۲۰)
  . ديباچۀ كتاب تاريخ افغان امام الدين نسخۀ قلمى(۲۱)
  . تذكرۀ هفت اقليم(۲۲)
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  يزندــــاغ ارم دم مــــابل از بــــدر بهاران ك
  آتش بعالم ميزندچون شود فصل خزان 

  :امانى افغان 
ميرزا امان اهللا پسر مهتاب خان افغان از امراى بزرگ دورۀ شاه   

و در ) امانى(جهان است، كه در بنگال حكمرانى داشت و تخلص وى 
  : ازوست (۲۳)زنده بود)  هـ۱۰۷۷(حدود 

  تار زر پيچده امـــــر دســـــير پندارد بســـــــغ
  ر بسر پيچيده اماين نه دستار است درد س

  
  رمـــــجا كه مى نگـــــــــر كـــرش هــــــــــزپاى تا بس

  (۲۴)كرشمه دامن دل ميكشد كه جا اينجاست
  :امير 
 ۹۵۰(از شعراى زبان پښتو و علماى دورۀ اكبر يست، كه بعد از   

متولد و مثنوى كوچكى در مسائل تجويد بزبان پښتو منظوم نمود، ) هـ
نوشته شده نگارنده )  هـ۱۰۲۳( كتاب كه در سال يك نسخۀ قلمى اين

) ۳۰۰(آنرا ديده ام، وى از پيروان سبك مال الف هوتك و كتابش تا 
  .(۲۵)بيت ميرسد

  :انورى فتوى 
برادرزادۀ شيخ بهاء الدين و مرد عالمى بود كه در دورۀ مغوليۀ   

هند در هرات ميزيست، و مدتى شيخ االسالم آنجا بود، در نظم و نثر 
                                                           

  . تذكرۀ نصرآبادى(۲۳)
  . تذكرۀ شمع انجمن(۲۴)
  .۱۳۱، ص ۱ پښتانه شعرا، ج (۲۵)
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  :ستى داشت و فتوى تخلص ميكرد در هرات وفات يافت ازوست د
  وىــــاف ميشـــــــد نه بانصــش نمـــــاز پوش

  چون مى گر از نمد گذرى صاف ميشوى
  

  ه در دلت گذردـــده همى بس كــــاى وعــوف
  6۲كه اين اسير بالكش در انتظار من است

  :اهللا يار بلخى 
عصر عالمگيرى زندگى داشت در اواخر عهد تيموريان هند در   

وى دو كتاب . نامش اهللا يار بن حاجي محمديار اوزبكى بلخى است
بنام اوصاف نامه عالمگيرى و اعظم نامه نوشته كه نسخهاى خطى آن 

  .(۲۷)در كتب خانه كيمبرج انگلستان محفوظ است
  

  )ب(
  

  :باباى بلخى 
 بشمار در بلخ ميزيست و از ارباب علم و ادب)  هـ۹۵۰(در حدود   

   :(۲۸)ميرفت ازوست
  مژگان تو دود از دل پر درد بر آورد

  رد بر آوردـــــتيرت زتن خاكى من گ
  
                                                           

  .۲۸۰ تذكرۀ نصرآبادى، ص 6۲
  .فهرست نسخ خطى، طبع براون(۲۷)
  .۳۲۵ تذكرۀ نصرآبادى، ص (۲۸)
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  :بابوجان 
يكى از پيروان سبك نگارش خيرالبيان و مخزن در پښتو بابوجان   

است، كه به تصريح راورتى از كافرهاى سياه پوش بلورستان بوده و 
مدشاه رضوانى او را لغمانى مى ولى ميراح. (۲۹)تغيير آئين داده است

 و شايد بعد از قبول اسالم در لغمان سكونت گزيده باشد، (۳۰)نگارد
يكحصۀ اشعار بابوجان كه راورتى در گلشن روه اقتباس و طبع كرده 
تماماً عبارت از نصايح و اندرزهاى دينى است ولى در يك نسخۀ 

شيرخان بخط عبدالواحد ولد )  هـ۱۱۴۴(مخزن افغانى كه بسال 
  .نگاشته شد، برخى از اشعار ديگر نيز از بابوجان نقل شده است

)  هـ۱۰۵۰(بابوجان از معاصرين فرزندان درويزه بود، كه در حدود   
حيات داشت، ديوان اشعار بابوجان هم قلمى ديده شده، و رضوانى 
تصديق قول راورتى را ميكند، كه بابوجان در اراضى يوسفزى مدفون 

 آثارى وى پديد مى آيد كه بابوجان در علوم عربيه و فقه و  و از(۳۱)است
  :اخالقى دستى داشت، ازوست 

  تاړهـــــتا كړه د دنيا ميني لــــينه ســــــــس
  امه پسې والړهـــــــينه دي تمــــــــد زړه م

  وېــــــبدل شــــد دنيا له ميني هسي م
  (۳۲)چي دروغ اال بال دي كړه په غاړه

  
                                                           

  . ديباچۀ ګرامر پښتو، از راورتى طبع كلكته(۲۹)
  . هـ۱۹۰۵ شكرستان افغانى، طبع (۳۰)
  . هـ۱۹۳۱ى، طبع الهور،  بهارستان افغان(۳۱)
  .۲۲۰، ص ۱ پښتانه شعراء، ج (۳۲)
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  :قى باهللا كابلى خواجه با
از مشاهير علمى و روحانى قرن دهم هجريست، كه از صلب   

متولد و در دنياى علم و و )  هـ۹۷۱(قاضى عبدالسالم در كابلبـسال 
روحانيت نامور گرديد، وى يكى از مشايخ بزرگ سلسله نقشبندى و 

 جماى الثانى ۲۵روز شنبه )  هـ۱۰۱۲(پير حضرت مجدد است، كه بسال 
ود و در دهلى مدفون گرديد، از آثار علمى وى كتاب سلسلة وفات نم

االحرار است و عالوه برآن بسى از اشعار و رباعيات عرفانى از ايشان 
  .(۳۳)بيادگار مانده است
  :شيخ بايزيد افغان 

يكى از مشاهير علماء و زهاد دورۀ عالمگيريست كه بقول خافى   
جان دلرېش، چنان خان د رياست و نفس كشى خويش و باركشى محتا

گوش عالمى را پر آوازه ساخته بوده، كه اكثرى از مسلمين و هنود و 
مستمندان هر قوم ايشان را جمع خود ساخته بودند و اكثر اوقات 
ايشان صرف بر آوردن كار محتاجان و درماندگان بود، شيخ بايزيد 
يكى از اشخاص صريح اللهجه كه بزرگان و پادشاهان سخنان حق را 

يغ مى فرمود، مثالً روى در مسجد جامع به اورنگزيب عالمگير تبل
 دختر خود را كد خدا ����بطريق وعظ فرمودند كه هر گاه سيد كونين 

نموده باشند تو كه پادشاه اينديار باشى، دخترها را چرا كد خدا  نمى 
نمائى؟ ديگر اوصاف حميدۀ ايشان زيات ازان است كه به تعداد 

  .(۳۴)آيد

                                                           
  .۱ مكتوبات حضرت مجدد، ج (۳۳)
  .۵۵۲، ۲ منتخب اللباب، ج (۳۴)
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  :انى هروى بايزيد پور

پوران قريه ايست كه در اطراف هرات واقع است و اين خانواده از   
زمانهاى قديم دران سكونت داشتند، و ارباب تقوى و شهرت و نفوذ و 
اعتبار بودند، و موالنا جامى در نفخات اجداد او را ستوده و احوال 

  .ايشان را نوشته است
، نستعليق را بروش بايزيد نيز مرد هنرمند و شاعر  و فاضل بود  

مال اظهر خوب مى نوشت و كتيبۀ محراب مسجد جامع قديم بخارا 
  .بخط اوست

بايزيد مدتها در هرات و بخارا بود و از انجا به سند رفت و بعد از   
 هـ بدربار امراى ارغونى تهته رسيد و اعتبارى عظيم يافت و اين ۹۰۰

رديد، و اشخاص خانواده در سند گهوارۀ نشر ثقافت و ادب و هنر گ
  .بسيار معروفى ازان بر آمدند

  :از اشعار بايزيد است   
  دى ناگاه بردــــــجد زاهـــــــاز ره ديرم بمس

  (۳۵)من نميرفتم بدانجا او مرا از راه برد
  :مير بابر 

وى طالب علم و . از سادات سرپل و برادر مير چوچك علمى است  
  :شاعر خوب بود ازوست 
  كه دارمبشام غمت دود آهى 

  بدعوى عشقت چنان سربلندم
  ازانست روز سياهى كه دارم  

  كه بر عرش شايد كالهى كه دارم

                                                           
  .۱۱۸ مذكر احباب، ص (۳۵)
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  زبيداد خوبان بداد دلم رس
  طريق وفا پيشه كردم چو بابر

  

  توئى در جهان پادشاهى كه دارم
  6۳همين است سوى تو راهى كه دارم

  
  :بايزيد روښان 

مآثر و كارنامه هاى از مشاهير علمى و ملى پښتون است كه شرح   
وى در مبحث نهضت هاى ملى گذشت، بايزيد عالوه بر موقعيت بلند 
ملى و حربى داراى مقام بزرگ ادبى است كه در پښتو سبك معروف 

  .تحرير را بوجود آورده و كتاب خود خيرالبيان را بدان نگاشته است
بايزيد در ادب پښتو داراى مكتب معروف ادب است، كه   

زياد و كتب بسيارى هم به سبك وى نگاشته آمده، كه شاگردان وى 
  .شرح مآثر ديگر وى قبالً در مبحث نهضت هاى ملى داده شد

  :باى خان 
ميزيست، )  هـ۱۱۰۰(از شعراى زبان پښتو است كه در حدود   

را در پښتو منظوم ) ليلى مجنون(مسكن وى بنير بود، باى خان داستان 
  .(۳۷)ين كتاب مينمايدداشت، كه راورتى انگليس يادى از

  :بدخشى 
شاعر خوش خلق و خوش كالمى بود از تالقان بدخشان كه گاهى   

  :است، ازوست)  هـ۹۵۰( او در حدود اشعار هزلى هم ميگفت، و زندگى
  مشاطه ئى كه زلف ترا شانه ساخته

  اختهــــارباب عقل را همه ديوانه س

                                                                                                                  
  .۳۴۳ مجمع، ص 6۳

  .۲۵6، ص ۱ پښتانه شعراء، ج (۳۷)
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  شى از پى ايثار مقدمتـــچشم بدخ
  (۳۸) يكدانه ساختههر دم هزار گوهر

  :شيخ بستان بړېڅ 
از شعراى پښتو است كه در ابتداى جوانى از روه بهند رفت، در   

قصبۀ سمانه سكونت گزيد، شغل تجارت داشت و شخص پرهيزگارى 
كه : بود، نعمت اهللا هروى كه معاصر و ارادتمند ويست مى نويسد 
قات شيخ بستان شخص پر دردى بود، بسيار ميگريست و اكثر او

اشعار پښتو بصوت حزين و دردناك كه سنگ را بگريه آورد مى خواند 
و در يك سفر دريائى نعمت اهللا باوى همراه بود، چون از سفر بحربه 

)  هـ۱۰۰۲(ربيع الثانى روز جمعه ) ۱۱(احمد آباد گجرات رسيد بتاريخ 
از جهان رفت و تجهيز و تدفين وى از طرف هموطنش نعمت اهللا هروى 

اولياى (، وى بقول محمد هوتك كتابى نوشته بنام (۳۹)رده شدبجا آو
  .(۴۰)كه از مأخذ اين مؤلف است) افغان

  :بنائى كابلى 
از شعراى كوهستان كابل است كه در عصر همايون بهند رفت،   

  :(۴۱)ازوست 
  بى مۀ روى تو كار من بيمار بداست
  وه كه بيمار غم عشق ترا كار بداست

  
                                                           

  .۲6۹ مجمع الفضال، ص (۳۸)
  .۲۵۰ مخزن افغانى، قلمى ص (۳۹)
  .، طبع حبيبى در كابل6۳ پټه خزانه، ص (۴۰)
  . قاموس االعالم توركى(۴۱)
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  :بوالعجب كابلى 
 شعراء و ظرفاى كابل است، كه تخلص وى هم وضع او را از  

  .(۴۲)در شهر كابل وفات نمود)  هـ۹۷۵( ميرساند، بسال 
  :بيخودى بلخى 

در انجا حيات داشت، )  هـ۹۵۰(از شعراى بلخ است، كه در حدود   
  :(۴۳)ازوست

  گر آبروى ترا نشدى ماه نو غالم
  الل نامـــــــايام هرگزش ننهادى ه

  :وى بيكسى غزن
بقول بداونى به وفور فضائل و صنوف كماالت اتصاف داشت، و   

بزيارت حرمين رسيده و بهند رفت و بهرۀ از علم يافت و در پشاور بسال 
از جهان رفت، اشعار خوبى دارد و در عصر همايون شهرت )  هـ۹۷۳(

  :(۴۴)داشت، ازوست 
  ائل نبوده امـــدر دير و كعبه جز تو م

  زتو غافل نبوده امهر جا كه بوده ام 
  

  )ت(
  :تائب هروى 

اصالً از هرات بود و در بخارا نشو و نما يافت، و در خدمت   
  :ميزيست ازوست )  هـ۱۰۸۰(پادشاه آنجا در حدود 

                                                           
  .۵۷ سكينة الفضالء، ص (۴۲)
  .۳۱۰ مذكر احباب، قلمى، ص (۴۳)
  .۳۴تذكرۀ علماى هند، ص . ۱۹۳، ص ۲ منتخب التواريخ، ج (۴۴)
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  ردــــمۀ سيراب كــــــحسرت لعلت قدح را چش
  وناب كردـــــيشۀ مى باده را خــــوى شــــدر گل

  ى سپيدداد ازين غفلت پرستى ها كه هر مو
  (۴۵)تاب كردــــن كار صد مهــبر كتان توبۀ م

  :تاش محمد قندوزى 
از علماى دورۀ اورنگزيب است كه در قندوز سكونت داشت، و   

) حجت االورنگشاهيه(بنام )  هـ۱۱۰۰(بهند سفر كرد و كتابى بسال 
 كه نسخۀ قلمى 6۴بزبان عربى و پارسى در مسايل دينى و تصوف نوشت

  . ارگ شاهى موجود استآن در كتب خانه
  :ترابى بلخى 

مال ترابى بلخى مدتها در مزار شريف سكونت داشت و در مدح   
   :(۴۷)امام قلى خان حكمران توران قصائدى دارد و اين بيت ازوست

  به سكه رخنه شد از بس گريستم بيتو
  زسنگ سخت ترم من كه زيستم بيتو

  :تميكن كابلى 
كه در فن خود درشك افزاى از خطاطان مشهور دورۀ اكبريست   

  .(۴۸)همگان بوده و خط نستعليق را خوب مى نگاشت
  :توكل بيگ غزنوى 

توكل بيگ بن تولك بيگ از رجال ادبى غزنى است كه كتابى را   
                                                           

  .6۳۸ تذكرۀ نصرآبادى، ص (۴۵)
  . حجت االورنګشاهيه قلمى6۴

  .6۴۲ تذكرۀ نصرابادى، ص (۴۷)
  .۳۱، ص ۱رى، ج  آئين اكب(۴۸)
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بنام شمشيرخان )  هـ۱۰6۳(بنام تاريخ دلكشاى شمشيرخانى در سنه 
 به نثر حاكم غزنى نوشته و مضامين شهنامۀ فردوسى را در آن اختصاراً

  .(۴۹)نگاشت، كه نسخ خطى آن در كيمبرج انگلستان موجود است
  

  )ث(
  

  :ثابت بدخشى 
نامش ميرمحمد افضل و اجدادش از بدخشان بوده و خود وى در   

   :(۵۰)دهلى متولد گرديده و شاعر خوبى بود، ازوست
  مــدن او نمى دهــــويد آمــدل را ن

  ترسم بحال خود نگذارد دگر مرا
  :ېڅ ثابت بړ

از عرفاى قوم بړېڅ است كه در عصر مغولى در قصبه بلوت   
سكونت داشت و از وطن اصلى خود ښوراوك قندهار بدانجا رفته و از 
شيخ مودود چشتى استفاضه مى نمود، مقبرۀ شيخ ثابت بر كوه اودل 

  .(۵۱)است
  :ثانى خان هروى 

از امراء و شعراى دورۀ اكبريست كه بحسن كفايت و درايت و   
  :لطافت طبع مشهور و صاحب ديوان شعر است ازوست 

                                                           
  .۴ فهرست كيمبرج، ج (۴۹)
  .۳۸۵ آتشكدۀ آذر، ص (۵۰)
  .۲۵۴ مخزن افغانى، قلمى، ص (۵۱)
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  قوب نديدـــــــه يعـــــــراق آنچـــــديدم زف
  در عشق كشيدم آنچه مجنون نكشيد

  دم بسرمـــــــز هجر تو آمـــــعه كـاين واق
  (۵۲)مان نبرد و وامق نشنيدـــرهاد گـــف

  
  )ج(

  
  :مير جمال الدين هروى 

و نما يافت از منسوبان جامى بود و اصالً هرويست در بلخ نشو   
داشت، وى به تتبع شاهنامه عبداهللا نامه را بنام ) خادمى(تخلص 

اشعارش پسنديده و نيكو . عبداهللا خان پادشاه توران منظوم ساخت
  :بود، ازوست 

  رد باد بود سر كشيده بر افالكـــنه گ
  (۵۳)بياد قد تو آهى بر آمد از دل خاك

  :مير چوچك علمى 
 ۱۰۰۰(سادات سرپل بلخ و تخلص وى علمى است، در حدود از   

  :زندگى داشت، ازوست ) هـ
  نكتۀ سرلبش راز كسى كن تحقيق
  قدر زلف تو بدانند كسانى كه نكو
  نتوانند چو خط تو نوشت ار بكنند
  شوخ چشمى كه تصور نكند مهر و وفا

  كه نكو يافته باشد خبر از كان عقيق  
  قيقكرده باشند عبارات مطول تد

  نسخۀ خط ترا نسخ نويسان تعليق
  كى كند حال دل زار اسيران تصديق

                                                           
  .۳، ج ۲۰۷ منتخب التواريخ، ص (۵۲)
  .۲۹۹ مجمع الفضالء، ص (۵۳)
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  علمى از حادثۀ دهر امان گر خواهى
  (۵۴)از خدا خواه كه اهللا ولى التوفيق

  :جهانگير هروى 
از اوالد شاه طيب هروى هاشمى شاعرى بود بليغ و شيرين كالم،   

در جواب تحفه را ) مظهراآلثار(كه در عصر بابر به سند آمد و كتاب 
االحرار منظوم ساخت و ديوان هاشمى نيز از وى بيادگار مانده، در 

  .(۵۵)به حجاز رفت و در راه كشته گرديد)  هـ۹۴6(اواسط سال 
  

  )ح(
  

  :حبيبى كابلى 
حبيب اهللا متخلص به حبيبى ساكن فرزۀ كابل و از شعراى خوب   

 يوسف و دورۀ اورنگزيب است كه كتب يوسف و زليخا و تفسير سورۀ
در فرزۀ ) هـ۱۰۹۰(اشعار زياد از وى بيادگار مانده، و در حدود 

  .6۵كوهدامن كابل وفات يافته است
  :حسام الدين بدخشى 

پدرش قاضى نظام در اوائل زمان بابر بهند رفت، رتبۀ امارت و   
خطاب قاضى خان يافت، مير حسام الدين پسرش در بدخشان زاد، و از 

 استفاضۀ روحانى نمود، وى در عصر بابر و خواجه عبدالباقى كابلى

                                                           
  .۳۴۱ مجمع الفضالء، ص (۵۴)
  . و ديباچه مظهراآلثار طبع كراچى۲۰6 تاريخ سند معصومى، ص (۵۵)

  .6۰ ص  سكينة الفضالء،6۵
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  .(۵۷)بعد از ان قاضى بوده و همچون  پدر خطاب قاضى خان داشت
  :حليمه 

از زنان دانشمند و سخنگوى افغان و دختر خوشحال خان معروف   
و خواهر عبدالقادر خان است، كه محمد هوتك شرح حال او را در پټه 

 عالمه و داراى فضيلت و در كه حليمه خانم: وى گويد . خزانه نوشت
پښتو سخنگوى ماهرى بود، و در كتب تصوف و طريقت مطالعاتى 
داشت و ذريعۀ برادر خود بر دست شيخ سعدى الهورى بيعت كرده بود، 
و مشكالت مثنوى موالنا و مكتوبات امام ربانى و غيره را بدست 

انى محمد بروايت پدر خود يكغزل افغ. (۵۸)يارى رأى زرين حل ميكرد
  .حليمه را در گنجينۀ خود ضبط كرده و بما سپرده است

  
  :ملك حمزۀ سيستانى 

پسر ملك جالل الدين از روساى ملى افغان است، كه در ان   
صفحات اقتدار كلى داشت، و طوريكه در شرح حال شاه جهان و 
نهضت هاى ملى گذشت، به همراهى ملك اودل در سواحل هلمند بر 

در )  هـ۱۰۸۳( نمود و پيش از سال خالف حكومت مغول نهضت
ملك حمزه از روساى مقتدر صاحب نفوذى بود، . سيستان درگذشت

كه دربار صفوى نيز وى را رسماً به رياست سيستان مى شناخت، و 
عالوه بر مآثر ملى و حربى داراى فضيلت علمى و ادبى نيز بود، و در 

  :تخلص مى نمود، ازوست ) غافل(شعر 

                                                           
  .۳۳۵، ص ۲ پادشاه نامه، ج (۵۷)
  .۱۷۹ پټه خزانه، ص (۵۸)
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  ماط استــــــكم به قـــرشـاز پردۀ دل طف س
  زان گريه كه سرمايۀ شادى و نشاط است

  مـــــــــــــالـــــــوان رفت ز ويرانۀ عـــــبيرون نت
  هر جا كه روى داخل اين كهنه رباط است

  
  غافل نشوى ازين دو معنى غافل

  اصلـسرمايۀ مرد ازين دو گردد ح
  وى قائلــــكى شــــــــبي! اى راه نما 

  (۵۹)ل درست و يا جنون كامليا عق
  :حميد ماشوخيل 

قوماً ماشوخيل مهمند، و در قريۀ څربن پشاور مى زيست، و در   
بدنيا آمده بود، حميد شخصى اديب و عالم و شاعر )  هـ۱۱۰۰(حدود 

مبتكرى بود و در زبان پښتو سبكى را در شعر بوجود آورد كه آنرا 
سبك هند زبان پارسى سبك حميد گوئيم، درين سبك  اشعارى بطور 

سروده شد، و افكار و اصطالحات اين سبك را در شعر پښتو داخل 
  .نمود
حميد داراى ديوان اشعار نغز و برجسته است كه در دنياى تخيل   

 ۱۱۳۷(بمنزلت رفيع اساتيد سبك هند ميرسد، و عالوه بران در سال 
گ عشق قصۀ شاه گداى هاللى را با بداعت منظوم نمود و قصۀ نيرن) هـ

  .موالنا غنيمت را نيز به پښتو با اقتدار تام ترجمه كرد
خالصه حميد در زبان پښتو از مبتكرين گويندگان و مؤسس   

                                                           
  .۵۰ تذكرۀ نصرآبادى، ص (۵۹)
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سبك مخصوص خويش است، كه بسى از شعراء پيرو و شاگرد مكتب 
  :۰6اويند، ازوست 

  ما آشتي دهــــطو درشتى ځـــــد نوخ
  په اغزن بوټي آرام كا عندليب ځما

  :حميدگل 
خواهرزادۀ شاعر مشهور رحمان بابا است، كه در پلوسه نزديك   

  .۱6پشاور سكونت داشت
تخمين ميگردد، حميدگل )  هـ۱۱۰۰(و زمان حيات وى پس از   

شاعر ملى زبان پښتو است، كه به لهحۀ ملى عوام اشعار نغزى را 
سروده، و در تمام پښتونخوا از پشاور تا قندهار اشعارش شهرت 

  . لهجۀ ملى خوانده ميشوددارد، و به
  

  )خ(
  

  :موالنا خاكى 
 سال با موالنا نوبدى محشور بود، از ۲۰از بلخ است و مدت   

مريدان موالنا محمد امين زاهد و طالب علمان ساعى بود، قرآن كريم 
: از مؤلفات اوست . را حفظ داشت و به مكتب دارى اشتغال مينمود

د، اسكندرنامه، ذره و آئينه و طوطى، گل و بلبل، قاصد و مقصو
ديوان اشعارش . آفتاب، شمع و پروانه و رسائلى را در فقه نوشت

                                                           
  .۲۳۲، ص ۱ پښتانه شعراء، ج ۰6
  . د پښتونخوا د شعر هاروبهار، دارمستتر۱6
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  :از اشعار اوست . مشتمل بر غزل و قصائد و رباعى و مقطعات بود
  يدانى چيستـــــارض نيكوى تو مــــماه من ع

  يدانى چيستـــوى تو مـــــــــشوخ من نازكى م
  فا از تو رسيدــــــر جد تيــــــــــــته صـــبر دل سوخ

  ۲6سرو من هر خم گيسوى تو ميدانى چيست
  :خانگل خليل 

از پيروان سبك حميد و شاعر خوب زبان پښتوست، كه بعد از   
در حدود پشاور زندگانى داشت، و قوماً خليل بود، )  هـ۱۱۰۰(سال 

   :۳6ازوست
  ردن تهــــد جنون ځنځير مي پرېووت و گ

  ودا راغلهــــ سچي په زړه مي ستا د زلفو
  مزې واچاوه و څنگ تهـچي دي تېغ د غ

  زه هغه ساعت پرې پوه شوم قضا راغله
  

  :خانى كابلى 
)  هـ۹۸۵(اسمش خان محمد و از سكنه كابل است، كه در حدود   

   :۴6ميزيسته، و در حضور همايون قربى داشت ازوست
  اگر بيار من از من كسى دعا برساند

  ا برسانددعـــدعا كنم كه خدايش بم
  

                                                           
  .۲۸۷ مجمع الفضالء ص ۲6
  .۲۴۳، ص ۱ پښتانه شعرا، ج ۳6
  .66 سكينة الفضالء، ص ۴6
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  :خرد بيگى كابلى 
از شعراى كابل است كه مرد متقى و قناعت كارى بود، در   

از جهان )  هـ۹۷۵(مجالس علماء و فضالء محشور بود، و در سال 
، )66(، و بقول امين رازى بزيارت حرمين نيز مشرف گرديده بود۵6رفته

  :ازين ابيات افكارش واضح مى شود
   شورنان جوين و خرقۀ پشمين و آب

  سى پاره كالم و حديث پيمبرى
  با يكدو آشنا كه نيرزد به نيم جو
  در پيش چشم همت شان ملك سنجرى
  اين آن سعادت است كه حسرت برو خورد
  جوياى ملك قيصر و جام سكندرى

  
  :خلقى قلندر 

از بلخ و شاگرد اصلى مرويست، بروش قلندران زندگى ميكرد، و   
الخر در آستانه حضرت على جان داد سى سال را بسياحت گذرانيد و با

  :درگذشت، ازوست )  هـ۹۸۳(و در سنه 
  اى سرو ناز در دل ما جا نميكنى
  ۷6جا ميكنى ولى بدل ما نميكنى

  :خواندمير 
از مؤرخين مشهور هرات و نوادۀ مير خواند معروف نويسندۀ   

                                                           
  . نفايس المآثر قزوينى۵6
  . تذكرۀ هفت اقليم)66(
  .۲۴۲ مجمع الفضالء، ص ۷6
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تاريخ روضة الصفاء است، كه اجداد شان از بلخ بهرات آمدند، و از 
ر علمى هراتند، خواند مير تاريخ مشهور خود حبيب السير را مشاهي
از جهان رفت، عالوه بر حبيب )  هـ۹۴۱(نوشت و بسال )  هـ۹۲۹(بسال 

  .۸6السير بنام خالصة االخبار و دستور الوزراء و غيره نيز تأليفاتى دارد
  :خواجه زادۀ كابلى 

صيل جوانى بود خوش سيرت و متخلص به زارى، كه در بخارا تح  
   :۹6كرد و در جوانى در هند وفات يافت ازوست

  بشام عيد نظر ميكنم به ابرويش
  كه شام عيد نظر جانب هالل خوش است
  برنگ زرد كنم عرض حال خود با او
  كه پيش يار باين رنگ عرض حال خوش است
  اگر چه نيست يقين ديدن جمال تو هم
  ولى بكوه تو رفتن باحتمال خوش است

  
ى گويد كه تخلص خواجه زاده بعد ها رحيمى شد، بقائى اندجان  

وى در جوانى از كابل به سمرقند رفت و تحصيل علم نمود، جوان بلند 
)  هـ۹۵۰(همت بود ولى در اواخر بمرض دماغ مبتال شد، و بسال 

  .(۷۰)درگذشت
  :خواجه حسن هروى 

يكى از رجال صاحب كمال و مقربان دربار اكبر بود، كه طبع خوبى   
                                                           

  .۲6۵ تذكرۀ علماى هند، ص ۸6
  .نفايس المآثر، هفت اقليم. ۱۸۸ مذكر احباب قلمى، ص ۹6

  .۱۱۴، ص )خطى( مجمع الفضالء بقائى (۷۰)



﴾261﴿ 

 و در فنون بالغت بى نظير بود، ديوان شعر نيز دارد، فيضى داشت،
در كابل از جهان رفت، )  هـ۹۷۹(مشهور از شاگردان اوست، بسال 

   :(۷۱)ازوست
  بتى كه مرا با تو هست ميخواهمــمح

  همين تو دانى، و من دانم و خدا داند
  :خواجه محمد بنگښ 

صر بود،  و از مشاهير شعراى پښتو است، كه با اورنگزيب معا  
داراى ديوان اشعاريست كه اكنون كمتر بدست مى آيد، و راورتى 

 از اشعار بديع (۷۲)مستشرق انگليسى ازان انتخاباتى كرده است
  :اوست

  گوتي توري كړې په ما يې كړې راپوري
  وتو تور تهــــتا د سپنو گــــــزه حيران يم س

  :خوشحال خان خټك 
بزرگوار در مبحث نهضت هاى شرح حال و مآثر حربى اين رجل   

ملى گذشت، خوشحال خان عالوه بر بزرگترين اعمال و مآثر جنگى و 
ملى داراى مقام بلند و شامخ علمى و ادب است و در ادب پښتو مكتب 

  .مشهورى را كشوده، كه در تاريخ ادب بنام نامى وى ياد ميشود
 خوشحال خان در علوم متداوله و فنون ادب و بالغت يد طولى  

پدر (داشت و در نظم و نثر پښتو خدمات بزرگى را بجا آورد، كه وى را 
  .گفته مى توانيم) ادب پښتو

                                                           
  .۵۰، تذكرۀ علماء هند، ص ۲ منتخب اللباب، ج (۷۱)
  . ګلشن روه، راورتى، طبع هرتفورد(۷۲)
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خوشحال خان داراى يك سلسلۀ تأليف و آثار ادبى است، كه   
  :مختصراً نشان ميدهيم 

 كليات اشعار تا چهل هزار بيت .1

 تاريخ پښتو .2

 عيار دانش .3

 مضامين دينى .4

 دفتر ياداشت .5

 فرخنامه .6

 در بحر خفيففضل نامه  .7

 رياضى الحقيقه .8

 بازنامه .9

 ترجمه هدايه بزبان پښتو .10

 آئينه  .11

 دستارنامه .12

 صحة البدن .13

 (۷۳)زنجيرى .14

  
  )د(

  :داعى كشمى
معروف به مير بزرگ و نام وى مير شمس الدين كه از مشاهير   

                                                           
پټه . ۱۵۱، ص ۱مرصع، كليد افغانى، پادرى هيوز، پښتانه شعراء، ج  تاريخ (۷۳)

  .۸۰خزانه، ص 
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بدخشان بود، وى در علوم ادب و جفر و اكسير دستى داشت، و مسكن 
در )  هـ۹۹۴(لدين است كه بسال وى بلدۀ كشم بود، خلف مير جالل ا

  :كابل از جهان رفت، و درينجا مدفون گرديد، ازوست 
  نمـــــــبتالى وطــــا تميان مـــــاز م

  زنمــو از غمزدگان كنج بيت الح
  دى منزوى وادى غم مجنون بود

  (۷۴)رسوا شدۀ انجمن امروز منم
    :درويزۀ ننگرهارى 

ر حدود سال هزارم هجرى اخوند درويزه عالم معروفى است كه د  
در صفحات پښتونخوا بميان آمد، وى از نسل جيون بن جنتى نامى 
بوده و پدرش گدائى بن سعدى نامداشت، كه مدتى در قندوز 
ميزيست، و بعد ازان به كوهسار افغان آمده با مريم خواهر ملك دولت 

  . (۷۵)ملى زى مزاوجت نمود و در انجا سكونت گزيد
ان سيد على مشهور به پير باباست، كه در اين شخص از پيرو  

عصر مغوليه به تحريك دربار هند بر خالف برخى از رجاليكه در مقابل 
مغول منشاء نهضت ها و حركات ملى ميشدند تبليغ ها ميكرد، و درين 
سلسله اخوند درويزه تمام عمر خود را صرف مخالفت روشانى ها 

  .وانش مدتها تبليغ كردنمود، و درآن حدود بر خالف بايزيد و پير
اخوند درويزه بزبان پښتو سبك مشهور روشان را پيروى نمود، و   

به پښتوى مسجع نگاشت و در آن برخالف ) مخزن اسالم(كتابى بنام 

                                                           
  .۱۰۵ چراغ انجمن، ص (۷۴)
  .۱۰۵ – ۱۰۵ – ۳۱ تذكرۀ االبرار، ص (۷۵)
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روشانيان تبليغ ها نمود، و كتاب مخزن اسالمش آنقدر ترويج يافت كه 
ندند، در تمام وطن كتاب درسى بوده و زن و مرد پښتون آنرا ميخوا
  .6۷خوشحال خان معروف در سوات بشهرت اين كتاب اشاره ميكند

تبليغات درويزه و همراهان وى در صفحات پښتونخوا يكى از   
عوامل مهمۀ ناكامى بايزيد روشن و طرفداران وى گرديد، درويزه 

اثر ديگر بنام تذكرة االبرار واالشرار بزبان ) مخزن(عالوه بر كتاب 
باتمام رسانيد، درين كتاب درويزه )  هـ۱۰۲۱(سال پارسى نيز نوشته و ب

اوضاع عصر خود را نوشت و بر خالف فرقۀ روشانيان تبليغ ها نمود و 
  .ارشاد الطالبين هم از آثار اوست

 (۷۷)از جهان رفت)  هـ۱۰۸۴(درويزه بقول رحمان على خان در سال   
خود اين عالم مشهور خانوادۀ علمى را از . و در پشاور مدفون است

ماند، كه پسران و احفاد و اوالد شان تماماً عالم و نويسنده و شاعر 
  .پښتو بوده و آثارى از خود بيادگار گذاشته اند

  :دولت لواڼى 
. حسن خيل است) لواڼى(شيخ دولت اهللا پسر داداو، قوم لوحانى   

كه بتصريح خودش مادر وى از قوم وردگ بوده و مستر راورتى 
 اين اشتباه (۷۸) غلط شخص جديد االسالمى ناميدهانگليس كه او را به

است، كه در هند جديد االسالم را شيخ گويند، ولى ) شيخ(ناشى از نام 
چون خودش واضحاً حسب و نسب خود را نشان داده بنابران براى چنين 

  .اشتباه موردى نيست
                                                           

  .، طبع حبيبى از قندهار۱۰۰۴ كليات خوشحال خان، ص 6۷
  .۵۹ تذكرۀ علماى هند، ص (۷۷)
  . ديباچۀ ګرامر پښتو، طبع كلكته(۷۸)
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دولت از عمائد مسلك بايزيد بوده و در ديوان خود قصائد   
ح اوالد بايزيد روشن سروده و اكثر ياران مسلك خود زيادى را در مد

را مدح يا مرثيه گفته است، از مضامين اشعارش ظاهر است كه دولت 
. (۷۹)زنده بوده است)  هـ۱۰۵۸(تا سن چهل سالگى رسيده و تا سال 

دولت شاعر مفلق و زبردست بود كه ديوان اشعار تا پنج هزار بيت 
اعى، مثنوى، قصائد، و قطعات ميرسد و از اقسام شعر، غزل، رب

برجستۀ دارد، كالمش جذاب و شيرين است كه بلندى قريحه و مرتبت 
ديوان اشعار دولت كمتر بدست مى آيد و . علمى وى ازان پديد مى آيد
در موزۀ برطانيا موجود است كه ) ۴۲۲۸(يك نسخۀ آن تحت نمره 

  : از اشعار اوست (۸۰)نوشته شده است) هـ۱۱۰۱(بسال 
  وهر ماتـــــشق اوښو قيمت كا د گد عا

  په زيړ مخ يې كا ډېر قدر د زيړ زر مات
  :دوست محمد كاكړ 

در هرات و بعد ازان ږوب بوده، و )  هـ۹۱۲(ولد بابړ خان كه بسال   
بزبان پښتو در شرح حال ) غرغښت نامه(كتاب )  هـ۹۲۹(بسال 

غرغښت و ديگر مشاهير افغان منظوم كرد و محمد هوتك مؤلف 
كه : ذكرۀ پټه خزانه اين كتاب را در دست داشت، و چنين مى نويسد ت

) تذكرۀ غرغښت(اصالً اين كتاب را بابړخان پدر دوست محمد بنام 
ولى بعد از چندى آن كتاب دستخوش سير روزگار گرديد، . نوشته بود

. منظوم كرد) غرغښت نامه(و همان مطالب را دوست محمد خان بنام 

                                                           
  .وان قلمى دولت، نسخۀ نادر دي(۷۹)
  .۵6۷، ص ۱۱ آثار عتيقۀ هند، ج (۸۰)
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حمد ازين كتاب يك حكايه را نقل و در پټه خزانه تذكره نگار پښتو م
  .(۸۱)ضبط كرده است

  :موالنا دورى بلخى 
عمرى را به تجارت )  هـ۹۵۰(از شعراى بلخ است كه در حدود   

از معاصران . ميگذرانيد، و بصفاى ذهن و طبع سليم معروف بود
  :مسيحى بلخى و شاگرد موالنا ابوالخير لنگ است، ازوست 

  كنـــــنعم ازين كار مــــعشق بود من ــــكار م
  واهم بودنــــاشق اين كارم و خــزانكه من ع

  تم و بيدادشـــــفا و ســــــــچو دورى زجـــــهم
  (۸۲)زار و بيمار و دل افگارم و خواهم بودن

  :ديرى كابلى 
 و در عهد (۸۳)نامش محمدابراهيم حسينى و از مردم كابل بوده  

مخاطب گرديد، و خلف اسالم خان است كه شاه جهان به همت خان 
از جهان )  هـ۱۰۴۰(شخص هنر دوست و ادب پرورى بود، و در سال 

  :، از اشعار اوست (۸۴)رفت
  ردمــــر او پريشان گــــبها كه زهجـــــــش

  ردمــــــــغان گــــــتابى بآه و فــــــــــــــــاز بي
  زانسان شده ام ضعيف كز بيم غمش

  ردمــــــويش پنهان گـــــــيۀ آه خاــــدر س
                                                           

  .۸۸ پټه خزانه، ص (۸۱)
  .۲۹۷ مجمع الفضالء، ص (۸۲)
  . شمع انجمن، تذكره حسينى(۸۳)
  . تذكرۀ روز روشن(۸۴)
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  )ر(

  
  :رابعه 
از قندهار بود و بدوران محمد بابر پادشاه ميزيست، و طوريكه   

محمد هوتك مى نگارد ديوان اشعار داشت و شاعرۀ زبردست زبان 
  :پټه خزانه اين رباعى وى را ضبط ميكند . پښتو بود

  تون كاـــكي وته راســــــآدم يې مځ
  ړمون كاــــوى لـم يې ســپه اور د غ

  دوزخ يې روغ كا پر مخ د مځكي
  تون كاـــــغه دلته بېلـــــــــنوم يې د ه

آدم را بدنيا فرود آورد، و اندرونش را به آتش الم : يعنى   
همچنان دوزخ را بروى زمين ساخت و نامش را فراق . سوختاند

  .(۸۵)نهاد
  :ربيع بلخى 

نت داشت و با شوكت بخارى در بلخ سكو)  هـ۱۰۸۰(در حدود   
متخلص گرديد، ) ربيعى(محشور و از طرف آن شاعر نامور به 

   :6۸ازوست
  تان گل پريدـــــرفتى و رنگ نشاط از بوس

  رنگ گل چون عندليب از آشيان گل پريد

                                                           
  .۱۹۳ پټه خزانه، ص (۸۵)

  .6۳۹ تذكرۀ نصرآبادى، ص 6۸
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  :(۸۷)رحمان بابا

از بزرگترين شعراى زبان پښتوست، كه در بهادر كلى جنوبى   
بدنيا امد، و از قوم )  هـ۱۰۴۲(همند بسال پشاور از صلب عبدالستار م

، عبدالرحمن در زبان پښتو شاعر (۸۸)مهمند عشيرت ابراهيم زى بود
شيوا و گويندۀ زبردستى برامد، و مكتبى كشود و سبكى را آفريد كه 

وى در طفوليت از مال محمد يوسف . ما آنرا سبك رحمان بابا گوئيم
  .لم خوبى بار آمديوسفزى درس خواند و در فقه و تصوف عا

رحمان بابا تا عهد شاه عالم فرزند اورنگزيب كه جلوس وى   
است حيات داشت، و طوريكه هيوز گويد در عنفوان شباب )  هـ۱۱۱۸(

در اكوړۀ خټك با پدر پښتو مرحوم خوشحال خان مالقاتها كرد، و بهرۀ 
  .(۸۹)از انفاس ميمونش اندوخت

سنجيده گوئى است و در رحمان بابا شاعر نازكخيال و متين و   
عالم ادب پښتو شهرت كامل دارد، كه نصيب ديگران نشده است، 
سبك رحمان و مكتب ادبى وى بهترين و جامع ترين سبكهاست، 
رحمان بابا از فطرت انسانى ترجمانى كرد و نداهايش  از اعماق قلب 
برامد، و سرودهايش را مطابق به طبيعت افغانى سرود، سبك رحمان 

ر پښتونخوا مقبوليت تمامى يافت، و بعد از وى جم غفيرى از بابا د
شعراى پښتو بآن سخن گفتند، و در گلزارش نغمه ئى سرودند و اين 
استاد بزرگوار ادب پښتو در مقبرۀ هزار خانۀ پشاور نزديك مزار 

                                                           
  .رجوع شود) ۲6(به منظر نمره  (۸۷)
  .افغانى، هيوز مقدمۀ كليد (۸۸)
  . مقدمۀ كليد افغانى، هيوز(۸۹)
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  :، ازوست (۹۰)اخوند درويزه آرميده است
  يدا كړمــــزه د يار ميني په يار پسې ش

  ا گڼي زه نه يم واړه دى دئكه څوك م
  

  ان شيـــــــوفانه په امــــه طــــــــغه زړه به لـــــه
  چي كښتۍ غوندي د خلكو باربردار شي

  :رضائى كابلى 
از شعراى خوشكالم و صاحب ديوان فارسى و شيدايان عصر   

  :زندگى داشت ازوست )  هـ۹۵۰(خود بود و در حدود 
  بتـــــ بتاثير محيد وـــگافــــبرم بشــــــــق

  (۹۱)اعضاى درست و جگر پاره ببينيد
  

  :موالنا رياضى 
برادر موالنا نيازى است كه از شعراى فصيح و شيوا بود، و   

بجواب فغانى اين غزل مست )  هـ۱۰۱۳(در سنه . وصولى تخلص داشت
  :را گفت 

  چو شراب جمله شوقم بگه نواى مستى
  چو قدح همه دهانم زپى ثناى مستى

  جب كه مهر ساقى زدلم عيان نمايدچه ع
  دلم اين چنين كه روشن شده از صفاى مستى

                                                           
  . مقدمۀ كليد افغانى، هيوز، پټه خزانه(۹۰)
  . خطى۲۵6 مجمع الفضالء، ص (۹۱)
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  زغم ارچه مور گشتم من ناتوان وليكن
  چو هماى سايه بخشم بگه هواى مستى
  تو و جام بزم عشرت من و كنج بى نوائى
  تو وخندهاى چون گل من و گريهاى مستى
  قدحى بده ازان پس بزمين بريز خونم

   جان زتو خونبهاى مستىكه همين بس است اى
  چه عجب اگر بمحشر همه خلق مست خيزند

  (۹۲)بزمين اگر وصولى گذرد بپاى مستى
  

  :رونقى بدخشى 
از شعراى بدخشان است كه در الهور حيات داشت و از انجا پس   

بوطن خود آمد و با ميرزا ابراهيم در بدخشان محشور بود، وفاتش سال 
  :(۹۳)است، ازوست)  هـ۹6۴(

  انمــــدخشانم و صد گونه بال بر جدر ب
  كان لعل است ازان ديدۀ خون افشانم

  :روغنى هروى 
اصالً هراتيست و در عصر مغوليه در هند نشو نما يافت،   

  :بمناسبت تخلص خود گفت 
  ن روغنىـــــالم سوز و دل پر آتش و مـعشق ع

  (۹۴)از براى سوختن اينها براى من بس است
                                                                                                                  

  .۳۲۹ مجمع الفضالء، ص (۹۲)
  .۱۰۷چراغ انجمن، ص . ۳۱۰ مذكر احباب، قلمى ص (۹۳)
  .۲۷۵ مجمع الفضالء، ص (۹۴)
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  )ز(

  
  :زائر بدخشى 

ام وى صالح محمد و از پيروان حضرت مجدد و از نجباى ن  
از )  هـ۱۰6۷(بدخشانست كه مرد آزاد مشرب و سخنورى بود، بسال 

  :جهان رفت، ازوست 
  يگريمــــــون مـــــــتم چرخ نگـــــــگاه از س

  يگريمــــــم سوز درون مــــــــــــــاه از الــــگ
  و كبابـــــدائى چـــــــــالقصه در آتش ج

  (۹۵)ميگريم و ميسوزم و خون ميگريم
  :زرغونه

دختر مال دين محمد كاكړ است كه در پنجوائى قندهار ميزيست   
و در حباله نكاح سعداهللا خان نورزى بود كه محمد هوتك از گفتۀ پدر 
خود اشعار و احوال او را نگاشته و گويد كه زرغونه پسران فاضل و 

)  هـ۹۰۳(شيراز را بزبان پښتو در و بوستان شيخ . هنرمندى داشت
اين كتاب را )  هـ۱۱۰۲(كه پدرم بسال : منظوم كرد، محمد مى نويسد 

بخط خود شاعره ديده بود، اين خانم هنرمند و بادانش انواع خط را 
خيلى خوب مى نوشت، و كاتبان از حسن خطش استفاده هاى مى 

  .6۹كردند

                                                           
  .۱۰۸ چراغ انجمن، ص (۹۵)

  .۱۹۱ پټه خزانه، ص 6۹
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ونه نقل كرده، كه مى پټه خزانه يك حكايه از بوستان پښتوى زرغ  
  .توان ازان سالست گفتار و متانت اشعار او را معلوم كرد

  :موالنا زلفى بلخى 
زندگى داشت از طلبه علم )  هـ۹۵۰(از رودابه بلخ است، در حدود   

  :و شعراى عصر بود، از اوست 
  كنــــــال گدا ميكنى مـشاهاستم بح

  يعنى مرا زخويش جدا ميكنى مكن
  يدهى مدهــــ صبامآن زلف را بدست

  (۹۷)هر دم هزار فتنه بپا ميكنى مكن
  
  )س(

  
  :ساغرى هروى 

حيات داشت و بمعيت )  هـ۹۵۰(از شعراى هراتست، كه در حدود   
ساغرى در . (۹۸)ويسى هروى به حرمين رفت، و از انجا پس به هند آمد

هرات با موالنا جامى محشور بود و طبع ظريفى داشت او را با استاد 
 راجع به ساغرى نابيطايبه هاست، اين قطعه را حضرت جامى مطاجام م

  :فرموده 
  عانى برده اندــــاغرى ميگفت دزدان مــــــس

  هر كجا در شعر من معنى رنگين ديده اند

                                                           
  .۲۹6 مجمع الفضالء، ص (۹۷)
  . خزينۀ ګنج آګهى، بحوالۀ سپرنګر(۹۸)
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  ديدم اكثر شعرهايش را يكى معنى نداشت
  راست ميگفت آنكه معنيهاش را دزديده اند

ش موالنا آمد، و گويند چون اين قطعه شهرت كرد ساغرى پي  
گفت اين قطعه مرا رسواى عالم ساخته، ايشان فرمودند كه ما گفته ايم 

ساخته ) ساغرى(كاتبان و ظريفان آنرا به تصحيف ) شاعرى ميگفت(
  .(۹۹)اند

  :سرورى كابلى
نامش عالم بيگ و در قشون عالمگير داخل بود، اشعار رنگينى   

  :دارد، ازوست 
  ون آمد برونــــط زنگار گـــاز لب لعلش خ

  حيرتى دارم كز آتش سبزه چون آمد برون
  

  هوش استـــين دل بيــكـــنام تو تســــــــــــلطف دش
  (۱۰۰)آتش از آب چه گرم و چه خنك خاموش است

  :سكندر خان 
پسر خوشحال خان و شاعريست كه ديوان شعر پښتو دارد، و در   

ستر راورتى مكتب خوشحال خان با على خان و شيدا همسر بود، م
 و هيوز يك (۱۰۱)بحوالۀ يك قصيدۀ قاسم على اپرېدى نام وى را مى برد

                                                           
 هـ به حوالۀ نسخۀ ۱۳۲۰، طبع تهران، ۱۰۷ كتاب جامى على اصغر حكمت، ص (۹۹)

  .قلمى
 ۹۳۸تأليف ) صفى( لطايف الطوايف موالنا فخرالدين على كاشفى متخلص به (۱۰۰)

  .هـ در هرات
  . مقدمۀ ګرامر پښتو(۱۰۱)
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غزل از ديوانش در كليد افغانى طبع و محفوظ داشته است، سكندر 
خان بنام مهر و مشترى كتابى را به پښتو منظوم داشته، كه پيش از وى 

در )  هـ۷۷۸(محمد بن احمد متخلص به عصار تبريزى آنرا بسال 
هزار بيت بپارسى منظوم و هكذا چندين نفر از شعراء بزبان توركى پنج

  :، ازوست (۱۰۲)هم نظماً ترجمه كرده بودند
  م همــــير ږدي په بــــــنى گوتي په ځـــــمغ

  نم همــــم بهار و صـــــــاقي شته هـــــهم س
  وښۍ پياله په الس كي نن زما دهــــــد خ

  (۱۰۳)مدرد زحمت راڅخه وتښتېده غم ه
  :سلطان قندهارى 

از شعراى عصر اكبرى است كه مسكنش موضع سپلك   
قندهار و با مال قاسم كاهى كابلى شاعر هموطنش در هند ) سپكلى(

محشور بود، بداونى گويد كه سلطان طبعى بشعر بغايت مناسب 
داشت و سالها در دكن و ديگر بالد هند سياحت كرد و در معركه هاى 

  :ست دكن شامل بود ازو
  هى دانستــهر كه دل را صدف سرا آل

  قيمت گوهر خود را بكماهى دانست
  :در جواب اين مطلع غزالى كه   

  زاهدا عرفان بدلق و سبحه و مسواك نيست
  ل ادراك نيستـــعشق پيدا كن كه اينها داخ

                                                           
  .۳۷۳، ص ۲شف الظنون، ج  ك(۱۰۲)
  . تاريخچۀ شعر پښتو، نګارش حبيبى(۱۰۳)
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  :چنين گفته   
  بارى باك نيستـــــا غــــــيب از مـر بدل دارد رقـــــــگ

  (۱۰۴) پيش ما كائينۀ او پاك نيستروشن است اين
  :سلطان على اوبهى 

حيات داشت، خطاط مشهورى )  هـ۹۵۰(از اوبۀ هرات و در حدود   
بود و با سلطان على مشهدى همسرى ميكرد، مدتى در بخارا ميزيست  

  :ودر آنجا بعلم و ادب شهرت داشت، و ميگفت 
  گر چه آن سلطانعلى از مشهد است

  ز اوبه استليك اين سلطان على ا
سالگى وفات و در بخارا مدفون شد ) ۱۰۹(وى بسن   

  :(۱۰۵)ازوست
  لعلى است لبت كه به زيا قوت تر است
  درجى است دهانت كه طالب گهر است

  الل از ابر استـــــاه رخت نه يك هـــبر م
  ر استــــالل دگـــــوى ز ابرويت هـــــهر م

  
  :سلطان محمد خندان 

ز خطاطان معروف و شعراى كابل است كه سلطان محمد خندان ا  
، و زندگانى را در نهايت بى تكلفى 6۱۰حيات داشت)  هـ۱۱۰۰(بعد از 

  :مى گذرانيد ازوست
                                                           

  .۲۳۸، ص ۳ منتخب التواريخ، ج (۱۰۴)
  .۲۰۸ مذكر احباب، قلمى ص (۱۰۵)

  . روز روشن6۱۰
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  نــــــــاغر كــــاقى و بســــــون مرا ســـــــبريز خ
  (۱۰۷)چه ميشود تو هم از خون ما لبى تر كن

  :سوسنى كابلى 
ى است كه از امراى دربار نامش زمانه بيگ پسر غيور بيگ كابل  

جهانگير و به مهابت خان مخاطب و مدتى ناظم صوبۀ كابل بود، طبع 
  :خوبى داشت ازوست 

  انه آزادندـــــــــــــــيد زمــــــــردان كه زقـــــــمج
  (۱۰۸)نه صيد گشته بدام كسى نه صيادند

سوسنى از اشخاص بزرگ داعيه طلبى بود، كه جهانگير را زير اثر   
  .(۱۰۹)ورد، و اخيراً بسبب معاندت رقباى دربار در دكن عزلت گزيدآ

  :سيداحمد 
پسر ميرو ولد اكو در قوم خټك تربيه ديده و شخص عالمى بار   

آمد، از مؤلفين دورۀ اكبرى است كه در حدود سال هزارم هجرى در آن 
  .(۱۱۰)صفحات حيات داشت، و بقول درويزه رسائلى را تأليف نمود

  :سيف خان 
نامش فقيراهللا و از خوست قطغن مى باشد، كه در هند به مناصب   

بزرگى رسيد، و در عهد شاه جهان حكومت اهللا آباد داشت و نزديك 
سرهند سيف آباد از بناهاى اوست، سيف خان شخص ادارى و عالمى 

                                                           
  . تذكرۀ سلطانى(۱۰۷)
  . روز روشن(۱۰۸)
  . رياض الشعراء(۱۰۹)
  .۱۷۲ تذكرة االبرار، ص (۱۱۰)
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در ) (۱۱۱)راگ درپن(بود و در فنون نفيسه دستى داشت، و كتابى را بنام 
ص هندى نوشت و نيز در عهد شاه جهان صوبه دار شرح موسيقى و رق

  .(۱۱۲)از جهان رفت)  هـ۱۰۹۵( رمضان ۲۵كشمير بود و در 
  

  )ش(
  

  :مال شاه بدخشى 
از علماء و ادباى معاصر جهانگير و شاه جهان است، كه از   

بدخشان بهند رفته، و مدتى در الهور و كشمير مقيم و از ميان مير 
 صالح مشهور بود، ديوان اشعار نيز دارد استفادۀعلمى كرد، بتقوى و

وفات يافت از )  هـ۱۰۷۰(و تفسيرى بنام اركشاهى نگاشته، در سال 
  :اشعار اوست 

  در پيش فسرده شور مستى هيچ است
  يچ استــــند و پستى هـــــــــپرواز بهر بل
  گوىــــيچ مــــتان زخدا هـــــــــبا هيچ پرس

  (۱۱۳)پيش ايشان خدا پرستى هيچ است
  

  :شجاع سيستانى 
پسر عم ملك حمزۀ مشهور است كه ذكرش گذشت، جوانى بود   

                                                           
مرات موسيقى است، چه در پن سنسكريت آئينه  معنى اين نام در هندى ظاهراً (۱۱۱)

  .باشد و نسخۀ خطى اين كتاب در كتب خانه انديا آفس موجود است
  .۱۰۸ چراغ انجمن، ص (۱۱۲)
  .۳۳۳، ص ۱پادشاه نامه، ج . ۱66 تذكرۀ حسينى، ص (۱۱۳)
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در كمال آدميت  و مدتها در عباس آباد پارس سكونت و طبع خوبى 
  :داشت ازوست 

  ريم آرزوــــــــــناعت ره ندارم در حـــــــــــــــــــــــــبا ق
  (۱۱۴)بى نيازى چوب دربانست دايم پيش من

  
  :وى شوخى هر

پدرش در هرات به بازار ملك كفش دوزى ميكرد وى شوخى طبع   
  :داشت، ازوست 

  د يار پريشانـــــه شـــــــــــعه ديديم كــــــــــدر واق
  يار پريشانــــــعه بســـــــــــــتيم ازين واقــــــــــگش

  شب مى خورده باغيار شب و روز چو نرگس
  تار پريشانــــــــــــــــــ دسدهـــــــانه برون آمــــــاز خ

  تندــــند بدست آر كه هســــــــشوخى در مى چ
  (۱۱۵)انـــهان از پى دينار پريشــــــوبان جـــــــــخ

  
  :شيداى بلخى 

از اقرباى موالنا قيام الدين بلخى است، كه از علوم عقلى و نقلى   
 بابر مى بهرۀ داشت و در فقه و تفسير بينظير بود، شيدا در حضور

زيست و شخص ظريفى بود و مولف مذكر احباب ازو نجوم و هيئت 
  :آموخت، شيدا در تاريخ بناى قلعۀ بلخ گفت 

                                                           
  .۵۱ تذكرۀ نصرآبادى، ص (۱۱۴)
  .۱۹۱ مذكر احباب، ص (۱۱۵)
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  مارتى شدـــــعۀ بلخ عالى عــــــــــدر ارگ قل
  نزلــــاك باشد بادا بقاى مــــــــــــــتا آب و خ

  ن طلب چو كردندـــــــتاريخ و نام بانى از م
  6۱۱"كستن قراى عادل"نش گفتم باهل دا
  :امير شېرعلى خان لودى 

اميراالمراء شيرعلي خان لودى از مشاهير دورۀ شاه جهانست، كه   
اين شخص افغان عالوه بر مراتب بلند حربى و ادارى عالم و اديب و 
شاعر بود، از يادگارى ها علمى وى تذكرۀ مرآة الخيال است كه شرح 

 را در آن آورده و اين كتاب را در سال حال شعراء و برخى از فنون ادبى
  .(۱۱۷)باتمام رسانيد)  هـ۱۱۰۲(

  :شيرمحمد هوتك 
مال شېرمحمد هوتك از مشاهير علماى قندهار است، كه در   

در قندهار بدنيا آمد، و در عنفوان شباب در هرات و ايران به )  هـ۱۰۹۲(
در )  هـ۱۱۷۵(سالگى بسال ) ۸۳(تحصيل علوم پرداخت و بعمر 

  .ندهار وفات و بسمت غرب شهر در تكيۀ مال شاهو مدفون گرديدق
شيرمحمد در علوم عربيۀ چون فقه، عقايد، تفسير، منطق و   

بزبان ) اسرار العارفين(حديث و غيره دستى داشت، و كتابى را بنام 
پښتو در بحر خفيف منظوم فرمود و در آن از عقايد و اخالق بحث راند و 

وى از پيروان سبك مال . زبان پښتو نگاشتتجويد منظومى را هم ب
  .(۱۱۸)الف است

                                                           
  .۲۳۴ مذكر احباب، ص 6۱۱

  .تذكرۀ مرآة الخيال، طبع هند (۱۱۷)
  .۲۱۲، ص ۱ پښتانه شعراء، ج (۱۱۸)
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  :شيرمحمد ننگرهارى 

حياد )  هـ۱۱۰۰(از طلباى علم  وساكن ننگرهار بود، كه در حدود   
داشت، اين شخص بزبان پښتو اشعار اخالفى و دينى را سرود، و ازين 

  :قطعه طرز فكرش را ميتوان فهيد 
  يا گوښه واى له سړيو

  پر مهرويويا عاشق واى 
 

  پر اسمان باندي سحاب واى  
  يا معشوق لكه آفتاب واى

 

  غه شوېــــوې نه هـــــــــــــچي دا نه ش
  (۱۱۹)شېرمحمد كشكي تراب واى

  
  )ص(

  :صادقى قندهارى 
از شعراى دورۀ همايونست، كه در قندهار متولد گرديد، و چندى   

   :(۱۲۰)در هند بود و در آنجا درگذشت، ازوست
   بسكه از تيغ تو در تن چاك مى افتدمرا از

  اك مى افتدـــبهر پهلو كه مى افتم دلم بر خ
  ه بناله امـــــيرسد آن مــــــــــــاى دل مگو كه م

  ا رسيد؟ــــردم كجـــندين هزار ناله كه كــــــچ
  :صبوحى بدخشى 

از شعراى بدخشانست كه در هند ميزيست، و در آنجا بسال   

                                                           
  .۲۱6، ص ۱ پښتانه شعراء، ج (۱۱۹)
  .۲۵۹، ص ۳ منتخب التواريخ، ج (۱۲۰)
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   :(۱۲۱) گذشت، از اشعار اوستاز جهان)  هـ۹۷۳(
  چنان از ناله شب دلتنگ سازم پاسبانش را

  تانش راـــــن گذارد آســـكه بر خيزد رود بام
  :صبوحى كابلى 

از شعراى دربار اكبريست، كه مدتى در حضور اكبر گذرانيد،   
   :(۱۲۲)ازوست

  حالت خويش چه حاجت كه بدو شرح دهم
  واهد كردـــــــــگر مرا سوز دلى هست اثر خ
  رو ماند دلمـــــضعف غالب شد و از ناله ف

  د كرد؟ــدگر از حال من او را كه خبر خواه
  :صدر خان خټك 

از فرزندان خوشحال خان خټك و شخص اديب و فاضلى است كه   
ديوان اشعار وى بزبان پښتو موجود و از نامورترين شعراى اين 

  :زبانست، ازوست 
  افى دئبق كـــــق يو ســــــد عش

  (۱۲۳)نور د كل جهان دفتر هيڅ
  
  )ع(

  :حاجي عارف قندهارى 
يكى از مؤرخين دورۀ گورگانى هند حاجي عارف قندهارى است،   

                                                           
  .۱۱۲ چراغ انجمن، ص (۱۲۱)
  .۴۸۵، ص ۲ طبقات اكبرى، ج (۱۲۲)
  .۱ پښتانه شعراء، ج (۱۲۳)
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) تاريخ اكبرى(كه وى از مؤرخين نخست دورۀ اكبرى بشمار ميرود و 
را پيش از همه مؤرخين نگاشت، نام اين مؤرخ محمدعارف بود و در 

 همايون در قندهار حكمرانى داشت حاجى وقتيكه بيرم خان از طرف
محمدعارف با خان خانان بيرم خان تا دم .  (۱۲۴)عارف مير سامان وى بود

اخير همراهى داشت و بعد از قتل وى از گجرات بزيارت حرمين 
با مظفرخان تربتى محشور و )  هـ۹۸۵(شتافت، و بعد از مراجعت تا 

 انجا به منصب ديوانى بدربار اكبر راه يافت و از)  هـ۹۸6(بسال 
  .پنجاب مقرر گشت

حاجى عارف ازين وظيفه زود استعفا داد و در حصار تانده با   
وقتيكه مظفرخان )  هـ۹۸۸(مظفر خان ميزيست، و بظن غالب در 

مذكور در حصار تانده محتصن و مقتول گشت مؤرخ ما هم باوى يكجا 
  .در گذشت

دهارى نام مى برد، و محمد قاسم فرشته او را بنام حاجى محمد قن  
  .(۱۲۵)وقايع گجرات و سند و بنگال را بحوالۀ كتاب وى مينگارد

عارف قندهارى در تاريخ دو كتاب دارد، كه يكى ازان مطلع و   
دوم آن مقطع نام دارد و كتاب بنام تاريخ حاجى محمد قندهارى يا 
تاريخ اكبرى مشهور است، نسخه هاى خطى اين كتاب ناياب بوده و 

يك نسخه در كتب خانه رامپور هند موجود است، كه در آخر فقط 
را ميآورد، و اوراق اول و آخر كتاب هم افتاده است، )  هـ۹۸۸(وقايع 

عالوه بر آن نسخه اوراق اولى كتاب در كتاب خانه دارالفنون كيمبرج 

                                                           
  .۸ – ۱، ص ۲ مآثر رحيمى، ج (۱۲۴)
  .۹ – ۷ – ۴ۀ  فرشته، مقال(۱۲۵)
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انگلستان محفوظ بود، كه به مدح جالل الدين اكبر شاه آغاز ميشود، 
از عهد همايون را در بر دارد ولى كتاب دومين كتاب اول وقايع 

حاوى وقايع از عهد محمود غزنوى تا عهد جالل الدين اكبر )  مقطع(
تكميل شده و اغلب حوادثى كه عارف ناظر )  هـ۹۸6(است، كه در سال 

  .6۱۲آن بوده نگاشته امده است
باينطور حاجى عارف قندهارى از نگارنده گان و مؤرخين دورۀ   

 هاى هند است و امين رازى در هفت اقليم اين ابيات را از گورگانى
  :حاجى عارف نقل ميكند 

  صد آرزوست در دل تنگم گره زدوست
  ره آرزوى اوستــــــــدل نيست در برم گ

  
  نـــاى بسا توبه كه چون توبۀ ديرينۀ م

  خوبرويان بشكستند بيك چشم زدن
  

  :عارف كابلى 
قند ميزيست، و اصالً از كابل در حدود سال هزارم هجرى در سمر  

  :، ازوست (۱۲۷)و شخص آزاده مشربى بود
  گر رسى بر سر من بوسه دهم پاى ترا

  دمهاى تراـــذر قــــسر بپاى تو نهم ع
  

                                                           
 رويداد مجلس معارف اسالميۀ الهور، از نګارش دكتور اظهر على پروفيسر 6۱۲

  .دارالفنون دهلى
  . هفت اقليم، روز روشن(۱۲۷)
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  :مال عالم گلبهارى 
از علماء و شعراى دورۀ اكبر است، كه بقول ابوالفضل و بداونى   

ار شمالى كابل شخص خوش طبع و شگفته بى قيدى بود، مولدش گلبه
) ربيعى(تخلص ميكرد و بعد ازان به ) بهارى(و اوالً نسبت بمولد خود 

تبديل نمود و كتابى در شرح حال علماء و مشايخ و حكماى هند نوشت 
گذاشت، چون پرسيدند كه واو عطف ) وفوائح الواليه(و نام آنرا 

معطوف مى طلبد، و آن خود پيدا نيست ميگفت كه معطوف درينجا 
ر است و بديهى االنتقال فواتح الواليه بفتح واو كه جمع واليت مقد

است و دومى واليت بكسر واو است، كذلك شرحى بر كتاب مقاصد و 
تجديد در مقابل شرح تجريد و يكدو حاشيه بر مطول نوشته، وى در 
ظرافت و خوشكالمى بين فضالى دورۀ اكبر معروف بود و بدربار هم 

را ) صلصلة الجرس(اب سلسلة الذهب جامى ، و در جو(۱۲۸)راه داشت
منظوم و كتب داللة العقل، و بحرالجود، و عوالم اآلثار هم از تأليفات 

  .(۱۲۹)اوست
  :از جهان رفت از اشعار اوست )  هـ۹۹۲(گلبهارى در سال   

  شكست شيشۀ عشرت بهر كه بنشستم
  تمـــــگسست رشتۀ صحبت بهر كه پيوس

  رخاستبراى كشتن من تيغ كين بكف ب
  ستمـــهر بنشـــــبهر كه يكنفس از روى م

  

                                                           
  .۴6۵، ص ۲ طبقات اكبرى، ج (۱۲۸)
  .۱۰۰ تذكرۀ علماى هند، ص (۱۲۹)
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  مى پرد چشمى كه ميگشتم ازو هر لحظه شاد
  (۱۳۰)الباً كاهى ز ديوارش برو خواهم نهادــــغ
  :عباس سرواڼى 

از مؤرخين افغان و از قوم سرواڼى است كه در عهد همايون زنده   
يخ تار(بود، اين مؤرخ وقايع سلطنت لوديان و سوريان را بنام 

بنام شهنشاه مدنيت پرور افغان شيرشاه سوري نگاشت كه ) شېرشاهى
كتاب وى در مؤرخين دروۀ مغول هند شهرت داشت، و ظاهراً نعمت اهللا 

  .(۱۳۱)هروى نويسندۀ مخزن هم آنرا ديده بود
  :عبدالسالم 

حيات )  هـ۱۰۵۰(از معاصرين اوالد درويزه است، كه در حدود   
مخزن پښتو حصۀ دارد و شايد از همين داشت، وى نيز در ملحقات 

دودمان باشد، بسبك كتاب درويزه اشعار و نوشته هائى از وى باقى 
  .(۱۳۲)است

  :عبدالكريم 
مشهور به كريمداد پسر درويزه است، كه به كماالت صورى و   

معنوى آراسته و حصص متفرقۀ مخزن را جمع كرده، و بهمان سبك 
در عالم عرفان شهرت داشت، و در دران تزئيداتى هم كرده است، وى 

مى نامند، ) محقق افغان(معارج الواليت و كتاب خالصة البحر او را 
مفتى غالم سرور الهورى و رحمان على هم او را ستوده و مراتب علمى 

)  هـ۱۰۷۲(و عرفانيش را خيلى بلند نشان ميدهند و وفاتش را در سال 
                                                           

  .۲۳۸ – ۲۷۲، ص ۳ منتخب التواريخ، ج (۱۳۰)
  . ديباچه تاريخ افغان شيخ امام الدين نسخۀ قلمى ديباچه مخزن افغانى قلمى،(۱۳۱)
  . مخزن اسالم قلمى(۱۳۲)
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، از تعليقاتى كه (۱۳۳)و مدفن او را در عالقۀ يوسفزى مى نويسند
كريمداد بر مخزن پدر نمود، پديد مى آيد كه وى در سبك پدر 
اصالحاتى كرد و شعر نيم منظوم و نيم مصنوعى پښتو را بسبك 
عروضيان نزديك ساخت، عالوه بر آن از جنبۀ افكار و معانى نيز 
جمعى از اصطالحات تصوف و شعر عرفانى را در پښتو آورد و شعر 

 سرود، از نوشتۀ خود كريمداد بر مى آيد كه وى بطرف هند عشقى را هم
  .(۱۳۴)مسافرت ها نمود و مدتى را در آگره گذرانيد

  :عبدالحليم 
پسر عبداهللا و نواسۀ درويزه است، كه در ملحقات مخزن حصۀ   

گرفته و بعد از سال هزارم هجرى ميزيست، وى از پيروان روش جد خود 
   :(۱۳۵) پښتو نيز سروده است ازوستبوده و ابياتى را بسبك عروضى

  اى دئـــــهان يې ځـــــاى نه لري تنها وي دا كلي جـــچي ځ
  پر هر ځاى چي شپه پر راغله هم هغه سراى د ده ځاى دئ

  ريب نه وي بې پروا ويـــــرځي غـــــپه مشرق مغرب كي ګ
  ك د ده د خداى دئــــغه ملـــــپر هر لوري چي ودرومي ه

  :بختيارى عبدالرحمن 
از اهل عرفان افغانست، كه پيروانى چون شيخ متى كاسى و غيره   

ميزيست، مسكن شان تهارۀ هند بود و )  هـ۹۰۰(داشت و بعد از سال 
  .6۱۳شهرتى خوبى در علم و عرفان داشت
                                                           

  .۱۳۱ خزينة االصفياء، تذكرۀ علماى هند، ص (۱۳۳)
  .۳۲۸ مخزن قلمى پښتو، ص (۱۳۴)
  .۳۲۸ مخزن قلمى پښتو، ص (۱۳۵)

  .۲۵۱ مخزن افغانى قلمى پښتو، ص 6۱۳
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  :عبدالعزيز هروى 
از هرات بود و با پسر خود در عصر بابر به سند رفت، و در موضع   

افگند، و به تدريس پرداخت و در صفحات سند علم كاهان رحل اقامت 
معقول از وى رواج يافت، حكام و بزرگان عصر ارغونى در احترام اين 

  .(۱۳۷)عالم زبردست مكوشيدند
  :عبدالرحمن رمزى 

مشهور به حاجى رمزى از مشاهير علمى بدخشانست، كه حضرت   
ودند، مجدد كابلى بيك واسطه از وى علم حديث را تحصيل فرموده ب

و بزبان عربى و پارسى رسائلى دارند كه از انجمله رساله در اثبات 
  .(۱۳۸)نبوت و رسالۀ رد الشيعه است

  :مير عبداهللا 
ولد مير نعمان و از مشايخ صوفيه است، كه بحضرت مجدد   

  :ارادت داشت، اشعار خوبى دارد ازوست 
  اشىــــه آنش بــــــــكن كــــــآزار كسى م

  اشىــــور ديدگانش بــــــ دل و نمعــــــــش
  انش باشىـــــكن تنى كه جـــــــــبيمار م

  (۱۳۹)كم سوز دلى كه در ميانش باشى
  :حاجى عبدالعلى 

از تالقان بوده و بهند رفت، و در سلك منشيان سلطان قطب شاه   
داخل گشت، شخص عالم و اديبى بود، انشاى خوب داشت و كتابى 

                                                           
  .۱۹۹ تاريخ سند معصومى، ص (۱۳۷)
  .۱۰۸ص  چراغ انجمن، (۱۳۸)
  .۱۱۴ چراغ انجمن، ص (۱۳۹)
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  .(۱۴۰)وفات يافت)  هـ۱۰6۰ (درين فن نوشت، و بسال
  :عبداهللا نيازى 

از مشاهير علماء و عرفاى دورۀ اكبر است كه باشيخ سليم چشتى   
محشور بود، و بعد از ان به مالزمت سيد محمد مشهور به مهدى 

رسيد، و بعد از سياحتهاى زياد در سرهند اقامت گزيد، ) مدفون فراه(
 معاش و بخشش زمين نمود اكبر به وى تكليف اخذ)  هـ۹۹۳(در سال 

  .(۱۴۱)سالگى از جهان رفت) ۹۰(بعمر ) ۱۰۰۰(ولى قبول نكرد، و در سال 
  :موالنا نيازى 

خلف موالنا وصالى بدخشى است كه از فنون بالغت و معما و   
از بدخشان بهند رفت و در مالزمت جالل . عروض و قافيه اطالع داشت
ز دكن عزم حرمين نمود، و هم در ا)  هـ۱۰۱۰(الدين اكبر درآمد، و در سنه 

  :عمرش از شصت متجاوز بود، ازوست . انجا از جهان رفت
  نه اوراق است گل را در چمن بيروى زيبايت
  كه بر باالى هم دارد همه داغ تمنايت
  نشان پاى رخشت دام راه آهوان گردد
  پى صيد غزاالن چون گذر افتد بصحرايت
  خرام سر و نازت فتنۀ روى زمين گردد
  بود از عالم باال بالئى نخل بااليت
  زسودايش نيازى بسكه زار و ناتوان گشتى

  (۱۴۲)خيال طرۀ او بس بود زنجير در پايت
                                                           

  .۱۱۴ چراغ انجمن، ص (۱۴۰)
  .۴6، ص ۳ منتخب التواريخ، ج (۱۴۱)
  .۳۲6 مجمع الفضالء، ص (۱۴۲)
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  :عبداهللا 

ولد مال ركن الدين است كه در عصر اكبر در حواشى سواحل   
اباسين و كوهسار پښتونخوا سكونت داشت، بقول درويزه وى شاعر 

صوف و كالم را منظوم داشت و تبعۀ زيادى زبان پښتو بود، كه ابحاث ت
  .(۱۴۳)را در آن صفحات داشت

  :عبدالرحمن 
از علمائى است كه در دورۀ اكبرى در صفحات پښتونخوا نفوذ   

زيادى داشت، و بمنزلۀ رئيس ملى بشمار ميرفت و بقول درويزه سكه 
 .ميزد و در هزاره و مانكراى متوطن بود، و مدتها در هند بسر برده بود

) حسينه(وى در مسائل فقهى و كالمى تصانيفى دارد، يكى از ان 
  .(۱۴۴)نامدارد، درويزه مى نويسد كه وى بمشرب روشانى ميالن داشت

  :عبدالرحيم مانكراوى 
از علمائى است كه در دورۀ اكبر حيات داشت، و در مسائل دينيه   

  .(۱۴۵)را نگاشت) رد البدع(تأليفها كرد كه از انجمله كتاب 
  :بدالوهاب مانكراوى ع

از فضالئى است كه در سال هزارم هجرى زندگانى داشت، و در   
صفحات پشاور ميزيست، تأليف منظوم و منثورى دارد كه بزبان عربى 

  .6۱۴و پارسى و هندى است، و كتاب كنزالدقائق را منظوم نمود
                                                           

  .۱۷۰ تذكرة االبرار، ص (۱۴۳)
  .۱۷۱ تذكرة االبرار، ص (۱۴۴)
  .۲۸۰ تذكرة االبرار، ص (۱۴۵)

  .۲۱۴ تذكرة االبرار، ص 6۱۴
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  :عبدالرسول 
)  هـ۱۱۰۰(ابن سيد على از لغويون افغان است، كه در حدود سال   

ميزيست، و كتابى در دو جلد بزبان پارسى در لغت عربى نگاشت، كه 
نام دارد، و از تحرير جلد دوم آن بسال ) مجمع اللغات و االسماء(
  .فراغ يافت)  هـ۱۱۱۸(

اين اثر علمى بامر ملك فتح خان تحرير و داراى چندين هزار لغت   
 كتب خانۀ عربى است كه نسخۀ قلمى جلد دوم آن بخط خود مؤلف در

  .شاهى موجود است
  :عبدالقادر خان خټك 

پسر بزرگ خوشحال خان و از شعراى زبردست زبان پښتو است،   
هم زندگانيش )   هـ۱۱۱۸(بدنيا آمد و تا سال )  هـ۱۰6۲(كه در سال 

يقينى است، عبدالقادر مانند ديگر افراد خاندانش مدتها در هند نفى 
ور افتاده بود، و مدتى هم نفياً در و بحكم دربار مغل از وطن عزيزش د

شعر عبدالقادر عشقى، اجتماعى، اخالقى است و . كابل ميزيست
بهرۀ از تصوف هم دارد، كه بهترين ممثل مزاياى مكتب ادبى خوشحال 

  .خان شمرده ميشود و از شعراى طراز اول زبان پښتو است
ر بيت عبدالقادر عالوه بر ديوان نفيس اشعار كه تا سه و نيم هزا  

ميرسد، داراى آثار ديگرى است كه از آنجمله گلدسته ترجمۀ گلستان 
سعدى و نصيحت نامه در صنعت تجنيس، و چهل حديث و قصۀ آدم 
خان و درخانى منظوم و يوسف و زليخا در چهار هزار بيت بحر خفيف 

  . تمام كرد)  هـ۱۱۱۲(است و كتاب اخير الذكر را در سال 
نوى، غزل، رباعى، مخمس و غيره انواع در اشعار عبدالقادر مث  
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اشعار ديده مى شود، و شعرش نغز و سليس و شېرين است 
  :(۱۴۷)ازوست

  اڅيــباران اورېږي څڅواكي څ
  نسيم راوالوت سنبل پرې ناڅي
  اسباب د عيش واړه موجود دي
  ساقي ته ګورو چي دى راپاڅي

  :افكار اجتماعى وى   
  ځوانمرد هغه دئ چي لكه شمع

   سولو مجلس كا جمعد ځان په
  ندا ويـــه په خـــــــــــد بل دپاره ك

  په مخ يې درومي باران د دمع
  :عبدالصمد بدخشى 

در بخارا ميزيست، و از بدخشان است، )  هـ۹۵۰(در حدود   
  :ازوست 

  د گونه نازــــــبر سرير دلبرى معشوق را ص
  (۱۴۸)عاشق بيچاره را بر خاك غم روى نياز

  :عبدالرحيم هوتك 
از شعرا و علماى هوتكى كالت قندهار است، كه در اواخر دورۀ   

مغوليه و اغاز دورۀ هوتكى در قندهار كهنه سكونت داشت، و مسقط 
الرأس وى ښه بوالن كالت بود، عبدالرحيم در سنه ده سالگى با پدرش 

                                                           
، از نشرات حبيبى، ۱۳۱۷قادرخان، طبع قندهار،  مقدمۀ ديوان اشعار عبدال(۱۴۷)

  .۱۷۴، ص ۱پښتانه شعراء، ج 
  .۳۱۸ مذكر احباب قلمى، ص (۱۴۸)
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از قندهار به ايران نفى و تا هشتاد سال در نيشاپور و خراسان و بخارا 
عمر بسر برد، و درين مدت فراق بياد دوستان وطن عزيزش بغربت وطن 

اشعار سوزان و رنگينى را انشاء نمود، ديوان اشعار عبدالرحيم تا شش 
هزار بيت ميرسد، و كالمش نهايت شېرين است، وى در مكتب رحمان 
بابا داخل و بآن سبك شعر سروده است، در كالم عبدالرحيم غزل، 

 ديده ميشود، و از مطالعۀ اشعارش مثنوى، رباعى، مخمس و غيره
پديد مى آيد كه وى در منطق و فلسفه و علوم عربيه دستى داشت، و 

 در محافل علمى شامل بود از سالها در مدارس خراسان و بخارا
  :اوست
  :ياد وطن   

  ښايسته قندهار ډېر ډېر يادومه
  نه هېرېږي كه هر څو يې هېرومه

  :آرزوى وطن   
  ړمــــــــــــــــــارا كي آرزو كــــــــــيم په بخـــــــزه رح

  (۱۴۹)كه مي خداى كړي په بالد د قندهار گډ
  :عبدالرشيد 

ولد سلطان حسين ولد عبدالرحيم است كه در ملتان خاندان شان   
مركز علم و فضل بوده، و از سالطين مغوليۀ دهلى اعزازاتى داشتند، 

در انجا )  هـ۱۱۰۰(د سال عبدالرشيد از انجا به لنگركوټ آمد و در حدو
كتاب معروف رشيدالبيان را به پښتو )  هـ۱۱۲۹(ميزيست، و بسال 

منظوم داشت، و تمام مسائل ضروريه، و مبادى فقهيه و عقائد را در آن 

                                                           
  .۳۲۱، ص ۱ پښتانه شعراء، ج (۱۴۹)



﴾293﴿ 

گردآورد، روش بيانش سهل و ساده و در عين زمان دلچسپ است وى از 
ه عوام پښتو اركان مهم سبك مال الف و كتابش تا امروز مورد استفاد

  .(۱۵۰)زبانست
  :عبدالرزاق كابلى 

از اجله فضالى شهر كابل و در علوم معقول بينظير بود، و بر شرح   
تجريد حاشيه و بر محاكمات رد نگاشت، شاه جهان وى را بتدريس 
مدرسۀ كابل گماشت، بعد از چندى به كشمير رفت و در قريۀ گوجوارى 

  .(۱۵۱)سكونت كرد تا در آنجا از جهان رفت
  :عبداللطيف عباسى 

عبداللطيف بن عبداهللا عباسى اصالً از مردم بنير باجور بود، كه   
وى يك نسخۀ مثنوى مولوى را باهشتاد . در تيراه سكونت داشت

ترتيب داد، و )  هـ۱۰۲۴(نسخۀ خطى مقابله و تصحيح كرده و در سنۀ 
شاور چندين نسخۀ خطى را از روى آن در امنيوش تيراه و ايلم گذر پ

نوشت، كه در كابل و پشاور و كيمبرج نسخه هاى آن بخط خودش 
است و در همين اوقات )  هـ۱۰۴۹(وفات عباسى در سنه . موجود اند

از مؤلفات . (۱۵۲)نسخ حديقۀ سنائى را نيز ترتيب و تصحيح كرده است
عبداللطيف كتاب لطايف اللغت فرهنگ لغات مثنوى مولوى بلخى 

  .است
   :عبدالهادى پارسا

فرزند خواجه ابو نصر ثانى و از نواسگان خواجه محمد پارساى   
                                                           

  .۳۱۸، ص ۱ پښتانه شعراء، ج (۱۵۰)
  . تاريخ كشمير(۱۵۱)
  .۱۹۰۳ از كتب خانه انديا آفس طبع اكسفورد، 6۴۱ فرهست ايتهى، ص (۱۵۲)



﴾294﴿ 

بلخى است كه مدتها در بلخ به منصب شيخ االسالمى منصوب و مرجع 
  .مردم بود، طبعى روان داشت و اشعار خوب ميگفت

است در سن پيرى از )  هـ۹۰۰(اوقات زندگى او در حدود بعد از   
 مدفون است و لقب وى خواجه جهان رفته و در جوار مزار جدش در بلخ

  .(۱۵۳)نظام الدين پارسا است
  :عزت هروى 

از هرات بهند رفته و در شاه جهان آباد سكونت گزيد، در انشاء و   
علم سياق و سپه گرى ماهر بود، و در دربار عالمگير به منصب هفت 
صدى و خدمت عرض مكرر رسيد، و بعد از كمى از پادشاه رنجيد و 

  :در گذشت، ازوست )  هـ۱۰۸۰(سال بالهور رفت و ب
  واهد فراغ ماـــظه دل زناله نخــــيك لح

  (۱۵۴)آتش زسنگ سرمه نگيرد چراغ ما
  :عشقى كابلى 

از اوالد شيخ اسماعيل بود، كه در دورۀ اكبر به وظيفه ميربخشى   
مقرر و از ارباب فضل و ادب بود، وى كتابى را بر وزن حديقه سنائى 

از جهان رفت، و بزبان اردو هم شعر )  هـ۹۹۰(منظوم داشت و بسال 
   :(۱۵۵)ميگفت، ازوست

  صبحدم غنچه بالف دهنت بيرون شد
  ون شدـبا بر دهن او دهنش پر خـــزد ص

  
                                                           

  .۲۰۱كر احباب، ص  مذ(۱۵۳)
  .۲۲۲ تذكرۀ حسينى، ص (۱۵۴)
  . روز روشن، هفت اقليم(۱۵۵)
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  :على خان خټك
يكى از شعراى معروف دودمان خوشحال خان و پسر افضل خان   

 متولد و تا سال)  هـ۱۱۴۰(است، كه در اواخر دورۀ مغوليه در حدود 
هم حيات داشت، على خان بعد از وفات پدر در اكورۀ خټك  )  هـ۱۱۸۰(

رياست داشت ولى بعد از چندى برادرش سعداهللا خان بر وى چيره 
 و از انجا در هند 6۱۵گرديد و على خان بسوى پشاور و اشنغر رفت

  .متوارى گرديد
على خان داراى ديوان اشعار پښتو است كه تا دو هزار بيت   

سبك خوشحال خان را پيروى ميكند، ولى كمتر به سبك ميرسد، و 
   :(۱۵۷)حميد و برادرش كاظم خان شيدا نيز ميالن دارد، ازوست

  خــــــــــر مــــــــــپله وركه پسې هــــــلټوم پخ
  كوم غواص به راښكاره كا د ګوهر مخ

  :سيد على قندوزى 
 از سيد على ولد قنبرعلى پسر سيداحمد يوسف ساكن قندوز و  

اشخاص مشهوريست، كه در دورۀ مغوليه در حواشى اباسيند و 
كوهسار باجور و سوات شهرت داشت، اين سيد از خواهرزاده هاى 
تيمور بود، و در اوائل در بدخشان و قندوز حيات داشت، بعد از ان 
بهند رفت، و در عصر بابر و همايون بسى از بالد هند را سياحت نمود، 

حانى بود، كه در بين افغانها به پيربابا شهرت سيدعلى از اشخاص رو
از )  هـ۹۹۱(داشت، و اتباع زيادى را درين صفحات يافت، و در سال 

                                                           
  .۲۴۴خورشيد جهان، ص . ۳۲۲ حيات افغانى، ص 6۱۵

  .۲۷۵، ص ۱ پښتانه شعراء، ج (۱۵۷)
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  .، و آرامگاهش در بنير تاكنون مشهور است(۱۵۸)حهان رفت
  :عمر خويشكى 

از علماى معروف دورۀ همايون و اكبر است، كه وى از جملۀ آن سه   
بان پښتو است كه مدتها در هند تحصيل برادر فاضل و مؤلف و شاعر ز

كرده و از انجا بوطن خود آمده و به پير روشن قائد دلير افغان 
گرويدند، و در تمام معارك آزادى خواهى با بايزيد دلير همراهى 
داشتند، مال عمر در قوم اكوزى سكونت داشت و بقول درويزه رسائلى 

يدۀ تصوف را نبشته را در بيان اولياء نگاشته و در آن مباحث پيچ
  .(۱۵۹)است

  :عوض محمد خان 
از قباديان بلخ و طالب علمى بود، كه در بدخشان و قندوز بطلب   

علم ميگشت و بدربار شاهرخ ميرزا حكمران آنجا رسيد و مرتبۀ امارت 
  :يافت، به زيبا كالمى و سرعت فهم وحدت طبع معروف بود، ازوست 

  بزير سايۀ نخلى كه شعله برگش نيست
  ۰6۱وبى بود نه نشينمـــبفرض اگر همه ط

  :عيانى كابلى 
اصالً كابلى است و بعد از فراغ تحصيل به هند رفت و در انجا   

در جنگ سهيل خان سپه )  هـ۱۰۰۵(بمراتب لشكرى رسيد، و در سنه 
ساالر عادل شاه با عبدالرحيم خان خانان مجروح و كشته شد، گاهى 

  :شعر هم ميگفت و ازوست 
                                                           

  .۱۳۳ تذكرة االبرار، ص (۱۵۸)
  .۱۴۹ – ۹۷ تذكرة االبرار، ص (۱۵۹)

  .۳۷۴ مجمع الفضالء، ص ۰6۱
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  رد نم از آتش پيمانۀ عشق استخون خو
  بدمستى من باعث افسانۀ عشق است
  در خانه ما اهل گمان راه نيابند
  اينجا بيقين آى كه اين خانۀ عشق است

  )عيانى(عمريست كه در مدرسۀ عشق 
  ۱6۱تحصيل هميكرده و همخانۀ عشق است

  
    :عيسى 
و از علماى صاحب نفوذ دورۀ همايون است كه پيروان زياد داشته   

در حواشى پشاور و كوهسار پښتونخوا حيات داشت، وى به سيد 
عبدالوهاب مشهور به پنجو منسوب بود و در فضيلت اهل بيت كتابى 

  .۲6۱را نوشت
  :عيسى مشواڼى 

از شعراى زبان پښتو است، و مشواڼى بقرار اشارۀ نگارندگان   
ر انساب اسماء الرجال پښتون شعبه ايست از كاكړ كه بتعداد قليل د

شيخ عيسى با . ۳6۱كوهدامن كابل و بعضى در حصص هند متفرقند
شهنشاه افغان شيرشاه سورى معاصر بود، و بتصريح نعمت اهللا در 
مخزن و محمد هوتك در پټه خزانه مسكن وى دامله است كه در انجا 

ميزيست، نعمت اهللا گويد كه )  هـ۹۰۰(اموال و عقارى داشت و بعد از 
عالى شعر پښتو و پارسى و هندى هم ميگفت، شيخ در توحيد بارى ت

                                                           
  .۳۸۳ مجمع، ص ۱6۱
  .۱۸۸رة االبرار، ص  تذك۲6۱
  .۱۴۴ حيات افغانى، ص ۳6۱
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  :اين اشعار ازوست 
  پخپله كار كړې پخپل انكار كړې
  ته ښه قادر يې صفت دي دا دئ
  عيسى حيران دئ په دې صفت كي

  

  جگ پر هوا يم كله مي خوار كړې  
  كله مي نور كړې كله مي نار كړې
  كله مي يار كړې كله اغيار كړې

  
  :هم ازوست   

  ت مستى عالم فداى مستانخوش عالمى اس
  ۴6۱تى آنرا بهيچ مستانـــــــكانرا كه نيست مس

  :عيسى اخوندزاده 
)  هـ۱۰۵۰(از شعراى صاحب ديوان پښتو است، كه بحدود سال   

   :۵6۱زنده و در مجامع علمى قندهار داخل و قوماً كاكړ بود، ازوست
  وا څوكــــــهان به نه وي بل رســــــــــپه تمام ج

  وكــــــېوتلى په بال څــــــــــــــــــــ بل وي كښنه به
  ېږمـــــق اور راباندي بل دئ په وريتـــــــد عش

  خداى دي نه كاندي په دې اور مبتال څوك
  
  )غ(

  :غازى قلندر
از شعراى هرات است كه مسلك قلندرى و درويشى داشت و در   
  :زندگى ميكرد از اشعار اوست )  هـ۹۵۰(حدود 

                                                           
  . مخزن افغانى قلمى۴6۱
  .۲۱۱، ص ۱ پښتانه شعراء، ج ۵6۱
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  مــــر مى بريـــــ درت درد سزــبيا ك
  ويت بدر مى بريمــــرانى زكـــــــــگ

  نىـــــــنون دامــــــدل آورده ايم و ك
  66۱پر از ميوه هاى جگر مى بريم

  :غزنوى 
مير كالن مشهور از امراى بزرگ دربار اكبر بود، كه غزنوى   

ى تخلص داشت، وى حكمران  عالم دوست و ادب پرورى بود، كه از غزن
برخاست، و عالوه بر مراتب بلند امارت و رياست داراى طبع شعر بود، 
و ديوانى از وى بيادگار ماند، غزنوى مدتها در افغانستان و سنبل هند 

  : حكمرانى داشت، در جواب اين مطلع سعدى كه 
  دلى كه عاشق صابر بود مگر سنگ است

  بورى هزار فرسنگ استــــــزعشق تا بص
  :گفت   

  اقى ز باده گلرنگ استــــهرۀ ســدمى كه چ
  ۷6۱بنوش باده بر آواز  نى كه دل تنگ است

  :غالم محمد 
ولد شيرخان قوم موگاخيل گيگياڼى ساكن دواوه است، كه از   

)  هـ۱۱۱۵(حيات داشت، و بسال )  هـ۱۱۰۰(انجا بهند رفت و در حدود 
ام ، قصۀ را هم بن۸6۱را بزبان پښتو منظوم كرد) معراجنامه(كتاب 

                                                           
  .۲۷۵ مجمع الفضالء، ص 66۱

  .۲۷۸، ص ۳ منتخب التواريخ، ج ۷6۱
  .۲۵۴، ص ۱ پښتانه شعراء، ج ۸6۱
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  .۹6۱داشت) سيف الملوك(
  :غيورى كابلى 

در كابل از مالزمان شهزاده محمدحكيم بشمار ميرفت، بعد از   
وفاتش بهند رفت و بدربار اكبر رسيد و در انجا در يكى از معارك از 

   :(۱۷۰)جهان رفت، شاعر خوبى است ازوست
  شوق چون ره بران در اندازد

  دن بر اندازدـــــــــم باز آمـــرس
  د تارىـــگه ازان طره در ده

  ر اندازدــــــه بزنار كافـــــــــگ
    

  )ف(
  :فاضل كابلى 

فاضل منشى از كابل است، در انشاء و سياق ماهر بود، انواع   
خطوط را نيكو مى نوشت، در عهد محمد حكيم ميرزا در كابل منصب 
منشى گرى داشت، و بعد از فوت همين شاهزاده به مالزمت جالل 

ن اكبر در هند رسيد و به منصب واقعه نويسى نامزد شد از اشعار الدي

                                                           
 پيش از سال هزارم هجرى يك سلسلۀ حكمداران بومى در غرجستان افغانى بنام ۹6۱

ف الملوك حكمرانى داشتند، كه از انجمله شاه محمد سيف الملوك بحكم شاه سي
طهماسپ صفوى كشته ګرديد، و پسرش طاهر سيف الملوك بهند ګريخت، و در 

باين نام سلسله . ۴۵۴در بنګال حكمرانى داشت، طبقات اكبرى، ص )  هـ۱۰۰۰(حدود 
ر ميمنه مزارى بنام شاهان بومى غرجستان ناميده ميشدند، و اكنون در باالحصا

  .سيف الملوك و در شهر كابل هم مسجدى باين نام موسوم است
  . تذكرۀ هفت اقليم(۱۷۰)
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  :اوست 
  تـــــــت رفـــــــته رفـــــــكر دهنت رفـــــــدل در تف

  تــــت رفــــــته رفــــــيل ذقنت رفـــــــجان در تخ
  ته رفتــــــته گشـــــــد آبرو بگرد درت كشـــص

  (۱۷۱)هوش و خرد در آنجمنت رفته رفت رفت
  

  :فخرى هروى 
 ۹۵۰(سلطان محمد بن محمد اميرى متخلص به فخرى در حدود   

در هرات بدربار تيموريان و امراى صفوى پيوستگى داشت، و در ) هـ
در عهد ارغونيان به سند رفت وى مرد عالم و شاعر و )  هـ۹6۲(سنه 

مؤرخ باذوقى بود از تأليفات او لطايف نامه ترجمه فارسى تذكرۀ 
 مشتمل بر (۱۷۲) مجالس النفايس ميرعلى شېر و بستان  الخيالتوركى

منتخبات اشعار فارسى تحفة الحبيب، مردف اشعار فارسى و روضة 
 نفر امراى شاعر و جواهر العجائب تذكرۀ ۷۴السالطين تذكرۀ 

شاعرات فارسى و هفت كشور در تاريخ و اخبار و صنايع الحسن در 
ون متخلص به سپاهى در سند صنايع شعرى كه بنام شاه حسن ارغ

فخرى شاعر متوسط فارسى و توركى و دانشمند عربى . نوشته است
  :بود ازوست 

  بنشين دمى كه گوشه نشينان صبح خيز
  ا كنندـــــــشد عمر ها كه بهر همين دم دع

                                                           
  .۳۵۳ مجمع، ص (۱۷۱)
  .۳6۲ تاريخ سند معصومى، ص (۱۷۲)
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  بنگر بسوى فخرى مسكين كه عيب نيست
  (۱۷۳)ال گدا كنندـــــر التفات بحــــاهان گــــــش

  :وغى مير فر
از سادات اندخود ميمنه است كه بعد از تحصيل علوم به هند   

. رفت و با بزرگان آنسرزمين محشور و بشعر و شاعرى مشهور گشت
 ذيقعده ۱۹در اصناف شاعرى دست داشت و بتاريخ روز چهارم شنبه 

ازين جهان شتافت، ) چتور هند(در موضع شاه پر )  هـ۱۰۱۹(سنه 
  :ازوست 

  سر و سامان جنگ استعشقم كه مرا با 
  گ استـــــرا زدين و ايمان ننـــــكفرم كه م

  ربــــــيشه ئى را كه طـــــنم آن شــــــنى نى م
  (۱۷۴)بر هر طرفى كه مى نهندم سنگ است

  :فصيح هروى 
از شعراى صاحب ديوان است، كه اشعارش تا شش هزار بيت   

   :(۱۷۵)ميرسد، وى در عصر مغولى بهرات سكونت داشت، ازوست
  هزار بار قسم خورده ام كه نام ترا

  ا قسم بنام تو بودــــبلب نياورم ام
  :فصيحۀ هروى 

از شاعره هاى هراتست كه در حبالۀ نكاح حبيب اهللا نامى بوده و   
  :در عصر گورگانى هاى هند بدانجا رفت، و آنجا مرد، ازوست 

                                                           
  . تحفة الحبيب خطى(۱۷۳)
  .۳۸۲ مجمع، ص (۱۷۴)
  .۳6۲ تذكرۀ نصرآبادى، ص (۱۷۵)



﴾303﴿ 

  م گفتــــواهـــــديگر نه زغم نه از جنون خ
  م گفتــــواهـــديده بخون خنى از دل غم

  راـــواب مـــــــزينگونه به بست نرگست خ
  6۱۷در گور بحيرتم كه چون خواهم خفت

  :فياض 
از شعراى پښتو است كه در دورۀ گورگانى هاى هند حيات خانه   

 فياض بزبان پښتو قصۀ بهرام و گل اندام را (۱۷۷)بدوش كوچى داشت
پښتو است، اين كتاب را هيوز منظوم داشت وى از شعراى قصه سراى 

  . هـ در كتاب كليد افغانى طبع و نشر كرد۱۸۹۳انگليس بسال 
  :فياض 
بهند رفت، )  هـ۱۱۰۰(از مشاهير افغانان هراتست كه بعد از سال   

  :و از شعراى زبان پارسى است، از اشعار اوست 
  ويش را گم كرده امـــاز تو باشد بزم روشن خ

  (۱۷۸)ه جواله شمعتير گردانى كند چون شعل
  :فيروزه كابلى 

از رجال دربار همايون است، كه شخص متدين و پرهيزگارى بود،   
در اشعار گاهى حنفى تخلص ميكرد، و در شهر كابل ماموريت هاى 

  :بلندى داشت، در موسيقى هم ماهر بود، ازوست 
  حرــــنگام ســــميگفت خروس دوش ه

  كاى بوده بخواب غفلت اصناف بشر
                                                           

  .۲۴۲ تذكرة الخواتين، ص 6۱۷
  .كليد افغانى، و ګرامر پښتو مقدمۀ (۱۷۷)
  . تذكرۀ روز روشن(۱۷۸)
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  واهد بنمودــــبح حشر خـــــــيزيد كه صـــخ
  (۱۷۹)چون مهر كه از جيب افق بر زده سر

  :موالنا فيضى 
اصالً بلخى است كه علوم صرف و نحو و عروض و معما را در   

مشهد خراسان فرا گرفته و در انواع شعر دست داشت، ديوانى مرتب از 
دولت محشور اكثر انواع سخن ترتيب كرد، و به هند رفت و با اركان 

  :گشت، ازوست 
  تمگر خويشــــــن ســـــرفته ايم بكف دامــــــگ

  (۱۸۰)بال بدست خود آورده ايم بر سر خويش
  
  )ق(

  :قاسم قندهارى 
از علمائى است كه بدورۀ اكبرى در هند شهرت علمى داشت، و   

  .(۱۸۱)در علوم عقلى استاد و آنرا درس ميداد
  :شيخ قاسم غورياخيل 

ر علمى دورۀ همايون است، كه در پشاور سكونت از مشاهي  
داشت،  چون حكمرانان همايون قصد كشتن وى كردند بقندهار و از 
انجا به حرمين شتافت، و از انجا به دواوه پشاور آمد، و در بين قبائل 
نفوذ روحانى يافت، اكبر او را به الهور طلبيد و در محبس چنار مرد، 

                                                           
  . تذكرۀ نفايس المآثر(۱۷۹)
  .۳۷۷ مجمع، ص (۱۸۰)
  .۴6۹، ص ۲ طبقات اكبرى، ج (۱۸۱)
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اثر مشهور وى تذكرة االولياى افغان وى از مؤلفين اين دوره است 
، بقول (۱۸۲)است، كه در آن شرح حال مشاهير روحانى افغان پرداخته

كنار )  هـ۹۵6(نعمت اهللا اجداد وى در اشنغر بوده و قاسم در بهار سال 
  .(۱۸۳)از جهان رفت)  هـ۱۰۱6(رود بدنى شرقى پشاور متولد و در 

  :قاسم كاهى كابلى 
 كه پدرش معاصر بود با (۱۸۴)والقاسم استاسمش نجم الدين اب  

دودمان تيمورلنگ و پسرش را در بلخ بدنيا داد، و در كابل پرورانيد، 
وى از شعراى معروف دورۀ اكبر است، كه بقول نظام الدين هروى 
بفضائل و كماالت موصوف بود، و در علم موسيقى تصانيف دارد، و 

ست سال عمر يافت، ديوان در كمال بى تعلقى و آزادى تا مدت صد و بي
  .(۱۸۵)اشعار دارد و جواب بوستان را نگاشته است

كاهى در سن پانزده سالگى از كابل به بدخشان رفت، و در انجا   
حكمران بدخشان ميرزا عسكرى او را نوازش نمود، بعد ازان از راه بلخ 
و ميمنه بهرات شتافت، و در انجا بخدمت موالنا جامى رسيده و درين 

، در هرات به تحصيالت زياد پرداخت، و 6۱۸سال بود) ۱۷(عمرش وقت 
كالم و حكمت و منطق و تصوف و علوم ادبيه را آموخت، و ازان پس به 
تزكيۀ باطن و زهد و تقوى پرداخت و از محيط هرات استفاده هاى 

                                                           
  .۱۸۴ تذكرة االبرار، ص (۱۸۲)
  .۳۰۸ مخزن افغانى قلمى، ص (۱۸۳)
  . قاموس االعالم شمس الدين سامى(۱۸۴)
  .۴۸۵، ص ۲ طبقات اكبرى، ج (۱۸۵)

  .زانۀ عامره خ6۱۸
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 و در هرات به دربار علم دوست سلطان حسين (۱۸۷)روحى و مادى نمود
 دانش پرور وى مير على شير نوائى راه يافت، ميرزا و وزير عالم و

كاهى بعد ازان از هرات بهند رفت و در اگره بدربار جالل الدين اكبر 
رسيد، و در اندك مدتى بسبب داشتن هنر و كمال ممدوح ادباء گرديد، 
چنانچه ملك الشعراى دربار اكبر غزالى مشهدى در وصف وى اين 

  :رباعى را سرود 
  و تو نيستــــه سرائى چتــكاهى بجهان نك

  شيرين سخن و خوش ادائى چو تو نيست
  راــــــــويش مــــــــن ربودۀ  خــــــــردى بسخـــــك

  و تو نيستـن و كاه ربائى چــو مــــكاهى چ
باين صورت كاهى كابلى در هند شهرت يافت، و مورد نوازش   

 پايمزد برايش دربار گرديد و در هر بار رفتن بدربار اكبر هزار روپيه
مقرر شد، ولى كاهى فطرت بلندى داشت، و انزوا  گزيد و از دربار 

بتاريخ دوم ربيع الثانى )  هـ۹۸۸(، تا كه در اگره بسال (۱۸۸)روى برتافت
  .درگذشت، و در جوار دروازه مدار جاى دفن شد

از آثار قاسم كاهى كابلى ديوان شعر، و جواب بوستان و رسائلى   
ى در عروض و قوافى و دوم در معانى و سوم در نقد چند است كه يك

الشعر و قرض الشعر و سرقات ادبى است كه در قريۀ تونك بسال 
  .(۱۸۹)از تأليف آن فارغ گرديده است)  هـ۹۷6(

كذلك كاهى در علم تفسير و كالم و تصوف بهرۀ تمام داشت، و   
                                                           

  . رياض العارفين(۱۸۷)
  . خزانۀ عامره(۱۸۸)
  .۱ مجلۀ كابل، ج (۱۸۹)
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 ديوان در معما و موسيقى و تاريخ و غير آن بى نظير روزگار است، و
مشهور شعر دارد، گل افشان نام جواب بوستان، و قصائدى در مدح 

  .(۱۹۰)همايون و ديگر اشعارش زيات است
  :درين بيت مولد و موطن خود را خوب ستوده   

  !ابلى ــــــمن آراى كــــــــبل چــــــاهى تو بلــــــك
  (۱۹۱)زاغ و زغن نه ئى كه بهندوستان شوى

  :همو راست   
  لــ خوب رويان در بغتا كشندت

  همچو شيشه با درون صاف باش
  

  چون سايه همرهيم بهر سو روان شوى
  هربان شوىــــباشد كه رفته رفته بما م

  :قاسم شنوار 
از قوم پاينخيل شنوار بوده و در عصر اكبر مغولى ميزيست، وى   

 سبك (۱۹۲)نوشت)  هـ۹۷6(كتاب فوائد الشريعه را به پښتو در سال 
نزديك به خيرالبيان و مخزن است، كه مستر راورتى نگارش وى 

از هرتفورد طبع و )  ع۱۸6۰(يكحصۀ آنرا در مجموعۀ گلشن روه بسال 
نشر كرد، در اين كتاب مسائل شرعيه و اخالقى را از كتب معتبرۀ فقه و 
اخالق عربى ترجمه و جمع كرد و از ديباچۀ فوائد الشريعه كه به سال 

                                                           
  .۱۷۵ – ۱۷۳، ص ۳ منتخب التواريخ، ج (۱۹۰)
رياض الشعراء، خزانۀ . ۱۷6تذكرۀ علماى هند، ص . ۳۱۴ مذكر احباب، ص (۱۹۱)

  .عامره، نفايس المآثر
  . ديباچۀ ګرامر پښتو، از راورتى(۱۹۲)
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 شد بر مى آيد، كه قاسم نيز از پيروان درويزه در الهور طبع)  ع۱۹۳۸(
  .(۱۹۳)بود، و در بين قبائل يوسفزى مى زيست

  :قدرى سبزوارى
از شعراى شيرين كالم و معاصر سكندر هرويست، كه مدتها در   

در آن شهر )  هـ۹۵۰(هرات به خوش كالمى شهرت داشت و در حدود 
  :ميزيست، ازوست

  اوچون شود گرم جفا غمزۀ خونخوارۀ 
  ند چارۀ اوـــــمل كه تواند كه كـــــجز تح
  ه زيانــــهيد تو نبارد چـمت بشـــابر رح

  (۱۹۴)گر پارۀ اوـــكه شود الله خاكش ج
  :قلندر 
حيات داش، و با )  هـ۱۱۰۰(از شعراى پښتو است كه پيش از   

خوشحال خان معاصر بود، آثار اين شاعر ديده نشد، ولى خوشحال خان 
  .(۱۹۵)راى خوب پښتو شمرده استاو را از شع

  :قلندر اپريدى 
شخصى برامد كه قلندر )  هـ۱۱۰۰(از وادى هاى پشاور در حدود   

نام داشت، وى بتصريح مستشرق معروف دارمستتر از قوم اپريدى 
و بر سواحل باره و جمرود كه از كوهاى اپريدى نبعان ميكند . 6۱۹بود

است، و در غزل گاهى ميزيست، قلندر با حميد ماشوخيل معاصر 
                                                           

  .ئد الشريعه ديباچۀ فوا(۱۹۳)
  . خطى۲۵۷ مجمع الفضالء، ص (۱۹۴)
  .۹۸۴ كليات خوشحال خان طبع حبيبى از قندهار، ص (۱۹۵)

  . ع۱۸۸۸ د پښتونخوا د شعر هاروبهار، طبع پاريس، 6۱۹
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  .سبك حميد را پيروى ميكند
قلندر مرشدى بنام ميرا داشت، كه عشق وى با ميرا بدرجۀ جنون   

رسيده بود، و در بين مردم داستان اينها معروف بود، و عوام آنرا در 
  .محافل خود مى سرايند

اشعاريكه قلندر با درد و سوز تمام سروده عبارت است از اشعار   
ى، كه احساسات سوزان عشق، در لف آن پيچيده است، و چهار مصراع

در اثرناكى و قدرت بر اظهار جذبات از طراز اولين شعر پښتو بشمار 
ميرود، و خواننده گمان ميكند كه شاعر پارچه هاى دل اندوهگين خود 

  :را در خالل اشعار خويش پيچيده است، ازوست 
  وريتـــېږي ســــبا شو پټــــــــهار ســـــــس
  وريـــــــــــبر را نه غى د يار له لـــــــــــــخ
  بر يې راوړهـــــه خــــده ورشــــــــاصـــــــــــق

  ترگو توريــپسې مي سپين شوه د س
  

  هــــــــــــــذه ورشــــــــد رب دپاره كاغ
  هــــر شـــــنا ته په نارو ســــــــهغه اش

  ندر پروت دئــچي تا ويشتلى قل
  (۱۹۷)ر ځكندن يې تلقين له ورشهپ

  
  
  

                                                           
  .۲۴۴، ص ۱ پښتانه شعراء، ج (۱۹۷)
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  )ك(
  :كاظم خان شيدا

ولد افضل خان ولد اشرف خان ولد خوشحال خان خټك است، كه   
در بزرگترين خاندان هاى علمى پښتونهاى خټك )  هـ۱۱۳۵(بسال 

بدنيا آمد، وى برادر على خان و شاعر نامورى بود، سرنوشت افراد 
ور باشند، شيدا هم محكوم اين دانشمند اين خاندان بود كه از وطن د

سرنوشت شوم گرديد و مدتى از وطن دور افتاد و در سرهند رامپور مى 
هم حياتش يقينى است، )  هـ۱۱۹۱(زيست، و تا اواخر دورۀ گورگانى ها 

 ۱۱۸۱(سالگى در سنه ) 6۴(و ديوان اشعار خود را بزبان پښتو بعمر 
  .ترتيب و تبويب نمود) هـ

 پښتو همچون حميد مهمند نازكخيال و كاظم خان در اشعار  
موشگاف است و از برازنده ترين اركان مكتب حميد است، از اشعار 

  :اوست 
  كهــــــــمان ځـــــــماد نشته په كار د اســـــــاعت

  چي له دې اوجه يې لمر وويشت په مځكه
  

  ردانوــــوزي د خس له نامــسترگه نه س
  (۱۹۸)كه همه لكه ايرې آتش نسب وي

  :كاشفى بدخشى 
در هند بود، و طبع )  هـ۱۰۴۲(از ادباى بدخشانست، كه بسال   

  :خوبى داشت ازوست 

                                                           
  .۲۵۹، ص ۱ پښتانه شعراء، ج (۱۹۸)
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  رده استــــــــنا كـــــــور كسى ديده آشــــــــببرق ط
  رده استــــــــــــاك در دوست توتيا كــكه گرد خ
  يخــــــــــــــــوح اى شـــــــنه از توبۀ نصــــــتدارك گ

  (۱۹۹)يستى كه كنى رحمت خدا كرده استتو ك
  :ميرزا كامل 

از اوالد شيخ احمد است، كه از بدخشان بهند رفت و در كشمير   
باجد خود مى بود، و در انجا به تحصيل علوم و عرفان پرداخت، و 

سالگى در ) ۷۷(كتابى بنام بحر الزمان در چهار جلد نوشت و بسن 
  .(۲۰۰)از جهان رفت)  هـ۱۱۳۱(ذيحجه ) ۲۹(

  :كامى 
نامش شاه حسين و اصالً از اوبه هرات بود، اجدادش در فضيلت   

ممتاز عصر بودند، خودش در شعر و معما و ساير جزئيات ماهر بود، و 
 هـ مرد و در اوبه ۹۴۰ بسال ۷۷عمرى را به عزلت مى گذرانيد، در سن 

  :دفن شد ازوست 
  ادم راــــــــك دمـــــــــيداشتم اشـــــــــــمن از مردم نهان م

  الم راـــــــــن پر كرد عــــــــــــــريان مــــــــكن ديدۀ گــــــــو لي
  امىــــوتۀ كــــــــــمر كــــــــود ياران دراز آنروز عـــــــــــــش

  (۲۰۱)كه سوى خود كشد از بيخودى آن زلف پرخم را
  :كمالى 
 بود، از انجا در از تركمن هاى صحرانشين شبرغان مربوط بلخ  

                                                           
  .۱۲۲ چراغ انجمن، ص (۱۹۹)
  .۱۲۳ چراغ انجمن، ص (۲۰۰)
  .۱۳۰ مجمع الفضالء خطى، ص (۲۰۱)
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به هند رفت و مدتى با اركان دولت و اعيان محشور )  هـ۱۰۰۰(حدود 
در انواع شعر ماهر بود، و معما مى . گشت، و بعد ازان به سمرقند رفت

  . دانست
  :حسب حال خود را چنين گفته   

  وداـــــيال خام دايم مى پزد ســــــمالى از خــــــك
  تنگ مى ماندولى بختش كه ياد آمد ازو دل

  چو شد معلوم كيفيت عجب نبود اگر گويم
  (۲۰۲)يال بنگ مى ماندـــخياالت كمالى با خ

  
  )گ(

  :گدايى كابلى 
از شعراى عصر همايون است، كه ديگر چيزى ازو بدست نيامد،   

  :(۲۰۳)اين بيت ازوست
  جائيكه مهوشان خم ابرو نموده اند

  (۲۰۴)مردم بماه عيد مقيد نبوده اند
  
  )ل(

  :يق بلخى ال
حكيم اليق از شعراى بلخ است، كه در حضور امام قلى خان والى   

                                                           
  . نفايس المآثر(۲۰۲)
  .۱۳۰ مجمع الفضالء خطى، ص (۲۰۳)
  .۳6۵ مجمع، ص (۲۰۴)
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   :(۲۰۵)توران ميزيست ازوست
  د سعىــــف آورد بصـن زلفت بكــــدل دام

  دانست كه در دامن آنشب سحرى هست
  :لعلى بدخشى 

نامش لعل بيگ ولد شاه قلى بدخشى است كه در سلك مقربان   
  :و عالم، ازوست دربار اكبر جوانى بود شريف 

  برهگذار تو چون خاك ره شدم ترسم
  6۲۰كه نگذرى بمن و بگذرى براه دگر

  
  )م(

  :موالنا ماتمى هروى 
)  هـ۹۷۳(از فصحاى هرات است كه شعر لطيف ميگفت و در سنه   

اين . در هرات از جهان رفت و در مزار خواجه عبداهللا انصارى دفن شد
  :غزل ازوست

  ا ميگوئىايكه افسانۀ آن زلف دوت
  اى معلم مگر از حرف وفا بيخبرى
  گفتمش چشم ترا عين بال مى بينم

 

  مو بمو شرح گرفتارى ما ميگوئى  
  كه بخوبان همه تعليم جفا ميگوئى
  چشم برهم زده گفتا چه بال ميگوئى

 

  واهى كشتــاتمى غمزد را خـمش مــــگفت
  (۲۰۷)لب بلب خنده زبان گفت چرا ميگوئى

  

                                                           
  .۳۷۱تذكرۀ حسينى، ص . ۷۴۲ تذكرۀ نصرابادى، ص (۲۰۵)

  .، شمع انجمن۳۲۰، ص ۳ منتخب التواريخ، ج 6۲۰
  .۱۵۴ مجمع الفضالء، ص (۲۰۷)
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  :مدحى بدخشى 
 بدخشانست، كه بگفتن اشعار همت مى گماشت و طلب علم از  

 ۱۰۰۰(مى نمود در آخر حيات از بدخشان بهند رفت و در آنجا در حدود 
  :در گذشت ازوست ) هـ

  رد ناوك دلدار پيچـــــان زد بگــــــتا رگ ج
  (۲۰۸)خانۀ دل راست تيرا و ستون مار پيچ

  :شيخ متى 
بر است از قوم كاسى افغان كه از مشاهير عرفاء و علماى دورۀ اك  

در پنجاب سكونت داشت، و شخص منزوى بود و به پاى تخت اكبر 
  .(۲۰۹)حسب خواهش وى آمده و از حضور دربار معافى خواست

شيخ متى كاسى در : طوريكه نعمت اهللا هروى مى نويسد   
سخاوت و انفاق فقراء شهرت داشت، و همواره در مهانخانۀ وى الوان 

كه در خور خوان شاهى است حاضر مى بود، باوجوديكه نعمت هائى 
خودش نان جوين خوردى و در وقت خفتن خشتى زير سر مينهادى، وى 

  .(۲۱۰)از جهان رفت)  هـ۱۰۱۰(بسال 
  :محمدبديع قاضى 

فرزند قاضى اختيارالدين هروى و از سادات عريضى است كه   
يفات دارد، و مدت مديد در هرات قاضى بود، و در معقول و منقول تأل

انشايش بى نظير بود، و قصائد نيكو ميگفت، و بدربار سالطين زمان 

                                                           
  .۳۷۴ مجمع، ص (۲۰۸)
  .۲۸6، ص ۳واريخ، ج  منتخب الت(۲۰۹)
  .۲۵۱ مخزن افغانى قلمى، ص (۲۱۰)
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  .(۲۱۱)راه داشت و بعد از هرات در شهر سبز قاضى بود
از مؤلفات او كتاب اقتباسات مختاراالبرار و مثنوى در پنج هزار   

  :بيت است، در حكمت و طب شهرت داشت، ازوست 
   چيستدرد ما را چشم مست يار ميداند كه

  (۲۱۲)حالت بيمار را بيمار ميداند كه چيست
  :محمدرفيع سودا

يكى از مشاهير ادبى است كه پسر ميرزا محمدشفيع تاجر كابلى   
)  هـ۱۱۲۵(بود و پدرش از كابل بدهلى رفت، و پسرش را در دهلى بسال 

بدنيا داد، محمدرفيع متخلص به سودا از شعراى بزرگ زبان اردو در 
بزبان اردو و پارسى اشعار زيادى دارد، و بسى از آثار هند گرديد، كه 

نافع را نگاشت كه از آن جمله يكى تذكرۀ شعراى اردوست، سودا بزبان 
بسيار سليس و شيرينى كه از كلمات پارسى مخلوط بود اشعار اردو را 
سرود، و يكى از اركان ادب اردو گرديد، و بخطاب ملك الشعراء نائل 

  .(۲۱۳)از جهان رفت) ـ ه۱۱۹۵(آمد و بسال 
  :مير محمدزاهد هروى 

فرزند قاضى محمداسلم مشهور هرويست، كه پدرش در هرات و   
كابل سكونت داشت، وى در هند متولد شد، و در انجا نشو و نما يافت 
و يكى از مشاهير علمى و محققين بار آمد و نزد بزرگترين علماى هند 

به تحرير وقايع كابل )  هـ۱۰6۴(درس خواند، در عصر شاه جهان بسال 
مامور و تا مدت زيادى بدين ماموريت ماند و در عصر عالمگير بسال 

                                                           
  . خطى۲۴۸ مذكر احباب، ص (۲۱۱)
  .۲۷۵ مجمع الفضالء خطى، ص (۲۱۲)
  .۱۳۷ تذكرۀ آبحيات، تاريخ ادب اردو، ص (۲۱۳)
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به احتساب عسكرى در هند مامور شد، و بعد ازين )  هـ۱۰۷۷(
بصدارت كابل از دربار گماشته گرديد و مدت ها درين شهر بشغل 

ن از جهان رفت و در كابل مدفو)  هـ۱۱۱۱(تدريس گذرانيد و در سال 
شد، اين عالم دانشمند تأليفات زيادى دارد، كه از انجمله حاشيۀ شرح 
مواقف و شرح تهذيب عالمه دوانى و حاشيه تصور و تصديق قطب 
الدين رازى، و حاشيۀ شرح الهياكل، و زوايد ثالثه است، مير زاهد با 

   :(۲۱۴)وصف مراتب بلند علمى شاعر خوبى است، از اشعار اوست
  جاــــــگست اينـــــخ كسى بر سر جنوـــــــــمژۀ ش
  جا ــــــدنگست اينــــــو به تنم زخم خــــــــــشانۀ م

  وير استــــــــا چون جرس تصـبى صدا نالۀ م
  سرمه گون چشم كسى در دل تنگست اينجا

  :قاضى محمداسلم هروى 
از احفاد خواجه كوهى است كه در هرات متولد گرديده، و در   

ا يافت، و پس از سفر بخارا در عصر اكبر بطلب علم كابل نشو و نم
بالهور رفت و از بزرگترين علماى آن عصر شيخ بهلول استفاده كرد، و 
پس از تحصيالت بلند علمى بدربار جهانگير رسيد، و به قضاى كابل 
مقرر شد، درين ماموريت بصالح و تقوى شهرت يافت و جهانگير او را 

سكرى ارتقاء جست، بعد از جلوس شاه خواسته و در هند به قضاى ع
جهان برهمين ماموريت باقى مانده و به منصب هزارى نائل آمد، و تا 
سى سال قاضى بود، و همواره مورد نوازش دربار ميگشت و وظيفۀ 

به مقصد )  هـ۱۰۵۲(امامت شاه جهان را هم داشت، حتى كه در سال 

                                                           
  .۱۲۷ تذكرۀ آبحيات، تاريخ ادب اردو، ص (۲۱۴)



﴾317﴿ 

صد طال به وى نوازش بامر شاه جهان به وزن خودش شش هزار و پنج
بخشيده شد، پس ازين قاضى از شاه جهان رخصت وطن خواست و به 
اقطاعى كه عائدات آن ده هزار روپيه باشد در كابل نواخته گرديد، و 

از جهان رفت، و در الهور مدفون شد، و از مشاهير )  هـ۱۰6۱(بسال 
  .(۲۱۵)بزرگ علمى اين عصر است

  :شيخ محمدامين 
 و اوالً در مسلك مامورين سلطنت مغوليه اصالً از بدخشان است  

در الهور داخل بود ولى ترك مالزمت گفت بكشمير رفت و در انجا 
سالگى ) ۷۰(مرجع عموم گرديد، به تقوى و زهد شهرت يافت و بسن 

وفات و در كشمير دفن شد، از آثار ادبى )  هـ۱۰۹۸(رمضان ) ۱۱(در 
  .6۲۱و رسالۀ ضروريه است) قطرات در(وى 

  :يوسف كابلى محمد
پسر شاه بيگ خان كابلى است كه در كابل متولد و در هند پرورش   

  :در سورت كشته گرديد از اشعار اوست )  هـ۹۸۰(يافت، بسال 
  خوش وقت آنكه جاى به ميخانه ساخته
  در پاى خم بساغر و پيمانه ساخته
  آنكس كه داده شيوۀ مستى بچشم يار
  مستم ازان دو نرگس مستانه ساخته

  تم كه جا بديدۀ من كن بناز گفتگف
  در رهگذار سيل كسى خانه ساخته؟

                                                           
  .۱۷۸علماى هند، ص . ۳۴۳، ص ۱ پادشاه نامه، ج (۲۱۵)

  .الصفياء خزينة ا6۲۱



﴾318﴿ 

  زلف تو كرد شانه پريشان شكسته باد
  (۲۱۷)دستى كه بهر زلف تو آن شانه ساخته

  
  :محمدصالح فارغى 

پدر وى كابلى و كتابدار همايون بود، و محمدصالح از صغر سن   
 و عمرى در مالزمت اكبر داخل و در اواخر در كابل وظيفه داشت

   :(۲۱۸)بفراغت مگيذرانيد، و فارغى تخلص داشت
  يرمـــــــند زنجــــــرزلفش بپا افگــــوداى ســــــز س

  درين سودا بغير از جان سپردن نيست تدبيرم
  :شيخ صالح محمد الكوزى 

از علماء و شعراى پښتو است كه در جلدك شمال شرقى قندهار   
صوبه )  هـ۱۰۱۴(ى كه در حدود سكونت داشت و با شاه بيگ خان كابل

  .دار قندهار بود معاصر است
محمدهوتك شرح حال اين عالم سخنگوى افغان را بحواله   

نگاشته كه اين كتاب را هم يكى از شاگردان وى مال اهللا ) تحفۀ صالح(
كه محمدصالح به تدريس و : او گويد . يار در شرح حال شيخ نوشته بود
ص عابد و بزرگوارى بود، شاه بيگ خان ارشاد مردم مى پرداخت و شخ

كه من حناى : او را به كابل خواست ولى شيخ تمكين نكرد و چنين گفت 
قناعت بپاى بسته ام، و نمى خواهم براى تحصيل ثروت در بدر گردم، و 
عقب متاع دنيوى بدوم، بلكى مى خواهيم دنيا پيش من آيد و ازان من 

                                                                                                                  
  .نګارستان سخن. ۳۴۰، ص ۳ منتخب التواريخ، ج (۲۱۷)
  .۵۱۰، ص ۲ طبقات اكبرى، ج (۲۱۸)
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ان پښتو نوشت، و به شاه بيگ باشد، اين مطلب را شيخ در غزلى بزب
  .(۲۱۹)فرستاد، كه آنرا محمد در خزينۀ خود ضبط كرده است

  :موالنا محمدصالح بدخشى 
متخلص به مخلصى از علماء و شعراء بدخشان است كه در جوانى   

بطلب علم بماوراء النهر رفت و بعد از تحصيل علم به تدريس پرداخت و 
 بيت اهللا شتافت و در اصناف شعر شهرت يافت، و در آخر عمر به زيارت

  :دست داشت، از اشعار اوست 
  ار اوــــــفته از باغ بهـــــنوز ايدل گلى نشگــــــــــه

  ار اوـــــــــارخــــــــينه من خـــچنان بيرون رود از س
  مگو از لعل ناب اى مخلصى حرف طمع ديگر

  (۲۲۰)عل آبدار اوـــــمع دارم زلـن حرف طـــــــكه م
  :محمدصالح ندائى 

از شاگردان موالنا مشفقى است، در علوم متداوله دستى داشت   
. و نستعليق را خوب مى نوشت، در معما و تذهيب داراى مهارتى بود

صرف بهائى را نظم كرد و مثنوى در تبع خسرو و شيرين بنام خواجه 
و بعد از . حسن خالدار گفت و آنرا در كابل به نظر وى عرضه داشت

فات شهزاده محمد حكيم از كابل به بدخشان بحضور ميرزا شاهرخ و
آمد و چون عبداهللا خان بر بدخشان تصرف كرد در مدح امير كبير قل بابا 

بعزم هند بر )  هـ۱۰۱۱(كوكلتاش قصيدۀ گفت و بعد از سن پنجاه در سنه 
  :امد و گفت 

                                                           
  .۹۸ پټه خزانه، ص (۲۱۹)
  .۳۰۱ مجمع الفضالء، ص (۲۲۰)
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  ان بتان مراـــــندوى خــــــــــآخر خيال ه
  ويش به هندوستان مرابرد از ديار خ

باالخر از راه سورت بزيارت حرمين شتافت و در اواخر عمر در   
  :سلك صوفيه درامد، ازوست 

  د شدنــگر چنين آنشوخ بد خو كينه جو خواه
  د شدنــــــالم كوبكو خواهـــآخر اين رسواى ع

  و روئى نماندـــــــــــــــــارخت آئينه را الف نكـــــــب
  (۲۲۱)ت از ما روبرو خواهد شدنباورت گر نيس

  :محمد تقى تالقانى 
متخلص به غافال از تالقان شمالى افغانستان و از شعرائى است   

وفات يافت )  هـ۱۰۵۰(عد از كه در دورۀ مغولى حيات داشت و ب
  :ازوست

  ينه آه ماــــــجاب حسن تو در ســـــاند از حـم
  (۲۲۲)چون مردمك بديده گره شد نگاه ما

  :حمد هروى مال م
از علماى دورۀ اكبر است كه در علوم عقليه سرامد اقران بود و   

از هرات بهند رفت، و در )  هـ۹۸۴(علم تاريخ را نيكو دانستى، بسال 
  .(۲۲۳)از جهان رفت)  هـ۹۹۰(دربار اكبر بنظر احترام ديده ميشد، و بسال 

  :محمدهاشم قندهارى
هور بود، در عصر در قندهار در عصر حكمرانى بيرم خان مش  

                                                           
  .۳۴۰ مجمع الفضالء، ص (۲۲۱)
  .۴۳۲ تذكرۀ نصرآبادى، ص (۲۲۲)
  .۲۱۹ تذكرۀ علماى هند، ص (۲۲۳)
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  :همايون ميزيست، از مصاحبان وى بود، طبع بلندى داشت ازوست 
  ول بدانـن قــــنو در حق مــــــــاى نكو رو مش

  (۲۲۴)كه شنيدن سخن بد صفت نيكو نيست
  :محمدفاضل 

مولدش بدخشان است كه در كابل از مال صادق حلوائى تلمذ   
اجان شيرازى محشور گرديد و نمود بعد ازان بتوران رفت و با مال ميرز

تفسير و اصول را از مال جمال الهورى خواند و در عهد جهانگيرى 
بمنصب عدالت اردو مقرر شد، در عصر شاه جهان تا هشت سال بهمان 

  .(۲۲۵)منصب بود
  :محمدامين فوشنجى 

ولد امير قنبر علي فوشنجى است كه از امراى بزرگ دربار   
امين هم معتبر و مربى فضالء بود و در شيبانيان بود و فرزندش محمد

فن معما مهارت داشت و در آخر عمر در حدود سال هزارم هجرى بهند 
  :رفت از اشعار اوست 

  بريزــــسته اندر تــــرغى ديدم نشــــــم
  رويزــــوان پــــاده به پيش استخــــــبنه

  يزــــزين هان برخــفت به آواز حــــميگ
  6۲۲شد شبديزكو تاج مرصع و كجا 

  :محمدطاهر انصارى 
از اوالد شيخ عبداهللا انصارى پير هرات و شخص فاضلى بود، در   

                                                           
  .۵۰۰، ص ۲بقات اكبرى، ج ط. ۳6۴، ص ۱ پادشاه نامه، ج (۲۲۴)
  .۳۴۰، ص ۱ پادشاه نامه، ج (۲۲۵)

  .۲۷6 مذكر احباب، ص 6۲۲
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  :حدود سال هزارم هجرى بهند رفت و بر پشت كتاب دوستى نوشت 
  ادارىــــــط خود از وفــــــتم بر كتاب تو خــــــــــــنوش

  (۲۲۷)كه شايد از من مسكين باين تقريب ياد آرى
  :محمدى 

ولد ميان عمر قوم چمكنى از صاحب زاده گان پشاور است كه   
پدرش مقام روحانى داشت وى از معاصرين كاظم خان شيدا و در شعر 
پښتو از پيروان مكتب حميد است، كه داراى ديوان نفيس شعر بوده، و 
از اشخاص فاضل و اديب بشمار ميرفت، و بعد از سال هزارم هجرى 

  .(۲۲۸)علم سخنورى افراخت)  هـ۱۱۵۰(متولد و در حدود 
  :محمديوسف اتكى 

محمديوسف بن شيخ رحمت اهللا اتكى از مردمان كنار اباسين   
كتابى بنام منتخب التواريخ نوشت و نسخۀ )  هـ۱۰۵6(بوده كه در سنه 

  .(۲۲۹)خطى آن در كتب خانه كيمبرج انگلستان موجود است
  :محمود ابن ابراهيم 

شاه آخرين لودى در هند زندگانى در عصر سلطان ابراهيم شاهن  
تاريخ ابراهيم (داشت، و شرح وقايع سلطنت آن شهنشاه افغان را بنام 

نگاشت كه اين تاريخ از مراجع نعمت اهللا هروى در تحرير مخزن ) شاهى
  .(۲۳۰)بوده است

  
                                                           

  .۲۷۹ مذكبر احباب، ص (۲۲۷)
  .۲۷۱، ص ۱ پښتانه شعراء، ج (۲۲۸)
  .۱۸6۹ فهرست كتب خطى كيمبرج، برون (۲۲۹)
  . ديباچه مخزن افغانى قلمى(۲۳۰)
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  :مخلص 
نامش على محمد و از اتباع و معاصرين پير روشن است كه در   
ت و شعراى معاصرش چون دولت و ميرزا او حيات داش)  هـ۹۵۰(حدود 

مخلص از برادران ارزانى شاعر و نويسندۀ پښتو است . را ستوده اند
كه ذكرش گذشت، و در شعراى قديم پښتو نامى دارد و ديوان وى 

  .(۲۳۱)مفقود است
  :مدامى بدخشى 

از شعراى عصر اكبر است كه با ميرزا عزيز كوكه محشور بود و   
  :، از اوست اشعار خوبى دارد

  دال صد فتنه بر پا زان قد و باالست ميگوئى
  (۲۳۲)گوئىــيار ديدم راست ميــــازان باال بس

  :مال مست زمند 
طوريكه در مبحث حركات ملى گذشت مال مست قوم زمند از   

)  هـ۱۰۵۰(پيروان اخوند چاالك شخص مشهوريست كه در حدود سال 
قيام داشت، و محرم در حواشى كوهسار سمت مشرقى افغانستان 

نهضتهاى ملى بر خالف حكومت مغول ميشد، مال مست بزبان پښتو 
نگاشت و در آن بجهاد پښتونها را ) سلوك الغزاة(كتابى را بنام 

تشويق كرد، و اشعارى را هم بزبان ملى در مدح مجاهدين و مضامين 
اخالقى سرود، از اشعار مال مست بر مى آيد كه وى در علوم فقه و 

ير و عقايد و اخالق دستى داشت از اشعار اوست كه بياد شهداء تفس

                                                           
  .وتاريخچۀ سبكهاى شعر پښت. ۱۴۹ تذكرة االبرار، ص (۲۳۱)
  .۳۳۴، ص ۳ منتخب التواريخ، ج (۲۳۲)
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  :سروده 
  مټيـــيدان د لــــــړم شهــــــــــزه چي ياد ك

  وټيـــــــــېږي په غـــــــراق اوښي بهـــپر ف
  آه سرد مي لكه دود تر خوله روان شي

  (۲۳۳)كه جاټيــــم اور مي يشوي لــد غ
  :مستفيد جگدلكى 

گدلك بود در بلخ مى زيست بعد ازان در بخارا اصالً از ج  
)  هـ۹۰۰(بحضور عبدالعزيز خان رفت، و در دربار نفوذ يافت، در حدود 

  :زنده بود از اشعار اوست 
  هركرا شوكت قوى حسرت فزونتر بعد مرگ

  رشــــلى بعد از ســـــــــشاه را جز آه نبود حاص
  

  ويش دانائى دهـــــــالل خـــــــما را بج
  ويش بينائى دهـــــــــمال خـــــاليق بج

  م برادرـــيف زدوشــــيا محمل تكل
  (۲۳۴)يا درخور اين بار توانائى ده

  :مسعود 
 ۱۰۰۰(ولد عبداهللا از شعراء و نويسندگان پښتو است كه بعد از   

در حوزه هاى اباسين ميزيست، وى قصۀ آدم خان و درخانۍ را ) هـ
  .(۲۳۵)پښتو سرودنگاشت و اشعار خوبى بزبان 

                                                           
  . سلوك الغزاة قلمى(۲۳۳)
  .6۴۰ تذكرۀ نصرآبادى، ص (۲۳۴)
  . قصۀ آدم خان و درخانۍ پښتو قلمى(۲۳۵)
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  :موالنا مسيحى 

 سالگى در سنه ۸۰اصالً از بلخ و شاگرد موالنا كوكبى است بسن   
  :جه روشنائى بلخ مدفون است، ازوستوفات يافت و در خوا)  هـ۹۷6(

  دام است؟ـــــــــــــــــتاب ازين دو كــــــــمهست روى تو يا آف
  ت؟شب است زلف تو يا مشك ناب، ازين دو كدام اس

  يحىــــــــــــــــــــراق مســـــــتم از آتش فـــــــــه سوخــــــزبس ك
  6۲۳دام است؟ــــــــدلست در بر من يا كباب، ازين دو ك

  :مصطفى خان خښى 
يكى از دانشمندان و اعيان دربار اورنگزيب بود، كه مشاور   

ملكى و نظامى و مدارالمهام شهزاده محمدعظيم بشمار ميرفت، و 
نظم امور عسكرى را بصورت خوبى نمود، چون نفوذ وى در دربار 
بحضور شهزاده زياد گرديد و مردم به علم و فضل و دانشمندى وى 
گرويدند، بنا بران اورنگزيب كه همواره مخالف متنفذين افغان بود به 
لطايف الحيل او را از شهزاده جدا كرده و بزيارت حرمين فرستاد، چون 

وذ و اقتدار افغانان مى ترسيد بقول صمصام الدوله اورنگزيب از نف
صاحب اختيارى وى بحضور شهزاده عالوه بد مظنگى گرديد، 

)  هـ۱۱۰۷(مصطفى خان شخصى فاضل و عالم و اديبى بود، در سال 
براى تسهيل ) امارت الكلم(چون از حرمين پس گشت كتابى موسوم به 

يد كه مصطفى خان در ، خافى خان گو(۲۳۷)استخراج آيات قرآنى نوشت

                                                           
  .۱۹۲ مجمع الفضالء، ص 6۲۳

  .6۳۷، ص ۳ مآثر االمراء، ج (۲۳۷)
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ميان افغانان از جملۀ مستعدان و صاحب كماالن روزگار و در همت و 
سفره و تدبير و رأى صائب كه ضميمۀ شجاعت ذاتى داشت شهرت تام 

  .(۲۳۸)بر آورده بود
  :مصطفى محمد 

بن نورمحمد بن عبدالكريم پسر درويزه است، كه آثار اجداد خود   
ورده و بكتاب مخزن الحاق كرده است، و فراهم آ)  هـ۱۱۱۲(را در سال 

  .(۲۳۹)يكى از نويسندگان پښتو دران عصر شمرده مى شود
  :موالنا مطلعى 

از شهزاده هاى بدخشان و قاضى زادهاى آنجاست، كه در حدود   
زندگى داشت، بامزاج تند و سخت گوئى بطلب علم )  هـ۹۵۰(

  :ميكوشيد، ازوست 
  ن نمى پرسىــــــال زار مـــــال از تو زار و حـــــمرا ح

  (۲۴۰)زهجرت جان سپردم هيچ كار من نمى پرسى
  :مظفرالدين بدخشى 

از ادباى بدخشان و در هند در سلك مال زمين محمد عزيز كوكه   
تاريخ )  هـ۹۸۷(داخل و با قاسم كاهى كابلى معاصر بود، و در سال 

  :وفات كاهى را درين بيت گفت 
  وتشـــــد تاريخ فــــــش" بعـــــوش طــــــخ"ازان 

  (۲۴۱)كه چون او در جهان خوش طبع نگذشت
                                                           

  .۴۳۹، ص ۲ منتخب اللباب، ج (۲۳۸)
  . مخزن افغانى قلمى(۲۳۹)
  .۲۹۹الء، ص  مجمع الفض(۲۴۰)
  . نفايس المآثر(۲۴۱)
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  :مير معصوم نامى 
از مؤرخين و شعراى نامى دورۀ گورگانى وطن ماست، كه نامش   

سيد نظام الدين محمد معصوم و متخلص به نامى است، پدرش 
صفائى ولد مير مرتضى از ساداتى است كه به بابا حسن ابدال مشهور 

 هـ در ۹۴۴ رمضان ۷ى قندهارى منسوب بوده، و در دوشنبه به باباول
بكر سند بدنيا امده است، پدرش سيد صفائى از قندهار به بكر رفت و 

از طرف سلطان محمود پادشاه آنجا به منصب شيخ )  هـ۹۷۷(در سال 
در انجا از جهان گذشت، مير )  هـ۹۹۱(االسالمى مقرر و در ذيقعده 

تحصيل علم پرداخت و شخص عالم و اديب و معصوم در ايام شباب به 
به )  هـ۹۹۸(شاعر بار آمد، و از بكر به گجرات رفت و از انجا در سال 

در ) مؤلف طبقات اكبرى(معيت خواجه نظام الدين بخشى هروى 
الهور بدربار اكبر شتافت و در سلك مامورين عسكرى درامد، و در 

بمنصب دو )  هـ۱۰۰۳(جملۀ كومكيان گوجرات بشمار رفت، و در سال 
صد و پنجاهى از طرف اكبر ترفيع يافت، و در سلك كومكيان واليت 

در قندهار )  هـ۱۰۰۷(قندهار به آنجا فرستاده شد، مير معصوم تا سال 
از )  هـ۱۰۱۲(كومكى نظامى بود، و بعد ازان بهند رفت و در سال 

 و درين حضور اكبرشاه به سفارت دربار صفوى ايران از راه قندهار رفت
سفر مير بزرگ پسرش كتيبۀ را در كوه شوراب دالرام فراه نوشت، و مير 

از سفارت ايران پس بهند آمد و بعد از وفات )  هـ۱۰۱۳(معصوم در سال 
بعنوان امين الملكى به بهكر )  هـ۱۰۱۵(اكبر از طرف جهانگير در سال 

ق برحمت ح)  هـ۱۰۱۹( ذيحجه 6رفت و بعد از چهار ماه روز جمعه 
پيوست، و مزارش در بكر نزد منارۀ كه باسمش مشهور است واقع 
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مير معصوم اديب و عالم و متقى و در عين زمان شخص . است
در (سلحشورى بود و از مؤلفات وى طب نامى، و مفردات معصومى 

نوشته )  هـ۱۰۰۹(و ديوان اشعار و تاريخ سند است كه در سنۀ ) طب
ر و حسن و ناز و اكبرنامه نيز شده، مثنوى ها بنام معدن االفكا

  .(۲۴۲)دارد
مير معصوم همواره بافضالء محشور بوده و مؤرخين آن دوره   

چون نظام الدين هروى و صاحب مآثراالمراء و غيره به فضل وى 
مقراند، و كتيبه هاى تاريخى وى در قندهار زياد است، كه در مبحث 

تيبۀ كوه سپيروان عمرانات درين كتاب شرح داده شد، اين اشعار در ك
   :(۲۴۳)كنار ارغنداب قندهار بر مزار سيد شيرقلندر جد خود كنده است

  درين آرامگاه بى ره و رو
  ازين منزل كه ياران در رحيل اند
  ترا گر آسمان منزل نشين است

 

  اگر مردى منه دل يكسر مو  
  ترا آن جمله در رفتن و كيل اند
  هم آخر جاى تو زير زمين است

 

   بكار خود بگرئيمبيا نامى
  زمانى بر مزار خود بگرئيم

  :از مثنويات اوست   
  خداوندا دلى ده شعله افروز
  بدل ده شعلۀ آتش گدازم
  به خاشاكى تنم در آتش پرداز
  چنان كن موج زن اشكم سوى اوج
  چنان ده در درون سينه سوزم

  رق عشق در سوزدرو جانى زب  
  بريزان از مژه اشك نيازم
  كه دوزخ گردد ازوى شعله پرداز
  كه گردون چون خسى باشد بران موج
  كه در وى خرمن هستى بسوزم

                                                           
  . ديباچۀ تاريخ سند معصومى(۲۴۲)
  . مأخوذ از اصل كتيبه كوه(۲۴۳)
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  چنان زان آتشم دل زنده گردان
  دلى ده سر بسر شايستۀ درد

 

  كه از غيرت بسوزد آب حيوان
  درونم چون جراحت خستۀ درد

 

  م نداندــــو زخم از مرهــــــــــــدلى ك
  (۲۴۴)متاع خوشدلى از غم نداند

  :معزى هروى 
از سادات هرات است كه در ايام طفلى با ميرزا كامران ولد   

سال در هند بود، و هم در آنجا بسال ) ۵۰(همايون هم سبق و قريب 
  :از جهان رفت بياد وطن گفت )  هـ۹۸۲(

  چند دارى اى فلكم چون ذره سرگردان مرا
  ان مراـــامــــتابكى دارى بغربت بى سر و س

  
  ود برون كنمــــــتم به آه درد دل خــــگف

  (۲۴۵)دردم به آه كم نشود آه چون كنم
  :معجز كابلى 

اسمش نظام الدين خان يا محمد نظام و از سكنۀ كابل است، كه   
در عصر عالمگير در كابل بسر مى برد و بعد از ان بهند رفت، و در شاه 

از جهان درگذشت و در اواخر عمر بزوال )  هـ۱۱6۰(جهان آباد بسال 
   :6۲۴بتال گرديد و از شعراى خوب اين دوره است، ازوستبصارت م

  در گريه نالها كه بكوى تو ميكشم
  را آب مى بردــــنم كه مـــرياد ميكــــف

                                                           
  . مثنوى حسن و ناز نسخۀ نادر قلمى و منحصر بفرد هاشم شايق مرحوم(۲۴۴)
  .۳۲۷، ص ۳ منتخب التواريخ، ج (۲۴۵)

  .نګارستان سخن. 6۳۴ روز روشن،  ص 6۲۴
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  :مفيد بلخى 
مفيد بلخى از علماء و شعراى دربار عبدالعزيز خان شاه بخارا   

  :ميزيست ازوست )  هـ۱۰۵۰(است، كه در حدود سنه 
  س نيست مراـــــــز هيچكار طمع اــــارخـــخ

  وسى نيست مراـــــمرغ تصويرم و در دل ه
  ره در كارمـــتاده گــــو نى سربسر افـــهمچ

  (۲۴۷)جز لب لعل تو فرياد رسى نيست مرا
  :مقصود هروى 

يكى از رجال دربار همايون بود، خط رقاع و نستعليق خوب مى   
ره و مسطرى نوشت، وى شخص صنعتگر و هنرورى بود، اسطرالب و ك

چند چنان برساخت كه بينندگان به شگفت درآورد، و در دورۀ اكبر در فن 
  .(۲۴۸)خود يكتا بود

  :ممنون 
نامش تاج خان و از افغانان هند است، كه در شهر مئو ساكن و   

بافضالى بلگرام محشور بود، و در شعر ممنون تخلص ميكرد، و در 
از جهان رفت از )  هـ۱۱۵۰(ل ميزيست، و بسا)  هـ۱۱۰۰(سال هاى بعد از 

   :(۲۴۹)اشعار اوست
  به پيش آتش حسنت چه تاب آينه را

  نه راــــود آب آيــــــــر پناه نمى بـــــــــاگ
  

                                                           
  .6۴۴ تذكرۀ نصرآبادى، ص (۲۴۷)
  .۳۱، ص ۱ آئين اكبرى، ج (۲۴۸)
  . يد بيضا، روز روشن، نګارستان سخن(۲۴۹)
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  :موجى بدخشى 
نامش قاسم خان و از امراى دربار همايون بود، كه در فنون ادب   

دستى داشت، و در شش هزار بيت به طبع يوسف و زليخاى جامى و 
چنان قصه ليلى و مجنون را منظوم داشت، و در آخر عمر از هم

در آگره درگذشت، اين رباعى )  هـ۹۸۹(ماموريت استعفا داد و بسال، 
  :ازوست 

  انـــــانان برســــوى جــــــــــبر زكـــــــــاى باد خ
  ان برسانــــــــــــــرده مژدۀ جــــــــــــــبا اين تن م

  يدن آنجاـــــــــرا رســــــــوار بود مــــــــــــــــــــــدش
  (۲۵۰)لطفى كن و خويش را تو آسان برسان

  
  :مهرى هروى 

از شاعره هاى هرات است، كه در عصر جهانگير در هند ميزيست   
و بدربار ملكه نور جهان راهى داشت، و در حبالۀ نكاح خواجه حكيم و 

  :ان دارد داراى طبع خوبى بود، اين غزل وى قيمت يك ديو
  حل هر نكته كه بر پير خرد مشكل بود
  آزموديم بيك قطرۀ مى حاصل بود
  گفتم از مدرسه پرسم سبب حرمت مى
  در هر كس كه زدم بى خود و ال يقعل بود
  خواستم سوز دل خويش بگويم باشمع
  داشت او خود بزبان آنچه مرا در دل بود

                                                           
  .شمع انجمن. ۳۲6، ص ۳ منتخب اللباب، ج (۲۵۰)
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  در چمن صبحدم از گريه و از زارى من
  ن در دل و پا در گل بوداللۀ سوخته خو

  آنچه از بابل و هاروت روايت كردند
  سحر چشم تو بديدم همه را شامل بود
  دولتى بود تماشاى رخت مهرى را

  (۲۵۱)حيف صد حيف كه اين دولت مستعجل بود
  

  :مير كالن هروى 
) ؟(از بزرگترين علماى دورۀ همايون و جهانگير است كه صيت  

رفته بود، وى از اسباط خواجه كوهى شهرت وى دنياى علم را فرا گ
است كه علوم و احاديث را از ميركشاه شيرازى خواند و از اساتيد مال 
على قارى است، كه در مرقاة شرح مشكوة او را منبع العرفان موالنا 
الشهير بمير كالن مى ستايد، اين عالم دانشور بعد از تحصيل علوم 

آمد، و در دربار اكبر به احترام بايران و عربستان رفت و از انجا بهند 
ديده مى شد، و اخيراً به استادى و معلمى شهزاده جهانگير گماشته 
شد و در هند بسى از علماء علم حديث را از وى خواندند، و بسال 

بعمر صد سالگى از جهان رفت و در اكبر آباد مدفون )  هـ۹۸۳(
  .(۲۵۲)شد

  :ميرك بلخى 
از بلخ بود، كه در عهد شاه مال ميرك خان متخلص به فكرى   

                                                                                                                  
  .۳۳۵ مرآة الخيال، ص (۲۵۱)
  .6۷ سبحة المرجان، ص (۲۵۲)



﴾333﴿ 

عباس صفوى بايران رفت، و در انجا بدربار صفوى قرب يافت، و از 
فضالى مشهور آن عصر بشمار رفت، و مخصوصاً در نحو و صرف 

درگذشت، )  هـ۱۰6۱(سال در اصفهان بود و بسال ) ۴۰. (عديل نداشت
  :و عمرى بصالح و تقوى بسر برد، طبع خوبى داشت، ازوست 

  ه قطرۀ خون از جگر بر آوردهنه ديد
  بديدن تو دل از ديده سر بر آورده
  بدور ديده نه مژگان بود كه خار غمت
  بپاخليده و از ديده سر بر آورده
  زقد و چشم تو حيران صنع بيچونم
  كه چون زسرو تو بادام تر بر آورده

  زديدۀ دل" ميركى"پى نثار درت 
  (۲۵۳)هزار دانه لعل و گهر بر آورده

  
  : هروى ميرك
در عهد شباب از هرات بهند رفت و از عبدالسالم عالم الهور   

كسب علوم كرد و بزيارت حرمين شتافت، بعد از سفر حج معلم شهزاده 
داراشكوه و مرادبخش بود و خدمت عرض مكه بدو تعلق داشت، پس 
ازان به رتبۀ ديوانى حرم و منصب سه هزارى رسيد، و در سال دوم عهد 

در )  هـ۱۰۷۱(ت صدارت كل به وى مفوض شد و بسال اورنگزيب خدم
  .(۲۵۴)هند مرد

                                                           
  .۳۲۵آتشكده، ص . ۲۴۲ تذكرۀ نصرآبادى، ص (۲۵۳)
  .۵۱۹، ص ۳ مآثر االمراء، ج (۲۵۴)
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  :مير حسين هروى 

از سادات هراتست كه در تربت خراسان تولد يافت، و از انجا به   
هند رفت و در سلك شعراى شهزاده دانيال شامل گشت از رباعيات 

  :اوست 
  تادمــــم كه بكيسۀ كريم افـــــگنج

   نسيم افتادمنــــطرم كه بدامـــــع
  نى نى غلطم كه بخت مظلومانم

  (۲۵۵)كز روز ازل سيه گليم افتادم
  :ميردوست كابلى 

يكى از خطاطان دورۀ اكبرى است كه در خط رقاع و نستعليق   
  .6۲۵شهرت خوب و در عيارشناسى دستى داشت

  :ميرزاخان 
طوريكه در مبحث حركات مليه در شرح دودمان روشانيان گذشت   

ولد نورالدين از اشخاص مهم آن دودمان وطن پرور است، ميرزا خان 
كه عالوه بر مآثر حربى داراى علم و ادب نيز بود و ديوانى بزبان پښتو 
از وى بيادگار مانده، ميرزا شاعر متصوفى بود و عقايد جد خود را 

  .بزبان شعر بسرود
شعراى مابعد چون دولت و خوشحال خان به فضل و مرتب ادبى   

  .(۲۵۷)دوى مقران
                                                           

  .۳۱۴ضالء، ص  مجمع الف(۲۵۵)
  .۳۱، ص ۱ آئين اكبرى، ج 6۲۵

  . تاريخچۀ سبكهاى شعر پښتو(۲۵۷)
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  :مير آلهى 
زندگى داشت، )  هـ۹۵۰(از شعراى بدخشان است كه در حدود   

وقتى كه نديم بيگ موالنا خرابى را قاضى كوالب مقرر كرد، بدين 
  :تقريب گفت 

  ان را تمامـــغلچه چو بگرفت جه
  يدــــــــمه سرائى به ربابى رســــــنغ

  تادــــملك چو در دست نديم اوف
  (۲۵۸)رابى رسيدكار شريعت به خ

  :ميرا 
 ۱۱۰۰(وى مرشد قلندر اپريدى و شاعر پښتو است، كه در حدود   

مى زيست، قصۀ سوزان عشق وى و قلندر مشهور است، و اشعار ) هـ
  .دل انگيزى از هر دو تقريباً بيادگار مانده، از اشعار ميراست

  :در فراق محبوب   
  اره كېـــكه پاره پـــــدايه دا مځــــــــخ
  كاره كېـــــــدېس اللى زما راته ښپر

  كوټ سومــــــــپه بېلتانه كي الوى م
  (۲۵۹)يو وار يې ديد بيا راسره وكې

  :ميرعلى هروى 
از اساتيد هنروران هراتست كه از مشاهير خطاطان بشمار   

ميرود، و شاگرد سلطانعلى خطاط مشهور بود، كه در فترت ازبك او 

                                                           
  .۳۲۳ مذكر احباب، ص (۲۵۸)
  .۲۵۳، ص ۱ پښتانه شعراء، ج (۲۵۹)
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در انجا رنج بسيار كشيد، چون در شعر طبع را از هرات به بخارا بردند و 
  :خوبى داشت، گفت 

  عمرى از مشق دوتا گشت قدم همچون چنگ
  انون شدــــــــته باين قــــــــا كه خط من سرگشــــــت

  انند و مراــــــان جهـــــــــاهـــــــمه شــــــــطالب من ه
  ۰6۲يشت خون شدــــگر ا ز بهر معـــــــدر بخارا ج

  :يلى هروى م
ميرزا قلى متخلص به ميلى هروى از شعراى صاحب ديوان است،   

كه در دورۀ اكبرى از هرات بهند رفت، و سالها در خدمت نورنگ خان 
در گذشت )  هـ۹۸۳(بود و اخيراً مسموم گرديد و در مالوه بسال 

  :ازوست 
  هر تو با جان نمى رودــــته ئى كه مــــدانس

  رگردان هنوزكز خاك كشتگان گذرى س
  

  ه توــــك مى آيد كـــيرم و برزندگانم رشـــــم
  ۱6۲خوبآن بيدادها دارى كه بامن كرده ئى

  
  ن

  :ناظم هروى 
  :زنده بود، ازوست )  هـ۱۰۷۰(از مشاهير هراتست كه در حدود   

                                                           
  .۵۲۵ تذكرۀ نصرابادى، ص ۰6۲
  .۱۷۳، ص ۱آئين اكبرى، ج . ۳۲۹، ص ۳ منتخب التواريخ، ج ۱6۲
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  نام از خويش در جهان بگذار
  ۲6۲زندگانى براى مردن نيست

  :مير نصيرالدين هروى 
و صلحاى عصر عالمگير است كه در جوانى بدربار يكى از علماء   

عالمگير راه داشت، و يكى از عمائد بشمار ميرفت، بعد ازان ترك 
مشاغل دنيوى نموده بتقوى و رياضت پرداخت، و يكى از زهاد و خدا 
پرستان بزرگ گرديد وى شخص راست گوئى بود، كه به امراء و بزرگان 

 علناً ميگفت، و به يكدست قرآن وعظ ميكرد و خطايا و مظالم آنها را
عظيم مى نوشت و ازان اعاشه مى فرمود، و هدايا و تيول اعطاى دربار 

  .۳6۲عالمگير را هم قبول نكرد، و در عصر عالمگير بمنزل اخروى آرميد
  :قاضى نظام غازى خان بدخشى 

يكى از مشاهير علمى و نظامى دورۀ مغوليۀ هند است كه نامش   
اگردان مال عصام بود، و در دانش عقلى و نقلى قاضى نظام و از ش

يكتاى روزگار در ابتداء بدربار ميرزا سليمان حكمران بدخشان 
منسوب و از عمائد دربار وى بود، و در اغلب جنگهاى سليمان حضور 
داشت، بعد ازان بدربار محمد حكيم بكابل آمد، و ازينجا در سال 

صب پروانچى گرى مقرر شد، در هند بدربار اكبر رفت و بمن)  هـ۹۸۲(
چون در اغلب معارك اظهار رشادت كرد به خطاب قاضى خان و پس 

سالگى ) ۷۰(بسن )  هـ۹۹۲(ازان به غازى خان مخاطب گرديد، و بسال 
در اودهـ هند از جهان رفت و داراى تصانيف معتبره است، ابوالفضل 

                                                           
  .۴۸۳ تذكرۀ نصرآبادى، ص ۲6۲
  .۵۵۸، ص ۲ج  منتخب اللباب، ۳6۲
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انش بود، گويد كه وى شمشير را باقلم همراه ساخت، او مرد ميدان و د
بعد ازو مير حسام الدين پسرش نيز يكى از اعيان دربار و مشاهير 

از دنيا رفت و شخص متورع )  هـ۱۰۴۳(علمى دورۀ اكبر گرديد و بسال 
از تصانيف قاضى نظام رساله در اثبات كالم و بيان . ۴6۲و پارسائى بود

ايمان تحقيق و تصديق و حاشيه است بر شرح عقايد و در تصوف 
  .۵6۲ متعدد داردرسائل

  :خواجه نظام الدين احمد هروى 
خواجه نظام الدين احمد ولد محمدمقيم هروى از مشاهير   

مؤرخين و رجال دورۀ اكبرى است كه پدرش محمدمقيم هروى در عصر 
بابر از مالزمان نزديك بوده، و بخدمت ديوانى بيوتات نامزد بود، و 

 جلوس اين پادشاه بتخت بعدها از اعيان دربار همايون گرديد، و در
شاهى دستى داشت و پس از چندى به وزارت دربار ميرزا عسكرى 

  .66۲رسيد
اما پسرش خواجه نظام الدين احمد در دورۀ اكبر بخشى دربار و   

، و يكى از فضالء و مؤرخين آن دربار ۷6۲همواره رفيق ركاب پادشاه بود
 ضخيم نوشت و در سه جلد) طبقات اكبرى(بشمار ميرفت، نظام الدين 

اين عبارت از تاريخ مفصل هند است، كه تمام سلسله هاى پادشاهان را 
بعد از سبكتگين ذكر كرده و شرح وقايع دورۀ مغولى را از بابر تا سال 

دورۀ اكبر مفصالً مى نگارد، و مخصوصاً اقوالش در شرح )  هـ۱۰۰۲(
                                                           

  .۱۹، ص ۳مآثر رحيمى، ج . ۸۵۷، ص ۳ مآثراالمراء، ج ۴6۲
  .۲۴۲تذكرۀ علماء ص . ۱۵۳، ص ۳ منتخب التواريخ، ج ۵6۲

  .۳۷ – ۲۸، ص ۲ طبقات اكبرى، ج 66۲
  .۲۳۷، ص ۱ منتخب اللباب، ج ۷6۲
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است، نظام حال اكبر مهم است، زيرا در اغلب وقايع ناظر و حاضر بوده 
از جهان رفته و اثر جاويدش )  هـ۱۰۰۳(الدين احمد هروى در سال 

  .يكى از كتب مهمه دورۀ اكبرى است) طبقات اكبرى(
  :نظمى بلخى 

از قريۀ فلور بلخ برخاسته و سالها در خدمت نذرمحمد خان بوده و   
است، نظمى )  هـ۱۱۰۰(در بلخ از جهان رفت و دورۀ حياتش در حدود 

  :عار و قصائدى دارد ازوست ديوان اش
  نه شد از بس گريستم بى توــــبه سكه رخ

  ۸6۲زسنگ سخت ترم من كه زيستم بيتو
  :نعمت اهللا هروى 

پسر خواجه حبيب اهللا نورزئى هروى و از افغانان هراتست، كه در   
حدود سال هزارم هجرى حيات داشت و شخص سياح و جهان گردى 

ن است كه كتاب خيلى قيمت دارى را بود، نعمت اهللا از مؤرخين افغا
)  هـ۱۰۱۸(در تاريخ رجال و انساب پښتون در سال ) مخزن افغانى(بنام 

در عصر جهانگير نوشت، مشار اليه از مالزمين خان جهان لودى 
مشهوريست كه در عصر جهانگير حكمرانى صوبه هاى جنوبى هند 

ويسد، و براى داشت و نعمت اهللا را امر نمود كه انساب افغانى را بن
تحقيقات اين مسائل هيبت خان كاكړ و غيره مالزمين خود را به 
پښتونخوا فرستاد و همان معلومات را نعمت اهللا در كتاب مخزن فراهم 

اين كتاب از قديمترين نسخ تاريخى انساب پښتون است كه . ۹6۲آورد

                                                           
  .6۴۲ تذكرۀ نصرابادى، ص ۸6۲
  . ديباچۀ مخزن افغانى قلمى، و ديباچۀ ګرامر پښتو۹6۲
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شرح شهنشاهى افغانان در هند و هكذا تفصيل انساب و شرح حال 
. هور روحانى افغان را داراست، و نسخ قلمى آن ديده ميشودرجال مش

 به انگليسى ترجمه و از ۱۸۳6اين كتاب را پروفيسور دورن در سال 
  .لندن نشر كرد

  :نعمت اهللا 
وى پسر مال ركن الدين و برادر عبداهللا شاعر پښتوست، كه در   

عصر اكبر پيش از سال هزارم هجرى در كوهسار پښتونخوا حيات 
 و شخص دانشمندى بود، و رسائلى را در مسائل تصوف داشت

نگاشت كه از آنجمله يك رسالۀ وى در تعريف ذكر و فكر بقول درويزه 
  .(۲۷۰)شهرت داشت
  :نمكين هروى 

نامش محمد و مشهور به نمكين هرويست، مردى صاحب   
در هرات ميزيست و در رباعى گوئى )  هـ۹۵۰(فضيلت بود و در حدود 

  :اين رباعى ازوست شهرتى داشت، 
  يكردــــــــتين بسر بر مـــــدر رقص چو آس

  يكردــــــــــصد عشوه شمايلش بهم در م
  يريختـــــد و آرزوش در پا مــــــــــمى آم

  (۲۷۱)ميرفت و اميد خاك بر سر ميكرد
  :نيكبخته 

از شاعرات پښتو و دختر شيخ اهللا داد مموزى است، كه در اشنغر   

                                                           
  .۱۷۰ تذكرة االبرار، ص (۲۷۰)
  . خطى۲۵۷ مجمع الفضالء، ص (۲۷۱)
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نمايان ممن زيها بودند، محمد هوتك از كتاب اولياى پدر و جدش ره
افغان نقل ميكند، كه اين خانم افغانى از عارفات دهر بوده و در علوم 

  .دينيه بصارتى داشت، و عمرى را برياضت و خداپرستى سپرى كرد
در حباله شيخ قدم متى زى در آمد و بسال )  هـ۹۵۱(وى بسال   

ء و مؤلفين معروف افغان شيخ قاسم از بطن وى يكى از عرفا)  هـ۹۵6(
  .متى زى در بدنى پشاور بدنيا آمد

نظم كرده و بسال ) ارشاد الفقراء(اين عارفۀ افغان كتابى بنامى   
بپايان رسانيده، كه پدر محمد هوتك آنرا در سفر بنون ديده )  هـ۹6۹(

بود و اين تذكره نگار افغان بيتى چند از ان كتاب بروايت پدر خود در 
  .(۲۷۲)ه خزانه نقل و ضبط كرده استپټ

  :نيكى كابلى 
از شعراى كابل است كه در عهد حكمرانى ميرزا ابراهيم بن   

سليمان ميرزا به بدخشان رفت و در آنجا نشو و نما يافت از اشعار 
  :اوست 

  نا بديستــــــــكى و رسم آن گل رعــــــــور من نيــــــــط
  (۲۷۳)را بديستراست ميگويند در عالم كه نيكى 

  :نگاهى كابلى 
زندگى داشت و از كسبه بود، كه به تحصيل )  هـ۹۵۰(در حدود   

  :علم نيز مى پرداخت، از اشعار اوست 
  خال تو فتنه خط بدر آمد يكى دو شد
  افتاده بود فتنۀ زلف تو در جهان

  آفت بگرد فتنه بر آمد يكى دو شد  
   بسر آمد يكى دو شدناگاه كاكلت

                                                           
  .۱۸۳ پټه خزانه، ص (۲۷۲)
  . خطى۲6۳ مجمع الفضالء، ص (۲۷۳)
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  ديشب گرفته بود سر راه من سگى
 

  ناگه رقيب در گذر آمد يكى دو شد
 

  ر بماهــــــنده بود نگاهى نظــــــگـــــــــــــــديشب اف
  (۲۷۴)روى تو اش كه در نظر آمد يكى دو شد

  
  )و(

  :واصف قندهارى 
از شعراى قندهار است كه در فن موسيقى مهارت و پيش از   

  :و در اصفهان فوت شد ازوست حيات داشت و به ايران رفت )  هـ۱۰۵۰(
  يشوىـــــل ذائقه شيرين نمـــــــام اهـــــــــدر ك

  (۲۷۵)تا نشكنى بسان عسل شان خويش را
  :واصل 
حيات داشت و اشعار ) هـ۹۰۰(از شعراى پښتو است كه بعد از   

وى ديده نشده، فقط از تذكار خوشحال خان و غيره او را مى 
  .6۲۷شناسيم

  :واصلى كابلى 
از )  هـ۹6۸(ز شعراى كابل است كه شخص مجذوبى بود و بسال ا  

  :جهان رفت ازوست 
  هوش برون آيدــــكان زنگ آلود آن مــزدل پي

  (۲۷۷)بسان شعلۀ سبزى كه از آتش برون آيد

                                                           
  .۳۰۳ مجمع الفضالء، ص (۲۷۴)
  .۴۹۳ نصر آبادى، ص (۲۷۵)

  . تاريخچۀ سبكهاى شعر پښتو6۲۷
  .يد بيضا. ۷۳۳ روز روشن، ص (۲۷۷)
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  :واقعى هروى 
  :نامش ابن على و در مالزمت اكبرشاه بود از اشعار اوست   

  ا لرزدــــــم آه ميـــــر زلفش بران رخ از نســــــــــس
  (۲۷۸)چو دود شمع كز آمد شد باد صبا لرزد

  :واالى قطغنى 
معروف باسالم ) واال(ضياء الدين حسين وزير اعظم متخلص به   

خان از سادات خوست قطغن و در عصر شاه جهان به همت خان و اسالم 
خان مخاطب گرديد، و مدتى صوبه دارى كشمير داشت و در سال ششم 

ى اكبرآباد مقرر شد، و در سال  بمنصب بزرگ و صوبه داردورۀ مذكور
  :مرد، وى طبع خوبى داشت از اشعار اوست )  هـ۱۰۷۴(

  وسعتى پيدا كن اى صحرا كه امشب در غمش
  (۲۷۹)يزندــيمه بيرون مــــــكر آه من از دل خــــــــلش

  :موالنا والهى 
 اشعار از شعراى بلخ است كه شاگرد موالنا واصلى بود، ديوان  

  :در بلخ از جهان رفت، ازوست )  هـ۹۷۷(داشت و در كبر سن بسال 
  بتال اولىــــــنج محنت مــــــــگرفتارى چو من در ك

  فا اولىـــــــال جـــــاشقى افتاده پامــــــوى عـــــــــبك
  نم هر دمــــــبطوف كوى خوبان خواهم از سر پا ك

  (۲۸۰)اولىكه در كوى پرى روياى بسر رفتن زپا 
  

                                                           
  .۳۸۲ منتخب التواريخ، ص (۲۷۸)
  .۱۱۳ چراغ انجمن، ص (۲۷۹)
  .۱۹۸ مجمع الفضالء، ص (۲۸۰)
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  :وداعى هروى 
از شعراى عصر اكبريست كه در آن عهد بهند رفت و آنجا   

  :درگذشت و در فراق وطن از هند چنين شكوه دارد 
  سواد هند كه پر ظلمت است چون شب هجران

  ده اين جا بحسرتست و ندامتـــــــكسى كه آم
  و غنيمت و بگذرـــــك هند وداعى مجـــــــزمل

  (۲۸۱)المتـ جان برى زهند سغنيمت است اگر
  :وصالى بلخى 

ميرك وصالى از طغاى بوغه مضافات نهر سمانه بلخ و سادات   
آنجاست بحدت طبع سليم و سرعت فهم معروف بود، نستعليق را خوب 
مى نوشت، در مدح عبداهللا خان قصائد مدحيه گفت، از شاگردان 

 الفضالء با بقائى مؤلف مجمع)  هـ۹۸۳(موالنا مشفقى است، در سنه 
  :او مالقاد كرده بود، ازوست 

  من شتافتمـــــبح كه بهر بزم مى سوى چــــــص
  (۲۸۲)نرگس مى پرست رادست بكاسه يافتم

  :وفاى هروى 
در )  هـ۱۰۵۰(از شعراى كهن سال هرات است كه مدتى در حدود   

  :هند بوده و باصفهان رفت و در انجا درگذشت از اشعار اوست 
  هره كه ما بى ادب نه ايماز ما مپوش چ

  (۲۸۳)اــــوته تر است از مژۀ ما نگاه مــــك
                                                           

  .۳۸۲، ص ۳ منتخب التواريخ، ج (۲۸۱)
  .۳۳۳ مجمع، ص (۲۸۲)
  .۴۹۴ نصرآبادى، ص (۲۸۳)
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  :وقوفى هروى 
از علماى عصر اكبر است كه در بدخشان سكونت داشت، و به مير   

  :واعظ مشهور بود از اشعار اوست 
  ردد و برباد رودــــــاك رهت گـــــر سرم خــــــــــگ

  (۲۸۴)نيست ممكن كه خيال رخت از ياد رود
  :ويسى هروى 

از شعراى صاحب ديوان است كه به كاتبى مشهور بود، و بمعيت   
ساغرى هروى به حرمين شتافت، ويسى يك تذكرۀ مذكر احباب را 

بقلم خود نوشته كه اين نسخه در كتب خانۀ برلين )  هـ۹۸۳(بسال 
  :موجود است از اشعار اوست 

  رفتم بسير باغ وطواف بنفشه زار
  را بوى زلف يارآمد زهر بنفشه م

  
  ين استـــــــهره ام از خون ديده رنگـــــــــمدام چ

  اشقى اين استــــــيده ام از باغ عــــــگلى كه چ
  رد ويسى يارــــــين نكـــــگو بنظم تو تحســـــــم

  (۲۸۵)كه يك تبسم او صد هزار تحسين است
  

  
  

                                                           
  .۳۸۵، ص ۳ منتخب التواريخ، ج (۲۸۴)
لطايف نامه فخرى، طبع الهور، ص .  خزينۀ ګنج الهى بحواله سپرنګر مستشرق(۲۸۵)
6۰ – 6۱.  
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  )هـ(
  :هاشم قندهارى 

افت، در نجوم و رمل شهرت قندهارى بود كه در الهور تولد ي  
داشت و بدربار جالل الدين اكبر داراى قرب تمام بود، شعر نيكو 
  ميگفت، در قصيده ايكه در تولد شهزاده خسرو بن سليم 

ر مى  آيد و مصدر است باين گفت از مصراع اخيرش تاريخ تولد ب
  :ابيات

  از قران مهر و ماه و نجم اين چرخ كبود
   بستان وجودگلبدن مهر و مهى آمد به

  گوهر مقصود از كان همايون شد پديد
  انجم مسعود طالع شد زبرج عز وجود

  ويدسالها گردون بگرد مه بهر سو ميد
  6۲۸زان چنين درى بچنگ آورده زين بحر سعود

  
  

  :هدايت بدخشى 
نامش خواجه محمدصديق و متخلص به هدايت از اكابر   

 بدخشان به هند مصاحبين حضرت مجدد است، كه در جوانى از كشم
رفت و در حضور عبدالرحيم خان خانان راه يافت، و اشعار نغز مى 
سرود، و بر وزن مثنوى موالناى بلخى و خسرو و شيرين مثنوياتى را 

  :از جهان رفت ازوست )  هـ۱۰۵۰(منظوم كرد و در دهلى در شوال 

                                                           
  .۳۸۰ مجمع، ص 6۲۸
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  يدم بناى عيش آمدـــــويش شنــــزمرگ خ
  (۲۸۷)بر منزهى خدا كه كند مرگ را پيم

  :همت خان 
نامش مير محمد عيسى و مشهور است به همت خان، كه خلف   

اسالم خان قطغنى و از امراى بزرگ دربار شاه جهان بود، مدتها صوبه 
دارى اهللا آباد و اكبر آباد و اجمير داشت و بمنصب اميراالمرائى ارتقاء 

افغان در اجمير از جهان گذشت، وى يكنفر )  هـ۱۰۹۲(جست و بسال 
  :اديب و علمپرورى محسوب مى شود و شعر نغز ميگفت ازوست 

  بجز خاريكه مجنون داشت در دل
  (۲۸۸)ارى نداردـــــــبيابان جنون خ

  :همت سيستانى 
از سيستان بهندوستان رفت و در انجا  پسر ملك حمزه است كه  

بدربار شاه جهان تقرب جست و شخصى بود عالم و اديب از اشعار 
  :اوست 

  ند نگردند روشناســـــــوشندالن بهر
  در شب چراغ آئينه خاموش مى شود

  
  م خردى استـــــر زنقص گهر و كــــنسبت فخ

  (۲۸۹)چون نگين چند توان زيست بنام دگران
  
                                                           

  .۱۳۳ چراغ انجمن، ص (۲۸۷)
  .۱۳۴ چراغ انجمن، ص (۲۸۸)
  .۵۳ نصرآبادى، ص (۲۸۹)
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  )ى(

  
  :يارى هروى 

مى زيست، و مدتى )  هـ۹۵۰(از شعراى هرات است كه در حدود   
  :گار مانده، اين مطلع ازوست در بخارا بود، و ديوان شعر از وى بياد

  ورت پرستـــــنى نيست خالى عاشق صـــــچون زمع
  (۲۹۰)پى بمعنى مى برد عاشق بهر صورت كه هست

  :يحياى سبزوارى 
از سبزوار هرات بود و در نظم قدرتى داشت در اوائل منشى تورم   

خان اوزبك بود، بعد ازان بعراق و حرمين شتافت، در مكه معظمه 
  :وفات يافت ازوست )  هـ۱۰۳۵(بسال 

  وختــــــــمن زاتش رخ گل ســـــنان بهار چـــــــچ
  (۲۹۱)كه تا نسيم خبر يافت جان سنبل سوخت

  :يكتاى بلخى 
زنده بود و در ماوراء ) هـ ۱۰۰۰(از شعراى بلخ است كه در حدود   

  :النهر بخدمت امام قلى خان پادشاه آنجا ميزيست از اشعار اوست 
  وقم كه جا در بزم نازم داده اندذبۀ شـــج

  پير عشقم مسلك ناز و نيازم داده اند

                                                           
  .۳۰۹ مذكر احباب، ص (۲۹۰)
  .۳۸۹ نصرابادى، ص (۲۹۱)
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  قـــمزبان تيغ عشـــــماس دردم هــــــــــريزۀ ال
  (۲۹۲)عمر ها در بوتۀ جوهر گدازم داده اند

  :يگانۀ بلخى 
ماليگانۀ بلخى از شعرائى است كه در بلخ بخدمت امام قلى خان   

  :، از اشعار اوست در حدود سال هزارم هجرى مى زيست
  ناك مى افتدـــــرق هر گه كزان رخسار آتشــــــــــع

  (۲۹۳)گل خورشيد ميرويد اگر بر خاك مى افتد
  :يونس 
يونس از شعراى پښتو است كه در حدود سال هزارم هجرى مى   

زيست و از شاگردان و پيروان سبك رحمان باباست، و ديوان نفيس 
 او را در شعراى درجۀ اول اين زبان جاى اشعار از وى بيادگار مانده كه

  :ميدهد، از اشعار اوست 
  جب نه دئــــس شي عــال كه يو په لـپه يو خ

  (۲۹۴)كه په دوه خاله شمېره شي لس په صد
  

                                                           
  .6۴۴ نصرآبادى، ص (۲۹۲)
  .6۴۳ نصرآبادى، ص (۲۹۳)
  .۲۰۲، ص ۱ پښتانه شعراء، ج (۲۹۴)
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  فصل دوم
  

  رجال حربى و ادارى
  

رجال حربى و ادارى افغان در هند بدورۀ مغوليه بسيار و عبارت   
 بحيث رئيس و شاه بوده، و مدتها از اشخاصى اند كه در انجا

حكمدارى كرده اند و شرح حال شان وظيفۀ تاريخ افغان در هندوستان 
بوده، از وظيفۀ مبحث ما خارج است، بنا بران درين فصل فقط بذكر 
رجال و اشخاصى مى پردازيم كه در امپراطورى مغوليه در هند 

ين پهلوى ماموريت داشتند، و اصالً از خاك وطن ما هستند، تا ا
  :تاريك تاريخ ما درين دوره نيز روشن گردد 

  :احداد مهمند 
از صاحب منصبان عصر شاه جهان است كه منصب هزارى و   

  .(۱)پانصد سوار داشت و در حواشى كوهسار پشاور مامور بود
  :احمد بيگ كابلى 

از رجال ادارى عصر شاه جهانست كه با شاهزاده محمد شجاع   
در ماه شوال به فوجدارى ملتان مقرر گرديد، و ) هـ ۱۰۴۰(بوده و بسال 

  .(۲)تا يك سال بعد حكمران آنجا بود وى به اتكه مشهور است
                                                           

  .۳۱۰، ص ۱ پادشاه نامه، ج (۱)
  .۴۲۱ – ۳۷۲ – ۳۰۴، ص ۱ پادشاه نامه، ج (۲)
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  :احمد خان نيازى 
منصب هزار و پانصد داشت، و )  هـ۱۰۳۹(ولد محمد خان و بسال   
در جنگهاى دولت آباد دكن شركت جست و از صاحب )  هـ۱۰۴۲(بسال 

  .(۳)ستمنصبان مشهور اين عصر ا
  :اسد خان كابلى 

)  هـ۱۰۴۲(پسر معصوم خان كابلى و نامش شجاع است، در رجب   
از طرف شاه جهان بنمصب هزار و پانصد سوار مقرر و بخطاب اسد خان 

  .(۴)و تهانه دارى غزنى نائل شد
  :افتخار خان كابلى 

به خطاب )  هـ۱۰۳۷(ولد احمد بيگ اتكه است، كه در سال   
به فوجدارى )  هـ۱۰۳۸(ار خان مخاطب  و در رجب مخلص الدوله افتخ

 ۱۰۳۹(جمون باضافه هزار سوار بنمصب دوهزارى نائل گرديد و بسال 
  .(۵)به منصب هفت هزار و پانصد ارتقاء جست) هـ

  :بابوخان كراڼى 
از رجال دربار شاه جهان است كه در حين جلوس اين پادشاه به   

ر مرصع مقرر و بعد ازان به اضافه پانصدى سه صد سوار، و خلعت خنج
منصب دوهزارى پانصد سوار نايل و در سال سوم دورۀ شاه جهان 

  .)6(از جهان رفت)  هـ۱۰۴۰(
  

                                                           
  .۵۰۹ – ۲۹6، ص ۱ پادشاه نامه، ج (۳)
  .۴۵۱، ص ۱ پادشاه نامه، ج (۴)
  .۲۸۷، ص ۱عمل صالح، ج . ۲۹۹ – ۲۵۸ – ۱۹۸، ص ۱ پادشاه نامه، ج (۵)

  .۱۲۱، ص ۱ پادشاه نامه، ج )6(
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  :باز بهادر افغان 
از اشخاصى است كه در هند به تشكيل سلطنت مستقل پرداخت،   

سال ) ۴(و در عصر اكبر در مالوه حكومت مستقل داشت و تا مدت 
ارى بود بعد از انحالل دورۀ پادشاهى بدربار خطبه و سكه بنامش ج

  .(۷)اكبر رسيد و در سلك امراى دو هزارى داخل بود
  :بهادر خان روهيله 

در حين جلوس شاه جهان منصب چهار هزار سوارى داشت، وبه   
قلعۀ ايرج )  هـ۱۰۳۸( جمادى االولى ۴تيولدارى كالپى مقرر شد، در 

ركت داشت، و همدرين  ش۱۰۴۰را كشود و در جنگهاى دكن در 
از دست )  هـ۱۰۴۱(جنگهاى در بيجاپور بدست دشمن افتاد، و بسال 

  .(۸)آنها رها شد
  :بهلول بدخشى 

  .(۹)در عصر بابر يكى از عمائد دربار و عمدة الوزراء بود  
  :بهلول مياڼه 

ماه رجب از طرف شاه جهان بمنصب چهار )  هـ۱۰۳۷(در سال   
جاگير دار )  هـ۱۰۳۹(ت و در ربيع الثانى هزارى سه هزار سوار مقرر گش

باالپور بود، و در نهضت خان جهان لودى مشهور به تحريك 
احساسات ملى پېش وى رفت و بر خالف حكومت مغول داخل جهد 

  .(۱۰)گرديد
                                                           

  .۴۴۲، ص ۲ طبقات اكبرى، ج (۷)
  .۱عمل صالح، ج . ۴۲۴ – ۲۴۷ – ۱۱۷، ص ۲ پادشاه نامه، ج (۸)
  .۵۴، ص ۱ پادشاه نامه، ج (۹)

  .۲۸۹ – ۱۸۲، ص ۱ پادشاه نامه، ج (۱۰)
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  :پردل خان 
 شوال به ۲۱)  هـ۱۰۴۱(نامش پيرا و پسر دالور خان بړېڅ بود كه در   

)  هـ۱۰۴۳( چهار صد سوار مقرر و در خطاب پردل خان بمنصب هزارى و
  .(۱۱)به رتبۀ هزارى هزار سوار ترفيع شد

  :پيرخانه مياڼه 
در عصر شاه جهان منصب هزارى هشتصد سوار داشت و بسال   

  .(۱۲)در احمد آباد هند وفات يافت)  هـ۱۰۴۴(
  :ترخان مياڼه 

بعد از جلوس شاه جهان بمنصب هزارى و شش صد سوار مقرر   
  .(۱۳)گرديد

  :جالل كاكړ 
)  هـ۱۰۳۷(ولد دالور خان كاكړ و برادر جمال خان بود، كه در سال   

هر دو برادر با سعيد )  هـ۱۰۳۹(باضافه پانصد سوار ترفيع و در سال 
  .(۱۴)خان در پشاور ماموريت عسكرى داشتند

  :جمال نوهانى 
افغان و در عصر جهانگير و شاه جهان منصب ) لواڼى(از قوم   

  .(۱۵)نصدى، پانصد سوار داشتهزار و پا
  

                                                           
  .۵۴۱ – ۳۸۴، ص ۱ پادشاه نامه، ج (۱۱)
  .۳۰۸، ص ۱ پادشاه نامه، ج (۱۲)
  .۱۱۹، ص ۱ پادشاه نامه، ج (۱۳)
  .۱۸۴، ص ۱ پادشاه نامه، ج (۱۴)
  .۷۹، ص ۱ پادشاه نامه، ج (۱۵)



﴾354﴿ 

  :جهان خان كاكړ 
  .6۱در عصر شاه جهان رتبۀ هزارى و چهار صد سوار داشت  

  :حيات ترين 
پسر على خان ترين است كه از مشاهير رجال دربار جهانگير بوده   

از طرف شاه )  هـ۱۰۳۷(و در تته مقتول گشت، پسرش حيات خان در 
در دكن به ماموريت نظامى جهان بمنصب هزار و پانصدى نائل و 

باسعيد خان كابلى در قضاياى قندهار )  هـ۱۰۴۸(رسيد، و بسال 
شركت داشته و قلعۀ بست را كشود، و بعد ازان در جنگهاى بلخ و 
بدخشان نامزد گرديد و تهانه دارى خان آباد به وى تفويض و بخطاب 

  .گرديدشمشير خان و ترفيع رتبه نائل و بعد ازان بحراست بلخ مامور 
بهمراهى اورنگزيب بقندهار رفت و به )  هـ۱۰6۰(در سال   

نگاهبانى كالت گماشته شد، بعد ازان بمنصب دو هزار و پانصدى 
از طرف اورنگزيب بنمصب )  هـ۱۰6۸(تهانه دار غزنى بود، و در سال 

سه هزارى به حكمرانى كابل نائل آمد و بعد از چندى تهانه دار اوهند 
  .(۱۷)كنار اباسين بود

  :حسن بېټنى 
در زمرۀ امراى هزارى دربار اكبر بود و در سوات و باجور   

  .(۱۸)درگذشت
  :خواجه جهان اميناى هروى 

در عصر اكبر از امراى هزارى بشمار ميرفت و ماموريت هاى   
                                                           

  .۱ عمل صالح، ج 6۱
  .۱۲۴ – ۱۱۹، ص ۱عمل صالح، ج . 6۷۹، ص ۲ج  مآثر االمراء، (۱۷)
  .۴۴۵، ص ۲ طبقات اكبرى، ج (۱۸)
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  .(۱۹)نظامى داشت
  :درياخان روهيله 

قوماً داودزى پښتون و در عصر شاه زادگى شاه جهان باوى   
ود و در جنگ بنگال جوهر خود را نشان داد و شاه جهان به محشور ب

انعام يك لك  روپيه و چند فيل او را نواخت، و بعد از جلوش شاه 
جهان به منصب چهار هزارى ارتقاء جست و در صوبۀ بنگال تيول يافت، 
ولى وقتيكه خان جهان لودى مشهور در مقابل شاه جهان نهضت فرمود 

 قومى و دوستى ملى به وى پيوست، و از درياخان بپاس مراتب هم
بزرگترين همراهان آن رادمرد بزرگ گرديد و براى تجديد عظمت ديرين 
افغان در هند كارنامه هاى دالورانه نمود تا كه عاقبت دران راه سر خود 
را داد، و طوريكه در شرح نهضتهاى ملى درين كتاب ميخوانيد، در 

  .(۲۰)يدپا پسرانش كشته گرد)  هـ۱۰۴۰(سال 
  :دالور خان بړېڅ 

از امراى دربار شاه جهان بود كه منصب چارهزارى چارهزار سوار   
از جهان )  هـ۱۰۴۴(داشت، و جونپور از تيول وى بود، و در سال 

  .(۲۱)رفت
  :دالور خان كاكړ 

نامش ابراهيم بود، در ابتداء با ميرزا يوسف رضوى ميگذرانيد و   
 بلندى رسيد، در اوائل جلوس در كتهره بحضور جهانگير بمنصب

                                                           
  .۱6۱، ص ۱ آئين اكبرى، ج (۱۹)
، ص ۱پادشاه نامه، ج . ۴۰۱، ص ۱عمل صالح، ج . ۲۰ – ۱۹، ص ۲ مآثراالمراء، ج (۲۰)

۲۹6.  
  .۳۹۸ – ۲۹۷ – ۳۸۳، ص ۱ پادشاه نامه، ج (۲۱)
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جهانگير صوبه دار الهور بود و در حين محاصرۀ آنشهر دالورى 
نمايانى نشان داد، بعد ازان بهمراهى شهزاده شاه جهان در جنگهاى 

صوبه دار كشمير مقرر و آنجا را تا )  هـ۱۰۲۷(رانا شموليت داشت و در 
 و يكساله  كروهى كشمير فتح كرد، و بمنصب چها هزار6۰كشتوار 

و در اوائل جلوس آن پادشاه در گجرات . (۲۲)محصول كشمير نواخته شد
  . و دو نفر فرزندانش جمال و جالل نيز شهرت بسزائى دارند(۲۳)بود

  :دلير خان روهيله 
نامش جالل خان و قوماً داودزى و برادر خورد بهادر خان مشهور   

شاه جهان است، كه در جنگهاى صفحات شمال افغانستان در عصر 
ماموريت نظامى داشت و بعد از ان در كالپى هند فوجدار بود و ازان 

در سلطنت شاه جهان از )  هـ۱۰6۷(پس بدكن مقرر گرديد، و در سال 
حضورش به ترقى رتبه و نقاره نوازش يافت، و بعد از جنگ بنارس كه با 
شهزاده شجاع نمود بمنصب سه هزارى ارتقاء جست، و پس ازان بسبب 

يرى هائى كه در شاه جهان پور بهمراهى اقوام خود نمود بمنصب دل
پنجهزارى رسيد و در جنگ اجمير در مقابل توپ خانۀ دشمن كه هيچ 
يكى از امراى نظامى جرئت يورش نداشت هجوم برد، و همچنان در 
جنگهاى بنگال چنان نام كشيد كه دالورى هاى وى بقول صمصام 

 و بعد ازين در عصر (۲۴) اسفنديار استالدوله ناسخ داستانهاى رستم و
اورنگزيب و در اغلب نبردهاى خونين بيارى همت و فطرت سليم 

از )  هـ۱۰6۸(دلير خان در حدود سال . افغانى فيروزمند گرديده است
                                                           

  .۱۴ – ۱۰، ص ۲ مآثر االمراء، ج (۲۲)
  .۱ پادشاه نامه، ج (۲۳)
  .۴6، ص ۲ مآثر االمراء، ج (۲۴)
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حضور عالمگير بصوبه دارى ملتان مقرر شد، و يكسال بعد بدكن رفت 
خان بر اولوس خود و ناظم آن صوبه بود و بقول صمصام الدوله دلير

بسيار ضابط و همېشه فتح نصيب او ميشد، بنا بران اورنگزيب همواره 
از وى متوهم بود، وقتيكه با شهزاده شاه عالم در دكن در آويخت و از 
انجا بحضور عالمگير آمد، شهزاده بحضور پدر عرض شوى نمكود كه 

رائض اين افغان پر شر و شور غبار طغيان مى انگيخت، بوصول اين ع
پادشاه را غريب اضطرابى در گرفت و گفت مرا فكر شاه عالم نيست، 
مشكل آنست كه مبادا اگر باهم ساخته مى بودند و فوجى كه سردارش 
دلير خان باشد، در مقابل او غير از خود ديگرى را نمى بينم، پس هرگاه 

  .(۲۵)مرا با او سروكارى افتد جنگ دو سر دارد
لير و بزرگى بود، كه به تقاضاى بالجمله دليرخان شخص د  

علوهمت افغانى خويش با امپراطورى مثل عالمگير همسرى ميكرد، 
ولى اين رادمرد دلير باوجود خدمات و جان فشانى هائى كه بدودمان 
مغول نمود عاقبت سرنوشت شوم اسالف افغانى خود را ديد، و بسال 

سموم گرديده بسببكه عالمگير از وى مى ترسيد به امرش م)  هـ۱۰۹۴(
  .6۲و در اورنگ آباد جهان را پدرود گفت

  :دولت خان لودى 
از قوم شاهوخيل لودى است كه در عصر اكبر يكى از نامورترين   

مردان شجاع افغان بشمار ميرفت و با خان اعظم ميرزا عزيز كوكه 
مالزمت داشت و بعد از ان با عبدالرحيم خان خانان محشور بود، در 

                                                           
  .۵۴ – ۵۵، ص ۲ مآثر االمراء، ج (۲۵)

  .۵۴ – ۵۵، ص ۲ مآثر االمراء، ج 6۲
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در احمدنگر به )  هـ۱۰۰۹(ورى نشان داد چون در سال اغلب جنگها دال
مرض قولنج درگذشت اكبر گفت كه شيرشاه سورى ديگر از عالم رفت، 
بهر صورت دولت خان بقول صمصام الدوله از ابطال رجال و سرامد 
شجعان روزگار بود، اكبر شاه همواره از جسارت و جرأت او توهم 

  .(۲۷)داشت
  :و دودمان شان زين خان و سيف خان كوكه 

اين دودمان از اركان سلطنت گورگانى است كه سيف خان و زين   
خان پسران خواجه مقصود هروى مشاهير آنند، مقصود على در خانۀ 
همايون راه داشت و مالزم مادر جالل الدين اكبر بود، كه بعد ازان دختر 
خواجه حسن برادر مقصود در عقد ازدواج شهزاده سليم آمد و بدين 

بب جزو دودمان شاهى اكبر گرديدند، و زين خان در اوائل دورۀ اكبر س
بمنصب دوهزار و پنجصدى در مهمات صفحات افغانستان ماموريت 

حكومت زابلستان به وى تفويض )  هـ۹۹۵(هاى نظامى داشت، و بسال 
( شد و سالها در كوهسار افغانستان به زد و خورد گذرانيد، و در سال 

حينيكه در )  هـ۱۰۱۰( نجهزارى رسيد و در سال بمنصب پ)  هـ۱۰۰۳
، وى در علم موسيقى دستى (۲۸)الهور حكمران بود از جهان رفت

  :داشت، و گاهى شعر هم ميگفت، ازوست 
  آرام من نمى دهد اين چرخ كج خرام

  (۲۹)راد بسوزن در آوردمــــتا رشتۀ م
برادر ديگر زين خان سيف خان كوكه است كه در اوائل جلوس   

                                                           
  .تذكرة الخواتين. 6، ص ۲ مآثر االمراء، ج ص(۲۷)
  .۱6۰، ص ۱آئين اكبرى، ج . ۳6۲، ص ۲ مآثر االمراء، ج (۲۸)
  .۲۳۵، ص ۳ منتخب التواريخ، ج (۲۹)
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اكبر برتبۀ چارهزارى رسيد و بدالورى و شجاعت نام كشيد تا كه بسال 
در جنگ احمد آباد جان داد، پسرانش شيرافگن و امان اهللا نيز )  هـ۹۸۰(

مناصب عمدۀ داشتند، زاهد خان كوكه هم از منصبداران دو هزارى 
  .(۳۰)مرد)  هـ۱۰۵۵(بود، و در سال 

  :سعادت على بدخشى 
  .(۳۱)ميزيست)  هـ۹۵۰(بار اكبر است كه بعد از از امراى هزارى در  

  :سليم خان كاكړ 
زنده بود، و در هند بدربار اكبر منصب هزارى )  هـ۹۵۰(در حدود   
  .(۳۲)داشت

  :شاه محمد خان كالتى 
از مشاهير رجال دورۀ همايون و اكبر است كه با بيرم خان در   

 محمد حكمران قندهار بود و در وقتكيه همايون بر هند مى تاخت شاه
قندهار بود و طوريكه در شرح حال اكبر گذشت، در حراست آن قلعه 
بسيار كوشيد و باقواى صفوى مقابله كرد، و سالها حكمران مستقل 

در هند بدربار اكبر رسيد، و )  هـ۹6۵(قندهار شمرده ميشد، و در سال 
بمنصب دو هزارى به حفظ كوت و حكومت آنجا گماشته آمد، و بعد از 

در گذشت )  هـ۹۸۰(ن به ماموريت هاى ديگرى هم رسيد، و بعد از ا
پسرانش عادل خان و قيام خان نيز از صاحب منصبان دورۀ اكبر و 

  .(۳۳)جهانگيرى اند
                                                           

  .۳۷۰ – ۳۷۳، ص ۲مآثراالمراء، ج . ۱6۰، ص ۱ آئين اكبرى، ج (۳۰)
  .۱6۱، ص ۱ آئين اكبرى، ج (۳۱)
  .۱6۱، ص ۱ آئين اكبرى، ج (۳۲)
  .۱6۱، ص ۱آئين اكبرى، ج . ۵۴۵، ص ۲ مآثر االمراء، ج (۳۳)
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  :شاه بيگ خان كابلى 
از مشاهير دربار شهزاده محمد حكيم حكمران كابل بود، و بعد از   

 سه هزارى مقرر شد، فوت ميرزا بدربار اكبر شتافت و در سلك امراى
  .(۳۴)و اين شخص در عصر اكبر مدتى حكمران قندهار بود

  :شجاع خان كابلى 
ولد معصوم خان كابلى است كه در عصر شاه جهان رتبۀ هزارى و   

  .(۳۵)ششصد سوار داشت
  :شمس الدين خان خويشكى 

از طرف )  هـ۱۰۵۷(پسر كالن نظر بهادر خويشكى است كه بسال   
به تيولدارى )  هـ۱۰6۴(نگره فوجدار بود، در سال شاه جهان در كا

جوناگده ترقى كرد و بعد ازان در جنگهاى دكن با شهزاده اورنگزيب 
همراه بود، و كارنامه هاى درخشانى نمود، و درازاى آن بمنصب سه 
هزارى دو هزار سوار ترفيع يافت، و از كومكيان دكن بود كه قلعه 

  .6۳چاكنه را ذاتاً مفتوح ساخت
  :شمس الدين اتكه 

پسر ميريار محمد غزنوى است كه در ابتداء مالزم ميرزا كامران   
بوده، و بعد ازان بدربار همايون در هند رسيد، و در دودمان شاهى راه 

شمس الدين تا دم آخر با همايون رفيق بود، و زوجه اش به . يافت
ح دوبارۀ شهزاده محمداكبر شير داد، و در قندهار باوى بود، بعد از فت

هند شمس الدين بحكومت سركار حصار كه جاگير شهزاده اكبر بود، به 
                                                           

  .تاريخ سند معصومى. ۴۴۰، ص ۲ طبقات اكبرى، ج (۳۴)
  .۳۰۸، ص ۱ پادشاه نامه، ج (۳۵)

  .6۷6، ص ۲ثر االمراء، ج  مآ6۳
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خطاب خان اعظم مقرر گرديد، و بعد ازان يكى از بزرگان دربار اكبر 
بشمار رفت، و به مهمات امور سلطنت و وكالت مى پرداخت تا كه در 

در دربار اكبر از دست ادهم خان كشته گرديد، )  هـ۹6۹(رمضان سال 
 از وى دودمان شمس الدين خان به اتكه خيل مشهور و همه از بعد

  .(۳۷)اعيان سلطنت اكبرى بودند، كه كمتر از چهار هزارى رتبه نداشتند
  :شمشير خان ترين 

نامش حسين خان و در برهانپور در عصر عالمگير ماموريت   
بعد ازان فوجدار جمون گرديد و پس از خدماتيكه در بيجاپور . داشت

خطاب شمشير خان و درجۀ امارت رسيد، و با شهزاده نمود ب
محمداعظم محشور بود، بعد از وفاتش پسران وى محمدعمر و 

  .(۳۸)محمدعثمان در دربار مغول راه داشتند
  :شهباز خان روهيله 

معروف به شيرخان از صاحب منصبان سه هزارى دو هزار سوار   
  .(۳۹)وفات شددر دكن )  هـ۱۰۴۱(دورۀ شاه جهان است كه در سال 

  :شهداد خان خويشكى 
نامش عبدالرحيم است كه بعد از خدمات جنگ تته در عهد   

شهزاده محمداعظم پسر عالمگير به خطاب شهداد خان نائل شد و در 
صفحات جمون ماموريت عسكرى يافت و در عهد محمدشاه حكمران 

و بقول صمصام الدوله قسمى نقش او نشست، و رعب او . هانسى بود
  . دلها جاى كرد كه در سوالف ايام كمتر نشان دهنددر

                                                           
  .۴۲۷، ص ۲طبقات اكبرى، ج . ۵۳۱، ص ۲ مآثر االمراء، ج (۳۷)
  .6۸۴، ص ۲ مآثر االمراء، ج (۳۸)
  .۲۹۸، ص ۱ پادشاه نامه، ج (۳۹)
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بعد از ضبط و ربط آنجا كه مركز شورشيان بود از طرف محمدشاه   
به رتبۀ شش هزارى و اعزازات زياد نايل آمد، و در جنگها نادرشاه 
كشته گرديد، بعد از وى پسرانش در هند داراى تيول و جاگير 

  .(۴۰)بودند
  :شيرخان ترين 

در پشين علم )  هـ۱۰۳۱(اهير قندهار است كه در سال يكى از مش  
رياست ملى افراخت، و شخصى بود كه مهابت ظاهرى و عقل متين و 
ادراك رسا داشت و به رياست موروثى فائز گشته در ان سرزمين علم 
استقالل بر افراشت، و از مترددين عراق و هندوستان زرهاى خاطر 

 ان بشرحيكه در مبحث وقايع خواه بطور راهدارى ميگرفت، بعد از
عصره شاه جهان گذشت، باعلى مردان خان حكمران قندهار در آويخت 
و از انجا به دربار هند رفت و طور نفى البلد بمنصب دو هزارى و تنخواه 
و جاگير زياد در پنجاب مى زيست، چون شيرخان و جاهت ملى داشت و 

ان شاه جهان او را در در اقوام خود داراى نفوذ و اقتدارى بود بنا بر
اكبر آباد نظربند نگهداشت، و اوالد و احفادش نيز در محبس مغول 
بودند، همان بود كه اين رادمرد غيور افغان بجرم وطنخواهى در 
محبس اكبرآباد مريض و مدفون گرديده و در ريعان جوانى از جهان 

  .(۴۱)درگذشت
  :صادق محمد خان هروى 

 وزير قراخان تركمان حكمران پسر محمدباقر هروى است كه  

                                                           
  .۷۱۱، ص ۲ مآثر االمراء، ج (۴۰)
  .6۵۸، ص ۲ مآثر االمرا، ج(۴۱)
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خراسان بود، از انجا بهند رفت و با بيرام خان محشور و در سلك امراى 
دربار مغول درآمد، صادق محمد نشيب و فراز حيات را در هند ديد و 
در اغلب جنگها شركت جست و به دالورى و ادارۀ درست نام بر آورد و 

از طرف اكبر )  هـ۱۰۰۴(در پتنه هند داراى اقطاع بود تا كه در سال 
بمنصب پنجهزارى رسيد و در دهولپور بيست كروهى آگره عمارت و 

از جهان رفت، )  هـ۱۰۰۵(مقبره و قراى زيات ساخت و در همان جا بسال 
پسرانش زاهد خان و دوست محمد و يارمحمد از عهد اكبرى تا عصر 

، كه از انجمله محمدعزيز (۴۲)شاه جهان مناصب عمده داشتند
وكلتاش فرزند وى بخطاب خان اعظم و منصب پنجهزارى مقرر و ك

  .(۴۳)يكى از اعيان و علماى دربار اكبر بود
  :عبدالرحمن ترنابى 

از اعيان كابل و در جملۀ معتمدان دربار شاه جهان بود كه در   
  .(۴۴)حوادث كابل دستى داشت و همواره مدار امور مهمۀ اينوال بود

  :عبدالرحمن روهيله 
امراى هزارى دربار شاه جهان و از مشاهير افغان است در از   

  .(۴۵)هند
  :عبدالرؤف مياڼه 

ولد عبدالحكيم بهلول خان قوم مياڼه افغان است اين شخص در   
عهد شاه جهان در بيجاپور سردار و مختار كل بوده و بعد ازو 

                                                           
  .۷۲۴، ص ۲ مآثراالمراء، ج (۴۲)
  .۴۲۸، ص ۲ طبقات اكبرى، ج (۴۳)
  .۴۰۹، ص ۱ پادشاه نامه، ج (۴۴)
  .۳۰۸، ص ۱ پادشاه نامه، ج (۴۵)
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بفتح بيجاپور موفق آمد و )  هـ۱۰۹۷(عبدالروف پسرش در سال 
از )  هـ۱۱۱6(ارى و خطاب دلير خان رسيد، و در سال بمنصب شش هز

طرف اورنگزيب بمنصب هفت هزارى نائل و بعد از فوت اورنگزيب در 
بنكاپور بيجاپور فوجدارى و جاگير داشت و تا اواخيريكه انگليس ها 
بر هند تسلط مى جستند، احفادش دران حدود امارت و سمت رياست 

  .6۴داشتند
  :عثمان روهيله 

شاهير افغانان هند و عم بهادر خان روهيله است، كه در عصر از م  
  .(۴۷)شاه جهان منصب هزارى هفتصد سوار داشت

  :عالول ترين 
ولد ابابكر ترين و اصالً از وادى پشين قندهار است، كه در عصر   

  .(۴۸)رتبه هزارى داشت)  هـ۱۰۴۲(شاه جهان 
  :على قلى اندرابى 

منصب هزارى ماموريت هاى از امراى دربار اكبر است كه ب  
  .(۴۹)نظامى داشت

  :فتو افغان 
اوالً يكى از صاحب منصبان دربار سليم شاه سورى بود، كه بعد   

ازان بدربار اكبر بمنصب دو هزارى رسيد و از مشاهير جنگى آن عصر 

                                                           
  .۵۴ – ۵۵، ص ۲ مآثر االمراء، ج 6۴

  .۳۰۸، ص ۱ پادشاه نامه، ج (۴۷)
  .۴۷6، ص ۱ پادشاه نامه، ج (۴۸)
  .۱6۱، ص ۱ آئين اكبرى، ج (۴۹)
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  .(۵۰)است
  :كاكړ خان چشتى 

از رجال حربى دربار اكبر و در سلك امراى دو هزارى داخل   
  .(۵۱)بود

  :مبارز خان افغان 
از دربار شاه جهان بمنصب سه هزارى مقرر و )  هـ۱۰۳۷(در سال   

درين سال با سعيد خان در كابل بوده و در جنگهاى صفحات شمال 
ميوات به وى طور تيول داده شد، )  هـ۱۰۴۱(شركت جست، و در حدود 

در سلك مامورين نظامى در جنگهاى دولت آباد )  هـ۱۰۴۲(و در سال 
  .(۵۲)كن شموليت ورزيدد

  :مبارك خان نيازى 
پسر مظفر خان ولد محمد خان قوم نيازى است كه در حد اثت سن   

به )  هـ۱۰۳۹(در سلك مالزمين جهانگير داخل و در عصر شاه جهان 
 ۱۰۴۱(منصب هزارى و هفت هزارى و هفتصد سوار نائل آمد، در سال 

 و دو هزار سوال در مقابل خدمات شايسته به منصب دو هزارى) هـ
مرتقى گشت، و مدتى در كومكيان صوبۀ كابل داخل بود، و بسال 

به تهانه دارى و تيولدارى كوهسار سرحد افغانستان )  هـ۱۰6۴(
  .(۵۳)گماشته شد، وى در هند قصبۀ آشتى را تعمير كرد) بنگښ(
  

                                                           
  .۴۴۰، ص ۲ طبقات اكبرى، ج (۵۰)
  .۱6۱، ص ۱ آئين اكبرى، ج (۵۱)
  .۵۲۱، ص ۱ه نامه، ج  پادشا(۵۲)
  .۳۹۹ – ۳۰۷ – ۲۹۸، ص ۱پادشاه نامه، ج . ۵۱۳، ص ۳ مآثر االمراء، ج (۵۳)
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  :متهور خان خويشكى 
نامش رحمت خان و قومش حسين زى خويشكى است، كه با   
اده عالمگير محشور بوده، و در جنگهاى زياد مردانگى نشان داد، شهز

و بخطاب جان باز خان مخاطب شد و مراتب مختلفى را ديده و در بسى 
از حصص هند ماموريت هاى نظامى داشت، و بعد از فوت عالمگير كه 
پسرانش بسر و روى يكديگر ميزدند به متهور خان مخاطب شد و در 

سالگى از جهان رفت ، به علم و ) 6۰(بعمر )  هـ۱۱۵6(غره ربيع الثانى 
  .(۵۴)صنعت شوق غريبى داشت و شخص نويسنده و عالمى بود

  :نظر بهادر خويشكى
از صاحب منصبان مشهور عصر شاه جهان است كه در قسور   

بمنصب هزار و پانصدى )  هـ۱۰۳۷(پنجاب نشو و نما يافت و در رجب 
 هاى خارق العاده نشان داد و در رسيد و در ميدانهاى متعدد دالورى

برتبۀ سه هزارى ارتقاء يافت، وى در قشون كشى هاى )  هـ۱۰۵6(سال 
 ۱۰6۰(شاه جهان به بلخ و بدخشان و قندهار شركت داشت، و در سال 

رتبه اش به چهار هزارى ترقى كرد و شخص متدين و منصفى بود، ) هـ
  .(۵۵)در الهور از جهان گذشت)  هـ۱۰6۲(كه بسال 

  :نصيب خان شيرانى 
بعد از جلوس شاه جهان به خلعت و منصب هزارى و هفتصد سوار   

  .6۵نائل آمد و از رجال حربى آن دوره است
  

                                                           
  .۷۹۲ – ۷۸۰، ص ۳ مآثر االمراء، ج (۵۴)
  .۸۲۰، ص ۳، مآثر االمراء، ج ۱ عمل صالح، ج (۵۵)

  .۱۱۹، ص ۱ پادشاه نامه، ج 6۵
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  استدراك
  

 عايدات مالى واليات ۱۹۹در مبحث تشكيالت بعد از صفحه   
شرقى افغانستان يعنى قندهار و غزنه و كابل و بنګښ را از روى مأخذ 

  . ابر شرح داده ايمهندى دوره آل ب
اما آنچه درين عصر از واليات غربى افغانستان موقتاً به سلطۀ   

اجنبى صفويان پارش تعلق داشتند، شرح ماليات  آن در كتاب تذكرة 
  .وارد است)  هـ۱۱۳۷تأليف حدود (الملوك 

اين كتاب بسيار مفيد و جامع كه داراى احصائيه هاى رسمى و   
مؤلف انى در اصفهان است، از طرف تشكيالت دورۀ هوتكيان افغ

نامعلومى بحضور اعليحضرت شاه اشرف هوتك تقديم شده، كه 
نويسنده آن بر اسناد رسمى دفاتر سلطنتى هوتكى در اصفهان در 
دسترس داشت، و تمام احصائيه هاى مداخل و عوايد سلطنت هوتكى 
، و اواخر دورۀ صفوى را به تفصيل در تحت تشكيالت ادارى هر واليت

  . درين كتاب ضبط كرده است
اين كتاب مفيد و نفيس را استاد مينارسكى از روى يك نسخۀ   

 در سلسلۀ ۱۹۴۳ كتب شرقى موزۀ بريتانيا در سال ۹۴۹6خطى نمبر 
نشرات ګيب ميموريل بطبع عكسى با ترجمه و تعليقات و تفسير بسيار 

رباره مفيد و جامع از لندن نشر كرده است، كه اينك ملعومات ذيل د



﴾368﴿ 

  :تكميل موضوع متن اين كتاب از آن اقتباس ميشود
  

  :واليت هرات
  :در تحت اداره بيګلربيګى، مداخل آن  
  . نفر مالزم۲6۷۲ دينار و 6۰۳۴ تومان و ۱۵۲۷۷  

  :حكومت هاى مربوطۀ هرات
  . نفر مالزم۹۷ دينار و ۵۵۳۱ تومان و ۳۲6۷:حاكم مامروچاق  
  . نفر مالزم6۰۳ و  دينار6۸۷۳ تومان و ۴۷۸۹: حاكم فراه  
  . نفر مالزم۲۷۱ دينار و ۲6۲۴ تومان و ۱۴۳۴: حاكم خواف  
  . نفر مالزم۵۰۰ دينار و ۲۲ تومان و ۱6۸۰: حاكم جام  
. نفر مالزم۱۰۰ دينار و ۳۴66 تومان و ۸۸۳: حاكم باالمرغاب  
  . نفر مالزم۱۵۰ دينار و ۴6۷۳ تومان و ۹۵۸: حاكم پنجده  
  . نفر مالزم۳۰ دينار و 6۱۵۱ توامن و ۱۰۹: حاكم بادغيس  
  . نفر مالزم۱۹۹ دينار و ۳۷۳۷ تومان و ۴۴۲: حاكم  كرج  
  . نفر مالزم۵۰۰ دينار و ۷۰۹۱ تومان، و ۴۵۰: حاكم اورمى  
  . نفر مالزم۳۰ دينار و ۱6۰۰ تومان و ۱۰۲: حاكم غور  
  . نفر مالزم۳۰۰ دينار و ۳۱۰۰ تومان و ۱۲۹۰: حاكم تون  
  ) نسخۀ عكسى۱۱۴ – ۱۱۳از ورق (          
حكومتى مربوطۀ آن ) ۱۱(باين تفصيل واليت هرات مشتمل بر   

  .بوده و ماليات نقدى و مالزمان انسانى آن ضبط شده است
اما در تفسير و تعليق مينارسكى عوايد مالى تمام واليات شمال   

  .شرقى دولت صوفى و هوتكى كه مصادف باعصر آل بابر هند شد
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لف كتاب تذكرة الملوك تلخيص باين تفصيل از موارد مخت  
  :ګرديده است

   مالزم۵۴6۲     تومان۳۰، ۸۸۹     دينار۱۱۰۰   :هرات  
   مالزم۵۴۴۰      تومان۱۰6،۲۵      دينار۲۱۸   :مشهد  
   مالزم۱۷۸۵      تومان۳،۸۹۲    دينار۹۲۲6   :قندهار  
   مالزم۲۳۵۲      تومان۷،۱۹۳    دينار6۱۴۰     :مرو  
   مالزم۱۰۰۰     ان توم۱،۳۹۱    دينار۴۹۸۰   :سيستان  

   مالزم۱6۰۳۹                تومان6۸۳۷۱    دينار۲۱66۴         :جمع كل
در مقالۀ ارزش ) ۴ – ۲ شماره ۲سال (قراريكه در مجلۀ آينده   

تومان و دينار توضيح شده، ارزش هر تومان ده هزار دينار بوده، و چون 
 را مؤلف كتاب تذكرة الملوك هر مسكوك يك مثال نقره ئى آنوقت

بنا بر آن سرجمع عوايد )  ب۳۸ورق (مساوى ده دينار شمرده است 
مالى واليت خراسان را از قرار ضبط فوق مينارسكى بحساب كنونى 

  :تخميناً چنين تسعير بايد كرد
تومان كه هر تومان ده هزار دينار ګردد، جمله ) 6۸۳۷۱(  

ل دينار است كه بحساب هر ده دينار مساوى يك مثا) 6۸۳۷۱۰۰۰۰(
مثال نقره مى شود و اګر قيمت هر مثقال نقر را ) 6۸۳۷۱۰۰۰(نقره 

افغانى بشماريم، پس سرجمع تمام عوايد مالى خراسان در ) ۵(اكنون 
حدود سه صد و چهل مليون افغانى مى شود كه عالوه ازين در حدود 
شانزده  هزار نفر مالزم انسانى را هم ازين سرزمين بطور ماليه ګرفته 

      .اند
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  مأخذ و مدارك

  
  :)۱(كتابهائيكه در تحرير اين كتاب از آن استفاده شده  
 هـ، طبع ۱۱6۵پادشاه نامه مال عبدالحميد الهورى متوفى  .1

 . ع۱۸6۷كلكته 

 محمدصالح كنبو –عمل صالح موسوم به شاه جهان نامه  .2
 هـ، دو جلد، طبع ۱۰۸۰ تا ۱۰۷۰الهورى تأليف در حوالى 

 . ع۱۹۲۷كلكته 

تأليف دوالفوز، ايم، اې اكسفورد طبع تهران، تاريخ هند  .3
 . ش۱۳۱6

بابر مؤسس امپراطورى هند، از فرنارد ګرو ناد فرانسوى،  .4
 .ترجمۀ جناب كهزاد

 ۱۸۸۵اقبالنامۀ جهانګيرى از معتمد خان بخشى، طبع كلكته  .5
 .ع

 . ع۱۸۸6اكبرنامه، سه جلد از ابوالفضل عالمى، طبع كلكته  .6
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