
  

  بخش یکصدو نزدھم

  مپنجبحث 

 دولت درانی ھا  عصر احمد شاه  ابدالی
  

  

ھ  خراسان و یک نوبت بھ  بخارا   تاختھ  و ھر ردوی مکمل ھفت مرتبھ بھ ھند و دو دفعھ بااحمد شاه  در زمان سلطنت خود با
( کشوری کھ امروز بنام افغانستان یاد میگردد)را یک مملکت خراسان  شرقی مراجعت نموده و در زمان او دفعھ مظفر و منصور 

ولی  سیطره او نیز مانند  سایر فاتحان مشرق،دست خوش ھرج و مرج  ]1[وسیع  و مستقل و با عرض وطول تشکیل داد.
  دید.خانوادگی گر

  

  

  قبل از  احمد شاه 2شرقی) خراسان(اوضاع سیاسی افغانستان=.119-5-1
) مساعد خراسان شرقیمستقل در منطقھ (مقارن ظھور احمد شاه ابدالی، شرایط داخلی و اوضاع ھمجوار  نیز برای تشکیل یک دولت 
سالھای درازی بعد از انقراض دولت  ، دربود . در داخل  کشور طبقھ  دھقان و مالدار یعنی اکثریت ملت با طبقھ  شھری و پیشھ ور 

ھ کتیموری، در زیر اداره  ملوک الطوایف و  جنگ  ھای ذت البینی بین  خوانین ، اربابان و بیک  ھا بخاطردستیابی بھ  زمین و زر 
ر بود  کھ لشک دند کھ رنج بیحد آن باالی شانھ  ھای مردمان بیداد میکرد ، این درحالیرزیوستخوانشکنی ند،دبوبا ھمدگر در مصاف 

ن  و خانمان بر انداز ، عوارض و ککشی ھای ملوک الطوایف و قدرت  ھای خارجی فرا منطقوی ، بھ عالوه مالیات  ھای کمرش
و گمرکات گوناگون ، کوفتھ شده بودند  کھ در انتظار یک صبح روشن  یعنی )کنند لشکرفراھمبرایخواربارکھ, زادوتوشھ(سیورسات

زی و  امنیت بودند.در غرب و شرق و جنوب کشور نیز سالھا مردم بر ضد استیالی خارجی و برای حصول مرکیک دولت مقتدر 
آزادی ملی مبارزه  کرده و اینک  برای حفظ و تقویھ  یک دولت ملی در برابر  خارجی ھا آماده   و حاضر بودند، قسمت مرکزی 

فئودالی و مطلق العنانی  ملوک طوایف سائیده  میشد و فئودالھای مقتدر   تحت نظام مردم،کشور  ھزارجات   ، بیشتر از ھر جای دیگر 
بھ این معنی کسی کھ  در زمین خدا زراعت میکند و «این منطقھ  نسبت  بھ دھقان و مالدار  و رعیت  دارای اختیارات نا محدود بودند.

کھ محصول  خود پرورانده   شخم و شیار میکند چھ میشود   آب از رود خانھ و باران  یا باران آنرا سیراب میکندو با گاو  واسبی کھ
علق ، تدوری نشستھ ۀ در نقط ھیچ کاری نکرده و گاھی  و سرما و گرما بیک  شخص دیگری کھ او در زیر آفتاب  سوزان رنج سالیان
حت  تضیق و ضرورت و شاید ھم  ت زمین  مال  رعایادھقانان و  بزرگران بوده و در چنین بنظر میرسد  کھ در ابتدا ]3[» می گیرد .

  (داستاننھا گرفتھ شده و خود آنھا بھ مزدوران  آنھا  تبدیل شده اند.ھا و جبر و گرسنگی از دست  آخشک سالی  ھای دوامدار و یا جنگ
د از صر می گرفتنکھ از حکومت  م   ندمگ  سھم وایت قرآن ، زمین را در برابریوسف پیامبر و خشکسالی  ھای ھفت سال متواتر بھ ر

و بعد از در قبل از احمد شاه درانی و دھقان )ارباب  و بھ  حکومت مصر تعلق گرفت .(محمد علی جمال زاده ، زمیندھقان گرفتھ شد 
یدند و در نظام  مالک رعیتی  وسیع  ترین قشر نظام ارباب رعیتی  معمول بود کھ این  زارعان بنام زارعان نسق یاد  میگرد ،او نیز

اجتماعی روستایی در نظام ملوک الطوایفی را نشان میداد. نسق در لغت بمعنی  رسم ، روش ، نظم و ترتیب ، یعنی نظم و ترتیبی کھ 
و قوانین  شفاھی محلی کھ بت استفاده  از زمین بنا بر عرف بر اساس آن دھقانان  در روستا ھا بھ کشت وزرع  اشتغال داشت و از با

داشتن  یک یا  ، سھمی از  محصول را بمالک می پرداخت  کھ این امر بر حسب در اختیاراز یک محل بمحل دیگر  نیز تفاوت داشت 

                                                             
  14ی ، صحبیب هللا خان  سردار ،ھمان مأخذ قبل 1 
ً و در قلمرویکھ احمد شاه چون ھنوز  2  ً وجود نداشت منبعد  قلمرو درانی  سلطنت میکرد  افغانستان اسما او را بنام  خراسان شرقی می نامیم   رسما

و بخاطریکھ با خراسان باختری (ایران) تصادف نکند  ، پسوند شرقی )(تاریخ احمد ، پیشین  چرا کھ احمد شاه خود را خدیو خراسان نامیده  است
  مولف)(.اییکھ در متن بنام خراسان شرقی بر می خوریم مقصد از قلمرو  احمد شاه درانی میباشدفلھذا ھر ج ؛را بھ  آن عالوه  میکنیم 

  15تا 13، صص 1341ان  خیابان گویتھ ، تھران دھقان ،سازمان کتابھای جیبی، تھرجمال زاده  محمد  علی ، زمین ارباب و   3 



 یگانھ زراعتی قسمیکھ در باال نیز ذکر کردیم  متفاوت بوده است .این  قسم زارعان ھنوز ھم در جامعھ دھقانجل پنچند عامل از عوام
راساس مزارعھ و پرداخت قسمتى از یا ھمسایھ ،بزارعان صاحب نسق  وطن ما وجود دارند  کھ بھ  آنھا ھمسایھ  نیز اطالق میگردد.

کردند. تقسیم محصول براساس عوامل پنجگانھ عنوان بھره مالکان و یا پرداخت اجاره مقطوع در زمین ارباب زراعت مىمحصول بھ
، و از این لحاظ زارعان صاحب نسق در برخى مناطق بھ دو گروه متمایز از ذر و نیروى کار انسانى بودزمین، آب، گاو، بزراعى ـ 

  .و رعیت یا صاحبان قلبھ گاوبندشدند: ھم تقسیم مى

 .کردندمى فراھم زراعى امور در را بذر و گاو و انسانى کار نیروى عامل سھ زراعى پنجگانھ عوامل از کھ بودند کسانى گاوبندھا
 اطقمن از برخى در. داشتند قرار ترىپائین سطح در اجتماعى پایگاه لحاظ از و کردندمى تأمین را انسانى کار نیروى فقط ھارعیت

ً  خود و دادندمى قرار زراعى نسق صاحب زارعان اختیار در را بذر و گاو گاوبندھا، روستائى  و نداشتند نقشى زراعى فعالیت در عمال
و  گاو صاحب خود) ده مرفھ دھقانان( زراعى نسق صاحب زارعان از برخى این وجود با. بردندمى سھم خود بذر و گاو بابت از تنھا

 زا گروه این براى. آوردندمى دستبھ را محصول از بیشترى سھم نتیجھ در و کردندمى استفاده زراعى کار در آن از کھ بودندقلبھ 
 رارق بیگار براساس زمین از بردارىبھره کھ روستاھائى در. رفتمى کاربھنان  صاحب قلبھ "یا "دھقا' زارع گاوبند' اصطالح دھقانان
 کار یا ارىبیگ بودند، معاف اجبار این ازیا  صاحبان قلبھ  گاوبندھا ولى کنند بیگارى زمینھای اربابی  در بودند مجبور ھارعیت داشت،
ا قشونکشی  بیگانگان در جریان بود کمر دھقان را می شکست و مجبور بودند سالھایی کھ در منطقھ جنگ و نا آرامی ی در اجبارى

ھفتھ ھا و ماھھا  کار اجباری بدون  مزد را حتی زیر ضربات شالق مالکین بزرک و یا سردمدارانی کھ اداره محلی بدست شان آفتاده 
نجا شنیده نمیشد این قوانین و سنت  ر آو شریعت ددر ھزارجات و مناطق مرکزی و دور دست  کھ ھرگز ندای قانون .بود انجام دھند

ھای عرفی و شفاھی نیز وجود نداشت و ھر خان و ملک بھ اندازه رشد زشت خویی ویا نرم خویی خود با  کشاورزان  رفتار میکردند 
.  

اینطرف  زیر ضربات  کھ از ھجوم چنگیز خان بھ  –بیشتر از یک ملیون نفوس زحمت  کش و کار کن  ھزاره :«بھ روایت  تاریخ  
و میر و بیک  و روحانی جان  میکندند ر  ارباب انگشت شما اعاشھ  و تفریح عدۀبرای  –خارجی  و داخلی واقع شده  شده بودند 

.فیودالھای مسلط این منطقھ ، با اطاعت و تادیھ مالیات بھ دولت  ھای مرکزی، برای حفظ قدرت  منطقوی خود  تا اواخر قرن  نزدھم 
قابل تسلط مستقیم دولت مقاومت  سرسختی نشان دادند و ھم مردم خود را از سیر  متوازی با انکشاف بطی  سایر حصص  کشور در م

م  قرن بیستاین  توقف و انجماد را تا اواخر . بعد  ھا عوامل  دیگر اقتصادی و فقر و فشار سیاسی دولت مرکزی ، عمرباز داشتند 
چنگیز خان را در خود فرو برده و باوجود افغانستان بودند  کھ قوت  بشری  ین مردم سرسخت و کاریبدرازا کشانید . در حالیکھ ھم

  جذب خون مغول ، دیگر از مغول خالص و زبان مغولی  در مرکز افغانستان اثری نگذاشتند.

  ]4[ی ) سخت فشره  میشدند.ھمچنین بھ درجھ دوم مردم  والیات شمال افغانستان،نیز در مضیقھ  نظام فیودالی (و قبیلھ برتر

  

  ھا   مقارن سلطنت احمد شاه درانییھ وضعیت ھمسا.119-5-2
ایران بعد از مرگ نادر شاه افشار ، در گرداب  ھرج و مرج داخلی و ملوک الطوایفی فرو رفتھ ، دیگر قادر بھ تجاوز در ممالک  

نحطاط نھاده و اشراف فیودال  در مناطق مختلف  کشور ، حتی پایتخت ھمسایھ نبود . در بخارا و ماوراء النھر نیز دولت جنیدی روبھ ا
بخارا مستقل شده بودند. . . شش سال از جلوس احمد شاه نگذشتھ بود  کھ  محمد رحیم خان مدعی در جای عبدهللا خان ثانی  جنیدی 

  د را اعاده  کند .نشست و پنج سال بعد  عبدالعزیز آخرین پادشاه  جنیدی توانست کھ پادشاھی  سلسلھ خو

اوضاع سیاسی خوارزم بد تر از  ماوراءالنھر ، بازیچھ  اغراض  اشراف بود و تا قبل از ظھور احمد شاه درانی ، خان ھا  پی یک 
بقسمیکھ در مدت کمتر از چھل سال ده  پادشاه در خوارزم  کشتھ و یا تبدیل شده بود ند . لھذافرصت حملھ بھ دیگر می آمدندو میرفتند 
  کشور دیگر را نداشتند.

نھانی و خطرناک دیگر وجود داشت کھ مثل اختاپو (ھشت پا)از ماورای بحار غوطھ زده و در  در عمق این اوضاع یک قوۀ در ھند
ص و خشونت  مجھز بود ،بھ آشنا  کھ با اسلحھ  علم و فن و تخنیک عالی تری و ھم با حر حل  ھند سر کشیده بود .این قوت ناسوا

ًدر عروق و شرشکل  تد اگرانی بیشتر نمی دنھا را سوسیر میکرد ، در حالیکھ ھندی ھا آ نیاین ھند پھناور و غریجی اما عمیقا
    ]5[پنداشتند.این ھمان  استعمار گران  غربی بود ند کھ تجزیھ  و تقسیم و نفاق  تمام قوتھای ملی ھند را با ثروت آن میخواستند.
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  ط حمالت احمد شاهوضعیت ھند در ارتبا.119-5-3
قبل از احمد  بنام افغانستان یاد  میشود  قبل از زمامداری احمد شاه درانی  در قلمرو او کھ اکنون  حصھ کوچکی از آن  باقی مانده  و
علی  ھابل توسط بابر شاه اداره  میشد کشاه درانی در مدت  دوصد و پنجاه سال مورد تاخت و تاز و ھجوم بیگانگان بود آخرین  دفعھ ک

بھ  )و(قندھار رغم  توجھات و کوششھای بابر بخاطر توامیت بخشیدن رقبھ  اش از بدخشان و آمو دریا تا بلخ و میمنھ ، و اطراف کابل 
دانھ ھند نند و او در این  جنگ پیروز می راه خود را بجانب ھند باز کنتیجھ  نرسید کھ باالخره تصمیم  گرفت  تا با سقوط  خاندان  لود

پایتخت  خود قرار داد و  چندین مراتبھ  نیز پوز پرتگالیھا را کھ  در  خلیج بنگال بخاطر استیالی ھند قوای تح کرد و دھلی را را ف
 ھ فرندان او قادر گردیدندوپا را شکست داد. ولی نھ او  و ننظامی پیاده  نموده بودند بخاک مالید و بزرگترین قدرت نظامی دریایی ار

بکشاید و فرزندان بابر چندین مراتبھ در صحاری بین  زمین داورو غزنی =افغانستان یاد میگرددشرقی بنام خراسان تا خطھ ای را کھ
از بی توشھ گی میدانھای جنگ را  رھا نموده واپس بھ ھند عقب کشیدند . در چنین  حال و ھوایی گوشھ  ھای  غربی کشور مورد 

د وحدت بین اقوام قندھاری و ایجاش  ھای حاجی میرویس خان غلجایی خدمات و خیزھجوم شاھان صفوی بھ شمول قندھار بود کھ البتھ  
ً در جلد نھم این اثر بھ تفصیل  آورده شده . ھمچنان است فتوحات  وقلعھ کشایی نقطھ ع طف روشنی در تاریخ کشور ما میباشد کھ قبال

ً کابل مواجھھای نادر افشار کھ بعزم  تسخیر ھندوستان بر آمده بود  با مقاومت  م شد.در شمال کشور  خاندان   ردمان غزنی ، مخصوصا
سیستم  ھای  تیول و ملوک الطوایفی معمول  ی،مرکز مناطقو ماورای آن ھجوم می آورند و درھای  جنیدی بخارا ھرازگاھی بھ بلخ 

از ھ و بھ  عوض اینکر قندھار پادشاه شد . او ھوایی احمد شاه ابدالی دچنین حال . درکھ باالی بدنھ دھقان خیلی سنگینی ایجاد میکردبود
 «شد . البتھ ، ماورای آمو و خراسان گرانھ جلو  گیری کند خود  جلو دار جنگ درسرزمین ھندوستان تعرضات و جنگھای اشغال

نجیب خان ھادر ھند و در والیات ھند بود .در دربار  دھلی مثل  نجیب الدولھ افغان ( و نظامی   افغانموجودیت نفوذ سیاسی 
ان و ابدالی  افغان (سعدهللا خو بنگش  یوسفزایی)افسر مقتدری ، و در والیت "کترا"و "فرخ آباد" و "ملتان" سلسلھ حکمران "روھیلھ"

روھیلھ ، احمد خان بنگش و زائد خان ابدالی )با قوای زیادی قرار داشتند  . تمام این اوضاع  احمد شاه را از طرف ھندوستان  مطمئن  
اخت ، تا در تأسیس وتحکیم دولت سرتاسر ی افغانستان، زمینھ مساعد بدست  میداد. این است کھ احمد شاه  در اندک مدتی بھ آسانی میس

 » ، (دولت  احمد شاھی درانی را وحدت سیاسی بخشد.تا رود بار سند  خراسان و سیستان توانست از جیحون تا عمان  و از والیات 
]6[  
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