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  بانکداران ھندی در دولت درانیھا -مناسبات در سیستم اداری احمد شاه درانی -سلطۀ احمد شاه بھ روایت  میلسن

  

  بھ روایت میلسن: سلطھ احمد شاه .119-6-5

) سلطۀ خویش را  باالی کابل ، پشاور و سپس  ھرات  توسعھ بخشید .بدین ترتیب  در 1748ھش./(1126در آغاز سال  
ا سرزمینھای قبایل افغان  شامل گشت  کھ ھر کدام از قبایل  مذکور  در مراحل خاص قلمرو سلطنت  احمد شاه  نھ تنھ
جا نو روند رشد فیودالیزم  قرارداشت ، حتی آن اراضی شامل گردید  کھ صد ھا سال  در آ متالشی شدن  نظام کمون اولیھ 

نی ھا را نشان میدھد کھ ھنوز ھم بقایای  ھمین مسألھ  است کھ خصلت  دوگانگی  دولت  درا مناسبات فیودالی  مسلط بود و
مناسبات نظام کھن  قبیلھ ای را در خود حفظ نمودند .(مثال بر جستھ آن  را میتوان در میان  جنبش طالبان کھ نھ سال در 

ان  گقلمرو افغانستان بحیث امارت اسالمی طالبان مستقر بودند را بحساب آورد  کھ  ھنوز ھم این قشر بھ کمک ایادی بیگان
میکوشند ، بار دیگر ، نظام  کھن قبیلھ وی  را با رویکرد  ھای دروغین از اسالم  با براه انداختن حمالت دھشت گرانھ و 

  سازند.)در افغانستان مسلط خود را ھای میدانی ، جنگ  

قبایل افغان  و مبدل  با ظھور دولت فیودالی افغانھا ، احمد شاه  با دو مشکل رو برو بود : از یکطرف  وضع درھم برھمی
و ایجاد خدمات مشترک ملی ، از جانب دیگر  استحکام بخشیدن  قدرت خود بر مبنای  آن  ساختن  آنھا  بھ یک ملت واحد 

.]1[  

درانیھا ، نسبت بھ  دولت سلف خود  یعنی غلجایی  ھا  استحکامات احتیاطی و اضافی بیشتری  از  کھ دولت قابل ذکر است 
   زمانی  نھفتھ بود. اوتھا  در تحول  و تغییر  شرایط و اوضاع ِ ن تفخود داشت  و ای

غیره قبایل موفق    گشت تا یوسف زایی  ھا ، محمد زایی  ھا ی ھشتنگر  از مھمند  تا وادی  سیان  و احمد شاه درانی  
ادی   موفق نشد تا در روی یک ھدف ملی جمع  کند کاری کھ  حاجی میرویس خان  علی رغم   داشتن خیال  آز افغان را

  ) 188زمینھ  تشکیل یک حکومت  مستقل ملی پیروز گردد.(محتاط؛رک.قاضی  عطا ، اثر ، ص

رشد ،دولت نو تأسیس احمد شاه درانی  در قندھار  مھد قدرت  قبایل افغان کھ سابقھ حکمرانی در ھرات و  فراه را نیز داشتند
ھای  نظام قبیلھ وی  را بھ نفع  خود  تحول داده  و بکار اندازد. در نا ساختماو عرض اندام کرد، این دولت قادر گردید  ت

ینھ را این بر تری دیر:«تصادی  حاکم بود تاجک نشین  مناسبات  پیشرفتھ اق  در منطقھنواحی زیر سیطره احمد شاه درانی 
ی تیمورکھ در بخارا ھم بابقایای تغا جانبی ر فشار و تعرض قرار داده بود و ازکھ ھم نظام پادشاھی احمد شاه  آنرا زی

ً در گیریھایی ا حاکمیت  نسبی داشتند  ً فوقتا بر تری «یجاد میکردندو از جانبی سرزمین بلخ با پیشینھ با بلخ و توابع  آن  وقتا
مطلقھ احمد شاه افغان  درانی کھ خود را  سایھ خدا  تخانات کھ دیگر نمیتوانست با حکوم با سیستم اش میخواست   »دیرینھ

ممکن و مقدور نبود.   ارزهاین مب صورت حفظ نماید کھ بھ  ھیچمقابلھ  خویش رادست و پنجھ  نرم کرده  و،میدانست  نیز 
سالھا پس از پادشاھی احمد شاه و پسرش تیمور شاه حتی در زمان شاھان  را  مبارزه و دفاع برای بلخ ، خلاینھم  بباوجود 

سیھ تزاری و ھند بریتانوی شده و نام بھ بازی بزرگ بین  رومنجر کھ  در اخیر ادامھ داد، نیز  از تیره بارکزایی افغان 
ان و میمنھ  ، جوزجخی بلد کھ ایالت  ھاافغانی مبدل ساختھ شبلخ را  نشان میداد بھ ترکستان کھ بر تری  تاریخی آنرا دیرینھ 

ھ کوھھای پارپامیزاد از جانب اقوام حاکم افغان بھ لسخر تیر بند ترکستان شروع و تا سلاز آ را احتوا میکرد کھو مرغاب 
                                                             

  .246)، ص1879؛ رک مالسین  ، تاریخ افغانستان ، چاپ لندن (422-421ن ، صصمحتاط عبدالحمید ، تاریخ تحلیلی افغانستان، پیشی  1 



ھمچنان  ]2[  ».ع  مباحثی را دنبال خواھیم کرددفاموضوع   بر تری دیرینھ بلخ برای  بھ نده گردید کھ در مباحث آیاین نام یاد 
دولتی اوضاع و مناطق را زیر اداره  و   شکنجھ و سرکوبدولت درانی کھ یک دولت فیودالی منطقھ بود بھ  وسیلھ ماشین  

  ود.کنترول خود قرار داد کھ دارای تاسیسات منظم  ارتش ، داروغھ ، ادارات اخذ مالیات و عوارض گمرکی و زندانھا ب

احمد شاه در مبادی  سلطنتش  توانست  «قاضی  عطا اذعان میدارد:طبق معلوماتی کھ محمد امید  سیاح ارایھ  میکند:
چندین ھزار خانوار در افغانستان اقامت داشتند.معھذا نیرو  ھای  قزلباش از  ا  بھ طرفداری  خود جلب کند کھ قزلباشھا ر

چرا کھ تجربھ ثابت  کرده ) 182قاضی  عطا ،ص.» (درانی  را  تشکیل داده بود  نھمان آوان  بخشی  از گارد  شا ھا
بود کھ در سرزمین ھای مشرق ھمواره خاندانھای بزرگ سلطنتی از طرف تیره  ھای خودی نابود گردیده اند.مثال برجستھ  

و بدستان محافظین خاصش  زاده اش وطئھ  از طرف برادر نادرشاه افشاربود کھ در یک ت، قتل این ترور  ھای خانوادگی 
ر دد.از ھمین سبب گارد محافظین  احمد شاه درانی را  قزلباشان وطایفھ بیات  تشکیل داده بود کھ احمد شاه آنھا را کشتھ ش

  داخل منظومھ محافظین سلطنتی خود گماشتھ بود. 

  

  مناسبات در سیستم اداری احمد شاه درانی: .119-5-9

)مناسبات 2مناسبات شاه با خوانین  و رؤسای   قبایل افغانی  بھ ویژه درانیھا .( )1(گونھ سیستم اداری بود احمد شاه دارای د و 
  .تحت ستم  و دستھ ای از فیودالھا انه  با مردمشا

کی یفاوتھای کلی از ھم داشت .تمام اراضی دولت درانی  بھ ساحات قبایل نشین تقسیم شده بود. ھر ت این دو گونھ  مناسبات 
از این قبایل تا حدودی از استقالل و آزادی داخلی برخوردار  بود و در مقایسھ بھ قبایل  غیر افغانی ، تفوق و برتری خاصی  

کھ منفعت  تمامی قبایل افغان در  آن متصور نمی بود (مجمل  مگرداشتند.احمد شاه  ھرگز بھ معاملھ ای مبادرت نمی  ورزید 
اما این قدرت  در مورد  مردمان  غیر پشتون  محدود بود و از طریق قوماندانا ن  تعین شده   )11بعد نادری ، ص  خالتواری

  اعمال میگردید.

بیروکراسی فیوودالی را از تجارب پیشینیان خود بھ ارث برده بودند.این دستگاه بیروکراتیک  بطور حکومت درانی ھا ،
  با موجودیت نخست وزیریافتھ و پیش برده  میشد . دستگاه  متذکره رکیب عموم از طرف تاجک ھا ، ایرانی  ھا و ھندیھا  ت

اراضی متصرفھ ، ھمان وظایف کھن اداری  یو کار مندان دولتی ، شھر ھا  و مربوطات  آن اداره    میگردید. در روستا ھا
ً بھ شکل  اولی خویش باقی مانده بود .زبان فارسی مثل دوران سلطنت  مغولھا ی ھند و ن ھاد  ھای دولتی ایران و کامال

و اصدار می یافت ونقرزبان رسمی دولت درانی  ھا قرار داشت و (سکھ  ھا و فرمانھای دولتی )بفارسی نوشتھ عثمانی ھا 
 وبلخ وبامیان و تخارستان .رسمی بودن زبان فارسی یک امر قانونی بود ، زیرا اھالی شھر ھا ی کابل ، قندھار  و ھرات 

بھ زبان  دری یافارسی  صحبت مینمودند و در میان ملیت  ھای مختلف در سلطنت  احمد اکثر مردم ھا ،بدخشان و سایر جا 
شرح  مختصری ؛رک. 424صمحتاط ،.() محسوب  میشدLingua francaزبان افھام و تفھیم ( لسان فارسی،شاه درانی 

  )73در باره تاریخ  کشور  ھای شرق میانھ ،ص

عصر سلطنت احمد شاه دھار دگان  شھر  ھای کابل ، ھرات و قنھا یکجا  اکثریت  بزرگ  باشنافغانھا با تاجک  ھا ، ھندو
قشر نیرو مند در سلطنت احمد شاه ،. وشیح  میکردفرمانھای خود را بفارسی (دری ) ت و او خود را تشکیل میداد درانی 

بر ایشان متداول  و شاھان تیموری صفویھا  کھ در زمان سلطنت  ندروحانیون  از امتیازات بزرگ  حقوقی  برخوردار بود
بود.روحانیون تکیھ گاه  عمده  سلطنتی را  تشکیل  و مشی عقیدتی  نظام شاھی را نیرو مند و با اعتبار میساخت . ھر مسألھ 

کار می  آنو قضا ارتباط می گرفت ، افغانھا  از دادگاه  فیودالی و شکل  انکشاف یافتھ  حقوق فیودالی  ایکھ بھ شریعت 
ایر و قوانین فقھ  اسالمی  عملی  میشد، از طریق استفاده  از مناسبت  عشحت گرفتند(چنانچھ  عدالت  را کھ می بایست  ت
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ھای فیودالی آن را مجرا میساختند و بھ آن شکل مذھبی آمیختھ با  پشتونوالی میدادند کھ این رسوم  ھنوز ھم در میان  عشایر 
اص و تقسیمات سھمیھ و اجرای قصدختران  موجود  میباشد  از قبیل بد دادن در روستا ھا  دور از جمعیت شھری افغان 

، چھ در عرف پشتونوالی  بھ زنان میراث داده ھنوز ھم مشکل قانونی و شرعی کشور را  میسازدمیراث در طبقھ  بانوان ،
  )نمیشود 

رو بھ زوال  باستانی روبرو شدند کھ پروسھ  فروپاشی   مان ھا بھ شھر  ھایزمانیکھ نظام  بردگی در اروپا متالشی شد آل
افغانھابھ شھر  ھای انکشاف یافتھ  و پیشرفتھ  تری رو برو ،ولی برعکس  جرمن   و از بین بردن  آنھا را بھ پایان رساندند

یل خراسان  از فرھنگ اص کھ موجودیت این شھر  ھاکھ در آن زمان از اثر پیشرفت  فرھنگ شرقی  در رونق بود شدند 
کھ حتی حمالت ویرانگر مغول نیز  نتوانست  مدنیت و شھر نشینی را در شھر  ھای  خراسان نابود سازد  مایھ   گیرمی بود

باشندگان بومی  شھر  ھای خراسان (ھرات ، بلخ ،تخارستان،کابل و قندھارو...)را بازرگانان و و این بخاطری بود کھ   
ھر  ھای ھرات  و غزنی  تاجک ھاو در شھر جالل آباد، ھندو ھا دریک مرحلۀ متکامل تر پیشھ وران  تشکیل میداد .در ش

مرکز ت ان،راسطح زندگی اجتماعی و فرھنگی قرار داشتند.و در این شھر ھا اصناف مختلف  صنعتگر ، بازرگانان و سودخو
مت داشتند.( محتاط عبدالحمید تاریخ  تحلیلی یافتھ بود و بر عالوۀ جمعیت کثیری از ھندوھا  در ھرات ، کابل  وقندھار  اقا

  ) 255رک. الفنستون، اثر،ص  ؛424صافغانستان، 

گروھھای بازرگانان و  پیشھ وران را تشکیل داده ی عمده کھ تعداد شان از شمار انگشتان بیشتر نبود در شھر ھا تاجکھا 
ً معلوم بود :تقسیم ھمین قسم بود ند،  کار اندازی  سرمایھ ازطریق  سود خوری ، مساعدت  ب شغل بین سایر قبایل مشخصا

ً بھ یھودان محلی کھ قبل از  وتعامالتی  شبھ بانکداری امروزی  ھای مالی ولی بھ شیوه ھای قرن ھژدھم بھ ھندوان و(بعضا
ار ب   انتقال کاالھای بازرگانی از طریق  تشکیل دولت  یھودی اسراییل در اکثر شھر  ھا سکونت داشتند )تعلق داشت ؛

کھ اموال تجارتی  سرزمینھای آسیای مرکزی ، بلخ ، تخارستان ، گیری وراه اندازی اشتران تیز تک در کاروانھای طویل 
  میشد این قبایل کھ در ھیچ قبایل پشتونبھ  فراتر از آن تا خلیج بنگال مربوط کابل و ھرات و غزنھ تا پشاور و دھلی و

ً توسط احمد شاه ابدالی صاحب زمین  ھای ھرات و قندھار و مربوطات آن شھری بجز عده معدودی در شھر  ھای  کھ اخیرا
ھلوی اینکھ با  حال حرکت بودند و در پمقطوع شده بودند ، ما بقی بصورت کوچی  ھای مالدار از یکجا بجای دیگر  در 

و ھشام خود در مسیر چراگاه  خانوار ھا با اشتران تیز تگ مال التجاره را از یکجای بجای دیگر انتقال میدادند در مسیر راه
ً در مس کاال ھای بازرگانی  انتقاالتیھای ھای سرسبز در حرکت بودند ولی کاروان  بل از ق ویژه یر  ھای مشخص ویاکثرا

صورت می گرفت از طریق جاده  ھای کھ امنیت  آن  بصورت نسبی تأمین میگردید تعیین شده  درحالت عبور و مرور 
از  ختیبھ س کاالھای تجاری را با اطمینان و بایگانی مخصوص کھ خاصھ قبایل افغان بود و توسط جوانان مسلحاین قبایل ،

گ حل دیگر لباسھای رنگارنکوچی در حین  کوچ از یک محل بھ مخانوار  ھای و دفاع میشد انجام می پذیرفت .پشتیبانی  آن 
ا حین  حرکت از جایی بجای دیگر می آراستند ، اطفال  ، زنان و و زیبا می پو  شیدند و جوانان کاروان اشتران خود ر 

نین پنداشتھ  میشد  کھ  کاروان سور و عروسی در بر می  نشستند کھ در وقت حرکت  چ سالخورگان باالی  حیوانات بار
  (این موضوع در یک بحث جداگانھ تفصیل داده خواھد شد)حال  حرکت باشد.

   



  یک کاروان کوچی حین کوچ  

» دو ھا قرار داشت تمام امور بانکی در دست  ھن«دھد:الفنستون  در باره تعامالت  پولی در قرن ھژدھم  چنین  تذکر می
  )255(الفنستون ،اثر ، ص

 

 بانکداران ھندی در دولت درانیھا.  119-5-10

عنی  ثروت  ھای سرشار و .یبا شیوه ھای خاص  بانکداری  موقف بخصوصی را داشتند بانکداران ھندی در دولت درانیھا
عظیم پولی  در تصاحب آنھا قرار داشت .در امور اعتباری(کریدت) و تجارت روابط  گسترده ای حتی خارج از  مرز  ھای  

(فارس ، آسیای میانھ ، حلب و ھند) داشتند و بھ اشکال گوناگون  در تمام رشتھ ھا  از خود مھارت ،خراسان=افغانستان
ند  کھ با محاسبات  پولی و امورات مالی ارتباط می گرفت .اشراف و طبقھ نو بھ قدرت رسیده  وشایستگی نشان میداد

ش ، و ھندوان وابستھ  خوی  نحاکمھ(بیروکراتھای افغانی دولت درانی) با تأسیس  دولت فیودالی  خویش بدون ثروت دیگرا 
و معاملھ گر از حمایت  خاص شاھان  درانی برخوردار   مالی )دولتی را ادامھ دھند . ھندوان سودخوارقادر نبودند  امور  (

و مراسم مذھبی    هد(معابد ھندویی) خویش را  بنا کر مسالفوذ خویش در دولت ، حق داشتند دربودند . ھندوان با ھمین  ن
ت انی ھا ، تفصیالوان  در دولت دررمایھ ربا خواری و بازرگانان ھندخود رادر آنجا اجرا کنند.الفنستون  پیرامون وظایف  س

 اعتاستطبازرگانان و سودخواران ھندی  مانند  بنیھ  دوره صفویھا(«مزیدی داده است کھ شرح آن خالی از فایده  نخواھد بود:
دولت)در اصفھان وسایل ھنگفت  پولی را از اعضا و اعیان دولت درانی  جھت بھ دوران انداختن  آن در  مالی قوه مالی

» با منافع  اشراف پیوند  میداد.کردند .این معاملھ  منافع  بانکداران ھندی را میخواری اخذ  تجارت و معامالت  سود
  )255(الفنستون، پیشین ، ص

ً  سودخواران ھندی  در جنگ  ھای  غارتگرا امداد مالی میکردندو منابع ھنگفتی را بطور رایگان  را نھ  احمد شاه عالوتا
  وکریدت 

  

بحال در بازار ھای ھند و افغانستان و صویری از صرافی کھ تا ت(
  )کشور ھای دیگر کار انتقال و تسعیر ارز را بصورت بسیار ساده و مطمئن انجام میدھند

ً مشکالت  تجھیزات  نیروی نظامی  را  (اعتبارات) جھت پرداخت معاشات ارتش ، بدسترس وی قرار میدادند . و احتماال
  یساختند.در خالل  تھاجم بھ  ھندوستان  اکمال م

و ن اوستائی  و بھ بانکداران قر پس از گسترش شبکھ درانیھا  در ساحل راست  رود  سند، نقش عمده ای  در این معامالت
در دوران سلطنت درانی ھا  بھ اوج تکامل خود   »شکارپور «در شھر  ندی  تعلق داشت  کھ  گروه عظیمیثروتمندان  ھ

شان ارتباطی با زمینھ ھای عمده  سود خواری  معامالت  آنھا  و ھم پیوندی بھ نقایص رسیده بود   بالعموم افزایش ثروت  ای



در امور  مالی کمتر  دسترسی داشتند  ن مذکور  بموجبی  کھ وزرای دولت بانکدارا گی  ھای  دولت درانی داشت . اکثرنمایند
  ]3[میبردند. متمول گشتند وبر عالوه  وظایف خزانھ داری  کثیری اعیان درانی  را پیش

سودخوران بھ جنگ  ھای غارتگرانھ احمد شاه  درانی  ت  تاریخی  بانکداران شکار پور  ،البتھ بھ  تأیید  مسون و  روایا
میشد (و یا در پایان  جنگ مالیات فراھم جمع آوری جنگ  ویا  مساعدت مالی  میکردند و غنایم گوناگونی  کھ از طریق

ان  ھندی  در  مقامھای  نیز از موجودیت  سودخوار  مینمودند .مولفین  این دوره ، خرید از دولت  پیش  مد )بدست می آ
  ]4[ولت درانی  ھا  اطالعاتی را  شریک نموده اند .الی  و دشوار دستگاه  مالیاتی  دع

. .اغلب در . نمایندگان اصناف بازرگانی  و سود خور ھندی   :«الفنستون بر اساس  چشم دید  ھای   خویش  مینگارد 
دارند. شغل مربوط بھ محاسبات  را اشغال کرده اند  . . . شغل تحویلداران عالیجنابان  درانی یا توسط خدمت  دربار قرار  

اماباید  تذکر داد  کھ فعالیت سرمایھ  ربا )318ھندو ھا    یا از طرف فارس ھا  پیش برده  میشد .(الفنستون ، پیشین ، ص
بھ  آن اشتغال داشتند ) وضع   کھو توسعھ یابی معامالت   خرید و فروش (بشمول خوانین درانی  خواری  ویا بازرگانی 

ید . پیمانھ بزرگی تقویت بخش تولید کنندگان  مستقیم را بھ یک  مالی دولت را بھ انحطاط سوق داد و بھره  کشی فیودالی
(کھ .اکمۀ فیودال را بوجود آوردندلت  نوتأسیس  ، قشر حقدرت در دو خوانین افغانی قبل از ھمھ  خوانین درانی  با تصاحب

شامل قشر اشخاص روحانی  دینی نیز میشد). بدین ترتیب با تشکیل  قشر فوقانی  طبقۀ فیودال  یعنی خوانین ، قدرت دستگاه 
ً  در تسریع  سازی جریان اشغال318دولتی را در دست گرفتند.(ریسنر، پیشین ، ص  سرزمین    ) نقش ھمین قشر خاصتا

با داشتن نقش رھبری  کننده  در دولت درانی ھا دھاقین  مردمان  غیر افغان  توسط قبیلھ درانی  نھفتھ بود . خوانین درانی 
(وزیر ، فرمانده  قشون، حاکم و غیره ) سعی میکردند  تا خود را بھ مالکان  و فیودالھای بزرگ  زمین تبدیل سازند. این 

یدایش مالکین و زمینداران بزرگ  فیودالی افغانھا  منجر گشت  و تمایالت  تجزیھ طلبی  را تقویت پروسھ در نتیجھ  بھ  پ
بخشید  و یکی  از عوامل عمده  سقوط  دولت درانی ھا   در آغاز قرن نزدھم   نیز گردید .البتھ در  وھلۀ اول خوانین  

یت  میکردند ، زیرا کھ قدرت شاھی  در روند تصرف  اشتیاق بیشتری  بھ موجودیت  زمام شاھی  داشتند  و از آن حما
اراضی  بومیان منطقھ  تسھیالت  الزمی را بوجود آورد (چیزی کھ بار بار در تاریخ افغانستان تکرار شده  ودر قرن بیستم  

ان  کھ از ناقلین افغ فحات شمال افغانستان را بھحمد ھاشم خان صدر اعظم زمین ھای صتوسط محمد گل مھمند و بھ امر م
ً توضیح گردید و اینبار دولت شاھی افغانستان خود از غاصبین زمین ننگر ھار   ،پکتیاو قندھار کوچ داده شده بودند  غصبا

زمین  ھای مردم  از طرف  عده ای از فیوداالن محلی کھ در جھاد افغانستان  1990محسوب میشد و دفعھ دیگر در دھھ 
دکھ  غصب زمینھای  دولتی تا ھنوز نیز  از طریق پادر میانی دولت گردیور غصب داشتند بھ ز س ھا نقشدر برابر رو

ً) دولت  کرزی ادامھ  پیدا کرد کھ مایھ شرمساری دولت ھای حاکم در افغانستان میباشد.(مولف)).   (مخصوصا
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