واکاوی عملکرد سیاسی ـ نظامی احمدشاه دُرّانی و پیامدهایآن
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چکیده
احمدشاه دُرّانی (1186 - 1134ق1772 - 1722 /م) ـ پایهگذار سلسلۀ درانی ـ از خـ
قدرتی که با قتل نادرشاه پدید آمد ،بهره برد .وی با پشتیبانی قبایـل پشـت و و تشـ یل
ل ییجرگه ،تصرف خزانۀ نادرشاه و نابسامانی سـلنت گ رکانیـاو دتـد تریـ یاتـ
دول ن پای درانی را استح ام بخشد .در دمـی راسـتا ،شـاه ابـدالی بـا ای ـاد وحـد
سیاسی ،تش یال الزم را برای اتغانستاو مستقل ترادم کرد و بـه نـام خـ د سـ ه زد.
احمدشاه ذوق ادبیا و شعر نیز داش و از ای حیث به سالطی گ رکانی دتد شبیه ب د.
یاتتهدای پژودش حاکی از ای اس که احمدشاه در آغاز ،اندیشۀ جدا ساخت اتغانستاو
از ایراو را در سر نمیپرورانید و میخ اس دمچ و پادشاداو سلسـلهدای مختلـ بـر
تمامی یا بخشی از قلمرو تاریخی ایراو ح مرانی کتد؛ اما وج د شرایط خاص سیاسی و
اجتماعی ،بعددا او را به رادی کشانید که سران ام آو ،چیـزی جـز جـدایی اتغانسـتاو و
ایراو از ی دیگر نب د .اتزوو بر ای  ،عمل رد سیاسی و نظامی و مـر احمدشـاه بـرای
انگلیسیدا که در حال اتزایش نف ذ خ د در دتد ب دند ،تریتی منل ب ای اد کرد.
ن شتار حاضر بر آو اس که ابتـدا بـه معرتـی اجمـالی ابـدالیدا ،مراحـل قـدر گیری
احمدخاو درانی و الگ گیری وی از نادرشاه اتشار در کسب مشروعی را مـ رد تبیـی و
تحلیل قرار ددد؛ سپس تالش شاه درانی را برای تصرف ایراو و دتد و پیامـد عمل ـرد
وی در حمال متعدد به دتدوستاو واکاوی کتد .ایـ پـژودش بـه شـی ه ت یـیفی ـ
تحلیلی و با ت یه بر متابع کتابخانهای ساماو یاتته اس .
کلیدواژگان
اتغانستاو ،ابدالی ،نادرشاه ،احمدشاه درانی ،دتد.
 .1تاریخ دریافت 93/08/10؛ تاریخ پذیرش .93/12/17
* استادیار دانشگاه شیراز ،گروه تاریخ ،شیراز ،ایران.
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فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامهی تاریخ اسالم
سـال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394
صفحات 156 - 131

تاریخ افغانستان 1ـ که همه یا بخـش اعمـم ن در ادوار مختلـ

تـاریخی در زمـر

والیات ایران به شمار می مد ـ را ذیـل تـاریخ ایـران و عن انهـای مسـت ل مربـ ه بـه
سلسلههای حک متی ایران همچ ن طاهریـان ،صـفاریان ،سـامانیان ،وین یـان ،و ریـان،
سلج قیان ،لکرت ،تیم ریان ،صف یان ،افشاریان و والیات و شهرهایی مانند خراسـان،
بلخ ،مرو ،طخارستان ،قندهار ،کابل ،هرات و ...میت ان دید.
پیش از احمدشاه درانی ،دو قبیلۀ ولجایی (ولیایی) و ابدالی (درانی) در بخشهـایی
از سرزمین افغانستان امروز به تأسیس دولتهایی مست ل پرداختند .سلطنت ولیایی کـه
در افغانستان به «پادشاهی ه تکیان» معـرو

اسـت ،در سـال 1121ق1709 /م ت سـ

میرویس ،رئیس قبیلۀ ه تک ـ که شاخهای از قبایل ولیایی است ـ با قیـام ولیاییـان در
قندهار بنیان نهاده شد و پسر وی ،محم د افغـان در سـال 1135ق1722/م تـا اصـفهان
پیش مد و صف یان را برانـداخت؛ امـا دیـری نیاییـد کـه نادرشـاه افشـار ،ولیاییـان را
سرک ب کـرد و بـار دیگـر والیـات ایرانـی شـرق خراسـان بـه پیکـر ایـران پی سـت
(استر بادی.)301 :1341 ،
دیگر حک مت افغانان ،ابدالیان هرات ب دنـد کـه از سـال 1130ق1718 /م در نجـا
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

قدرت داشتند؛ اما این حک مت نیی در سال 1144ق1731/م بـه دسـت نادرشـاه افشـار
برافتاد .با فتح قندهار بسیاری از سران قبایل افغان از جمله احمـدخان و ذوالف ارخـان،
پسران محمدزمانخان ابدالی در سیاه نادر به خدمت گماشته شـدند .محمـدزمانخان و
 .1کهنترین مأخذ فارسی م ج د که در ن از افغانـان یـاد شـده ،کتـاب حدودو العدلل (نگاشـتۀ 372ق/
982م) است .در این کتاب ،در شرح ده سَ ل چنین مده« :دهـی اسـت بـر کـ ه بـا نعمـت و انـدرو
افغاناناند ».و همچنین در ت صی

شهرِ بنیهار نیی از افغانان نام برده شده اسـت (گمنـام-71 :1340 ،

 .)72در تلریخ یمیند به لشکر سلطان محم د وین ی ،هنگام حملـه بـه تخارسـتان اشـاره گردیـده و
ن شته شده است که در ن ،سیاهیان هندی ،خلج و افغان حض ر داشتند (عتبی.)285 :1357 ،
در میان مآخذ نسبتاً کهن ،بیش از همه ،نام افغان و افغانیان و افغانستان با جیئیـات و بـه تفصـیل در

تلریخنلمۀ هرات سیفی هروی مده است .سیفی ضمن گیارش رخـدادهای سـدههای  7و 8ق 13 /و
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14م به تکرار از افغانان و دقایق اح ال و اخالق جنگج یان و فرمانداران نان و قلعههایشان با شـرح
استحکامات و تدابیر دفاعیشان یاد کرده است (سیفی هروی.)1362 ،
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مقدمه

پس از فتح قندهار از س ی نادرشاه ،احمدخان به حک مت نجا گماشته شد (گلستانه،
.)105 :1344
با قتل نادرشاه و تشکیل حک مت سلسله درانی ت س احمدشـاه ،بـرای نخسـتینبار
افغانستان به عن ان واحدی سیاسی مست ل در تاریخ مطرح شد .اگرچه اسناد و مـدار ،
بیانگر این واقعیت است که خ د او هیچگاه قلمرو حک متیاش را افغانستان نخ انـد و
از نام خراسان برای نامگذاری متصرفات خ د استفاده کـرد (فرهنـ :1374 ،،ج،)20 ،1
اما اقدامات او سبب شد در تاریخ از او به عن ان بنیانگذار سن ،بنای جدایی افغانستان
از ایران یاد ش د.
پرسش پژوهش حاضر ،این است که رویکرد احمدشاه به ایران پس از قتـل نادرشـاه
چگ نه ب د؟ چه ع املی باعث م فق نشدن احمدشاه درانـی در تصـر

نـ احی وربـی

(ایران) شد و وی برای رفع ناکامی یاد شده چه اقداماتی انجام داد؟
بازماندگان نادر در خراسان ،خ انین قاجار در شمال و امرای زندیه در جنـ ب ایـران از
یکس و است رار پایگاه اجتماعی و هسته فعالیتهای نمامی احمدشاه در شرق ایران و
تکیه وی بر نمام اقتصادی و اجتماعی جامعه قبیلهای افغان از س ی دیگر ،بـه نخسـتین
پادشاه درانی اجازه نداد بت اند در ورب متصرفاتش پیشرفتهایی درخ ر ت جـه داشـته
باشد .شاه درانی به همین دلیل ک شید ناکامیهای خ د را در ورب با حملـه بـه هنـد و
تصر

مناط ی از قلمرو حک متی گ رکانیان جبران سازد .ناکامی احمدشاه در سلطه بر

تمامی خا ایران ،این تص ر را در ذهن برخی م رخان ـ بهویژه م رخان افغان ـ ایجاد
کرد که هد

اصلی وی ،به است الل رساندن جامعه افغانان از ایران ب ده است.

افیون بر این ،از جمله پرسشهای دیگری که ن شتار حاضر در پـی پاسـخگ یی بـه

واکاوی عملکرد سیاسی ـ نمامی احمدشاه دُرّانی و پیامدهای ن

فرضیهای که در پی س ال مطرح میش د این است که وج د حک متهایی همچـ ن

نهاست ،عبارتاند از:
ـ روش الگ گیری احمدشاه درانی از نادرشاه افشار برای کسب مشروعیت قدرت را
چگ نه میت ان تحلیل و تبیین کرد؟
ــ عملکــرد احمدشــاه درانــی در هنــد چــه پیامــدهایی بــرای ســرزمین یادشــده در
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ذوالف ارخان هریک مدتی ریاست حک مـت ابـدالیان هـرات را بـر عهـده داشـتند ،امـا

تاکن ن از عملکرد و اقدامات احمدشاه ابدالی برای رهبری افغانها ،مطـالبی درخـ ر
ت جه نگاشته نشده است .در این پژوهش تـالش میشـ د گیارشـی منسـجم ،مـنمم و
مبتنی بر ن د منابع از مراحل اقدامات وی ارائه گردد.
تبارشناسی ابدالیها

سیاه نادرشاه افشار ترکیبی مختل از ایالت گ ناگ ن ب د کـه حـ ل محـ ر شـخ
فرمانده انسجام یافتـه ب دنـد .اَبـدالیهای افغـان ،از جملـه ط ایـ

م جـ د در اردوی

نادرشاه به شمار میرفتند.
اَبدالی 1قبیلۀ معرو
اخال

افغان ب دنـد کـه حکـ متی مسـت ل در هـرات بنیـان نهادنـد و

نان پس از تأسیس دولتی جدید در افغانستان ،بـیش از دو قـرن بـر ن کشـ ر

حک مت کردند .ابدالیان نام ابدالی را از نیای بیرگشان ،ابدال بـن تـرین بـن َشـرَخب ن
(شر الدین) بن سَرَهَ بن قَیس گرفتهاند (هروی .)556 - 548 :1382 ،دربار نام ابـدال
و زمان زندگی او نمیت ان نمری قاطع ابراز داشت؛ اما بر اساس روایتی دیگر ،ابـدال را
ل بی میدانند که خ اجه اب احمد ابدال چشتی (م355ق966/م) از راه مهربانی بـه نیـای
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

ابدالیان داده است (وکیلی ف فلیایی :1346 ،ج .)22 ،1برخی پژوهشگـران ،نـام اصـلی
ابدال را محمد عار

سره بنیقنـدهاری ذکـر میکننـد (همـ  )21 :و عـدهای دیگـر از

عارفی با نام «شیخ المشایخ عار

ترین اودل» (مت لد 974ق1566 /م) سخن میگ ینـد

(هروی .)761-760 :1382 ،به ط ر کلی در منابع م ج د ،میان «عـار

تـرین اودل» و

«ابدال بن ترین بن شرخب ن» ـ نیای ابدالیان ـ نمیت ان پی ند و ارتبـاطی یافـت .برخـی
نیی نام ابدالی را نقدر کهن دانستهاند که ن را با هیتلها 2و هیاطله ارتباه دادهاند (نیّر،
)70-81 :1343؛ اما چنانکه لکهارت نیی به این م ض ع اشاره کرده اسـت ،هیچیـک از
این روایات را نمیت ان به درستی پذیرفت (لکهارت.)110 :1343 ،
قبیلۀ ابدالی بـه هفـت خانـدان یـا قبیلـۀ ک چـکتر ت سـیم شـده اسـت؛ پـ پّلیایی
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 .1منس ب به ابدال؛ به تلفظ افغانان اَودال یا اَودَل.
2. Hepthals.
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پی داشت؟

خاندانهای سَدوزایی (شاخهای از پ پلیایی) و محمدزایی (شـاخهای از بـارَکیایی) ،دو
خاندان سلطنتی افغانستان را تشکیل میدادند (گریگ ریان.)30 :1388 ،
ابدالیان تا اوایل قرن 17م11 /ق به ص رت مست ل زندگی میکردنـد و چـ ن از زار
ازبکان به ست ه مدند ،خراجگذاری حک مت صف یه را پذیرفتند که در م ابل دشمنان از
نان حمایت ش د (مرعشی صف ی.)19 :1362 ،
دربـــاره انت ـــال ابـــدالیها بـــه هـــرات ،دیـــدگاههای گ نـــاگ نی وجـــ د دارد.
گریگ ریان مین یسد:
شاهعباس صف ی (978-1038ق1629-1571 /م) که درصدد تضعی

این قبیلۀ

نیرومند بـ د ،گـروه بیرگـی از نـان را از قنـدهار بـه هـرات منت ـل سـاخت.
(گریگ ریان)44 :1388 ،

اما لکهارت احتمال میدهد ابدالیها بر اثر فشار ولجاییان به اطرا

هرات ک چ کرده

شاه عباس اول در سال 1006ق1597 /م شخصی به نام سدو ،از طای ۀ پ پلیایی را به
سرکردگی نان گماشت و وی را امیر افغانها ل ـب داد (وکیلـی فـ فلیایی :1346 ،ج،1
 .)22این کار بـه سـدو امکـان داد قبیلـۀ خـ د را از زیـر سـلطه ولجاییـان زاد سـازد
(لکهارت .)111-110 :1343 ،از اینرو جانشینان وی ،بعدها به سدوزایی معرو

شدند

(وکیلی ف فلیایی :1346 ،ج .)22 ،1ابدالیها به نشانۀ حقشناسی نسبت به شاه ایران ،او
را در  1031ق1622 /م در محاصر قندهار علیه گ رکانیان یاری کردنـد .شـاهعباس در
ازای این خدمت به سدو ،ل ب سلطان داد (لکهارت .)111-110 :1343 ،بنابراین پس از
او دیگر سرداران ابدالی نیی از جانب شاهان صف ی ل ب سلطانی داشتند.
احمد خان بر نردبان ترقی

واکاوی عملکرد سیاسی ـ نمامی احمدشاه دُرّانی و پیامدهای ن

باشند (لکهارت.)111-110 :1343 ،

احمدخان ابدالی ،فرزند محمدزمانخان از شـاخۀ سـدوزایی قبیلـۀ ابـدالی و حـاکم
هرات و مادرش زرو نه از قبیلۀ الیک زایی ب د (قدوسی .)438 :1339 ،گفتنی اسـت در
سال1133ق که محمدزمانخان در درگیریهای قبیلۀ کشته شد ،خان ادهاش مجبـ ر بـه
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(ف فلیایی) ،بارّکیایی ،علییایی ،ن رزایی ،اسحاقیایی ،اَچَکیایی و اَلیک زایی (اَلکـ زایی).

محمدزمانخان هرات را شفته دید ،همسر باردار خـ د را بـه م لتـان نـید مـادر خـ د
فرستاد و احمد در همانجا چشم به جهان گشـ د؛ امـا مـدتی پـس از ت لـد و در ایـام
ج انی ،به برادر بیرگتر خ د ذوالف ارخان ـ حاکم هـرات ـ پی سـت (کاتـب هـیاره،
.)9 :1372
در ستانۀ ظه ر طهماسب قلیخان (نادرشـاه افشـار) ،احمـدخان و ذوالف ارخـان ،از
ترس نادرشاه به حسینخان ولیایی (ولجایی) ـ حـاکم قنـدهار ـ پناهنـده شـدند؛ امـا
حسینخان از حض ر نان بیمنا

شد و ذوالف ارخان و برادران وی ـ علیمردانخـان و

احمدخان ـ را به زندان افکند (هم .)11 :
نادرشاه در سال  1150قمری قندهار را گش د و ولیاییها را از نجا برانـداخت .در
همین م طـع احمـدخان و بـرادرش نیـی از اسـارت زاد کـرد و بـه مازنـدران فرسـتاد
(استر بادی302 :1341 ،؛ درانی .)121 :1298 ،بنا به روایتی دیگر ،نادرشاه به سبب بـیم
از ش رش ذوالف ارخان ،وی و نیدیکانش را در اردوی خ د نگه داشت (حسینی منشی،
 .)35 :1974برخی پژوهشگران بر این باورند که احمدخان در بیسـت سـالگی پـس از
مرگ برادرش ،ذوالف ارخان به اردوی نادری پی ست و چندی بعد در زمر نیدیکـان او
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

در مد و سرانجام به فرماندهی تیر سدوزایی سیاه نادرشاه رسید (وبـار .)350 :1359،او
در لشکرکشیهای متعدد شاه افشار شرکت کرد و تجربه انـدوخت و تـا مـرگ پادشـاه
افشاری ،ملتیم رکاب وی ب د (اعتضادالسلطنه.)34 :1365 ،
احمدشاه بر سریر سلطنت

با قتل نادرشاه در سال 1160ق1747/م و پریشانی اردوی او ،احمدخان به سرکردگی
دستهای از افغانان به خ نخ اهی نادرشاه ،به دفاع از حرم وی همت گمـارد .بـه دیگـر
سخن ،او پاس ح ق اوجاق را مرعی داشت .م رخی مین یسد:
در این حالت یکی از خدام حرم اعلیحضـرت نادرشـاه ،احمـدخان را از ایـن
قضیه (قتل نادرشاه) گاه نم د .او بـا سـههیار سـ ار از دسـته ابـدالی و سـ ار
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ازبکیه تن به سالح راسته ،تا بامداد پاسداری حـرم شـاهی را کـرده و صـباح
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تــر هــرات شــدند (حســینی .)32-31 :1974 ،بنــا بــه روایتــی دیگــر ،هنگــامی کــه

تصر

ورد و بان ی حرم اعلیحضرت نادرشاه ،به جاییه ایـن خـدمت او ،دو

قطعه الماس که به ک ه ن ر و دریـای نـ ر معـرو

و مشـه ر و از محمدشـاه

گ رکانی به اعلیحضرت نادرشاه رسیده ،در بازوبند حرمش میب دند ،ک ه ن ر
را با یک دانه فخراج 1بینمیر ،به احمدخان اعطا کرد.

(کاتب هیاره)12 :1372 ،

اما نگاه که خان افغان ،ستیی با مدعیان دولت نادری را بیه ده دید ،با به دست وردن
مهر او و الماس ک ه ن ر ،همراه با دیگر سـران افغـان عـازم قنـدهار شـد (اسـتر بادی،
426 :1341؛ مروی :1364 ،ج .)1196 ،3احمدخان بـا رسـیدن بـه قنـدهار ،زمینـههای
تشکیل حک مت جدیدی را برای خ د فراهم ساخت.
تأثیر آموزههای نادرشاه در بازآفرینی پایگاه سلطنت احمدشاه

ک تاهزمانی پـس از مراجعـت افغانهـای سـیاه نـادر بـه قنـدهار و پـس از رسـیدن
تیرههـــای افغـــان وـــاز شـــد .احتمـــال مـــیرود ضـــع

شخصـــیت و نـــات انی

ن رمحمدخان در جلب حمایـت رسسـای تیرههـا ،بـهویژه تمهیـدات احمـدخان بـرای
تصاحب منصب خان علییایی ،علل اساسی تشـکیل شـ را یـا ل یهجرگـه« 2مـیار شـیر
 .1نام یاق تی از ج اهرت خاصه محمدشاه بابری ب د که به تصر

نادرشاه در مد.

« .2ل یه جرگه» واژهای پشت که به معنای جرگه بیرگ است .واژه «جرگه» نیی در زبان فارسی به معنای
گروه و ص

مده است .جرگه در کاربردهای سیاسی ـ اجتماعی ،بـه معنـای گردهمـایی اسـت .بـه

دیگر سخن ،هر مجلس و اجالسی که برای تصمیمگیری ،نمرخـ اهی و مشـ رت دربـاره یـک امـر
محلی ،ملی و ق می برگیار ش د ،جرگه است .منمـ ر از تشـکیل جرگـهها چـارهج یی ،رسـیدگی و
تصمیمگیری همگانی درباره مسئلهای سیاسی ـ اجتماعی است.
در اصطالح خاص ،ل یه جرگه به معنای «گردهمایی بیرگ سران قبایل افغانستان» است .ل یه جرگـه

واکاوی عملکرد سیاسی ـ نمامی احمدشاه دُرّانی و پیامدهای ن

نــان بــه ایــن شــهر ،زمیمــههایی بــرای انتخــاب فرمانــدهی عالیــه و خــانی از س ـ ی

بیرگترین مجمع بیرگان و شخصیتهای ق می و اجتماعی کش ر افغانستان بـه شـمار مـیرود و در
م ارد بحرانی در افغانستان تشکیل میش د .نخستین جرگـه در سـال  1160هجـری 1747 /مـیالدی
برگیار شد که سرن شت و ینده کش ر تازهای به نام افغانستان را رقم زد؛ بدینگ نه که پـس از قتـل
نادر شاه افشار ،نخستین ل یه جرگه در ماه اکتبر  1747میالدی1160 /قمری ،در میار شـیر سـر  ،در
داخل قلعه نمامی نادر باد برگیار شد و نُه روز به درازا کشید .پس از نُه روز مباحثه میان سران اقـ ام
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پادشاهی گش ده ب دند ،در ویخته ،ایشان را هییمت داد و مال و منال همه را به

گذاشتن ن رمحمدخان اتفاق نمر داشتند ،اما دربار جانشین او به ت اف ی قطعی نرسـیده
ب دند .مشه رترین خ انین حاضر در مجلس مشاور میار شیر سر عبارت ب دند از:
 .1ن رمحمدخان علییایی؛
 .2احمدخان ابدالی؛
 .3حاجی جمال خان احمدزایی ،از طایفۀ بارکیایی؛
 .4م سیخان اسحاقزایی ،مشه ر به دیکی؛
 .5محبتخان ف فلیایی؛
 .6نصراهللخان ن رزایی؛
 .7میرهیارخان الک زایی (حسینی منشی :1974 ،ج.)123 ،1
بر اساس ن شی که درویشی به نام صابرشاه در مجلس مشاور میار شـیر سـر ایفـا
کرد ،میت ان چنین حدس زد و ادعا کرد که خانسدوزایی ،از همان زمان مراجعـت بـه
س ی قندهار و تر ِ ق چان ،قصد کنار نهادن ن رمحمدخان و کسب منصـب قـدرت را
داشته است.
بر اساس ن لی دیگر ،هنگامی که نادرشاه به قتل رسید ،صابرشاه نیی همراه احمدخان

سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

عـازم قنـدهار گردیـد و بـا او بـه نادر بـاد وارد شـد (گلسـتانه .)60 :1344 ،در سددرا
التداریخ چنین مده است:

چ ن هیاه افیایش یافت ،صابرشاه بهپاخاست و با ادعای حصـ ل صـالحیت
احمدخان بر اساس کش

و شه د ،خ شۀ گندمی برگرفت و بـه عنـ ان افسـر

سلطنت ،بر کاله خان سدوزایی نصب کرد و گفـت :ایـن جیغـۀ ت سـت و تـ
پادشاهی!  ...وی را بر تختی از گِل نشانید و او را شاه خطاب کـرد و دُرّ دوران
ل ب داد.

(کاتب هیاره)12 :1372 ،

احمدشاه نیی به پاس این مهم ،هر یک از ط ای

دُرانی را به فراخ ر حال ،به منصب

ولیایی ،پ پلیایی ،ن رزایی ،سدوزایی و دیگران ،احمدشاه ابدالی از ق م سدوزایی بـه عنـ ان پادشـاه
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برگییده شد.
 .1منط های در نادر باد قندهار.
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سر » 1ب ده است .بر اساس ش اهد میت ان گفت والب خ انین افغان قنـدهار در کنـار

یکـی از پژوهشگـران تــاریخ افغانسـتان ،یکــی از علـل اصــلی انتخـاب احمــدخان
سدوزایی به پادشاهی را چنین تبیین میکند:
از نجا که قبیلۀ احمدخان به لحاظ قدرت سیاسـی از جایگـاه چنـدان بـاالیی
برخ ردار نب د ،سران افغانی در ل یهجرگۀ خ د ،وی را انتخاب کردند کـه اگـر
روزی بر خال

مصالح رفتار کرد ،کنار نهادن وی سـهل باشـد؛ زیـرا در ایـن

زمان نسبت قبیله سدوزایی به بارکیایی ،یک به ده ب د.

(حبیبی :1349 ،ج)86 ،2

م رخان افغان ،این مجلس را مبدأ تأسیس سـلطنت دُرانـی در افغانسـتان بـه شـمار
وردهاند .بیگمان اقدام احمـدخان در تأسـیس ایـن مجلـس ،ت لیـدی بـ د کـه وی در
قلمروی ک چک ،از اقدام نادرشاه در تشکیل شـ رای مشـ رتی دشـت مغـان و تثبیـت
سلطنت خ یش انجام میداد .ل یهجرگۀ نادر باد ،حک مت احمدخان در قندهار را بنیان
نهاد ،اما درواقع نچه به سلطنت احمدخان و ارت ای او از م ام خان پایینمرتبه به یـک
احمدشاه به مالیات کابل و پیشاور ب د.
گفتنی است همزمان با سلطه احمدخان بر قندهار ،ورود ناصرخان ـ حاکم پیشاور و
کابل ـ و محمدت یخان شیرازی به قندهار ،فرصتی مناسب برای او به وج د ورد .ایـن
دو تن که حامل مالیات چندسالۀ سِند ،پنجاب و کابل ـ کـه شـامل  26کـرورو روپیـه
ن دی و جنسی ـ برای نادرشاه ب دند ،چارهای جی تسـلیم ایـن داراییهـا بـه احمدشـاه
نداشتند (گلستانه .)60 :1344 ،تصر

این ام ال ،پشت انه مالی کافی را بـرای اقـدامات

بعدی احمدشاه فراهم ساخت.
ن یسند سرا التداریخ میگ ید:
از اتفاقات حسنه در چنین وقت کـه اعلیحضـرت احمدشـاه اعـالن سـلطنت

واکاوی عملکرد سیاسی ـ نمامی احمدشاه دُرّانی و پیامدهای ن

حاکم قدرتمند و سیس سردار مهاجم به شهرهای اطرا

کمکی شـایان کـرد ،دسـتیابی

نم د ،ت یخان ـ از سرداران اعلیحضرت نادری ـ با ن اب ناصرخـان ـ حـاکم
کابل و پیشاور ـ مالیات چندسالۀ هر دو مملکت را ـ که  26کرور روپیه بـ د ـ
بــرای اعلیحضــرت نادرشــاه میبردنــد ،وارد قنــدهار شــدند و اعلیحضــرت
احمدشاه ـ که این گنج رایگان را از عطایای حضرت ییدان دانسته ـ ضب کرد.
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و خدمتی سربلند گردانید.

ن دینههای باد ورده چنان فراوان ب د که احمدخان را به اندیشۀ ضرب سـکه بـه نـام
خ یش انداخت .چ ن اعلیحضرت احمدشاه ن ن دینۀ باد ورده را مالک شد ،همـه را
گداخته ،به نام خ یش میین و بدین بیت مسجع و مروج گردانید:
حکم شـد از قـادر بیچـ ن بـه احمـد پادشـاه
سکه زن بر سیم و زر از پشت ماهی تـا بـه مـاه
یکی از م رخان ایرانی معاصر وی نیی دست و دلبازیهـای احمدشـاه را در بـذل و
بخشش به سران افغان ،دلیل اصلی انتخاب او به پادشاهی میداند:
احمدشاه افغان بعد از سیری شدن دولت نادری با ف جی از افغانها همداسـتان
[شد] و به قدر امکان و دسترس ،دست به خیانه رسانیده ،نچه منصـب بـ د،
کسب و  ...در ص ب قندهار ...به دانۀ احسان ،مرغ دل وحشیصـفتان افغـان را
صید [کرد] و در میان امثال و اقران ،ل ای برتری برافراشت.

(گلستانه)60 :1344 ،

احمدخان ـ که اکن ن خ د را شاه نامیده ب د ـ دیگر نمیت انست خاتم قبلی خـ یش
را به کار گیرد .از اینرو برای خ د مُهری ساخت که بـر یـک روی ن «الحکـم هلل ،یـا
فتاح» و بر روی دیگر ن «احمدشاه دُر دُرانی» حک شده ب د و فـرامین و احکـام بـدان
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

شرفیاب گردانید (کاتب هیاره.)13 :1372 ،
فتوحات احمدشاه دُرّانی در کابل و پیشاور

احمدشاه پس از استحکام پایههای قدرت خـ د در قنـدهار ،تصـمیم بـه فـتح کابـل
گرفت .در ن زمان کابل در زمره متصرفات پادشاهان بابری هنـد بـ د .بـا نیدیکشـدن
احمدشاه به کابل ،رسسای قبایل افغان و قیلباش ساکن با او همکاری کردند و احمدشاه
در سال 1160ق1748/م کابل را بدون جن ،،تصر

کرد .کاتب هیاره مین یسد:

اعلیحضرت احمدشاه پس از انتمام مهام قندهار و نمم و نسق امـ ر ن دیـار،
به عیم کش رگشایی و تنبیه ناصرخان با لشکر شایان از قندهار ،روی تسخیر به
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(هم )

هنگامی که احمدشاه به س ی کابل شتافت ،با استفاده از رعب و هراس ناصرخان ،با
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(کاتب هیاره)13 :1372 ،

استمداد جست (الفینست ن .)485 :1376 ،به درستی روشن نیست که چرا ناصـرخان بـا
شنیدن خبر پیشروی احمدخان و بهروم نیّت اولیهاش مبنی بر م ابله با شاه درانی ،کابل
را رها کرد و دست به چنین فراری زده است؛ فراری که نهتنها به ولبۀ احمدشاه بر کابل
انجامید ،بلکه محر

وی برای عییمت به سند و پیشروی تـا الهـ ر نیـی شـد (کاتـب

هیاره13 :1372 ،؛ اعتضادالسلطنه.)46 :1365 ،
احمدشاه پس از است رار در ارگشهر کابل ،درصدد تدار لشکرکشی علیه ناصرخان
به پیشاور بر مد .با نیدیکشدن ق ای احمدشاه به پیشاور ،بار دیگر ناصـرخان سیاسـت
فرار را در پیشگرفت .چنین ب د که احمدشاه بر این منط ه نیی مسل شد و کمی بعـد،
ناصــرخانِ متـ اری و ســرگردان را وادار کــرد وارد پیشــاور شـ د و تســلیم وی گــردد
(حسینی منشی :1974 ،ج 84-83 ،1؛ کاتب هیاره.)13 :1372 ،
با س ه پیشاور و پایان دور م اومت ناصرخان ،احمدخان حاکم بالمنازع قندهار تا
بیکفایتی ناصرخان شکل گرفت.
گفتنی است ناصرخان حاکم افشاری کابل و پیشاور ب د و دوام و ب ای او در قدرت،
م جب کاهش اقتدار احمدشاه درانی میشد؛ بر فرض اینکه احمدشاه حتی اگر ادعـای
جانشینی نادرشاه را نیی در سر نمیپروراند ،باز برای تثبیت همان قدرت محدود خ یش
نیازمند امنیت پیرام ن و کسب منابع ثروت ،مالیات و خراج از قدرتهای همج ار ب د.
افیون بر این ،کابل و پیشاور از نمر اقتصادی و تدار نیازمندیهای مـالی و اقتصـادی
سیاه احمدشاه مهم ب دند؛ زیرا با تصر

مناطق یـاد شـده ،ثبـات و امنیـت در قنـدهار

برقرار میشد و اطاعت خ انین خرد و بیرگ ایران شرقی از احمدشاه را در پی داشـت
و نیی با فتح ن احی مذک ر ،راه هج م به اله ر و هند گش ده میشد.
تسل احمدشاه بر پیشاور و انتشار خبر تصمیم او بـر تصـر

واکاوی عملکرد سیاسی ـ نمامی احمدشاه دُرّانی و پیامدهای ن

پیشاور شده ب د؛ حاکمی که نخستین مرحلۀ بسـ قـدرت و اقتـدارش بیشـتر در پرتـ

الهـ ر م جـب شـد

حاکم این شهر از سلطان گ رکانی استمداد ج ید؛ امـا سـرعتعمل احمدشـاه و عبـ ر
سریع وی از پنجاب و رسیدن به اله ر باعث شد شـاه دُرّانـی بت انـد پـیش از رسـیدن
ق ای کمکی دهلی ،خ د را به اله ر رساند و ماد تصر

ن شهر ش د.
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سه لت بر کابل چیره شد .ناصرخان که ناگییر پا به فرار گذاشته ب د از پادشاه گ رکانی

در هنگام رسیدن احمدشاه بـه الهـ ر ،بـهروم قتـل نادرشـاه ،هنــ ز حیاتاهللخـان
ـ حاکم منص ب نادرشاه در اله ر که خ اهرزاد قمرالدین ،وزیر هنـد نیی ب د ـ بر این
منط ه حک مت میکرد .نادرشاه ،حیاتاهلل خان را به شهن ازخان مل ـب سـاخته و او را
به حک مت اله ر منص ب کرده ب د .حاکم نادری ـ که جی درخ است استمداد از دربار
گ رکانی چارهای نداشت ـ پس از استمداد از محمدشاه ،بی نکه در انتمار ق ای دربـار
هند بماند ،در کنار رود جهاب به جن ،با ق ای احمدشاه درانی پرداخت ،اما بـه زودی
شکست خ رد و اله ر را ازدست داد (حسینی :1974 ،ج128 ،1؛ کاتب هـیاره:1372 ،
 .)16با تسل احمدشاه بر اله ر ،ق ای اعیامی هنـد به فرماندهی شـاهزاده احمد ـ پسر
سلطان گ رکانی و قمرالدین ،وزیر هند ـ به نجا رسیدند.
کاتب مین یسد:
از ن س ی ،اعلیحضرت محمدشاه گ رکانی که شهزاده احمدشاه ،پسـر خـ د
را با وزیرالممالک ،قمرالـدینخان اعتمادالدولـه و ...عـیم مدافعـه و م ابلـه بـا
اعلیحضرت احمدشاه درانی در برگرفتند.

(کاتب هیاره)15 :1372 ،

ق ای گ رکانیان در س تلج و ح الی ن ـ یعنی منط ـهای کـه بـر معـابر اسـتراتژیک
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

تسل داشت ـ است رار یافت (الفینسـت ن486 :1376 ،؛

1940: 354

 .)Sykes,احمدشـاه،

در این حال ،دست به اقدامی هشیارانه زد و به جای رویارویی با ق ای گ رکـانی ،سـیاه
خ یش را برگرفت و از ن طهای باالتر به محل است رار باروبنۀ ق ای گ رکـانی عییمـت
کرد و به سه لت باروبنۀ هندیان را متصر

شد .شـاهزاد مغـ ل و قمرالـدین وزیرکـه

وافلگیر شده ب دند ،با دریافت خبر س ه سرهند با شتاب رهسـیار نجـا شـدند ،امـا
چ ن مصلحت خ یش را در م ابله با احمدشاه ندیدند ،در اندیشۀ مصالحه با امیر درانی
افتادند .احتمال دارد رسیدن خبر بیماری محمدشاه گ رکانی در گرفتن این تصمیم مؤثر
افتاده باشد؛ چنانکه کاتب مین یسد:
اعلیحضرت محمد شاه گ رکانی  ...یک ماه پـس از انع ـاد رشـتۀ مصـالحه و
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رویارویی شاه دُرّانی با قوای سلطان گورکانی هند

(کاتب هیاره)16 :1372 ،

به م جب مصالحهای که میان طرفین امضا شـد ،احمدشـاه درانـی اراضـی متصـرفۀ
نادرشاه را در اختیار گرفت (هم ) و رود سند به عن ان مرز حک مت هنـد و احمدشـاه
معیّن شد (درانی.)127 :1298 ،
شاه درانی در ادامه هفت سفر جنگی دیگر به هندوستان دارد کـه ذکـر نهـا در ایـن
مجال نمیگنجد؛ اما از نامههای وی خطاب به حکام محلی هند ،نشان از ت سعه قدرت
او در این منط ه دارد .در مجم ع حمالت پی در پی احمدشاه به هند ،سن ،بیرگـی را
از پیش پای استعمار انگلستان در این منط ه برداشت (وبار :1359 ،ج.)601 ،2
تالش نافرجام احمدشاه در گسترش قلمرو حکومت به سمت غرب (ایران)

همزمان با تالشهای احمدشـاه بـرای اسـتحکام پایـههای قـدرت خـ د در قنـدهار
و شمال هند ،در خراسان نیـی علیقلیخـان افشـار ـ بـرادرزاده نادرشـاه ـ قـدرت را
از حمله ابدالیها به قلمـرو خـ د ،افـراد دودمـان عالیشـان و میرزایـان و پیشخـدمتان
جمعیت درانی را به شم ل شاهزاده تیم ر ـ پسر احمدشـاه کـه در مازنـدران ب دنـد ـ
دستگیر و در کالت نادر زنـدانی کـرد و خبـر ن را بـرای احمدشـاه فرسـتاد (وکیلـی
ف فلیایی :1346 ،ج.)115 ،1
نات انی علیشاه در اداره درست حک مت ،باعث چیرگی بـرادرش ابراهیمخـان شـد.
ابراهیمخان در ذی الحجه سال 1161ق 1749/م در تبریی تاجگذاری کرد؛ اما در مشـهد
و چند ماه پیش از تاجگذاری ابراهیم خان ،بیرگان خراسان ،شاهر ـ ن ه نادرشاه ـ را
که زندانی علیشاه ب د ،از بند رهانیده و بر سـریر سـلطنت نشـاندند (حسـینی فسـایی،
 .)585-587 :1367با حمایـت بیرگـان ایـران از حاکمیـت شـاهر  ،اقـدامات نمـامی

واکاوی عملکرد سیاسی ـ نمامی احمدشاه دُرّانی و پیامدهای ن

به دست گرفت و خ د را علیشاه خ اند .وی در اقدامی احتیـاطی و بـرای جلـ گیری

ابراهیمخان در قم و کاشان فرجامی نیافت و او پیش از رویارویی با شـاهر بـه دسـت
سرداران خ د دستگیر شد و ت س محافمانش به قتل رسید .از جمله نخستین اقـدامات
شاهر  ،زادسازی همسر احمدشاه و فرزند او ـ تیم ر ـ و روانه ساختن محترمانۀ نـان
به هرات ب د (افشار :1359 ،ج16 ،2؛ فرهن :1374 ،،ج .)152 ،1وی به امیـد اسـتمداد
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داخل شاهجهان باد شده و پس از طی تعییت بر تخت سلطنت جل س فرمـ د.

حالی که بیش از دو سال از عمر او نمیگذشت ،فرمان حک مت این شهر از س ی شـاه
درانی به نام وی صادر شد.
در شرایطی که خراسان در دسـت بازمانـدگان نـادر ،و افغانسـتان کنـ نی در اختیـار
احمدخان ابدالی قرار گرفته ب د ،در شمال ،ورب و جن ب ایران ،مدعیانی برای کسـب
قدرت سیاسی با یکـدیگر جـدال میکردنـد .قاجاریـان در شـمال ،زادخـان افغـان در
ذربایجان و کریمخان زند و متحدانش در اصفهان از مهمترین این مـدعیان ب دنـد کـه
سرانجام کریمخانزند با ولبه بر حریفان ،ت انست کنترل تمامی قلمرو ایران به اسـتثنای
خراسان را در اختیار گیرد (نک :وفاری کاشانی)1369 ،؛ اما سردار زنـد بـرای تصـر
خراسان هیچ ک ششی نکرد .عدهای این مسئله را به س گند او در زمان نادرشاه مبنی بر
عدم دخل و تصر

مالکانه در خطه خراسان رب دادهاند (رستمالحکما.)337 :1348 ،

کریمخان نهتنها مدعی جانشـینان نادرشـاه نبـ د ،بلکـه نسـبت بـه منـاطق متصـرفی
احمدشاه درانی نیی نمری نداشت و میک شید در تنمیم رواب خارجیاش با بازماندگان
نادر و احمدشاه ،بیطرفی خ د را حفظ کند .او در پاسخ به ت اضاهای کمک بازماندگان
نادرشاه و همچنین احمدشاه ،ترجیح داد خ د را درگیر اختالفات نکند (بخاری:1876 ،
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

93؛ ورهــرام .)100 :1366 ،اینگ نــه برخ ردهــای کریمخــان باعــث شــد برخــی
پژوهشگران چنین نتیجهگیری کنند که شاید بین احمدشاهدرانی و کریمخانزند دربـاره
خراسان م اف تهایی ص رت گرفته باشد؛ چنانکه این دو ،حک مت خراسان را به منیله
حد فاصل قلمرو خ د پذیرفته باشند و از اینرو کریمخان بهروم اصرار سـرداران سـیاه
زند مبنی بـر مداخلـه در امـ ر خراسـان ،هیچگـاه بـه خ اسـته نهـا ترتیـب اثـر نـداد
(.)Foster, 1798: 180-187
اما منابع م ج د حاکی از ن است که احمدشاه ،قصد تصر

تمامی ایـران را داشـته

است 1.از جمله این ش اهد ،فرمان او خطاب به خ انین و رسسای ترکمان است .در این
 .1عبدالحی حبیبی ،مح ق و م ر در عرصه تاریخ افغانسـتان دربـاره سـالهای لشکرکشـی احمدشـاه
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درانی به خراسان را اینگ نه مین یسد« :سال 1163ق ،تصر

هرات و مشـهد و ناکـامی در تصـر

نیشاب ر و بازگشت به هرات؛ سال 1164ق ،حمله به نیشاب ر و تصـر

ن؛ سـال 1167ق ،محاصـره
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از احمدشاه و با دریافت مبالغی گیا

بدین کار تن داد .با رسیدن تیم ر بـه هـرات ،در

شده ،مده است:
در این وقت که پروردگار عالم ،این دولت خداداد را به ن اب همای ن ما ارزانی
فرم ده ،در عرض راه ت ن و قاین و ویره والیت که بـه تصـر

امنـای دولـت

قاهره در مده ،هر چه اسیر مسلمان ب د ،نجـات یافتـه و حـال قلعـه مشـهد را
محاصره داریم .انشاءاهلل همین که قلعه فتح شد ،به کلی ،کل ایران بـه تصـر
ید و میرعلمخان هم کمتر از نادر نب د که الحمدهلل تعـالی نـاب د گردیـده و در
سبیوار محص ر است ... .تکلی
نم ده ،با هم متفق ش یم.

دینداری اسـت کـه همگـی ویـرت دیـن را

(شهشهانی :1337 ،ج)163-161 ،6

در مجمل التداریخ نیی درباره این هد

احمدشاه ن شته شده است:

شاه ذیجاه (احمدشاه) ـ که همیشه طایر جنانش در فضای تسخیر ممالک ایران
ابدبنیان  ...در پرواز میب د ـ مصمم به تسخیر بالد ایران و با صدهیار لشکر ...
)103-105 :1344

در همین راستا احمدشاه برای کامیابی در رسیدن به این اهدا

خـ د ،در نامـهای از

مصطفای س م ـ سلطان عثمانی ـ یاری خ استه ب د .وی در این نامه ،ضمن بـدگ یی از
پادشاهان صف یه و نادرشاه ،در م ابل ک ششهای خـ د در شـرق ایـران ،عثمانیهـا را
برای حمله به ورب این کش ر دع ت کرد؛ اما سلطان عثمانی به دلیل اوضاع نامناسـب
حک متش نت انست پاسخی مساعد به شاه افغان دهـد (جیالنـی1346 ،؛ افشـار:1359 ،
ج.)34-31 ،2
گفتنی است با گستردگی تضادها و اختالفات خ انین خراسان ،احمدشاه با گاهی از
تح الت خراسان ک شید با در پیش گرفتن سیاست تحبیب و ترهیب ،راه هرگ نه اتحاد
مجدد خ انین خراسان علیه خ یش را ببندد و بر خراسان مسل ش د .افـیون بـر ایـن،

واکاوی عملکرد سیاسی ـ نمامی احمدشاه دُرّانی و پیامدهای ن

از قندهار ک چیده [ ...تا به] تسخیر عراق و ذربایجان و فارس بیردازد.

(گلستانه،

احمدشاه میک شید خ انین خراسان را جداگانه به س ی خ د جلب کند یا هرکدام را با
جدا کردن از دیگری سرک ب نماید؛ چ ن میدانست تسل نهایی بر تمام خ انین ،تنهـا
مشهد و نیشاب ر؛ سال 1183ق ،خرین حمله به مشهد» (حبیبی.)93-88 :1349 ،

145

Downloaded from journal.isihistory.ir at 20:28 +0330 on Sunday November 28th 2021

فرمان که در تاریخ شانیدهم ش ال  1756/1167و همزمـان بـا محاصـره مشـهد ن شـته

سالهای 1183-1164ق1750-1769 /م ،بارهـا مشـهد را بـه محاصـره خـ د در ورد

1

(حسینی منشی :1974 ،ج.)464 ،1
کاتب در پی یکی از حمالت احمدشاه به مشهد و محاصر این شهر مین یسد:
اعلیحضرت احمدشاه که شهر مشهد را به محاصره انداخته ب د ،چـ ن مـدت
محاصره شش ماه ط ل کشیده ،مشهدیان را حال به تباهی رسید؛ الجرم شاهر
پسران خ د را با گروهی از سادات و علمـا از در اسـتیمان (امـانخ اهی) نـید
اعلیحضرت احمدشاه روانه نم ده ،از ح ق نعمت نادری بدو یاد وری کرده،
به حرمت روضه رض ی به مصالحهاش راضی کرد ،مشروه به اینکـه سـکه و
خطبه به نام اعلیحضرت احمدشاه زده و خ انده ش د و مهر فرامین و ارقـام و
احکام به نام شاهر باشد.

(کاتب هیاره)17 :1372 ،

 .1م رخان افغان همچ ن مالفیض محمد کاتب و میرمحمد صدیق فرهن ،،نـات انی محاصرهشـدگان و
م رخان ایرانی همچ ن اب الحسن وفاری و اعتمادالسلطنه ،درماندگی افغانان را دلیل وـاز مـذاکرات
صلح دانستهاند .ن یسنده کتـاب گلشد مدراو دربـاره شـروع و پایـان ایـن لشکرکشـی ن شـته اسـت:

«احمدشاه  ...با سیصدهیار نفر از قش ن  ...از قندهار هن ،تسخیر مشهد م دس نم د ... .در قریهای
م س م به گل ش ر در دوفرسخی مشهد  ...بساه اقامت انداخت ... .ال صه ،بعـد از نکـه احمدشـاه

سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

دست رزو از دامن تسخیر و تصر

مشهد م دس ک تاه و  ...حال لشکریان خ د را از نهیب شاهزاده

نصراهللمیرزا تباه دید  ...به صالح و ص ابدید جمعی از امرای معتبر خ د  ...بنا را بـر مصـالحه نهـاده،
شاه ،ولیخان [صدراعمم خ د] را  ...به خدمت ن اب شاهر فرستاد» (وفاری کاشانی.)633 :1369 ،
بر اساس منابع م ج د ،دست کشیدن خ انین کُرد از حمایت نصراهلل میرزا و خارج ساختن نیروهـای
خ د از مشهد ،از مهمترین دالیل تن دادن شاهر به این مصالحه است .برای مثال ،محاصـره مشـهد
در سال 1183ق1769 /م ،به علت م اومتهای جانانه نصراهلل میرزا به درازا کشید و کار بر افغانان به
دلیل شبیخ نهای متعدد نصراهلل میرزا سخت شد و سرانجام پـس از چهارمـاه محاصـره ،بـار دیگـر
سخن از مصالحه به میان مد .در این مصالحه ،شاهر حاضر شد ضـمن ضـرب سـکه بـه نـام شـاه
افغان ،برخی از ن احی خراسان مانند جام ،باخیر ،تربت حیدریه و خ ا

را بدو واگذارد و عالوه بر

ن ،یکی از دختران خ د را به ازدواج تیم ر ـ پسر احمدشـاه ـ در ورد و ییدانبخـشمیرزا ـ فرزنــد
ک چک خ د ـ را نیی به رسم گروگان به قندهار بفرستد .در م ابل این تعهدات ،احمدشاه نیی پذیرفت
ضمن رهایی از محاصر مشهد ،حک مت شاهر را بر خراسان به رسـمیت بشناسـد .بـه دنبـال ایـن
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مصالحه ،احمدشاه در هشتم ماه صفر 1770/1184م ،مشهد را بـه سـ ی قنـدهار تـر کـرد (کاتـب
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از طریق ولبه بر مشهد میسر است .از اینرو در چندین سفر جنگی خ د به خراسان در

محکک ساخت:
یافت از الطـال

احمـد پادشـاه

شاهر بر تخت شـاهی تکیـهگاه

میت ان گفت نچه م جـب م ف یـت احمدشـاه در خراسـان و وـارت مـردم ایـن
سرزمین شد ،ت انمندی نمامی افغانها نبـ د ،بلکـه دلیـل اصـلی ن ت فیـق ،گسسـتگی
قدرت و رقابتهای خ انینی ب د که حتی در منافع خ یش در م ابل دشمن خـارجی
را نیی از دست داده ب دند (زرگرنژاد .)70 :1381 ،افیون بر ایـن ،رقابتهـای دو فرزنـد
شاهر بر سر م ام ولیعهدی و نیابت سلطنت ،در شرایطی که دولت افشار به انسجام و
اتحاد داخلی نیازی فراوان داشت ،اجازه نداد شاهر از این وضعیت برای ایجاد تعـادل
و م ازنه به منم ر ت یت حک مت خـ د اسـتفاده کنـد .در ضـمن نابینـایی شـاهر و
گردنکشیهای حکام محلی خراسان نیی بر پیچیدگی اوضـاع افـیوده بـ د .در مجمـ ع
اگرچه شاهر به ظاهر سیادت احمدشـاه را پـذیرفت ،ولـی در عمـل ماننـد پادشـاهی
و جانشینان نادر در خراسان همانند حک متی بیطر

میان دولتهای حاکم بر ورب و

شرق خراسان عمل میکردند.
پیامد عملکرد احمدشاه درانی در هندوستان

در دوره حکمرانی احمدشاه ،حک مت هند بیش از گذشته گرفتـار منازعـات امـرا و
جن ،قدرتهای درباری ،کشمکشهای مسلمانان ،راجهها ،مهاراتها و دیگر متنفـذان
محلی ب د (برای گاهی بیشتر از سفرهای جنگی احمدشاه درانی بـه هنـد ،نـک :فـر ،
.)87-99 :1371
گفتنی است حکام مسلمان شمال هند که بـه سـبب افـیایش قـدرت مراتـهها خـ د
را در خطــر میدیدنــد ،از احمدشــاه درانــی بــرای حملــه بــه هنــد دعــ ت کردنــد
(1933: 431- 435

واکاوی عملکرد سیاسی ـ نمامی احمدشاه دُرّانی و پیامدهای ن

مست ل حکم میراند و از مهری که نشانگر اطاعتش از احمدشاه باشد ،استفاده نمیکرد

 .)Sarkar,احمــد شــاه نیــی بــرای ســرک ب مراتــهها در ســال

1170ق1157/م بــه هنــد لشــکر کشــید و پــس از تصــر

اله ـ ر ،عــازم دهلــی شــد.

عمادالملک وزیر که با مراتهها همکاری داشت ،گریخت و دهلی به دست افغانها افتاد.
در ضمن احمدشاه در نبرد بانیپت ،نیدیک دهلی ـ کـه در سـال 1174ق1761/م روی
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شاهر نیـی پـس از انع ـاد قـرارداد مصـالحه ،مهـر خـ د را بـدین بیـت مسـجع و

.)128 ،109 ،40 ،33
نبرد بانیپت ـ که از مهمترین جن،های مسلمانان و هندوان به شمار مـیرود ـ بـه
اخراج مراتهها از صحنه سیاسی هند و نیی ضع

دولت مرکیی گ رکانیـان انجامیـد .از

پیامدهای دیگر نبرد پانیپت ،ش رش سیکها در پنجاب ب د کـه خطـری جـدی بـرای
حکمرانان شمال هند و افغانها به شمار میرفتند .نان پس از جن ،بانیپـت و خـروج
افغانها ،بر شمال هند و اله ر چیره شدند ،اما ط لی نکشـید کـه بـار دیگـر احمدشـاه
درانی در سال 1175ق1761/م به اله ر هج م برد و در نبردی سیکها را قتل عام کـرد
(حسینی :1974 ،ج.)1075-1045 ،2
چنانکه از نامههای فرماندار انگلیسـی بنگـال بـه هیئـت مـدیره در لنـدن پیداسـت،
حک مت هند بریتانیـا در سـالهای 1184 -1175ق ،زمـانی کـه احمدشـاه بـا سـیکها
مشغ ل نبرد ب د ،به دنبال فرصتی ب دند که برای نف ذ به دستگاه حکـ متی هنـد راهـی
بیابند ( .)Sinha, 1985:.624-634از اینرو با خروج احمدشـاه درانـی از هنـد ،راه بـرای
نف ذ نیروهای بریتانیا در بنگال ماده شد ،بهگ نهای که حک مت هنـد انگلـیس پـس از
نبرد بکسـار در سـال 1765-1764م1179-1178 /ق ،کـامالً بـر بنگـال سـیطره یافـت
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

(.)Datta, 1965: 24-25
در مجم ع عملکرد سیاسی و نمامی و مرگ احمدشـاه و پـیش از ن قتـل نادرشـاه
برای انگلیسیها ـ که در حال افیایش نف ذ خ د در هند ب دند ـ فرصتی مطل ب ایجـاد
کرد .انگلستان برای رویارویی با نف ذ قدرتهای رقیب بر ن شد که میان خ د و ایـران
و روسیه ،منط های حایل به وج د ورد .بر اسـاس همـین سیاسـت بـ د کـه مرزهـای
خاوری ایران در معرض تغییرات متعدد قرار گرفت .بنابراین تثبیت دولـت افغانسـتان و
ظه ر بل چستان بریتانیا (پاکستان) م ل د این سیاست ب د (مجتهدزاده.)260 :1378 ،
پایان زندگانی احمدشاه و شمهای از صفات او

احمدشاه پس از تشکیل حک مت و اداره نمامی و نمم و نسق لشکر ،به جمـع وری
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سیاهیان بسیاری اقدام کرد .در سیاه احمدشاه از اق ام افغانستان اعـم از بلـ چ ،پشـت ن،
ازبک ،قیلباش ،هیاره و تاجیک حض ر داشتند .او که در ارتش نادر خدمت کـرده و بـا
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داد ـ مراتهها را سخت درهم شکست و ونایمی فراوان بـه چنـ ،ورد (اورامـا:1351 ،

اجرا نم د.
م ایسۀ فهرست ال اب و مناصب دی انی روزگار احمدشاه ،تداوم اصـ ل و عملکـرد
اداری روزگار صف ی را نیی نشان میدهد (وکیلی ف فلیایی)407-370 :1364 ،؛ امـا بـا
وج د شباهت ظاهری ،میان دو دولت درانی و صف ی ،تفاوتهای اساسـی نیـی وجـ د
داشت .مهمتر از همه ،وابستگی قدرت احمدشاه و پی ندش با خانهای نیرومنـد بـ د و
علل گسترش سریع قلمرو درانی و زوال ن را نیی میت ان در این پی ند جست .به دیگر
سخن ،دولت درانی ،مییهای از تشکیالت مغ لی و صف ی نمـام قبیلهای ـ فئ دالی ب د
(گریگ ریان .)47 :1388 ،در عین حال ،احمدشاه بـه پیـروی از صـف یان ،یـک نیـروی
نمامی همچ ن قیلباشان از افراد ویرپشت ن بـه نـام «والمـان شـاهی» سـازمان داد و در
تنمیم این نیرو از تجربیات ت یخان شیرازی بهره جست (حسینی :1974 ،ج.)67 ،1
احمدشاه درانی در واپسین ماههای حیاتش در اقدامی که بیتجربگـی سیاسـی در ن
تیم ر ،قندهار را به سلیمان و کابل را به پرویی سیرد .با مرگ احمدشاه ،تیم ر در هرات
به تخت سلطنت نشست و خ د را تیم رشاه خ اند و سلیمان هـم بـا اسـتفاده از نفـ ذ
پدرهمسر خ د ـ شاهولیخان ،صدراعمم احمدشـاه ـ در قندهار تاجگذاری کرد (کاتب
هیاره)48 :1372 ،
تیم ر در رواب خ د با جانشینان نادر ت ریباً همان سیاست پدر را پی گرفت .وی نیی
ع یده داشت زوال سلطنت شاهر در خراسان باعـث رشـد و ترقـی دو رقیـب عمـده
درانیان در ورب ـ یعنی زندیه و قاجاریه ـ میش د .از ایـنرو ک شـید جانشـینان نـادر،
قلمرو م روثی خ د را به همان شکل محدود در مشهد و اطرا

ن حفظ کنند .افـیون

بر این ،خ یشاوندی او با شاهر افشار ـ که گ هرشادبیگم ،دختر شـاهر را در نکـاح
خ دداشت ـ نیی میت انست در رعایت حال افشاریان از طر

تیم ر اثرگذار باشد.

احمدشاه ابدالی با اینکه خ د سنیمذهب ب د ،برخال

برخـی از پادشـاهان بعـدی

افغانستان ،تعصبی نسبت به شیعیان نداشت و عده زیـادی از قیلباشـان و فارسـیزبانان
شیعهمذهب را در سازمان نمامی و اداری خ د به کار گرفـت (رسـتم التـ اریخ:1348 ،

واکاوی عملکرد سیاسی ـ نمامی احمدشاه دُرّانی و پیامدهای ن

ه یدا ب د ،قلمرو خ د را بین فرزندانش ت سیم کرد .وی در این ت سیمبندی هرات را به
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اص ل تشکیالت دولتی شنا ب د ،همان اص ل و تشکیالت را در نمام اداری دولت خ د

به باور بیشتر م رخان ،احمدشاه مردی معتدل ،پرهییکار ،با اراده و اهل علـم و ادب
ب د و اشعاری به زبان پشت از او باقی مانـده اسـت .وی واقـ

الهـ ری را بـه دربـار

خ یش دعـ ت کـرد و در سیالکـ ت از نمامالدین عشـرت ـ شاعـر فـارسـیسـرای ـ
خ اسـت شــرح احـ الش را بــه نمــم در ورد و واقـ  ،شددلهنلمه احمویده را در همــین
م ض ع سرود (فرهنـ :1374 ،،ج .)135 ،1احمدشـاه در سـال 1174ق1761 /م شـهر
جدیدی در قندهار بنا کرد و ن را «اشر

البالد احمدشاهی» نامید( 1وکیلی فـ فلیایی،

 .)199 :1364شاه درانی سرانجام در سال  1773/1186و پس از بیسـت و هفـت سـال
پادشاهی و به دنبال یک بیماری پ ستی در محلی به نام کـ ه ت بـه در نیدیکـی قنـدهار
درگذشت و در همانجا به خا سیرده شد (کاتب هیاره40 :1372 ،؛ وبار :1359 ،ج،2
.)598
نتیجه

احمدخان ابدالی که در کشمکشهای بین دو رقیب ابدالی و ولجـایی ،گرفتـار و در
قندهار زندانی شده ب د ،به دست سیاه نادرشاه از بند رهایی یافت .وی پـس از تـ قفی
یکساله در مازندران ،به دربار شاه افشار فراخ انده شـد و از ملتیمـان رکـاب نادرشـاه
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

گشت .کاردانیهـای احمـدخان در خـدمت بـه شـاه افشـار ،زمینـه پیشـرفت و ترقـی
او را فراهم ساخت .نادرشاه بـا پـی بـردن بـه ایـن ت اناییهـا ،او را فرمانـده سـربازان
ابدالی کرد و سیس منصب خیانهداری سلطنت و ریاست نگهبانان مخص ص خ د را به
وی واگذاشت.
خأل قدرتی که با قتل نادر به وج د مد ،باعث ظه ر چند حک مت محلـی در ایـران
 .1این شهر بعد از س ه امیرات ری نادری با ن شه معماران ایرانی و هندی به نام «احمدشاهی» و م لب
به «اشر

البالد» بنا شد .شهر به شکل مستطیل بیقاعده بنـا یافتـه ،در اطـرا

ن حصـاری بلنـد بـا

برجهایی به ف اصل معیّن از گل و خشت کشیده شده و شش دروازه داشت .ارگ شـاهی در سـمت
شمال شهر ،دارای حصاری جداگانه ب د .شهر ،چهار بازار اصلی داشت که از ت اطع دو جاد مست یم
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تشکیل شده ب د و در ن طۀ ت اطع نها گنبدی بلند به نام چهارس ق ساخته ب دند .تاریخ بنیانگـذاری
شهر احمدشاهی را سال  1761میالدی ن شتهاند.
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.)227-231

تشکیل میدادند ـ و با استفاده از شفتگی اوضاع و نابسـامانی سـلطنت تیمـ ری هنـد،
ت انست قلمرو حک مت خ یش را گسترش دهد.
با اینکه احمدشاه در واز ،فکر جدا ساختن افغانستان از ایران را در سر نمیپروراند
و میخ است همچ ن پادشاهان سلسلههای مختل

بر تمامی یا بخشی از قلمرو ایـران

حکم براند ،اما وج د شرای خاص سیاسی و اجتماعی در عمل ،او را به راهـی کشـاند
که بعدها نتیجه ن ،چییی جی جدایی افغانستان و ایران از یکدیگر نب د.
با اعالم پادشاهی احمدخان ابدالی در قندهار ،یکی از مهمترین گامهای تجییه قلمرو
خراسان برداشته شد .ایـن تجییـه ،تنهـا در بعـد سیاسـی و جغرافیـایی بـ د و از نمـر
فرهنگی ،ح زه حاکمیت احمدخان هن ز بخشی از قلمـرو فرهنگـی خراسـان بـیرگ و
ایران به شمار میرفت.
چنانکه ش اهد تاریخی نشان میدهد ،احمدشاه درانی قصد تصر

ایران را داشت و

و از م دریا تا دریا (اقیان س هند) ن شتهاند؛ اما منتهای متصرفات احمدشـاه در وـرب
ـ که بت ان ن را در زمره متصرفات وی به شمـار ورد ـ نیشاب ر بـ ده اسـت .بنـابراین
وج د حک متهایی همچ ن بازماندگان نادر در خراسان ،خـ انین قاجـار در شـمال و
امرای زندیه در جن ب ایران از یکس و است رار پایگاه اجتماعی و هسـته فعالیتهـای
نمامی احمدشاه در شرق ایران و تکیه وی بر نمام اقتصادی و اجتماعی جامعه قبیلـهای
افغان از س ی دیگر ،به نخستین پادشاه درانی اجازه نداد که بت اند در ورب متصرفاتش
پیشرفتهایی درخ ر ت جه داشته باشد .وی به همین دلیل ک شید ناکامیهـای خـ د را
در ورب با حمله به هند و تصر

مناط ی از قلمرو حک متی گ رکانیان جبـران سـازد.

ناکامی احمدشاه در سلطه بر تمامی خا

ایران ،این تص ر را در ذهن برخـی م رخـان

ـ بهویژه م رخان افغان ـ ایجاد کرد که هد

واکاوی عملکرد سیاسی ـ نمامی احمدشاه دُرّانی و پیامدهای ن

در همین راستا برخی م رخان ،متصرفات احمدشاه را از ورب خراسان تا سرهند (سِند)

اصلی وی ،به اسـت الل رسـانیدن جامعـه

افغانان از ایران ب ده است.
حمالت پی در پی احمدشاه به هند ،سنگی بیرگ از پیش پای استعمار انگلسـتان در
این منط ه برداشت؛ زیرا در پی قش نکشی احمدشاه درانی به هند ،او ابتدا بـا م ـاومتی
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بیرگ شد .از جمله احمدشاه با پشتیبانی قبایل پشت ن ـ کـه بخـش اعمـم سـیاه او را

اختالفات داخلی هند ـ بهخص ص با جلب حمایت شجاعالـدوله ـ درحالی کـه دهلـی
ت س ق ای مهاراته تصر

شده ب د ،در نبرد پانیپت در سـال 1174ق پیـروز شـ د و

بیرگترین م ف یت خ یش در هند را به دست ورد .این پیروزی با خرسندی م امـات
حک مت هند انگلیس همراه شد؛ چرا کـه مهاراتـهها در ایـن زمـان از دشـمنان جـدی
انگلیسیها ب دند و برای تداوم حیـات تجـاری نـان در هنـد ،خطـری بـیرگ شـمرده
میشدند .بنابراین ،این مهم به هند بریتانیا فرصـت کـافی داد پایگـاه خـ یش را کـه در
جن ،پالسه در سال 1170ق1757 /م در بنگال به دست ورده ب د ،استحکام بخشد.
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شدید از س ی رهبـر مهاراتاهـا روبـهرو شـد ،امـا سـرانجام ت انسـت بـا بهرهگیـری از

شیرین خان

خداداد سلطان

سرمست خان

حیات سلطان
شاه عبداهلل
اهللیارخان خانمحمدخان

دولت خان

اسداهللخان
ذوالف ارخان

زمانشاه ()3

شجاعالملکشاه ()4

احمدشاه ()1

سلیمان شهاب

علی مردان خان

داراب

پرویی

سکندر

محم د شاه ()5
(وکیلی ف فلیایی)1 :1346 ،

واکاوی عملکرد سیاسی ـ نمامی احمدشاه دُرّانی و پیامدهای ن

ل مانخان

تیم رشاه ()2

رستمخان محمدزمانخان نمرخان
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خ اجه خضرخان

ـ استر بادی ،میرزا مهدیخان (1341ش) ،جهل گشدل ندلور  ،به اهتمام :سـید عبـداهلل
ان ار ،تهران ،انجمن ثار ملی.

ـ اعتضاد السـلطنه ،علی لیمیـرزا (بیتـا) ،تدلریخ دادلیو د سددانف انسلنسدتل  ،تصـحیح:
میرهاشم محدث ،تهران ،امیرکبیر.

ـ افشار ،محم د (1359ش) ،انسل نلمه ،تهران ،بنیاد م ق فات محم د افشار.
ـ الفنســت ن ،م نــت اســت ارت (1376ش) ،انسلنددل  ،ترجمــه :محمد صــ

فکــرت،

مشهد ،بینا.
ـ اورما ،بیرندر (1351ش)« ،شرکت هند شرقی انگلیس و افغانان» ،ترجمـه :ف یرمحمـد
خیرخ اه ،مجله آریلنل ،سال سیام ،شماره  4و  ،6کابل.

ـ بخاری ،عبدالکریم (1876م) ،تلریخ آسیل مرکز د انسلنستل  ،پاریس ،بینا.
ـ جرفادقانی ،اب اشر

ناصح بن ظفر(1357ش) ،ترجمه تدلریخ یمیند  ،به اهتمام جعفر

شعار ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

ـ جیالنی جاللی ،وـالم (1346ش) ،نلمده احموشدلد وراند سده سدلصل مسدص

سدد

عثملن  ،کابل ،انجمن تاریخ.

سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

ـ حبیبی ،عبدالحی (1349ش) ،تلریخ مختسر انسلنستل  ،کابل ،انجمـن تـاریخ و ادب
افغانستان.

ـ حسینی فسایی ،حاج میرزاحسین (1367ش) ،نلرسنلمه نلسدر  ،تصـحیح :منصـ ر
رستگار فسایی ،تهران ،امیرکبیر.

ـ حسینی منشی ،محم د (1974ش) ،تلریخ احموشله  ،مسـک  ،کـادمی علـ م اتحـاد
ش روی.

ـ درّانی ،دوستمحمدخان (1298ق) ،تلریخ سلصلن  ،بمبئی ،بینا.

ـ رستمالحکما ،هاشم (1348ش) ،رسدت التدداریخ ،تصـحیح :محمـد مشـیری ،تهـران،
سیهر.
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ـ زرگرنژاد ،والمحسین (تابستان 1381ش)« ،تأسیس و گسترش فرمانروایی احمدخان
سدوزایی» ،شنلخت ،شماره  ،34تهران ،دانشگاه شهید بهشتی.
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منابع

محمدزبیر صدی ی ،کلکته ،بینا.

ـ شهشهانی ،حسـین (1337ش)« ،فرمـان تـاریخی احمدشـاه درانـی» ،نرهند

ایدرا

زمی  ،سال ششم ،تهران.

ـ عتبی ،محمد بن عبـدالجبار (1357ش) ،ترجمده تدلریخ یمیند  ،تهـران ،چـاج جعفـر
شعار.

ـ وبار ،میروالم محمد (1359ش) ،انسلنستل ور مسیر تلریخ ،قم ،پیام مهاجر.

ـ وفاری کاشانی ،اب الحسن (1369ش) ،گلشد مدراو ،بـه اهتمـام :والمرضـا طباطبـایی
مجد ،تهران ،زرین.

ـ فر  ،سید مهدی (1371ش) ،تلریخ سیلس انسلنستل  ،قم ،نشر احسانی.

ـ فرهن ،،میرمحمد صدیق (1374ش) ،انسلنستل ور پنج ار اخیر ،قم ،وفایی.
ـ قدوسی ،محمدحسین (1339ش) ،نلورنلمه ،مشهد ،بینا.

ـ کهیاد ،احمدعلی (1355ش) ،رجلل د ردیواوهل تلریخ  ،کابل ،بینا.

ـ گریگ ریان ،وارتان (1388ش) ،ظهدر انسلنستل نددی  ،ترجمه :علی عالمی کرمـانی،
تهران ،عرفان.

ـ گلستانه ،اب الحسن بن محمـدامین (1344ش) ،مجمدل التدداریخ ،بـه اهتمـام :مـدرس
رض ی ،تهران ،دانشگاه تهران.

ـ گمنام (1340ش) ،حودو العلل م المشرق ال المسرب ،به ک شش :من چهر ست ده،
تهران ،طه ری.

ـ لکهــارت ،الرنــس (1343ش) ،انقددراس سلسددله سد دیه د ایددل اسددتید انل ندده ور
ایرا  ،ترجمه :مصطفی قلی عماد ،تهران ،مروارید.

ـ مت لی ،ی س

واکاوی عملکرد سیاسی ـ نمامی احمدشاه دُرّانی و پیامدهای ن

ـ کاتب هیاره ،فیض بن محمد (1372ش) ،سرا التداریخ ،تهران ،انتشارات بلخ.

(1383ش) ،انسلنستل د ایرا  ،مشهد ،مؤسسـه چـاج سـتان قـدس

رض ی.

ـ مجتهدزاده ،پیروز (1378ش) ،امیدرا مدرزوار د مرزهدل خدلدر ایدرا  ،تهـران،
شیرازه.
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ـ سیفی هروی ،سی

بن محمد بن یع ب (1362ش) ،تلریخنلمه هدرات ،به ک شـش:

شتیانی ،تهران ،طه ری و سنایی.

ـ مروی ،محمدکاظم (1364ش) ،علل آرا ندلور  ،تصحیح :محمدامین ریاحی ،تهران،
زوار.

ـ نیر ،محمد ان ار (1343ش)« ،ابدالی ،سدوزایی ،درانی» ،مجلـه آریلندل ،سـال بیسـت و
دوم ،شماره  ،12-11کابل.

ـ ورهــرام ،والمرضــا (1366ش) ،تددلریخ سیلس د د اجتمددلع ایددرا ور عسددر زنددو،
تهران ،معین.

ـ وکیلــی فـ فلیایی ،عیییالــدین (1346ش) ،ورة الزمددل ند تددلریخ زمل شددلد ،کابــل،
انتشارات سلطنتی کابل.

ـ ــــــــــــــــــــــــــ (1364ش) ،تیمدرشلد وران  ،کابل ،انجمن تاریخ.

ـ هروی ،نعمتاهلل (1382ق) ،تلریخ خل جهلن د مخز انسدلن  ،بـه ک شـش :سـید
محمد امامالدین ،داکا ،بینا.
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ـ مرعشی صف ی ،میرزا محمدخلیل (1362ش) ،مجمو التداریخ ،تصحیح :عباس اقبـال

