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ــار در 11 جمادي االخر 1160 در خبوشان به  ــاه افش هنگامي كه نادرش
ــيد، سپاهيانش كه تركيبي از تيره ها و طوايف گونه گون بودند،  قتل رس
خزانه ى نادري را غارت كردند و در رقابت براي به دست گرفتن قدرت، 
ــيل شدند، در اين ميان افغانان سپاه نيز مستثني  هر يك به سويي گس

نبودند. 
ــاخه سدوزائي سپاه نادر بود و  احمدخان سـدوزائي ابدالي كه رئيس ش
بعدها به دّراني شهرت يافت، در تاراج خزانه و حرم فرمانرواي خويش، 
توانست الماس كوه نور را نصيب خود كند و سپس همراه ساير افغانان 

رهسپار قندهار گردد. 
در شورايي كه در رجب 1160 در نادرآباد قندهار تشكيل شد، احمدخان 
با وجود مخالفت ها و رقيبان سرسخت، به عنوان حاكم قندهار و رئيس 
ــت گرفتن  ــن افغان انتخاب گرديد و تالش هاي خود براي به دس خواني
قدرت در ايران شرقي را آغاز كرد. مورخان افغان شبه قوريلتاي نادرآباد1 

را آغاز سلطنت سلسله دّراني مي دانند.

احمدخان در تالش براي تثبيت حكومتش، با دو مشكل اساسي روبه رو 
ــت عدم اطاعت خوانيني كه پيشتر اغلب مقامي باالتر از وي  بود: نخس
ــكالت مالي. ورود محصالن مالياتي نادر كه بي خبر  ــتند و دوم مش داش
ــيده بودند،  ــار نادري به قندهار رس ــيدن به درب ــرگ او، در راه رس از م
مشكالت مالي وي را حل كرد، او با طالهاي به دست آمده به نام خود 
سكه ضرب كرد، حقوق معوقه سپاهيان را پرداخت نمود و با محبوبيتي 
ــركوب خوانين طاغي  ــت آورده بود، راهي س ــپاه به دس كه در ميان س
ــورش خوانين حوزه قندهار را سركوب كرد و  شد. احمدخان نخست ش

توانست نورمحمدخان عليزائي2 را مطيع خويش سازد.
ــاور را  ــت غزنين، كابل و پيش ــپس در تعقيب ناصرخان3، توانس وي س
ــان در برابر خان دّراني و فرار مداوم  ــرف كند، عدم مقاومت ناصرخ تص
ــپاهيان، موجب شد تا راه رسيدن احمدخان به سوي الهور  او از برابر س
ــوده شود. احمدخان توانست الهور را نيز متصرف شود و اكنون  نيز گش

دهلي پيش روي وي قرار داشت. 

■  تاريخ احمدشاهي (تاريخ تشكيل اولين حكومت افغانستان)
■ به تصحيح و تحشيه دكتر غالمحسين زرگري نژاد

■ انتشارات دانشگاه تهران، 1384، 746 صفحه

■ تاريخ احمدشاهي
■ با مقدمه، تصحيح و فهارس دكتر محمدسرور مواليي،

■ انتشارات عرفان، تهران، 1386، 722 صفحه

يك متن، دو نگاه

خراسان بزرگ پس از نادر

● شادى معرفتى
دانشجوى دكترى تاريخ دانشگاه تهران

درآمد:
كتاب تاريخ احمدشاهي شرح زندگاني نخستين فرمانرواي افغانستان، احمد خان ابدالي دّراني از زمان تالش هاي اوليه وي در سپاه نادر براي 

رسيدن به قدرت تا زمان مرگ است، كه به دستور خود او توسط محمود الحسيني ابن ابراهيم جامي به رشته ى تحرير كشيده شده است.
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ــه فرماندهي  ــاه گوركاني ب ــپاه محمدش ــيد كه س در اين زمان خبر رس
ــر پادشاه گوركاني و قمرالدين وزير، به قصد سركوب وي  احمدشاه پس
ــت نداشت، خود را براي  ــتند، احمدخان كه راه بازگش عازم الهور هس
ــپاه افغان به دليل ناكارآزمودگي در  مقابله با قواي هند آماده كرد، اما س
ــتفاده از توپخانه شكست خورد و بر اساس منابع افغان، قرارداد صلح  اس
ــند به عنوان مرز ميان قلمرو حكومت احمدخان و  ــد و رود س امضا ش

محمدشاه تعيين گرديد، خان دّراني نيز راهي قندهار شد.
ــيد كه عده اي از خوانين  ــت احمدخان در الهور، خبر رس پس از شكس
ــاهرخ ميرزاي  افغان در توطئه اي قصد دارند تا ضمن اظهار انقياد به ش
ــانند، خان دّراني كه از اين نقشه مطلع  ــار، احمدخان را به قتل رس افش
ــي جويد و در اطراف قندهار آنان را به  ــده بود، توانست بر آنان پيش ش

قتل رساند. 
ــو از خطر مخالفان داخلي آسوده  ــال 1163، احمدخان كه از يكس در س
ــان را آشفته مي ديد، در  ــوي اوضاع خراس ــده بود و از ديگر س خاطر ش
انديشه شد تا شكست الهور را در خراسان جبران كند و از همين روي 
روانه ى محاصره هرات شد، قواي مدافع شهر كه گرفتار قحطي بودند، 
خيلي زود تسليم سپاه خان دّراني شدند، هرات سقوط كرد و راه پيشروي 
ــهد ناكام ماند و احمدخان  ــوي مشهد گشوده شد، اما تصرف مش به س
ــهر نيز بي نتيجه بود و  ــابور گرديد، محاصره اين ش راهي محاصره نيش
ــت و چند ماه بعد عازم لشكركشي  خان دّراني به ناچار به قندهار بازگش
به هند شد و اين بار توانست شكست پيشين خويش را جبران نمايد. 

ــيد كه قندهار توسط خان خانان  ــال 1165) خبر رس در همين زمان (س
ــت، به قندهار بازگشت تا مركز حكومتش را از تصرف  تصرف شده اس
ــر فرصتي براي  ــتن خان خانان بار ديگ ــان برداش ــس از مي درآورد و پ
ــز با چند پيروزي نظامي همراه  ــي به هند يافت كه اين بار ني لشكركش

شد.
احمدخان دو بار ديگر در سال هاي 1167 و 1184 قصد تصرف خراسان 
ــهد به طول انجاميد، بار  را كرد، كه هر دو بار چهار ماه محاصره ى مش
ــراهللا ميرزا از دِر  ــار در حالي كه نص ــت خورد و دومين ب ــت شكس نخس
ــت ادامه حضورش موجب  ــت درآمده بود، خان دّراني كه مي دانس اطاع
شكست وي خواهد شد، خراسان را ترك كرد. وي يك بار نيز در سال 

1171، عازم هند شد و توانست بر دهلي غلبه يابد.
ــال آخر زندگي خويش را با رنج بيماري سپري كرد و  خان دّراني دو س

سرانجام در دوم ربيع االول سال 1186 پس از لشكركشي هاي طوالني 
ــت و در باغ روضه  ــذام درگذش ــتان بر اثر ج ــرق و غرب افغانس ــه ش ب

احمدشاهي در قندهار به خاك سپرده شد.

درباره ى مؤلف:
اطالعات ما درباره  ى محمود الحسـيني ابن ابراهيم جامي بسيار اندك 
است و محدود مي شود به همان مختصري كه وي در ديباچه ى كتابش 
آورده است، وي احتماًال متولد تربت جام خراسان بوده است، و نه چنان 
كه دوسـت مراد سـيد مرادوف در مقدمه ى خويش مي نويسد اهل جام 

شيراز يا هرات. 4
ــيدن به  ــاب برمي آيد، احمدخان دّراني پس از رس ــان كه از متن كت چن
ــت وقايع دربارش  ــا مورخي براي ثب ــدد برمي آيد ت ــي، در ص فرمانرواي
ــيوه ى  ــت و ش ــپاهيان نادر بوده اس ــتخدام كند، وي كه در عداد س اس
ــاهي  ــف كتاب تاريخ نادرش كار ميـرزا مهـدي خـان اسـترآبادي مصن
ــي  ــنديده، محمدتقي خان شـيرازي5 را مأمور مي كند تا منش را مي پس
ــار خان دّراني  ــترآبادي براي ثبت وقايع درب ــنجي همچون اس سخن س
ــّرا از اغراق و مضامين رنگين  ــد كه وقايع را به «عبارات واضح، مب بياب
ــي جامي از  ــت».6 منش اليح خالي از اغالق، بر صفحه بيان تواند نگاش
ــرزا مهدي خان  ــتادي مي ــيان دربار نادري بوده و «مخدومي اوس منش
ــترآبادي»7 را كرده بود، اما «به سبب حوادث روزگار، گوشه نشيني و  اس
عزلت اختيار كرده، مشغول عبادت معبود حقيقي»8 شده بود، محمدتقي 
ــهد، توسط  ــال 1166 (يا 1167) پس از فتح مش ــيرازي در س خان ش
ــپاهيان احمدخان، به منشي جامي معرفي مي شود و شيوه ى كار وي  س
ــي جامي كه  ــان واقع مي گردد. جالب اين كه منش ــول طبع احمدخ مقب
ــتاد خويش  ــترآبادي افتخار مي كند، خود را برتر از اس ــاگردي اس به ش
ــيرازي مي نويسد: «بلكه مطلب را  مي انگارد و از قول محمدتقي خان ش

ازو بهتر و رنگين تر مي نويسد و در مدعانويسي يدبيضاء مي نمايد».9 
ــان در خدمت وي بوده و  ــاًال تا زمان مرگ احمدخ ــي جامي احتم منش
كتاب تاريخ احمدشاهي را اندكي پس از مرگ وي به پايان برده است، 
در انتهاي كتاب مرثيه اي هست كه به قلم محمداسماعيل فرزند منشي 
ــاهدي بر اين مدعا باشد كه منشي  ــده و مي تواند ش ــته ش جامي نگاش

جامي اندكي پس از مرگ احمدخان دار فاني را وداع گفته است. 
ــياري ديگر از مورخان درباري، هر فرصتي را  ــي جامي همانند بس منش
ــياري موارد از  ــمارد و در بس براي مدح فرمانرواي خويش مغتنم مي ش
طريق معدلت خارج مي شود و چاپلوسي و تملق چنان پيشه مي كند كه 
ــد، به طور مثال در ذكر شكار رفتن  گاه مهوع و مضحك به نظر مي رس
ــاحت  ــگارد: «چون با كوكبه عظمت و جاه بر س ــان چنين مي ن احمدخ
ــتر گرديد، وحوش و طيور آن وادي از فرط بهجت  نخجيرگاه سايه گس
ــادي در پوست نمي گنجيدند و سرها به طريق نياز پيش آورده، به  و ش

ذوق قربان شدن دويدند».10 
ــي و  ــا محكوم به ناسپاس ــان احمدخان را ي ــن طريق، مخالف ــه همي ب
ــد:  نمك به حرامي مي كند يا متهم به ناداني و نخوت. چنان كه مي نويس
ــوت و ناداني، چراغ عقل و خرد علي محمدخان  «چون تراكم بخار نخ
خوكياني صوبه دار ملتان را در فانوس دماغ فرونشانيده بود، آن تيره بخت 
ــبت به طايفه جليله سدوزيي  ابدي به مقتضاي ضاللت و بي خردي، نس

در شورايي كه در رجب 1160 در 
نادرآباد قندهار تشكيل شد، احمدخان 

با وجود مخالفت ها و رقيبان 
سرسخت، به عنوان حاكم قندهار و 

رئيس خوانين افغان انتخاب گرديد و 
تالش هاي خود براي به دست گرفتن 

قدرت در ايران شرقي را آغاز كرد
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ــلطنه مؤلف كتاب وقايع و سوانح افغانستان بوده است كه در  اعتضادالس
كتاب خويش وقايع افغانستان را به ثبت رسانده اند. 

5- كتاب منشي جامي عالوه بر وقايع افغانستان، اطالعاتي نيز درباره ى 
ــي هاي احمدخان به هند و خراسان دارد و برخي اطالعات او  لشكركش
درباره ى تاريخ آن عصر خراسان و هند و سران و خوانين آن دو سامان 
ــت، وي حتي اطالعات بي نظيري از منازعات قدرت  منحصر به فرد اس
ــان ارائه مي دهد و اخباري نيز درباره ى محمدحسن خان قاجار  در خراس
ــان  پدر آقامحمدخان ارائه مي كند، گزارش هاي او درباره ى وقايع خراس
ــد كه وي به عنوان ناظري خارجي  مي تواند از اين روي قابل توجه باش
به وقايع اين سامان نگريسته است و هرچند بي طرف نبوده، اما مي توان 
ــته هايش به برخي حقايق نائل آمد. به سخن ديگر، تاريخ  از ميان نوش
احمدشاهي نه تنها تاريخ افغانستان، بلكه به گونه اي تاريخ بخش هايي 

از هند و ايران و به خصوص خراسان آن عصر است. 
ــي خراسان است،  ــي جامي منبع مهمي براي قوم شناس 6- كتاب منش
ــان و از جمله شهرهاي مهمي مانند  ــب خوانين خراس وي درباره ى نس
ــبزوار، نيشابور، تون، طبس و قوچان، رقابت هاي آنان و تعارضاتشان  س
ــان  با يكديگر و همچنين نقش آنان در پيروزي هاي احمدخان در خراس
ــينان نادر به خصوص شاهرخ ميرزا، مطالب ارزشمندي  و ناكامي جانش
ــت. منشي جامي صريحًا دليل سقوط هرات  در كتاب خويش آورده اس

به دست احمدخان را جنگ داخلي مي نويسد.

ارزش ادبي كتاب:
ــاهد دوران بازگشت ادبي هستيم، اما رستاخيز  در اوايل عهد قاجاريه، ش
ادبي پيشتر توسط ميرزا مهدي خان استرآبادي آغاز شده بود، وي قبل 
ــنت هاي تاريخ نويسي  ــت، با فاصله گرفتن از س از ظهور مكتب بازگش
ــي روان در ميان  ــوي، پايه گذار مكتب تاريخ نويس ــول و صف دوره ى مغ
ــد و با تأليف تاريخ جهانگشاي نادري، الگويي در پيش  رهروان خود ش

روي منشيان و وقايع نگاران قرار داد.13  
ــيان دربار نادري بوده و در سلك پيروان  ــي جامي نيز از منش 1- منش
ــكارا در ديباچه كتابش  ــترآبادي. وي به طور آش ــرزا مهدي خان اس مي
ــادري، تاريخي به عبارات  ــد دارد به تقليد از تاريخ ن ــد كه قص مي نويس
ــته تحرير درآورد. پرواضح است كه منشي  واضح و مبرا از اغراق به رش
جامي در تمام طول كتاب به روان نويسي پايبند بوده است، اما نثر او به 

سكنه ملتان بي حرمتي كرده ...»11 
ــتي توضيح  ــوي خوانين صورت مي گيرد، به درس ــا مخالفتي از س هرج
ــود، مقصر  ــتي دامنگير احمدخان مي ش ــا شكس ــود و هرج داده نمي ش
ضعف سرداران و توطئه ى مخالفان است و نه سوء تدابير خان دّراني و 
بالعكس هر كجا، لياقت و كارداني از اطرافيان احمدخان ديده مي شود، 

اين لياقت به خود وي نسبت داده مي شود. 

اهميت تاريخي كتاب:
ــد، به دستور خود  ــتر نيز گفته ش ــاهي چنان كه پيش 1- تاريخ احمدش
ــته تحرير درآمده است و تاريخ نخستين پادشاه سلسله  احمدخان به رش
ــت. اين كتاب به مانند هر تاريخ فرمايشي ديگري، مرزهايي  دّراني اس
ــراي گفتن و ناگفتن دارد، بايدها و نبايدهايي كه تنها مختص اين اثر  ب
ــي جامي همانند هر مورخ درباري ديگري اين فرصت  ــت، اما منش نيس
ــد كه به ثبت رسانده  ــاهد عيني بسياري از وقايعي باش ــته كه ش را داش
ــد: «محاربات و فتوحات خاقاني كه  ــت، چنان كه خود وي مي نويس اس
ــطير  ــاهده كرده ام، به قيد تحرير و تس ــه رأي العين مش ــي را ب ... همگ
ــردم صداقت كيش  ــه خود اطالع ندارم، از م ــي آورم و بر مقدماتي ك م
ــلك تسويد مي كشم».12 و چنان كه  صحيح القول تحقيق نموده، در س
از همين جمالت وي برمي آيد، منشي جامي شاهد تمام ماجراهايي كه 
ــت و به گفته راوياني كه به زعم او صادق بوده اند،  ثبت كرده نبوده اس

مراجعه كرده است. 
ــت  ــخص احمدخان اس ــاهي، تاريخ ش 2- از آنجايي كه تاريخ احمدش
ــي به هند و  ــت خويش را صرف لشكركش ــتر دوران حكوم و وي بيش
ــرح  ــواي اين كتاب در اكثر موارد ش ــت، طبعًا محت ــان كرده اس خراس
ــته هاي منشي  ــت، از ميان نوش جزئيات جنگ هاي احمدخان دّراني اس
ــود كه انگيزه ى احمدخان همچون بسياري  جامي چنين مستفاد مي ش
ــايان ديگر، نه تنها گسترش قلمرو و به دست آوردن غنائم  از كشورگش
ــي را دنبال مي كند! احمدخان،  ــت، بلكه وي تنها انگيزه هاي مذهب نيس
ــهرها، حكومت آن ها را به حاكمان  ــياري از موارد، پس از فتح ش در بس
ــپرد كه به عقيده ى منشي جامي نشان از جوانمردي  پيشينشان مي س

وي دارد. 
3- در برخي موارد ديده مي شود كه به مقتضاي احوال، منشي جامي به 
گوشه هايي از مسائل غيرنظامي زندگي احمدخان پرداخته است، به طور 
ــاه كه به تصريح مورخان، وي  مثال خوي و خصلت صوفيانه ى احمدش
به مانند ديگر پادشاهان، تاج بر سر نگذاشت، بر تخت ننشست و لباس 
ــات  ــركت در جلس ــاهانه بر تن نكرد، عالقه اش به امور مذهبي و ش ش
ــا، ارادتش به حضرت ثامن االئمه، اقداماتش براي تزئيين دربار امام  علم
ــكار بود، ازدواج هاي او،  ــرگرمي او در اوقات فراغتش كه ش هشتم، س
ــنايي اش با فنون شهرسازي و معماري و نظارت او بر ساخت بناها،  آش
ــرح بيماري و مرگ او  ــاجد، باغات و اشرف البالد احمدشاهي و ش مس

و ...
4- بسياري از وقايع ثبت شده در تاريخ احمدشاهي، در هيچ اثر ديگري 
ــياري از  ــوارد كتاب مزبور، منبع بس ــم نمي خورد و در برخي م ــه چش ب
ــنده تاريخ  ــان دّراني نويس ــلطان محمدخ ــري چون س ــان متأخ مورخ
ــراج التواريخ و علي قلي خان  ــب كتاب س ــلطاني، كاتب هزاره صاح س

بسياري از وقايع ثبت شده 
در تاريخ احمدشاهي، در 
هيچ اثر ديگري به چشم 

نمي خورد و در برخي موارد 
كتاب مزبور، منبع بسياري 
از مورخان متأخر بوده است
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ــتادش نمي رسد و به هيچ عنوان از استحكام،  هيچ وجه به پايه ى نثر اس
صالبت و قوت ادبي نثر استرآبادي برخوردار نيست. 

ــن به صناعات  ــوارد، نثر خويش را مزي ــي در برخي م ــي جام 2- منش
ــوارد به خصوص  ــت، اين م ــجع و توازن آميخته اس ادبي كرده و با س
ــاهده  ــال مش ــا، توصيف ميادين جنگ و بهارانه هاي هر س در خطابه ه
ــود. به طور مثال در خطبه ى نوروزي سال هفتم سلطنت خاقاني،  مي ش
ــه موكب همايون  ــد: «در حيني ك ــنه 1166، چنين مي نويس مطابق س
ــاور  ــتر به الكاي پيش ــو جم اقتدار، مانند ابر بهار، سايه گس ــب خدي كوك
ــاق، از منزل حوت به  ــر نوربخش آفاق و فروغ افزاي قصر نُه ط ــود، نّي ب
ــعادت ارزاني داشته، به اشاعت انوار جهان افروزي  منظر حمل، قدوم س
و آرايش بزم نوروزي پرداخته و نظر تربيت به پژمرده حاالن عالم خاك 
ــبزي عطا فرموده،  ــتان روزگار را خلعت سرس ــه، بي برگان باغس انداخت
ــكر دي تعيين نموده،  ــو و نما را به امداد ستم كشيدگان لش عساكر نش
خان خانان چنار را كه به تحريك هواي فسادافزاي خزان پنجه تطاول 
به خون الله و گل، حنايي ساخته، قامت خودنمايي به بستان سركشي و 
رعنايي افروخته بود، خون زايد به خنجر بيد برگ از تن بيرون ريخت و 
بستان خان نارون را كه به افروختن رنگ فتنه خويي و طرح كينه جويي 
ــرخ رويي از براي خود مي نمود، چون مستوفيان خاين به جرم  تالش س

كاغذبري، آب زندگاني به خاك آميخت».14
ــاهي در بسياري موارد از آيات  ــي جامي در متن تاريخ احمدش 3- منش
ــت. از اين ميان مي توان به نمونه زير  ــته اس ــود جس قرآن و احاديث س
ــن به احجار  ــه توپ هاي كوه افك ــرب كه از گلول ــاره كرد: «هر ض اش
ــيد، مضمون «َو َتكون الِجباُل َكالِعهِن الَمنفوش»15 ظاهر  حصار مي رس
ــيد،  ــر مي كش ــر آوازي كه از دهان زنبورك و جزاير س ــد و ه مي گردي
واِعِق َحَذَر الَموت»16 پرده  منطوق «َيجَعلوَنَ اصابَِعُهم في اذانِِهم ِمَن الصَّ

گوش قلعگيان مي دريد».17
ــي مهم ايفا مي كند و در اكثر  ــعر در متن تاريخ احمدشاهي نقش 4- ش
ــاب مزبور از هزار بيت  ــم مي خورد، تعداد ابيات در كت صفحات به چش
ــي جامي قصد داشته است برخي حوادث و وقايع را  تجاوز مي كند، منش
ــعر بيان كند، اين اشعار كه غالبا سروده هاي شخص منشي  در قالب ش
جامي است، هرچند در اكثر موارد حاوي مضامين مهم تاريخي هستند، 
ــتحكام ادبي برخوردارند. منشي  ــفانه كمتر از ذوق هنري و اس اما متأس

جامي در باب تنبيه قوم بلوچ چنين سروده است:
به تنبيه و تأديب قوم بلوچ             ز كابل كنون مي نماييم كوچ
به تأييد پـــروردگار جهان           جنبيم بــا لشكر بــي كــران
نمـاييم آهنگ ميدان جنگ           بـكوبيم فرق عدو بي درنگ18

شيوه ى تصحيح كتاب:
كتاب تاريخ احمدشاهي دو بار با مشخصات زير به چاپ رسيده است:

ــتان)، به  ــكيل اولين حكومت افغانس ــاهي (تاريخ تش 1- تاريخ احمدش
ــين زرگري نژاد، انتشارات دانشگاه  تصحيح و تحشيه ى دكتر غالمحس

تهران، 1384 
ــرور  ــاهي، با مقدمه، تصحيح و فهارس دكتر محمدس 2- تاريخ احمدش

مواليي، انتشارات عرفان، تهران، 1386
ــاس كار هر دو مصحح، تنها نسخه ى كامل موجود كتاب متعلق به  اس

ــتيتوي شرق شناسي آكادمي علوم شوروي سابق بوده، كه در سال  انس
1974، توسط محقق روس دوست مراد سيد مرادوف به صورت عكسي 

در مسكو به چاپ رسيده است.
ــت اين كتاب به تصحيح دكتر زرگري نژاد، امتيازاتي دارد كه  چاپ نخس

در پي مي آيد:
ــان در اين  ــت، ايش ــي بارز اين تصحيح، انتقادي بودن آن اس - ويژگ
چاپ انتقادي، افزون بر تصحيح اشتباهات سهوي كاتب نسخه و برخي 
ــي، با عالمت گذاري  ــر در كتابت كلمات و واژگان پارس خطاهاي ديگ
ــته، زمينه مطالعه  ــات بهم پيوس ــازي كلم ــوار و جداس برخي لغات دش

روان تر را براي خوانندگان فراهم آورده اند. 
ــنده، دريافت جمالت را  ــي موارد كه پيچيدگي عبارات نويس - در برخ
ــت، ايشان كلمه  مناسب يا فعل را  ــوار مي كرده اس براي خوانندگان دش
در انتهاي جمالت عاري از آن در ميان عالمت [ ] (براي متمايز شدن 

افزوده هاي مصحح از متن اصلي)، افزوده اند. 
- دكتر زرگري نژاد با بهره گيري از دانش كم نظير خود در شناخت منابع 
اين دوره، با ارجاع عمده ى مباحث و گزارش هاي منشي جامي در ديگر 
منابع، امكان مراجعه ى سريع به روايات ساير منابع و مطالعه ى تطبيقي 

گزارش ها را فراهم كرده اند. 
ــتر درباره ى شخصيت ها  ــان همچنين هرجا لزوم اطالعات بيش - ايش
ــه صورت موجز در  ــاس كرده اند، توضيحات خود را ب ــن را احس و اماك

پاورقي آورده اند. 
ــخاص،  ــر امتيازات اين تصحيح، آوردن آدرس آيات، نمايه اش - از ديگ
اماكن و اصطالحات و همچنين معناي كلمات دشواري است كه بدون 
ــد مراجعه ى مداوم به  ــاب براي خوانندگان، نيازمن ــا، مطالعه ى كت آن ه

فرهنگ لغات بود. 
ــد تصحيح انتقادي دكتر زرگري نژاد از تاريخ احمدشاهي،  به نظر مي رس
ــد، اما مدير  ــه تصحيح مجدد، بي نياز كرده باش ــن كتاب را از هرگون اي
ــارات عرفان كه قصد دارند آثار مربوط به تاريخ و ادب و فرهنگ  انتش
ــازند و گويا در تالشند كه اين  ــتان را در ايران منتشر س ــور افغانس كش
مهم را تنها به كمك محققين و اساتيد افغان انجام دهند، ويراستاري و 
تصحيح اين اثر را به دكتر محمدسرور مواليي استاد دانشگاه باميان كه 
ــگاه الزهرا حضور داشته سپرده اند كه نگاهي كوتاه  بيش از اين در دانش
ــرور مواليي بيشتر در  ــان مي دهد كه دكتر س ــان نش به كارنامه ى ايش

زرگري ن   ژاد در اين چاپ انتقادي، افزون 
بر تصحيح اشتباهات سهوي كاتب 

نسخه و برخي خطاهاي ديگر در كتابت 
كلمات و واژگان پارسي، با عالمت گذاري 
برخي لغات دشوار و جداسازي كلمات 
بهم پيوسته، زمينه مطالعه روان تر را 

براي خوانندگان فراهم آورده است 
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زمينه فرهنگ و ادب فعال بوده و (عالقه ى ايشان به ادبيات در مقدمه 
كتاب آشكار است)، اكثر تصحيحات ايشان نيز در زمينه ى ادبيات بوده 
است. تصحيح دكتر سرور مواليي داراي ويژگي هايي است كه الزم به 

ذكر است: 
ــرور مواليي، در مقدمه ى مفصل  ــرط انصاف اين بود كه دكتر س - ش
خويش، اشاره اي به چاپ پيشين اين كتاب با تصحيح دكتر زرگري نژاد 
ــفانه چنين نشده است، تنها در شناسنامه ى كتاب،  مي كرددند، كه متأس
ــاره ى كوتاهي به چاپ پيشين كتاب آمده  در صفحه ى نخست آن، اش

است. 
ــور و زيبايي كتاب  ــز جلد گالينگ ــا: پيش از هر چي ــدي زيب - صفحه بن
ــاب مي تواند مزين هر  ــب مي كند، زيبايي كت ــر بيننده اي را جل نظر ه

كتابخانه اي باشد.
- فهرست موضوعي: دكتر سرور مواليي گزارش هاى كتاب را به صورت 
ساليانه فهرست  بندي كرده و ذيل هر سال، وقايع را به صورت موضوعي 
آورده اند، هرچند عناوين ايشان، عناوين نوشته شده توسط منشي جامي 
ــي به اطالعات كتاب را بسيار  ــت بندي، دسترس ــت، اما اين فهرس نيس

سهل الوصول كرده است.
ــت نمايه تنظيم شده است،  - اعالم و نمايه ها: اعالم اين كتاب در هش
ــم، 3- لغات و  ــعار و امثال و حك ــث و اقوال، 2- اش ــات، احادي 1- آي
تركيبات، 4- جنگ افزارها، 5- اصطالحات ديواني، نظامي، اداري، 6- 
ــخاص و كسان و نكات مربوط به آنان،  اقوام و طوايف و قبايل، 7- اش

8- مكان ها.
ــراي اين اعالم  ــت زيادي ب ــح كتاب، زحم ــت كه مصح ــح اس پرواض
ــيده اند، فهرست جنگ افزارها و اصطالحات ديواني، نظامي و اداري  كش
بسيار جالب است، اما خواندني ترين بخش اين نمايه، فهرست اشخاص 
ــان است، كه دكتر سرور مواليي با دقت و حوصله اي مثال زدني،  و كس
ــا ذكر صفحه  ــه صورت توصيفي و ب ــوط به افراد را ب ــام نكات مرب تم
ــوده خاطر  ــدگان را از تورق بيهوده و اتالف وقت، آس ــد و خوانن آورده ان

كرده اند. 
ــه كه آقاي شريعتي  ــت نگارنده ى اين سطور، در اين انديش ممكن اس
افغانستاني (مدير انتشارات عرفان) تعمدي در افغان بودن مصحح كتاب 
ــد، با اين وجود الزم به يادآوري نيست  ــته اند، ره به خطا برده باش داش
ــت كه  ــه هرچند پس از احمدخان دّراني، قريب به دو قرن و نيم اس ك

ــتقل از يكديگر حكومت  ــي مس ــتان، حاكمان سياس در ايران و افغانس
ــت  ــور هرگز جداي از يكديگر نبوده اس مي كنند، اما تاريخ اين دو كش
ــترك فرهنگي خويش را  ــتان هنوز هم پيوندهاي مش و ايران و افغانس

حفظ كرده اند. 

پى نوشت ها:
1  اقدام احمدخان در تشكيل شوراي مزار شير سرخ در نادرآباد، تقليدي بود از تشكيل 
ــط نادر در ابعاد كوچك تر. در اين مجلس، اغلب خوانين بر  ــت مغان توس قوريلتاي دش
ــن افغان را بر عهده  ــت خواني ــار نهادن نورمحمدخان عليزائي كه تا آن زمان رياس كن
ــين وي به توافق نرسيده بودند، در همان  ــت، اتفاق نظر داشتند، اما در مورد جانش داش
ــي به نام صابرشاه خوشه گندمي بر عمامه احمدخان نهاد و او را پادشاه  مجلس درويش
ــماني و الهي تلقي گرديد،  ــد و بدين ترتيب انتخاب احمدخان به عنوان تقدير آس خوان
ــخص احمدخان به اين عمل  برخي از مورخين معتقدند اين درويش با توافق قبلي با ش

اقدام نموده بود.
ــت و  ــدوزائي داش ــپاه نادر مقامي باالتر از احمدخان س 2  نورمحمدخان عليزائي، در س
ــت خوانين افغان را به احمدخان بسپارد، عهده دار  ــوراي نادرآباد، رياس پيش از آن كه ش

اين منصب بود.
ــيرازي صاحب اختيار  ــود كه همراه تقي خان ش ــاور ب ــان حاكم كابل و پيش 3  ناصرخ
ــيدن به درگاه نادري وارد قندهار  ــاري بي خبر از مرگ نادر، در راه رس ماليات دولت افش
شد. احمدخان دستور دستگيري آنان و مصادره اموالشان را صادر كرد و با ذوب كردن 

طالهاي به دست آمده، نخستين سكه هاي حكومت خويش را ضرب كرد.
ــاهي،  ــي جامي بنگريد به: تاريخ احمدش ــتر از محل تولد منش ــراي اطالعات بيش 4  ب

تصحيح دكتر غالمحسين زرگري نژاد، ص 22 و 39
5  محمدتقي خان شيرازي بيگلربيگي نادرشاه افشار بود كه چند بار عليه شاه افشاري 
ــورش كرد و معزول شد، اما مورد لطف نادر قرار گرفت و مستوفي الممالك نادر شد،  ش
وي پس از مرگ نادر بي خبر از قتل او، در راه رساندن ماليات به دربار وي، وارد قندهار 
شد و توسط احمدخان دراني دستگير گرديد، وي پس از آن واقعه در خدمت خان دّراني 

باقي ماند وبه صاحب اختياري واليات خراسان منصوب شد.
6  همان؛ تصحيح زرگري نژاد، ص 51، تصحيح سرور مواليي، ص 43

7  همان؛ همان جا.

8  همان؛ همان جا.

9  همان؛ همان جا.
10  همان؛ تصحيح زرگري نژلد، ص 329، تصحيح سرور مواليي، ص 274
11  همان؛ تصحيح زرگري نژاد، ص 638، تصحيح سرور مواليي، ص 556

12  همان؛ تصحيح زرگري نژاد، ص 54، تصحيح سرور مواليي، ص 47
13  براي اطالع بيشتر از مغلق نويسي و رستاخيز ادبي بنگريد به: مجله تخصصي 
گروه تاريخ، سال دوم، شماره يكم، 1380، مقاله خاوري شيرازي و تثبيت مكتب 

تاريخ نويسي استرآبادي، دكتر غالمحسين زرگري نژاد
14  همان؛ تصحيح زرگري نژاد، ص 262-263، تصحيح سرور مواليي، ص 
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15  القارعه: 5
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17  همان؛ تصحيح زرگري نژاد، ص 199، تصحيح سرور مواليي، ص 165
18  همان؛ تصحيح زرگري نژاد، ص 436، تصحيح سرور مواليي، ص 365

خراسان بزرگ پس از نادر

هرچند پس از احمدخان دّراني، قريب به دو 
قرن و نيم است كه در ايران و افغانستان، 
حاكمان سياسي مستقل از يكديگر حكومت 

مي كنند، اما تاريخ اين دو كشور هرگز 
جداي از يكديگر نبوده است و ايران و 
افغانستان هنوز هم پيوندهاي مشترك 

فرهنگي خويش را حفظ كرده اند




