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ﺻوﺑﮫ ﮐﺎﺑل در زﻣﺎن ﻣﻐوﻻن )(١٧٣٩ – ١۵٨۵
==============================
ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر ﺑرﮔردان
ﺑرﮔردان زﯾر ﺑﺧش ھﺎی از رﺳﺎﻟﮫ ﺣدود  ٢۵٠ﺻﻔﺣﮫ ای دﮐﺗورای ﻓرح ﺳﻣرﯾن در داﻧﺷﮕﺎه
ﻋﻠﯾﮕر ھﻧد در ﺳﺎل  ٢٠٠٩زﯾر ﻋﻧوان »ﺻوﺑﮫ ﮐﺎﺑل در زﯾر ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻐوﻻن ھﻧد« اﺳت.
ﺳﻣرﯾن در اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﻣطﺎﻟب ارزﺷﻣﻧدی در ﻣورد ﻣوﻗﻌﯾت ،ﺣدود و اھﻣﯾت ﺻوﺑﮫ ﮐﺎﺑل در
آن دوران اراﯾﮫ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ و درک آن ﺑرای ﻣورﺧﺎن ،داﻧﺷﻣﻧدان و داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﮐﺷور ﻣﺎ ﻧﮭﺎﯾت ﻣﻔﯾد و ﺳودﻣﻧد اﺳت.
اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﺷﺎﻣل  ۶ﻓﺻل اﺳت .ﻓﺻل اول ﺷﺎﻣل دو ﺑﺧش اﺳت .ﺑﺧش اول در ﺑﺎره ﻣظﺎھر
ﻋﻣده ﻓزﯾﮑﯽ ﮐﺎﺑل اﺳت ﮐﮫ درﺑرﮔﯾرﻧده ﮐوھﮭﺎ ،راھﮭﺎ ،درﯾﺎ ھﺎ ،اﻗﻠﯾم و ﺑﺎرﻧدﮔﯽ اﺳت .ﺑﺧش
دوم ﺷﺎﻣل ﺟﻐراﻓﯾﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ درﺑرﮔﯾرﻧده ﻋرﺻﮫ ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و زﺑﺎﻧﯽ اﺳت.
ﻓﺻل دوم ﺷﺎﻣل ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ﺻوﺑﮫ ﮐﺎﺑل اﺳت ﮐﮫ درﺑرﮔﯾرﻧده ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اداری،
ﺣﺎﮐﻣﺎن و ﺳﺎﯾر ﻣﻘﺎم ھﺎی ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺑﮫ و اداره ﻣﺣﻠﯽ اﺳت.
ﻓﺻل ﺳوم ﺷﺎﻣل اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷﺎورزی اﺳت ﮐﮫ درﺑرﮔﯾرﻧده ﮐﺷﺎورزی ،ﻣﯾوه ﺟﺎت ،ﺑﺎﻏداری،
ﻣﺣﺻوﻻت ﻣﻌدﻧﯽ ،وﺳﺎﯾل آﺑﯾﺎری و ﻣﺎﻟﯾﺎت اﺳت .ﻓﺻل ﭼﮭﺎرم ﺷﺎﻣل ﺗﺟﺎرت و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
اﺳت ﮐﮫ درﺑرﮔﯾرﻧده ﺗﺟﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺗﺟﺎرت ﻣﺣﻠﯽ ،وﺳﺎﯾل ﺗراﻧﺳﭘورت زﻣﯾﻧﯽ ،ﺗﺟﺎرت اﺳپ،
ﻣﺳﯾرھﺎی ﺗﺟﺎرﺗﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺑﺎزارھﺎﺳت.
ﻓﺻل ﭘﻧﺟم ﺷﺎﻣل ﭘﺎﺳﺗوراﻟﯾزم ﯾﺎ ﮔﻠﮫ داری اﺳت ﮐﮫ درﺑرﮔﯾرﻧده اﻗﺗﺻﺎد ﺷﺑﺎﻧﯽ/ﮐوﭼﯾﮕری،
ﭘرورش اﺳپ ،ﮔوﺳﭘﻧد ،ﺷﺗر ،ﮔﺎو و ﺳﺎﯾر ﺣﯾواﻧﺎت ﺑﺎرﺑری و ﭘﺷم اﺳت .ﻓﺻل ﺷﺷم ﯾﺎ آﺧری
ﺷﺎﻣل ﻗﺑﺎﯾل ﺻوﺑﮫ ﮐﺎﺑل )ﺳﺎﺧﺗﺎر ،ﺳﯾﺎﺳت و ﻓرھﻧﮓ( اﺳت ﮐﮫ درﺑرﮔﯾرﻧده ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻗﺑﯾﻠوی،
ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن ،ﻗﺑﺎﯾل ﻏﯾراﻓﻐﺎن ،ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﺎ ﻣﻐوﻻن و ﺟﻧﺑش روﺷﻧﺎﯾﯽ اﺳت.
اﯾن ﺑرﮔردان ﺷﺎﻣل دو ﺑﺧش اﺳت .ﺑﺧش اول ﮔزﯾده ھﺎی از ﻓﺻل اول در ﻣورد ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻋﻣوﻣﯽ در ﺑﺎره ﺻوﺑﮫ ﮐﺎﺑل اﺳت .ﺑﺧش دوم درﺑرﮔﯾرﻧده ﺑﺧش زﯾﺎد ﻓﺻل ﺷﺷم در ﺑﺎره ﻗﺑﺎﯾل
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ﺻوﺑﮫ ﮐﺎﺑل اﺳت .اﻣﯾدوارم دوﺳﺗﺎن ارﺟﻣﻧد ﻣﺎ اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﺳودﻣﻧد را ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺎﻣل ﺗرﺟﻣﮫ
ﻧﻣوده و در ﺧدﻣت داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﻋﻼﻗﻣﻧدان ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﻗرار دھﻧد.
ﺑﺧش اول – ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ در ﺑﺎره ﺻوﺑﮫ ﮐﺎﺑل
ﮐﺎﺑل ﯾﮏ ﺑﺧش ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻣﮭم ھﻧد ﻣﻐوﻟﯽ ﺑود .ﮐﺎﺑل در ﺳﺎل  ١۵٠۴زﯾر ﮐﻧﺗرول ﺑﺎﺑر آﻣد و
ﺗﺧﺗﮫ ﺧﯾزی ﺑرای ﻓﺗوﺣﺎت او ﺑﺳوی ﺷرق ﮔردﯾد .ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﺷﮑل رﺳﻣﯽ در  ١۵٨۵ﺿﻣﯾﻣﮫ
اﻣﭘراﺗوری ﻣﻐول ﺷد .ﮐﺎﺑل از زﻣﺎن اﻧﺿﻣﺎم ﺗوﺳط اﮐﺑر در  ١۵٨۵ﺗﺎ  ١٧٣٩ﺑﺧﺷﯽ از ھﻧد
ﻣﻐوﻟﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺗوﺳط ﻧﺎدر اﺷﻐﺎل ﺷد .ﮐﻧﺗرول ﮐﺎﺑل ﺑرای ﻣﻐوﻻن از ﻧﮕﺎه ﺳﺗراﺗژﯾﮏ
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ﺑود .اﯾن ﺗوﺟﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﺗﺑﺎر ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﺣﯾث ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻗﻠﻣرو اﺻﻠﯽ ﺗﯾﻣور ﺑود
ﮐﮫ ھﻧوز در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻐول ھﺎ ﻗرار داﺷت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺎﺷﯽ از درک اھﻣﯾت ﺳﺗراﺗژﯾﮏ آن ﻧﯾز ﺑود.
اﺑواﻟﻔﺿل در ﯾﮏ دﯾدﮔﺎه ﻣﺷﮭور در  ،١۵٩۵ﮐﺎﺑل و ﻗﻧدھﺎر را ﺑﮫ ﺣﯾث »دو دروازه
ھﻧدوﺳﺗﺎن« ﺗوﺻﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣورخ ﺑﻌدی ﺑﻧﺎم ﺳوﺟن رای ،ﯾﮏ ﺑوﻣﯽ ﭘﻧﺟﺎب ) (١۶٩۴رﻓﺎه
ﭘﻧﺟﺎب در زﻣﺎن ﻣﻐول را ﺗﺎﺑﻊ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﻣﺣﺻول ﻣﺎﻟﮑﯾت ﮐﺎﺑل اﺳت .ﮔرﭼﮫ رﻓﺎه
ﮐﺎﺑل ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋواﻣل ﻣﺣﯾطﯽ اﺳت ،اﻣﺎ ﻧﻘش دوﻟت ﻣﻐول ﮐﻣﺗر از آن ﻧﯾﺳت.
ﺻوﺑﮫ ﮐﺎﺑل در ﭘﺎﯾﺎن ﺳده  ١۶ﺑﮫ  ٧ﺳرﮐﺎر زﯾر ﺗﻘﺳﯾم ﺷده ﺑود :ﮐﺷﻣﯾر ،ﭘﮑﻠﯽ ،ﺑﯾﻣﺑر ،ﺳوات،
ﺑﺎﺟور ،ﻗﻧدھﺎر و زاﺑﻠﺳﺗﺎن )ﻏزﻧﯽ( .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﮐﻧﺗرول ﻣﻐوﻻن ﺑﺎﻻی ﻗﻧدھﺎر ﻣﺗﻧﺎوب ﺑود ،ﯾﻌﻧﯽ
ﮐﺎﺑل از  ١۵٩۵ﺗﺎ  ١۶٢٢و از  ١۶٣٨ﺗﺎ  ١۶۴٨در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻐول ھﺎ ﺑود ،در دوران ھﺎی
دﯾﮕر ﺑﯾرون از ﮐﻧﺗرول آﻧﮭﺎ ﻗرار داﺷت .ﮐﺷﻣﯾر ﻧﯾز در  ١۵٨۵ﺑﮫ ﺣﯾث ﯾﮏ ﺳرﮐﺎر داﺧل
ﺻوﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﮔردﯾد ،اﻣﺎ در ﺟرﯾﺎن ﺳﻠطﻧت ﺟﮭﺎﻧﮕﯾر ﯾﮏ وﻻﯾت ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺷد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻗﻧدھﺎر و
ﮐﺷﻣﯾر ﺑرای ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﺑﺧﺷﯽ از ﺻوﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑود ،ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺗﻣرﮐز ﻣن ﺑﺎﻻی ﺑﺎﺟور ،ﺑﯾﻣﺑر،
ﭘﮑﻠﯽ ،ﺳوات و ﻏزﻧﯽ در ﺟرﯾﺎن ﺳده ھﺎی  ١۶و  ١٧اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﺻوﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧدﻧد .ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﺎﺑل در ﺷرق ﻣﺣدود ﺑﮫ درﯾﺎی اﻧدوس ،در ﺟﻧوب ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر ،در ﻏرب ﺑﮫ
ھرات و در ﺷﻣﺎل ﺑﮫ ﺑﻠﺦ و ﺑدﺧﺷﺎن از طرﯾق ﮐوھﮭﺎی ھﻧدوﮐش ﺑود...
ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻓرض ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮐوﺗل ﺧﯾﺑر ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺳﯾر ﻋﻣده از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ھﻧد اﺳت،
ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺳﻧد ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﻣورد اھﻣﯾت ﻗﺑﻠﯽ آن وﺟود ﻧدارد .وﻗﺗﯽ ﻏزﻧﯽ ﻣرﮐز ﻋﻣده ﻗدرت
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ﻣﺣﻣود ﻏزﻧوی ) (١٠٣٠ – ٩٩٨و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن او و ﻣﻌزاﻟدﯾن ﻏور )درﮔذﺷت (١٢٠۶ :ﺑود،
ﻣﺳﯾر ﻋﻣده ﺑﮫ ھﻧد از طرﯾق وادی درﯾﺎی ﮐرم ﺑود .ﺗﯾﻣور در ﺗﮭﺎﺟم ﺑر دھﻠﯽ ﻧﯾز از ھﻣﯾن
ﻣﺳﯾر اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .ﺑﺎﺑر در ﺣﻘﯾﻘت اوﻟﯾن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐوﺗل ﺧﯾﺑر را ذﮐر ﮐرده و از ﺳﮭوﻟت
آن ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮐﺎﺑل ﻗرار دارﻧد ،ﮐوﺗﺎه ﺗرﯾن راه داﻧﺳﺗﮫ اﺳت...
وﻗﺗﯽ اﮐﺑر در ﺟون  ١۵٨١ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺑرادر ﺧود در ﮐﺎﺑل ،ﻣﯾرزا ﺣﮑﯾم ﻣﺎرش ﮐرد ،در اﺗﮏ
در ﮐﻧﺎر رود اﻧدوس ﺗوﻗف ﻧﻣوده و ﻓرﻣﺎن داد ﺗﺎ ﻣﺳﯾر ﮐوﺗل را درﺳت ﺳﺎزﻧد .ﻗﺎﺳم ﺧﺎن
ﻣﮭﻧدس ﻋﻣده اﮐﺑر ﺳرک را اﻋﻣﺎر ﮐرد .اﺑواﻟﻔﺿل در اﮐﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﯾﮏ ﺟﺎده ای ﮐﮫ
ﻗﺑﻼ ﺣﺗﯽ ﺑرای ﺗردد اﺳپ و ﺷﺗر ﻣﺷﮑل ﺑود« .اﮐﺑر ﭼﻧﺎن از ﻗﺎﺳم ﺧوش ﺷد ﮐﮫ او را ﺑﮫ ﺣﯾث
ﺻوﺑﮫ دار ﺻوﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد ...ﺷﺎه ﺟﮭﺎن ﺑﺎ اﻋﻣﺎر ﭘل ھﺎ آن ﻣﺳﯾر را ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷﯾد .ﭘل
ھﺎی ﮔﻧدﻣﮏ و ﺳرﺧﺎب در زﯾر ﻣراﻗﺑت ﻋﻠﯽ ﻣردان ﺧﺎن اﻋﻣﺎر ﺷد.
ﻣﺳﯾر ﺟﻧوب ﺧﯾﺑر از ﭘﺷﺎور ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺳﻔﯾد ﮐوه ﺟدا ﻣﯽ ﺷود ﯾﮏ ﻣﺳﯾر ﺑدﯾل
از طرﯾق وادی ﮐرم ﺑود .ﻣﺳﯾر ﻣﮭم دﯾﮕر در ﺑﯾن ھﻧد و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،وادی ﺗوﭼﯽ در ﺟﻧوب
ﮐرم ﺑود .اﯾن ﻣﺳﯾر ﻗﺑﻼ ﺑرای ﺗﮭﺎﺟم ﻓوری از ﻏزﻧﯽ ،ﺑﺎوﺟود ﻣﺷﮑﻼت طﺑﯾﻌﯽ آن اﺳﺗﻔﺎده ﺷده
ﺑود .ﺗوﭼﯽ و درﯾﺎی ﮔوﻣل در ﺟﻧوب آن ﺑﺎﯾد ﻣﺳﯾر ھﺎی ﺑﺳوی ﻏزﻧﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد.
ﺑﺎﺑر در  ١۵١٠در ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل از ﻣﺳﯾر ﮔوﻣل ﺑﮫ ﻋﻠت ﺧطرات ﺳطﺢ ﺑﻠﻧد آب و ﺗﮭدﯾد
اﻓﻐﺎن ھﺎ ھﺷدار داد...
وﻗﺗﯽ ﮐﺎﺑل را ﺑﺎﺑر در  ١۵٠۴ﮔرﻓت ١١ ،ﯾﺎ  ١٢زﺑﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﻋرﺑﯽ ،ﭘﺎرﺳﯽ ،ﺗرﮐﯽ )ﻣﻐوﻟﯽ(،
ھﻧدی ،اﻓﻐﺎﻧﯽ )ﭘﺷﺗو( ،ﭘﺷﮫ ای ،ﭘراﭼﯽ ،ﮔﺑری ،ﺑرﮐﯽ و ﻟﻐﻣﺎﻧﯽ در آن وﺟود داﺷت ...ﺑﺎ آﻧﮑﮫ
ﭘﺎرﺳﯽ و ﭘﺷﺗو زﺑﺎن ھﺎی ﻋﻣده ﮐﺎﺑل ﺑودﻧد ،ﮔوﯾﻧدﮔﺎن ﭘﺎرﺳﯽ در ﺑﯾن ھﻣﮫ زﺑﺎن ھﺎ و در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ
ﺑﺎ ﭘﺷﺗو ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﯾﺷﺗر ﺑود .ﭘﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺗﺎﺟﯾﮏ و ﭘﺷﺗو زﺑﺎن ﺧﺎﻧواده ھﻧدو-اﯾراﻧﯽ
ﺑود ﮐﮫ ﺗوﺳط اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﺷد ،ﺗﻌدادی از اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻧﯾز ﭘﺎرﺳﯽ را ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد...
ﺑﺧش دوم  -ﻗﺑﺎﯾل ﺻوﺑﮫ ﮐﺎﺑل :ﺳﺎﺧﺗﺎر ،ﺳﯾﺎﺳت و ﻓرھﻧﮓ
 .١ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻗﺑﯾﻠوی:
اﻓﻐﺎن ھﺎ ﯾﺎ ﭘﺗﺎن ھﺎ )ﭘﺷﺗون( ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳده ﻣﯾﺎﻧﮫ ھﻧد ﺑﺎزی ﮐرده اﻧد .اﻓﻐﺎن ھﺎ را
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از اﯾن ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ﮐﮫ در درازﻧﺎی ﺳده ھﺎ در ﻧوار ﻣﯾﺎن اﯾران و ﻧﯾم ﻗﺎره ھﻧد زﻧدﮔﯽ داﺷﺗﻧد
و در ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺳده  ١۵ﺑﮫ ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺗﻌددی ﺗﻘﺳﯾم ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﻟودی ھﺎ ﺣﺎﮐﻣﺎن
ﺷﻣﺎل ھﻧد ﺷدﻧد ) .(١۵٢۶ – ١۴۵١ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن در ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه اﺻﻠﯽ
آﻧﮭﺎ دﺷوار اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﺗوﺗﮫ ھﺎی را از ﻣﺎﺧذ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺟداﮔﺎﻧﮫ در ﻣﻧﺎﺑﻊ ھﻧدو – ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ھم
ﭘﯾوﻧد داد ﮐﮫ ﺑﺎ رواﯾﺎت ﻣﺣﻠﯽ آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ اﺟزای ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن ﻣﺗوﺟﮫ ﺗﻣﺎﯾز روﺷﻧﯽ در ﺑﯾن ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺟﻠﮕﮫ ھﺎ و ارﺗﻔﺎﻋﺎت
)ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯾﺎن( ﻣﯽ ﺷوﯾم .ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺟﻠﮕﮫ ھﺎ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎی ﻏرﺑﯽ و ﺷرﻗﯽ ﺗﻘﺳﯾم
ﮐرد .اﺑداﻟﯽ ھﺎ در ﺑﯾن اﻓﻐﺎن ھﺎی ﻏرﺑﯽ )ﮐﮫ ﺑﻧﺎم دراﻧﯽ ﻣﺷﮭور اﻧد( ﻣﮭم ﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ﺑودﻧد ،در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در ﺑﯾن اﻓﻐﺎن ھﺎی ﺷرﻗﯽ ،ﺑردراﻧﯽ )دراﻧﯽ ﺑﺎﻻ( ﻧﯾز وﺟود داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺗوﺳط اﺣﻣد ﺷﺎه
اﺑداﻟﯽ ﺑرای ﺗﻣﺎﯾز از اﺑداﻟﯽ دراﻧﯽ ﻗﻧدھﺎر ﺑﮫ اﯾن ﻧﺎم ﻧﺎﻣﯾده ﺷدﻧد .آﻧﮭﺎ در ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺳده  ١٨ﺧود
را ﺣﺎﮐم ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺳﺎﺧﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﻻ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود .اﻓﻐﺎن ھﺎی ﺷرﻗﯽ ﻋﻣدﺗﺎ ﻣﺗﺷﮑل
از ﻗﺑﺎﯾل ﯾوﺳﻔزی و ﻋﺷﺎﯾر آﻧﮭﺎ در ﺟﻠﮕﮫ ﭘﺷﺎور و وادی ھﺎی ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎل آن اﺳت.
اﺑواﻟﻔﺿل در ﭘﺎﯾﺎن ﺳده  ١۶در آﯾﯾن اﮐﺑری ﮔزارش ﻣﻔﺻل ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن را اراﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .او
ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺎم ھﺎی ﺷﻣﺎری از ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن را ذﮐر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در وﻻﯾﺎت ﮐﺎﺑل زﻧدﮔﯽ دارﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻓردی اﺳت ﮐﮫ رواﯾت ﺳﻧﺗﯽ از ظﮭور ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن را ﻧﯾز ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺟد ﻣﺷﺗرک در
آن ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ ﺑﺎزی ﮐرده اﺳت.
اﺑواﻟﻔﺿل ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺟد ﺳﻧﺗﯽ ﻧژاد اﻓﻐﺎن ﯾﮏ ﻓرد ﺑﻧﯽ اﺳراﯾﯾﻠﯽ ﺑﻧﺎم اﻓﻐﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺳﮫ ﭘﺳر
داﺷت :ﺳرﺑن ،ﻏرﻏﺷت و ﺑﺗن .آﻧﮭﺎ اﺟداد ﺳﮫ ﻓدراﺳﯾون )وﻟس( ﻗﺑﯾﻠوی ﮔردﯾدﻧد .ﺷﺟره ﺳﻧﺗﯽ،
اﻓﻐﺎن ھﺎ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟد ﻣﺷﺗرک ﺑﻧﺎم ﻋﺑداﻟرﺷﯾد ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﻟﻘب او ﻗﯾس اﺳت .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ
اﺑواﻟﻔﺿل ،ﻧﺎم ھﻣﯾن ﺷﺧص اﻓﻐﺎن ﺑود.
ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺗﻌددی از ﺳرﺑن ،ﻏرﻏﺷت و ﺑﺗن ﺑوﺟود آﻣد .اﺑواﻟﻔﺿل ﻓﮭرﺳت آﻧﮭﺎ را در زﯾر ھر
ﯾﮏ از ﻗﺑﺎﯾل آﻧﮭﺎ ذﮐر ﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾوﺳﻔزی ھﺎ ،ﻣﮭﻣﻧد ھﺎ و ﺳﺎﯾر ﻗﺑﺎﯾل ﺷرﻗﯽ ،ﺳرﺑن )ﭘﺳر ﺑزرگ
ﻗﯾس( را ﭘدر ﺑزرگ ﺧود ﻣﯽ داﻧﻧد؛ ﻏرﻏﺷت ﭘدر ﺑزرگ اﻓرﯾدی ،ﺧﺗﮏ و ﮐﺎﮐر اﺳت ﮐﮫ در
ﺳﺎﺣﺎت ﺷرق ﻗﻧدھﺎر و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن زﻧدﮔﯽ دارﻧد؛ از ﺑﺗﻧﯽ ﻗﺑﺎﯾل ﻏﻠزی ،ﻧﯾﺎزی ،ﻟودی و ﺳور
) (١۵۵۵ – ١۵٣٩ﺑوﺟود آﻣده اﻧد .اﺑواﻟﻔﺿل ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﻏﻠزی ،ﻟودی و ﺳرواﻧﯽ در واﻗﻌﯾت
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اوﻻد ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺗن ﻧﯾﺳﺗﻧد )از طرﯾق ﺷﺟره ﻣرداﻧﮫ( ،اﻣﺎ ﭘﺳران دﺧﺗر ﺑﺗن ﺑﻧﺎم ﻣﺎﺗﯽ اﻧد ﮐﮫ از
آﻣﯾزش ﻏﯾرﻣﺷروع او ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺳر رﺋﯾس ﻏور ﺑﻧﺎم ﻣﺳت ﻋﻠﯽ ﺑوﺟود آﻣده اﻧد .اﯾن رواﯾت در
اﺛر ﺳده ھﻔدھم ﻧﻌﻣت ﷲ ﺑﻧﺎم ﻣﺧزن اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻧﯾز آﻣده اﺳت ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ در ﺣواﻟﯽ  ١۶١٣ﺗﮑﻣﯾل
ﺷده اﺳت )ﻧﻌﻣت ﷲ ﯾﮑﯽ از ﻣﻧﺷﯾﺎن درﺑﺎر ﺟﮭﺎﻧﮕﯾر اﻣﭘراﺗور ﻣﻐول ﺑود(.
ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺷﺟره و رواﯾت ﺟد ﻣﺷﺗرک ﺑﺻورت ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ ﻧﮕﮭداری ﺷده ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن ﺑﺧش
ﻣﺗﻣﺎﯾز و ﺟدا از ھم ﺗﻘﺳﯾم ﺷده اﺳت .آﻧﮭﺎ در اﺛر دﺷﻣﻧﯽ ھﺎی طﺎﯾﻔوی و ﺧﺎﻧوادﮔﯽ از ھم ﭘﺎره
ﺷده اﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻣﻠت ﻓﺷرده در ﺟرﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧده اﻧد .ﯾﮏ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن
طﺎﯾﻔﮫ و ﺑﺎز ھم ﺑﮫ اﺟزای ﮐوﭼﮏ ﺗری ﺗﻘﺳﯾم ﺷده اﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺻورت ﻋﺎم ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺟد ﻣﺷﺗرک
و ﺑﺎ اﻓزودن واژه »زی« ﯾﺎ »ﺧﯾل« ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽ ﺷوﻧد...
ﺑﺎ آﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺻورت ﺟﻣﻌﯽ در ﯾﮏ ﺟد ﻣﺷﺗرک وﺻل اﻧد ،طواﯾف و ﮔروھﮭﺎی طﺎﯾﻔوی
ﺟواﻣﻊ ﻣﺗﻣﺎﯾزی را ﺗﺷﮑﯾل داده اﻧد ﮐﮫ ﺗوﺳط روﺳﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫ اداره ﺷده ،ﺑﺎ ھم ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺗﻘﺎﺑل و
دﺷﻣﻧﺎﻧﮫ داﺷﺗﮫ و ﺑﺎﻋث رﺷد ﺣﺳﺎدت ھﺎ و ﻣﺧﺎﺻﻣت ھﺎ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت .اﻣﺎ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺧﺎرﺟﯽ
ھﺎ ،اﯾن دﺷﻣﻧﯽ ھﺎ و ﻣﺧﺎﺻﻣت ھﺎ ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده و در ﻣﻘﺎﺑل آﻧﭼﮫ دﺷﻣن ﻣﺷﺗرک ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد،
ﺑﺻورت ﻣﺗﺣداﻧﮫ اﻗدام ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 .٢ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن:
ﮐﺎﺑل در ﺟرﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺳﮑن ﮔروھﮭﺎی ﻗوﻣﯽ ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗرک ھﺎ ،اﯾﻣﺎق ،ﻋرب ھﺎ ،ﭘﺷﮫ
ای ،ﭘراﭼﯽ ،ﺗﺎﺟﯾﮏ ھﺎ ،ﺑرﮐﯽ ھﺎ و اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑوده اﺳت .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ادﻣﮏ ،ﺷﻣﺎر اﻧدﮐﯽ از ﭘﺷﮫ
ای ھﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﮐﮫ »ﺣﺎﻻ ﮔﻣﻧﺎم و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓراﻣوش ﺷده اﻧد« .ﭘراﭼﯽ ھﺎ اﮐﺛرا در ﮐﺎﺑل و ﺑرﮐﯽ
ھﺎ ﯾﮏ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺗﺎﺟﯾﮏ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﻟوﮔر و ﻣﻧﺎطق ﺑﺗﺧﺎک ﺑودﻧد...
ﭘﺗﺎن ﯾﺎ ﭘﺷﺗون ھﺎ ﮐﮫ ﺑﻧﺎم اﻓﻐﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد از دﯾﮕران ﻓرق داﺷﺗﮫ و ﻋﻣدﺗﺎ در ﻣﻧﺎطق
ﺟﻧوﺑﯽ زﻧدﮔﯽ دارﻧد.
ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ اوﻟﯾن ذﮐر ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎن درﻣﻧﺎطق آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط ﺑﺎﺑر ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت
}ﻧﺧﺳﺗﯾن ذﮐر ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن در ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ اﻣﯾرﺗﯾﻣور ﺑﮫ ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ آن
را در ﻣﻘﺎﻟﮫ دﯾﮕری ﺑﮫ ﺑﺣث ﺧواھم ﮔرﻓت .ﻟﻌل زاد{ .او ﺗﻣﺎم اﻓﻐﺎن ھﺎ را در ﺟﻧوب ﮐﺎﺑل ﻗرار
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ﻣﯽ دھد .اﺑواﻟﻔﺿل در ﭘﺎﯾﺎن ﺳده ﺷﺎﻧزده در آﯾﯾن اﮐﺑری ﮔزارش ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﺻﻠﯽ از ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن
در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺑﺎﺑر اراﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد.
در ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎطق ﺳرﺣدی ﺷﻣﺎﻟﻐرب ،ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺗﻌدد اﻓﻐﺎن و ﻏﯾراﻓﻐﺎن زﻧدﮔﯽ دارﻧد .اﯾن ھﺎ در
ﻣﯾﺎن ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺑودﻧد :دﻟزاک ،ﯾوﺳﻔزی ھﺎ ،ﻣﺣﻣدزی ،اﻓرﯾدی ،ﺑﻧﮕش،
ﻏﻠزی ،وزﯾری و اورﮐزی.
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺑﯾﻠﯾو ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﺻطﻼح اﻓﻐﺎن و ﭘﺗﺎن ﻣﺗرادف ھم اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﯾﮑﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد .در
واﻗﻌﯾت ،آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧژاد ھﺎ و ﻣﻧﺷﺎ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺗﻌﻠق دارﻧد .ﮔر ﭼﮫ ﺑﺎﺑر ﭼﻧدﯾن ﻧﺎم ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺗﺎن
را ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﻣﺎ در ھﯾﭻ ﺟﺎﯾﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﻧﺎم ﭘﺗﺎن ،ﭘﺧﺗون ﯾﺎ ﭘﺷﺗون ﯾﺎد ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﺣﺗﯽ
در ﺑﯾن زﺑﺎن ھﺎی ﮐﮫ در ﮐﺎﺑل ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﺷود ،او اﻓﻐﺎﻧﯽ را زﺑﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾد.
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اوﻟﯾﮫ در ﻣورد »ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه اﺻﻠﯽ« اﻓﻐﺎن ھﺎ ،آﻧﮭﺎ را در ﻣﻧﺎطق ﺟﻧوﺑﯽ و ﺟﻧوﺑﺷرﻗﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗرار ﻣﯽ دھد .آﻧﮭﺎ دراﯾن ﻣﻧﺎطق از اواﯾل ﻗرون وﺳطﯽ ﺑوده اﻧد ،اﻣﺎ در ﺳده ﺷﺎﻧزدھم
ﺑﺻورت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﺳوی ﺷﻣﺎل ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .اﺳﻧﺎد ﺳده ھﺎی  ۶و  ٧اﻓﻐﺎن ھﺎ را
ﺑﺎﺷﻧده ھﺎی ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن در ﺷرق ﻏزﻧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد .آﻧﮭﺎ در ﮔزارش ھوان ﺗﺳﺎﻧﮓ ﺑﻧﺎم ﯾﮏ
ﻗﺑﯾﻠﮫ )ا-ﭘو-ﮐﯾن( ذﮐر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﺑﺧش ﺷﻣﺎﻟﯽ ﮐوه ﺳﻠﯾﻣﺎن زﻧدﮔﯽ دارﻧد.
ﺑﮫ ﻋﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺣدوداﻟﻌﺎﻟم ﯾﮏ اﺛر ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﭘﺎرﺳﯽ آﻧﮭﺎ را در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻓرﻣل ﻣﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد
ﺳول اﺳت .ﻟﻌل زاد{ ﮐﮫ ﻧﭼﻧدان دور از ﮐوه ﺳﻠﯾﻣﺎن ﯾﺎ ﺗﺧت ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻗرار دارد.
}اﺻل آن َ
اﻟﺑﯾروﻧﯽ داﻧﺷﻣﻧد ﻣﺷﮭور ﻗرون وﺳطﺎ )وﻓﺎت  (١٠۵٠آﻧﮭﺎ را ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ھﻣﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﮐوھﮭﺎ
ﻣﯽ ﮔوﯾد .اﺑن ﺑطوطﮫ ﮔردﺷﮕر ﻣراﮐﺷﯽ در ﺳﺎل ھﺎی  ١٣٣٠آﻧﮭﺎ را در ﮐﺎﺑل ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ
ﯾﮏ ﻗرﯾﮫ ﺑوده اﺳت }ھدف او ﺑﺎﯾد ﮔردﯾز ﯾﺎ زاﺑل ﺑﺎﺷد .زﯾرا اﻓﻐﺎن ھﺎ در ﺟرﯾﺎن ﺳده  ١۵ﺑﮫ
وادی ﮐﺎﺑل-ﭘﺷﺎور ﺳرازﯾر ﺷدﻧد ،ﻧﮫ ﭘﯾش از آن .ﻟﻌل زاد{ .او آﻧﮭﺎ را »ﭘﺎرﺳﯾﺎن اﻓﻐﺎن« ﻣﯽ
ﮔوﯾد ،ﺷﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﻋﻠت ﮐﮫ ﭘﺎرﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد .او ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در ﻣﻧﺎطﻘﯽ در ﺑﯾن ﮐﺎﺑل و
اﻧدوس زﻧدﮔﯽ دارﻧد .ﻋرﻓﺎن ﺣﺑﯾب ﺑر ﺑﻧﯾﺎد اﺑن ﺑطوطﮫ ﺑﺎور دارد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در ﮐوھﮭﺎی ﻏرب
ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺧت ﺳﻠﯾﻣﺎن در ﺻوﺑﮫ ﺳرﺣد-ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن زﻧدﮔﯽ داﺷﺗﻧد.
اﯾن ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن از ﻗرون وﺳطﺎ ﺗﺎ ﺳده  ١۶در ﺣواﻟﯽ ھﻣﯾن ﻣﻧﺎطق ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدﻧد ،اﻣﺎ در ﺳده
 ١۶ﺑطور ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﺳوی ﺷﻣﺎل ﻣﯽ روﻧد .از ھﻣﯾن ﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﺑر و اﺑواﻟﻔﺿل آﻧﮭﺎ را
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در ﺳﺎﺣﺎت ﺷرق ،از ﮐﺎﺑل ﺗﺎ اﻧدوس ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد .ﺑﺎﺑر در  ١۵٠۴ذﮐر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ )اﻓﻐﺎن
ھﺎ( در ﻣﻧﺎطﻘﮫ ﻟﻐﻣﺎن ،ھﺷﺗﻧﮕر ،ﺳوات و ﺑﺎﺟور ﻣﺳﺗﻘر ﺑودﻧد .ﯾوﺳﻔزی ھﺎ در ﮐوھﺎت ﺑودﻧد.
ﺗﻌدادی از اﯾن ﻗﺑﺎﯾل ﺑﺎ ﺳرﺑﺎزان ﺑﺎﺑر ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐردﻧد.
ﻗرار ﻣﻌﻠوم ﺣرﮐت اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﺳوی ﺷرق در دوره ﺑﺎﺑر و ﭘس از آن اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت .ﮔزارش
داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻓرﯾدی ھﺎ در اﯾن اواﺧر ) (١۵١٩در ﻧواﺣﯽ ﺧﯾﺑر ﺳﺎﮐن ﺷدﻧد .در اﯾن زﻣﺎن
ﮐرﻻﻧری ھﺎ )ﮐﮫ ﺑﻌدا در ﺑﺎﺟور ﺳﺎﮐن ﻣﯽ ﺷوﻧد( و ﻋﺛﻣﺎن ﺧﯾل )ﮐﮫ ﺑﻌدا در ﻣرز ھﺎی ﭘﺷﺎور
ﺳﺎﮐن ﻣﯽ ﺷوﻧد( در ﻣﻧﺎطق ﻏرب ﯾﻌﻧﯽ در ﻧﻧﮕرھﺎر زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﮔزارش ﭼﻧﯾن ﺣرﮐت
ﺑﺳوی ﺷﻣﺎل را ﻣﯽ ﺗوان در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﯾوﺳﻔزی ھﺎ ﻧﯾز ﻣﺷﺎھده ﮐرد.
ﻣورﺧﺎن ﻣﻐول ﻣﺎﻧﻧد اﺑواﻟﻔﺿل و ﻣﺣﻣد ﮐﺎظم ﮔزارش ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺧوﺑﯽ از ﻣﮭﺎﺟرت ﯾوﺳﻔزی ھﺎ
اراﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه اﺻﻠﯽ و ﻣﺣﻼت ﺑوﻣﯽ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺑزرگ ﯾوﺳﻔزی ھﺎ در ﺑﯾن ﻗﻧدھﺎر و ﻗره ﺑﺎغ در ﺟﻧوب
ﻏزﻧﯽ ﺑوده اﺳت .آﻧﮭﺎ از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻧواﺣﯽ ﮐﺎﺑل ﻣﮭﺎﺟرت ﮐرده و در اواﺳط ﺳده  ١۵ﻗدرﺗﻣﻧد
ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﮐﺎﺑل در اﯾن زﻣﺎن در دﺳت ﮐﺎﮐﺎی ﺑﺎﺑر ﯾﻌﻧﯽ ﻣﯾرزا اﻟﻎ ﺑﯾﮓ )(١۵٠٢ – ١۴۶٩
اﺳت .ﻣﯾرزا اﻟﻎ ﺑﯾﮓ ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی از آﻧﮭﺎ را ﻗﺗل ﻋﺎم ﮐرده و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﻧده ﻣﺎﻧدﻧد ،اول
ﺑﺳوی ﺷرق ﺑﮫ ﻟﻐﻣﺎن و ﺑﻌد ﺑﮫ ﮐﺎﺷﻐر )ﭼﺗرال( رﻓﺗﮫ و ﺳراﻧﺟﺎم در ﺣوزه درﯾﺎی ﺳوات و
ﺑﺎﺟور )وادی ﭘﻧﺟﮑوره( ﺳﺎﮐن ﺷدﻧد .ﯾوﺳﻔزی ھﺎ ﮐﮫ ﻓﻌﻼ در اﯾن ﻣﻧﺎطق وﺟود دارﻧد ،رﺋﯾس
ﻣﺣﻠﯽ آﻧﺟﺎ ﺑﻧﺎم »ﺳﻠطﺎن« را ﻋزل ﮐردﻧد ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﯾﮏ دودﻣﺎن ﻗدﯾﻣﯽ ﺑوده اﺳت .ﯾوﺳﻔزی
ھﺎ ﮔﻔﺗﺎر ،ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻗﺑﯾﻠوی و وﯾژﮔﯽ ﻏﺎرﺗﮕری ﺧوﯾش را ﺣﻔظ ﮐردﻧد.
اﻟﻔﻧﺳﺗون در دھﮫ ھﺎی اول ﺳده  ١٩ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﻣطﺎﺑق رواﯾﺎت ،ﯾوﺳﻔزی ھﺎ از ﺟﯾره و
ﻧوﺷﮑﯽ در ﺟوار ﻗﻧدھﺎر در ﭘﺎﯾﺎن ﺳده  ١٣ﯾﺎ آﻏﺎز ﺳده  ١۴اﺧراج ﺷدﻧد .ورود اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﮫ
اﯾن ﺳﺎﺣﺎت ﺑﺎﻋث ﺑﯾﺟﺎ ﺷدن ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺷدن ﻣردﻣﺎن ﻣﺣل ﮔردﯾد .آﻧﮭﺎ ﭘس از اﺳﮑﺎن در ﺟوار
ﮐﺎﺑل و ﮐوچ ﮐﺷﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﮑن ﻓﻌﻠﯽ ﺧود در ﺳده  ١۶ﺑﺎ دﻟزاک )ﯾﮏ ﻧژاد ھﻧدی( ﺑرﺧورد ﮐرده
و آﻧﮭﺎ را ﺑﺗدرﯾﺞ اﺧراج ﮐردﻧد .ﯾوﺳﻔزی ھﺎ ﺷﻣﺎر ﺑزرگ دﻟزاک ھﺎ را ﻗﺗل ﻋﺎم و اﺧراج
ﮐردﻧد ،طورﯾﮑﮫ آن ﻧﺎﺣﯾﮫ از وﺟود اﯾﺷﺎن ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﮔردﯾد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،اﺷﻐﺎل اﯾن ﻣﺳﯾر
ﺗوﺳط ﯾوﺳﻔزی ھﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻠطﻧت ﺟﮭﺎﻧﮕﯾر ﺗﮑﻣﯾل ﺷد.
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ﯾوﺳﻔزی ھﺎ در ﺟرﯾﺎن ﺳده  ١۶ﺑر ﮔروھﯽ از ﻣردم دﯾﮕر ﺑﻧﺎم ھﻧدﮐﯽ ھﺎ ﻏﺎﻟب ﺷده و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ ﺣﯾث ﯾﮏ ﻧژاد رﻋﯾت/ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐردﻧد.
ﯾوﺳﻔزی ھﺎ در ﻋﻣل ﻧﺷﺎن دادﻧد ﮐﮫ ﺳرﺳﺧت ﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن ﺻﻠﺢ ﻣﻧطﻘﮫ و اﻣﻧﯾت راھﮭﺎ اﻧد.
راھزﻧﯽ ﭘﯾﺷﮫ ارﺛﯽ اﯾن ﻣردم ﺳرﺳﺧت ﺑود .ﻣﻧطﻘﮫ ای آﻧﮭﺎ ﺑرای اﻣرار زﻧدﮔﯽ ﻣردم رو ﺑﮫ
رﺷد آﻧﮭﺎ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و ﺣﺎﺻﻼت زراﻋﺗﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ درآﻣدی ﮐﮫ از ﻏﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و
ﮔردﺷﮕران ﺛروﺗﻣﻧدی ﮐﮫ از اﯾن ﮐوھﮭﺎ ﻣﯽ ﮔذﺷﺗﻧد ،ﻓوق اﻟﻌﺎده ﮐم ﺑود .ﯾوﺳﻔزی ھﺎ در ﯾﮏ
ﻣﺳﯾر ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺳﺎﮐن ﺑودﻧد ﮐﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧت ﺑود .ﺑﺎ
آﻧﮑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ھﻣوار ﺑود ،ﺑﺧش زﯾﺎد آن ﺗﭘﮫ زار و ﮔردﻧﮫ دار ﺑود .ﺑﺎﺑر ﻣﯽ ﮔوﯾد،
اﯾن ﺳﺎﺣﺎت دارای دﺷت ﯾﺎ ﺟﻠﮕﮫ ھﺎ ﻧﯾز ﺑود .در دو ﺳﻣت آن اﻧدوس و در دو ﺳﻣت دﯾﮕر
درﯾﺎی ﮐﺎﺑل و ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﭘﮫ زار ﺷﻣﺎﻟﯽ ﻗرار دارد .اﺑواﻟﻔﺿل ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﮐﮫ درازﻧﺎ و ﭘﮭﻧﺎی اﯾن
ﻗﻠﻣرو  ٣٠و  ١۵-٢٠ﮐوس ﺑود )ﯾﮏ ﮐوس ﻣﻌﺎدل ﺛﻠث ﻓرﺳﻧﮓ ﯾﺎ ﺣدود  ٢ﮐﯾﻠوﻣﺗر اﺳت(.
ﺗﺧﻣﯾن ھﺎی ﻣﺗﻌددی در ﻣورد ﺷﻣﺎر ﯾوﺳﻔزی ھﺎ وﺟود دارد .ﻧﻌﻣت ﷲ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ در اواﯾل
ﺳده ھﻔده ) (١۶١٣ﺣدود  ٩ﯾﺎ  ١٠ﻟﮏ ﺑودﻧد .اﻟﻔﻧﺳﺗون ﺗﻌداد آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺷﻣول ﻓﻘﯾرھﺎ و ﺗﺎﺑﻊ
ھﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﯾش از  ٧٠٠ھزار ﻧﻣﯽ داﻧد .او ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﮐﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ آﻧﮭﺎ را  ٩٠٠ھزار ﻣﯽ
ﮔوﯾﻧد ،اﻣﺎ اﮐﺛرﯾت آﻧﮭﺎ ﻓﻘﯾرھﺎ »رﻋﯾت« اﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﯾوﺳﻔزی ھﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردﻧد .راورﺗﯽ
ﺗﻌداد آﻧﮭﺎ را  ٢٠٠ھزار ﺗﺧﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ از ﺗﺧﻣﯾن ﻧﻌﻣت ﷲ و اﻟﻔﻧﺳﺗون دور ﻧﯾﺳت.
در ﮐﻧﺎر ﯾوﺳﻔزی ھﺎ ﮐﮫ ﭘرﻧﻔوس ﺗرﯾن و ﻗوی ﺗرﯾن اﻓﻐﺎن ھﺎی ﺷرﻗﯽ اﻧد ،ﻗﺑﺎﯾل ﻣرزی دﯾﮕری
ﻧﯾز وﺟود دارﻧد .ﻣﺷﮭور ﺗرﯾن آﻧﮭﺎ اﻓرﯾدی ،ﺧﺗﮏ ھﺎ ،ﻏﻠزی ،اورﮐزی ،ﺑﻧﮕش ،وزﯾری وﻏﯾره
اﺳت .اﻟﻔﻧﺳﺗون ﻣﯽ ﮔوﯾد ،ﮐرﻻﻧری ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻧواﺳﮫ ﺳرﺑن )ﺑﮫ ﻓرزﻧدی( ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑود ،ﺟد
ﺳﻧﺗﯽ اﮐﺛر ﻗﺑﺎﯾل ﻣرزی ﻣﺎﻧﻧد ﻋﺛﻣﺎن ﺧﯾل ،اورﮐزی ،ﺧوﮔﯾﺎﻧﯽ و وزﯾری ﺑود.
ﻏﻠزی ھﺎ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣﻧﺷﺎی ﺗرﮐﯽ دارﻧد ﮐﮫ در ﺳﻠﺳﻠﮫ ای ﺳﯾﺎه-ﺑﻧد ﮐوھﮭﺎی ﻏور ﺳﺎﮐن ﺑودﻧد و
ﺑﺎ ﺧون ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﻣﺧﻠوط ﺷدﻧد .آﻧﮭﺎ در زﻣﺎن ﻣﺣﻣود ﻏزﻧﯽ ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺷدﻧد ﮐﮫ در ﺗﺳﺧﯾر ھﻧد
او را ھﻣراھﯽ ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ ﭘﺳﺎﻧﺗر ﺳﺎﺣﺎت ﺑﯾن ﺟﻼل آﺑﺎد و ﮐﻼت ﻏﻠزی را ﺗﺳﺧﯾر ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ
در آﻏﺎز ﺳده  ١٨ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺣﺎﮐم ﭘﺎرﺳﯽ ﺷورش ﻧﻣوده و ﺧود را زﯾر رھﺑری ﻣﯾروﯾس ﻣﺳﺗﻘل
ﺳﺎﺧﺗﻧد .اﻣﺎ ﭘس از رﺑﻊ ﻗرن ﺗوﺳط ﻧﺎدرﺷﺎه ﺳرﮐوب ﺷدﻧد .اﻓﻐﺎن ھﺎی ﻟودی ،ﺳور ھﺎ و ﻧﯾﺎزی
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ھﺎ و ﻧوھﺎﻧﯽ ھﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣرﺑوط ﻏﻠزی ھﺎ ﺑودﻧد .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺣﯾواﻧﯽ
ﻣﺻروف ﺑودﻧد و ﺑﻧﺎم ﭘووﯾﻧده ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷدﻧد ،ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﻌﻠق داﺷﺗﻧد؛ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﻧﺗﻘﺎﻻت
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﺑﯾن ھﻧد و ﮐﺎﺑل و ﻣﻧﺎطق ﺷﻣﺎﻟﯽ آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐردﻧد.
ﭘﯾش از آﻣدن اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﮫ وادی درﯾﺎی ﮐﺎﺑل ،ﺗﺎﺟﯾﮏ ھﺎ ﻣردم ﻏﺎﻟب و ﻋﻣده ای ﮐﺎﺑل ،ﻟﻐﻣﺎن
و ﻧﻧﮕرھﺎر را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دادﻧد .وادی ﻟوﮔر ﮐﮫ در ﺟﻧوب ﮐﺎﺑل واﻗﻊ اﺳت ،ﭘﯾش از ظﮭور
ﻏﻠزی ھﺎ در اواﺧر ﺳده  ،١۶ﺳﻧﮕر ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺗﺎﺟﯾﮏ ھﺎ ﺑود .آﻧﮭﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﮐﮭن ﺑودﻧد.
ﺗﺎﺟﯾﮏ ھﺎ اﮐﺛرا در ﺷﮭر ھﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺧش اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻔوس ﺷﮭرھﺎی ﮐﺎﺑل و ﻏزﻧﯽ
را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دادﻧد؛ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺗﺎﺟﯾﮏ ھﺎی ﮐﻣﯽ در ﺑﺧش ھﺎی ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﺎﺑل و در ﻣﻧﺎطق
ھزاره ھﺎ ،ﻏﻠزی ھﺎی ﺟﻧوﺑﯽ و ﮐﺎﮐرھﺎ ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷدﻧد .آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط ﻣردم اﻓﻐﺎن ﺑﻧﺎم
»ﻓﺎرﺳﯾوان« و ﺗﺎﺟﯾﮏ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷدﻧد .اﯾن واژه )»ﭘﺎرﺳﯾوان«( ﺣﺎﻻ ﺑرای ﺗﻣﺎم ﭘﺗﺎن ھﺎی ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻧﯾز اطﻼق ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﺎﺑر ﺑرای ﻣﺎ از ﻣوﺟودﯾت ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻣﮭﻣﻧد اﻓﻐﺎن در ﮐﺎﺑل اطﻼع ﻣﯽ دھد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺳﺎﺣﮫ
ﺷرق ﺟﻼل آﺑﺎد در اﻣﺗداد درﯾﺎی ﮐﺎﺑل ﺑودﻧد .اﻓﻐﺎن ھﺎی ﺑﻧﮕش ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺑﻧﮕش ﺑﺎﻻ ﺑودﻧد.
ﺑﺎﺑر ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎﻧﯽ دﯾﮕری ﺑﻧﺎم ﺧوﮔﯾﺎﻧﯽ ،ﮐﯾرﯾﻠﭼﯽ ،ﺗوری و ﻟﻧدر را در ﻗﻠﻣروی ﺑﻧﮕش ذﮐر
ﻣﯽ ﮐﻧد .او ﮔزارش ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻗﺑﺎﯾل ﮐوراﻧﯽ ،ﮐﯾوی ،ﺳور ،ﻋﯾﺳﺎ ﺧﯾل و ﻧﯾﺎزی ﺳﺎﺣﮫ ﺑﻧو را
زراﻋﺗﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد.
اﺑواﻟﻔﺿل ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ در ﺳرﮐﺎرھﺎی داور ،ﺑﻧو و ﻋﯾﺳﺎﺧﯾل ﺗﻣﺎﻣﺎ اﻓﻐﺎن ھﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد
ﮐﮫ ﻋﻣده ﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ﺷﯾراﻧﯽ ھﺎ ،ﮐراﻧﯽ ھﺎ و وزﯾری ھﺎ اﻧد .اﻓﻐﺎن ھﺎی ﺷﯾراﻧﯽ در ﮐوھﮭﺎی
ﻧزدﯾﮏ ﺗﺧت ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺳﺎﮐن ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﻧﺷﺎی اﻓﻐﺎن ھﺎی ﺳرﺑﻧﯽ دارﻧد .اﻓﻐﺎن ھﺎی ﺗرﮐﻼﻧﯽ
ﺳﺎﺣﮫ ﻣﻧدراور را ﻣﺳﮑن ﺧوﯾش ﺳﺎﺧﺗﻧد.
در ﭘﮭﻠوی اﯾن ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن ﺷﻣﺎر زﯾﺎد ﻗﺑﺎﯾل ﻏﯾراﻓﻐﺎن ﻧﯾز وﺟود داﺷﺗﻧد ،در ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﮐﺎﻓرھﺎ و
ھزاره ھﺎ ﻧﻘش ﻣﺳﺎوﯾﺎﻧﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎزی ﮐردﻧد...
-------------------------------------------------------------------------------------1. Farah Samrin. Suba of Kabul Under the Mughals (1585 – 1739). Abstract of the Thesis
Submitted for the Award of the Degree of Doctor of Philosophy in History. Aligarh (India).
2009.
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ﺻوﺑﮫ ﮐﺎﺑل در ﺳده ١٧

10

راھﮭﺎی ﻋﻣده ﺻوﺑﮫ ﮐﺎﺑل
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