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که مهم ترین آن حملٔه افغان ها بود.  در روند انحطاط حکومت صفویه، عوامل متعددی مؤثر افتاد 

رساله خطی حاضر که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد تک نسخه کتابخانٔه مرکزی آستان 

قدس رضوی است که در نوع خود یکی از اسناد کم نظیر روزگار صفوی به شمار می رود. این رساله 

خطی از دیدگاه یک شاهد عینی به بررسی جریان حمله افغان در جنوب خراسان می پردازد و در 

که از زبان  روند خود مشحون است از مطالب تازه تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و مردم شناسی 

شاهدان عینی روایت می شود.

گریز از جنگ  که نویسنده در هنگامه تعقیب و  گفتمان روایی است  رساله خطی مذکور، بیان گر 

کنش پرداخته است. افغان ها، همراه مصاحبه با شاهدان عینی به بیان لحظه های 

نوشتار سعی هدف: این  در  نداشته است،  را  رساله خود  بازنویسی  نویسنده فرصت  این که  به  توجه  با 

براین بوده است تا داده های متنی در جهت پدیدار شدن نظام مند پیام های ارتباطی نهفته در 

کیفی طبقه بندی شود. متن به شیوه تحلیل محتوای 

وهش: ویکرد پژ وش و ر کتابخانه ای به صورت توصیفی نوشته شده است.ر           این مقاله با روش تحقیق 

وهش: گزارش، بررسی و تجزیه و تحلیل متن به همراه دیگرمتون تاریخی این یافته ها و نتایج پژ          بازخوانی متن 

دوره، مستند نگاری مکان های جغرافیایی و اشخاص نام برده شده در متن تاریخی از نتایج این 

پژوهش است.

صفویه، حمله افاغنه، شاه سلطان حسین صفوی، قاینات. ݡکلیدواژه�ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣهاݤݤݤݤݤݤ:

smhossini 83@yahoo.com 1. مربی پژوهشی، بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی
sosannickgou@yahoo.com :2. پژوهشگر مستقل
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روند�قدرت�گیری�افاغنه
در اطالق نامی دقیق بر سرزمین افغانستان و بیان پیشینه جغرافیایی این سرزمین اختالف 
گونی وجود دارد )میراحمدی، 1368:  نظر است. در مورد اصل و نسب افغان نیز دیدگاه های گونا
4-3؛ موت الفنستون، 1376: 69-66؛ لکهارت، 1343: 92؛ کروسینسکی، 1362: 26-27(. 
کن افغانستان، دو طایفه پشتو زبان غلزایی و ابدالی از  گروه های قومی و زبانی سا ولی در میان 
معروف ترین طوایف افغانستان به شمار می روند )لکهارت، 1343: 95-92؛ الفنستون، 1376: 

160-158؛ قزوینی، 367: 158(.
آنچه  اما  نظر وجود دارد،  ابدالی اختالف  و  و محل اسکان طوایف غلزایی  پیرامون منشاء 
کن بودند، در  مسلم است، در حدود قرن هشتم هجری این طوایف که در مناطق کوهستانی سا
کن شدند، یعنی وادی رودخانه های سند، ارغنداب،  دشت های حد فاصل قندهار و هند سا
کابل. استقرار در این مناطق مشکل جدیدی را برای این دو طایفه به دنبال داشت که  هلمند و 
باعث دشمنی، جنگ و رقابت بین آنان شد، ریشه این مشکالت بر سر چگونگی تقسیم آب و 
زمین بین دو طایفه بود. و درگیری و رقابت آن ها تا حدود سال 1034ق. ادامه داشت، اما در این 
سال، رهبران دو طایفه به موافقت هایی در مورد آب و زمین دست یافتند. این توافق در شرایطی 
بود و  کرده  آنان مسجل  بر مناطق اسکان  را  کمیت خود  که دولت صفویه، حا گرفت  صورت 
سرزمین های هموار مناطق مذکور میان دو دولت ایران و هند تقسیم شده بود )متولی حقیقی، 
1383: 69-71؛ لکهارت، 143: 96-95؛ شعبانی، محمدی، 1387: 168؛ متولی حقیقی، 
که باعث پررنگ تر شدن حضور افغان ها در صحنه تاریخی ایران  1383: 69-71(. اما آن چه 

شد، ایالت قندهار بود )متولی حقیقی، 1383: 71-69(.4 

قندهار�سکونتگاه�مهم�پشتو�ها�
ایالت قندهار، به عنوان یکی از ایاالت مهم عصر صفوی از جهات مختلف دارای اهمیت 
فراوان بود. یکی از مهم ترین دالیل اهمیت قندهار وضعیت استراتژیک این شهر بود که به دلیل 
کابل و هرات می توانست بر تمامی افغانستان غربی حکومت  واقع شدن در راه های منتهی به 
کافی و قلعه ای عظیم موقعیتی استراتژیک به آن می داد، به ویژه آن که  داشته باشد. وجود آب 
کنترل قبایل افغان و بلوچ را آسان همچنین مرزهای شرقی را تا هند حفاظت  تصاحب قندهار 

می کرد.
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مغوالن  و  دربار صفوی  دو  روابط  ثقل  مرکز  قندهار  اقتصادی،  و  نظامی  به دالیل سیاسی، 
ایران و هند دست به  بارها بین دولت  از شاه عباس دوم  تا قبل  هند بوده است، این منطقه 
که سرانجام در سال 1058ق. پس از پنجاه و دو روز محاصره، این شهر  دست شده بود تا آن 
دولت  اختیار  در  پایانی حکومت صفویه  تا سال های  و  هند خارج شد  گورکانیان  تصرف  از 
فراموشی سپرده شد  به  هند  و  ایران  روابط  در  قندهار  مسئله  اتفاق  این  با  و  گرفت  قرار  ایران 
)دهقان نژاد، 1384: 42-39؛ شعبانی، محمدی، 1387: 168-167؛ متولی حقیقی، 1383: 

91-90؛ قروینی، 1367: 65(.
کمیت صفویه بر قندهار و والیت تابعه آن، دو طایفه بزرگ غلزایی و ابدالی نیز تحت  با حا
گر چه برای مناطق تحت نفوذ این دو طایفه والی  کمیت ایران در آمدند. شاهان صفوی ا حا
یادی در تنظیم امور داخلی خود آزاد گذاشته بودند. شاه  تعیین می کردند، ولی آن ها را تا حدود ز
گرفته بود و این سیاست باعث  عباس اول با این دو طایفه روش نرم و صمیمانه ای در پیش 
که این طوایف به رغم اختالف مذهبی با صفویه و ایمان راسخ به تسنن، دولت ایران  شده بود 
را بر دولت سنی مذهب هند ترجیح دهند )متولی حقیقی، 1383: 89؛ لکهارت، 143: 96-

95؛ نژادنامه افغان، 1368: 4-3(.

گرفتن�تدریجی�طایفه�ابدالی�در�هرات� قدرت�
در زمان شاه عباس اول ابدالی ها برای مدت طوالنی در ایالت قندهار سکونت داشتند، اما 
پس از مدتی در اوایل سلطنت شاه عباس اول بر اثر فشار طایفه غلزایی دست به شورش زدند و 
کرد )لکهارت، 1343:  در نتیجه، شاه عباس بیشتر آنان را به ایالت مجاور یعنی هرات تبعید 

110-111؛ نژادنامه افغان، 1368: 5؛ متولی حقیقی، 1383: 90؛ قزوینی، 1367: 158(.
شاه عباس اول در 1006 ق. شخصی به نام »سدو« از خانواده »پوپل زایی« را به سرکردگی 
که قبیله خود  کار شاه به سدو امکان داد  کرد و وی را امیر افاغنه نام نهاد. این  ابدالی ها معین 
گرفتن قندهار  که شاه عباس قصد پس  کند؛ لذا در سال 1031ق.  آزاد  از سلطه غلزایی ها  را 
گسترده به وی یاری رساندند )لکهارت، 1368: 111؛ قزوینی، 1367:  کرد، ابدالی ها به طور  را 

159؛ افشار یزدی، 1359: ج 1، 107(.
که از فشار رقیب  با مهاجرت طوایف ابدالی از حوالی قندهار به هرات، طوایف غلزایی نیز 
دیرینه آزاد شده بودند، در زمین داور و قندهار قدرت بیشتری به دست آوردند، و با توجه به 
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گاه از یکی به سوی دیگری  که هر از چند  رقابت ایران و هند بر سر مسئله قندهار فرصت یافتند 
متمایل شده و از این رقابت به سود خود بهره جویند )متولی حقیقی، 1383: 90-91(.

وضعیت�افاغنه�در�دوران�شاه�سلطان�حسین�صفوی�
با وجود کوشش های شاه عباس اول در جداسازی دو طایفه افغان ابدالی و غلزایی و اسکان 
کمیت صفویه همچنان  آنان در هرات و قندهار، درگیری بین این دو طایفه در طول دوران حا

ادامه داشت )متولی حقیقی، 1383: 91(.
که دولت صفویه در عصر شاه سلطان حسین به نهایت ضعف خود رسیده بود  در حالی 
طوایف  درگیری های   ،)25-26  :1362 کروسینسکی،  56-54؛   ،50-51  :1368 )لکهارت، 
غلزایی و ابدالی از یک طرف و تالش های اورنگ زیب برای تسلط مجدد بر قندهار با تحریک 
گرگین  کاردانی چون  غلزایی ها از طرف دیگر، شاه سلطان حسین را بر آن داشت تا سیاستمدار 
کرد،  کالنتر قندهار  کند، او پس از قلع وقمع افاغنه، میرویس غلزایی را  خان را به قندهار اعزام 
موارد  برخی  در  و  روش  های سخت گیرانه  دربار صفوی،  مذهبی  متعصبانه  اما سیاست های 
شد  باعث  میرویس  یاده خواهی های  ز و  قندهار  کن  سا گرجی های  و  خان  گرگین  توهین آمیز 
ترغیب شوند )متولی حقیقی، 1383: 91؛  به شورش علیه دربار صفویه  غلزایی های قندهار 

کروسینسکی، 1362: 41-31؛ حزین الهیجی، 1332: 51؛ قزوینی، 1367: 159(.
تیره  قندهار،  کالنتری  از  او  و عزل  اصفهان  به  میرویس  فرستادن  در  گرگین خان  سیاست 
گرگین  کشته شدن  شدن روابط آن دو را در پی داشت و این اختالفات سرانجام در 1121ق. به 
خان و تسلط کامل میرویس بر قندهار برای مدت هشت سال ختم شد، در این میان تالش های 

کام ماند.  دربار صفویه در دفع این شورش نیز نا
با مرگ میرویس، پسرش محمود قدرت را در دست گرفت و توانست با تسخیر مناطق پیرامون 
قندهار قدرت خود را افزایش دهد )کروسینسکی، 1362: 43-40؛ حزین الهیجی، 1332: 52؛ 
استرآبادی، 1377: 5-4، 20؛ متولی حقیقی، 1383: 91(. به دنبال شورش غلزای های قندهار، 
بیگلربیگی های  نمودند، تالش های  ایران سرپیچی  دربار  اطاعت  از  نیز  ابدالی هرات  افاغنه 
هرات، عباسقلی خان شاملو و جعفرخان استاجلو در برابر عبداهلل خان ابدالی به جایی نرسید 
بودن  طوالنی  غذایی،  مواد  کمبود  اثر  در  هرات  استاجلو  جعفرخان  شکست  با  انجام  سر  و 
کرد. پس مهاجمان وارد هرات شدند )1128ق.( )نژادنامه  محاصره و سازش برخی مردم سقوط 
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افغان، 1368: 6-5؛ مرعشی صفوی، 1362: 21-20؛ استرآبادی، 1377: 6(.
درگیری های بعدی مقصودخان شاهسون، فتحعلی خان ترکمن و صفی قلی خان ترکستان 
کشید و نتیجه همه این اقدامات پیروزی اسداهلل خان ابدالی و فتح قلعه  اوغلی ماه ها طول 
 :1362 مرعشی صفوی،  114-112؛   :1368 لکهارت،  6-5؛   :1368 افغان،  )نژادنامه  بود  فراه 

23-21؛ استرآبادی، 1377: 8؛ فلور، 1365: 23، 31-32(.
در این زمان محمود افغان توانست طی نبردی در ناحیه دالرام شکست سختی به ابدالی ها 
کند. و در قبال فرستادن سر اسداهلل خان ابدالی، به دربار شاه سلطان حسین، عالوه بر  وارد 
کرد )لکهارت، 1368: 117- یافت  خلعت و حکومت قندهار لقب حسین قلی خان را نیز در

116؛ نژادنامه افغان، 1368: 6؛ مرعشی صفوی، 1362: 29، 52؛ استرآبادی، 1377: 7(.
عدم توجه دولت ایران به ناآرامی های قبایل افغان )غلزایی و ابدالی( فرصت مناسبی در 
جهت رسیدن به حکومت مستقل برای هر دو قبیله به وجود آورد )لکهارت، 1368: 117-118(. 
برای سرکوب  نمودن لشکر  و مهیا  قزوین  به  از اصفهان  تالش شاه سلطان حسین در حرکت 
شورش نیز سودی نداشت )قزوینی، 1367: 79؛ مرعشی صفوی، 1362: 51-50؛ مکافات نامه، 
1372: 14-13(، زیرا در این موقعیت درگیری با پرتقالی ها در جنوب )فلور، 1365: 27(، بروز 
ناآرامی ها در بحرین )فلور، 1365: 30-27(، شورش قبایل بلوچ )فلور، 1365: 29؛ لکهارت، 
1368: 54-52؛ مرعشی صفوی، 1362: 72؛ استرآبادی، 1377: 12(، و ازبک و تازی )فلور، 
)لکهارت، 1368:  ایران  در شمال غرب  گرجستان همجوار  در  لزگی ها  1365: 29(، شورش 
57؛ استرآبادی، 1377: 8؛گیالنتز، 1371: 107(، شورش لطفعلی خان در شیروان )لکهارت، 
1368: 57(، ملک محمود سیستانی در مشهد )جزین، 1332: 61-60؛ استرآبادی، 1377: 11-
گیالنتز، 1371: 113؛ مرعشی صفوی، 1362:  گیالن )حزین، 1332: 61؛  9(، حضور روس ها در 
74؛ استرآبادی، 1377: 18-16( و عثمانی ها در آذربایجان )حزین، 1332: 61؛ استرآبادی، 
کشور را بیش از  گیالن )حزین، 1332: 61(، اوضاع  1377: 20-18( و شیوع وبا در طبرستان و 
یان منجر به نابودی  کرده بود. عالوه بر این ها دسایس درباری و رقابت های دربار پیش آشفته 
که در این اوضاع آشفته به فکر رفع بحران بودند، از آن جمله فتح علی خان  کسانی شد  تالش 
و رحیم  توطئه محمدحسین مالباشی1  قربانی  که  داغستانی صدر اعظم شاه سلطان حسین 

که به این  1. مالباشی: یکی از مناصب درباری روحانی در دربار شاه سلطان حسین صفوی بوده است، از جمله کسانی 
سمت دست یافته محمدحسین مالباشی بوده است )میرزا سمیعا، 1368: 1-2(.
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خان حکیم باشی1 و عالوه بر عزل از منصبش، نابینا نیز شد )مکافات نامه، 1372: 14، 53-
کردند  52؛ فلور، 1365: 38(. در این میان برادرزاده اش لطفعلی خان را هم دستگیر و زندانی 
که از داخل و خارج دچار حمالت متعدد  )فلور، 1365: 38(. در چنین شرایطی دولت ایران 
شده بود، با حمله افاغنه غلزایی به اصفهان، در اندک زمانی سقوط کرد.2 افاغنه ابدالی3 که در 
یان،  یان، پور کوسویه، غور سال 1128ق. توانسته بودند بر هرات و توابع آن مانند اوبه، شافالن، 
جام، لنگر، خواف، باخرز، زوزن، میمند و فراه تا سرحد سیستان و از سمت شمال از بادغیس 
کنند )مرعشی صفوی، 1362: 21(. بار دیگر نیز درصدد  تا حوالی رودخانه مرغاب تسلط پیدا 
کردند )1134ق.(4 و از راه خواف5 وارد منطقه قاینات شده و  قدرت نمایی به خراسان حمله 

روستاهای آن را غارت و خرابی های عظیمی برجای نهادند.6

تحلیل�محتوایی�نسخه�
در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، رساله کوچک خطی موجود است به شماره 4394 
برگ  شش  در  نسخه  این  ایران«7  سرحد  به  افغان  حمله  به  راجع  »یادداشت هایی  عنوان  با 
برخی  و در  نوشته شده است، خط نسخه شکسته نستعلیق  به شیوه چلیپا  السطر  مختلف 
موارد نزدیک به تعلیق است. این نسخه اطالعات ارزشمندی در خصوص حمله افغان های 
ابدالی به خراسان در بین سال های 1134 تا 1139 قمری به طور ناهمگون در اختیار می گذارد.

که حکیم باشی شاه سلطان حسین بود به همراه سید عبداهلل والی  1. حکیم باشی: نام این شخص رحیم خان بود، وی 
ط بر اصفهان وی را بالغ بر 20 

ّ
عربستن و محمدحسین مالباشی در شاه نفوذ فراوان داشت. محمود افغان هنگام تسل

کارهای شاه خیلی مداخله داشته است )گیالنتز،  این شخص در  که  بود  کرد، چون متوجه شده  هزارتومان جریمه 
.)96-97 :1371

به سقوط  که منجر  آباد در سال 1134ق. روی داد  گلون  و شاه سلطان حسین در محل  افغان  بین محمود  2. جنگ 
گردید )مرعشی صفوی، 1362: 57-53؛ مکافات نامه، 1372: 17(. اصفهان توسط افاغنه 

3. در مورد طایفه ابدالی و تغییر نام به درانی رک: به قزوینی، 1367: 61-60. 
َکس از افاغنه ابدالی در دارالسلطنه هرات دست به شورش زدند. )حزین، 1332: 60(. 4. در سال 1134، سی هزار 

5. حدود سال 1138 قمری، یکی از اسرای خواف و باخرز به نادرقلی )که بعدها به نادرشاه افشار ملقب گردید( از دست 
جبر و تعدی افاغنه و تاخت و تاراج اموال شان شکایت می برد )مروی، 1364: 62(.

که در عصر ماضی رخ نموده باشد«  که در عهد دولت ابدالیان بر خراسان رخ نمود، ممکن نیست  6. »فتور و شورشی 
)قزوینی، 1367: 61(.

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا شماره 70-71 مرداد و شهریور 1382، مقاله ای با عنوان: »معرفی یک نسخه  7. در مجله 
که در آن نسخه  خطی همزمان با سقوط اصفهان از مجموعه آستان قدس رضوی« از ابراهیم بلوکی به چاپ رسیده 
کل نسخه، نویسنده مقاله دچار لغزش و  خطی حاضر به صورت ناقص معرفی شده است. به دلیل استنساخ نشدن 

خطاهایی به ویژه در ضبط اسامی جغرافیایی شده است.
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گانه ای خارج از آنچه از  در مورد شخصیت و نام ونشان راوی حمله افغان، اطالعات جدا
کرد، نداریم. حضور راوی از اولین سطر نسخه آغاز  متن نسخه می توان استخراج و استنباط 
در  دفعات  به  راوی  می کشاند.  خود  دنبال  به  را  خواننده  همچنان  نسخه  پایان  تا  و  می شود 
نسخه با ذکر عباراتی چون: »با فقیر«، »مالزم فقیر«، »فقیر و مال قادر سوار شدیم«، »فقیر همین 
که از قلعه مشاهده نمود«، »چگونگی معلوم فقیر نیست«، از خود با عنوان »فقیر« یاد می کند. 
از بزرگان  که راوی خود  کالم نویسنده در دیگر بخش های نسخه نیز بیانگر این است  فحوای 
منطقه و آشنا به فنون نظامی و جنگی بوده و مسئولیت های نظامی بر عهده داشته، همچنین 

دارای مالزمان و نوکرهایی نیز بوده است. 
ذکر عباراتی چون: »ارسال قراول برای مخبر نمودن مردم«؛ »قلعه را به محمد میرزا... سپردیم«؛ 
»مالزمان ده دوازده نفر تفنگچی در قلعه و خارج قلعه بیشتر نبود«؛ »مالزم های فقیر، یک دو 
ساعت با افغان جنگ تفنگ نمودیم«؛ »اسرا را بر شترها بار داشتند و از نظر ما بردند... فقیر و 
مال قادر سوار شدیم که شاید اسیر توانیم خرید و بسیار نزدیک افغان رفتیم به حدی که مشافهتًا 
که از قلعه مشاهده نمود با تفنگچی ها پیاده  حرف خرید و فروخت اسیر زدیم«؛ »فقیر همین 
خود را به پایین باغ ناجو بر سر راه بیچارگان رساندیم، نجات یافت...«؛ »رفعت پناه محمدعلی 
کربالیی محمد مالزم اینجانب... «؛ و در پایان نسخه نیز در ذیل وقایع سال 1139ق.  بیگ و 
که »... با رفقا در اردو وارد قوچان شدیم« و همچنین »ذکر موکب همایون اعلی«  آورده است 
یعنی شاه تهماسب دوم صفوی و حرکت آنان به سوی تسخیر عراق و آذربایجان و سایر موارد 

که راوی بعدها خود جزء سپاه شاه تهماسب دوم صفوی بوده است.  نیز داللت بر آن دارد 
راوی در طول روایتش در نهایت صبر و درایت نسبت به انجام وظایف و احساس مسئولیتی 
و  جنگ  و  تدبیر  از  و   ...« است:  آورده  جایی  در  و  می کند  صحبت  است  عهده اش  بر  که 
گریختن و ساختن و نهان بودن و زردادن و خریدن و فروختن و غصه خوردن و با  قلعه داری، 

گذشته احسبُه خیالی نیست«.  همه حس 

�بیان�مشاهدات� شیوه�راوی�در
1-�صداقت�راوی�

راویان،  بر صداقت  تکیه  با  آن،  اضطرار  و  بیان شدت اضطراب  و  افغان ها  کیفیت حمله 
را  خود  تالش  تمام  راوی  بنابراین  می گیرد.  بر  در  را  نسخه  متن  روایت گری  اصلی  محورهای 
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کرده است و با توصیف دقیق وقایع و حوادث سعی دارد  معطوف به بیان دقیق روایت شاهدان 
تا تصویری موشکافانه و ظریف از صحنه نبرد در برابر خواننده قرار دهد، لذا یکی از ویژگی های 
مهم راوی، صداقت است، تالش در جهت صدق گفتار، راوی را بر آن داشته تا جانب احتیاط 

گواه این امر است.  کند و عبارات ذکر شده در متن نیز  را رعایت 
که از خجالت آن  عباراتی چون: »چگونگی معلوم فقیر نیست«؛ »غرض غرایب القدر دیده 
که به وصفی  یاده بر این ننوشت«؛ »...  کار به جایی آمد و کسی قبول نکند ز که مبادا بعد از این 
کس را  که هو حقه نمی توان نوشت و آنچه نوشته شده هیچ  کار بر مسلمانان تنگ نموده اند... 
تاب شنیدن او نیست«؛ »باقی احوال و اوضاع را هرکسی بعد از این عالم به حال خود به تعبیر بر 
گفتم ای حامی قس علی سمعته الباقی«؛ »... و با حالتی تحریر،  کند. شمه ای به تو  این قیاس 
گر با غبار بعد مسافت چگونگی معلوم فقیر  هنوز معلوم نیست که در تکاب چه کرده اند«، »... ا

کجا رفته اند«.  که به  نیست«؛ »... و به حالتی به تحریر معلوم نیست 

گستره�زمان� 2-�حجم�روایت�در�
گستره زمان در همه جای نسخه یکسان نیست. ذکر  روایت از نظر حجم مطالب نسبت به 
کامل ذکر نشده، روایتگر ذیل  ایام دقیق هفته، روز، ماه و سال نیز در سراسر نسخه به صورت 
گاهی و جزئیات را به خواننده ارائه می دهد، به گونه ای که با مطالعه  وقایع 1134ق. کامل ترین آ
که هدف راوی در انعکاس مشاهدات است، به خواننده  وقایع مربوط به این سال هر آنچه را 

منتقل می کند )جدول شماره سه(. 

3-�نوع�و�نحوه�روایت�گری
روایت هم بر پایه مشاهدات شخصی و هم مشاهدات مردم محلی درگیر در صحنه نبرد، 
استوار است. ذکر شیوه برخورد مردم با حمالت غافلگیرانه افاغنه چون به چاه انداختن، فرار 
گریز از صحنه جنگ، نبرد تن به تن و... ذکر آمار و ارقام از غارت و چپاول حیوانات و مزارع  و 
کودکان، به اسارت بردن زنان و دختران و  کشاورزی منطقه، به شهادت رسانیدن مردان زنان و 
گاه ناپدید شدن و دزدیدن آنان و در پایان برهنگی مردم. بیان گر اطالعات ذی قیمت و دیدگاه 

دقیق و تا حدودی همه جانبه راوی از صحنه نبرد است.

4-�اختصارگویی�
گیر، تمامی قلمرو روایت گری  نقطه دید راوی در توصیف رویدادها به عنوان یک شخصیت فرا
گزینش، اجمال و  که خود مسئولیت  گفته شده آشکار می شود،  کرده و از آن چه  او را احاطه 
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گسترش روایت را بر اساس شنیده های دیگران و مشاهدات شخصی خود  اختصار، حذف و 
در چندین  که  است. چنان  گرفته  عهده  بر  می کرده  دنبال  که  هدفی  و  نوشته  اقتضای  بنابر 
کوتاه نمودن جمالت آورده است از آن جمله است: »... ذکر هر  جای نسخه عباراتی مبتنی بر 
از شدت است«؛  نیز نقل طوالنی و هم فرج بعد  گریختن ها  یک غرابتی عظیم دارد«؛ »بحث 
گفتم ای حامی قس  که... «؛ »... مجملی احوال قحطی...«؛ »... شمه با تو  کالم آن  »خالصه 

علی سمعته الباقی...«. 

5-�بیان�تشویش�و�اضطرار�و�جمالت�دعایی
گونه  کاربرد جمالت دعا مردم، همچنین  و اضطراب  اضطرار  و  تشویش  در  بیان جمالتی 
که جنبه صوفیانه و شریعت مدارانه دارد، بیان مذهبی  و توکل نمودن بر خداوند و ائمه اطهار 
متن را افزایش می دهد و هم بیانگر تالش راوی در نشان دادن عمق و ماهیت حمله افغان و هم 
که از مشاهده این ظلم و جور بر مردم و بر راوی مستولی  نشان دهنده اضطراب و نگرانی است 

شده است )جدول شماره یک(.
کاربرد  از جهت  متن  زبان شناسانه  ویژگی های  نسخه،  متن  ارائه  در  راوی  شیوه  از  جدای 
و  آوایی  مفاهیم  عبارات،  کردن  کوتاه  افعال،  محلی، حذف  و  اصطالحات خاص  و  لغات 
کالم به متن جنبه ای حماسی و ادبی نیز می دهد. در این زمینه عباراتی چون: »کهنه  آهنگین 
آفتاب بین«، »پیش وار قلعه رضا«، »تفنگ انداختن«، »ضبط میوه«، »راست قد شده«، »مشت 

گفته« و... را می توان برشمرد )جدول شماره دو(.  کرمال1 نمودن«، »به دعا  و 
کشیدن متن، با توجه به درگیر بودن در صحنه  گفت، تالش راوی در به تصویر  در پایان باید 
از  نبرد،  در صحنه  درگیران  و  شاهدان  از  استفاده  گفتار،  در  صداقت  روایت،  سرعت  نبرد، 
که این متن تنها  ارزش های سیاسی، تاریخی و ادبی باالیی برخوردار است. و از همه مهم تر آن 
آن جنبه  به  که  است  به خراسان  ابدالی  افغان های  از چگونگی حمله  مانده  بر جای  نسخه 

منحصر به فرد می بخشد. 

ضمیمه�نسخه/�طالع�بینی
صفحه انتهایی نسخه برگی است که دارای جدول و نوشته  طالع بینی و احکام نجوم است. 
با توجه به آن که در متن نسخه نیز در چند مورد عباراتی در خصوص طالع بینی دارد. این صفحه 

کمر. 1. کرمال: شال 
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نیز مربوط به راوی است و نشان دهنده آشنایی وی با نجوم و طالع بینی است. 
از آن جمله است: »... به طالع اهلل در عقرب بود«؛ »... و طالع هوده درجه عقرب بود«. 

]متن�نسخه[
هواهلل�تعالی�

به تاریخ دوشنبه نهم شهر شعبان سنه 1134]ق.[
که در برج قلعه بود، افغان را از نیم فرسنگ  فوجی از افغان خواف غفلتًا وارد اسفدن ]شده[ و قراول 
دیده، مردم را مخبر نموده بود، و حیوان مردم، تمامًا در بیابان در چرا بود و افغان حیوانات را دیده، از نیم 
که مستحفظ حیوانات  گاو بردند. دو نفر از مردم اسفدن  فرسنگ اسب انداخته بود و حیوان از االغ و 
بودند، به درجه شهادت رسیدند و در سر آب نورآباد سه نفر از اسفدن بوده اند، یکی از خوف افغان خود 
را به چاه انداخته بود و دو نفر دیگر نیز به درجه شهادت رسیده بودند، و فوج دیگر نیز در همین چند 
که  گاو برده و دو نفر طفل  روز مزبور وارد قریه افین ]شدند[ و در ورود قریه مزبور بیست و دو رأس االغ و 
حیوانات را به چرا برده بودند اسیر قید جفا نمود، دو نفر دیگر که همراه ایشان بوده اند، به درجه شهادت 
دیگر  بود غرض،  اسفدن  مردم  از  رأس،  یازده  و  گاو  و  االغ  رأس  دو  و  بیست  از جمله  و  بودند  رسیده 

کین و بیچارگان اسفدن را حیوان نماند. انشاءاهلل تعالی، خدا به فریاد رسد. عجمی و مسا
به تاریخ 16 شهر شعبان 1134]ق.[

کلبی را، به قراولی فی شهر، جهت نورچشمی میرزا،  اول طلوع آفتاب، جعفر مال ولی، طالب، ولد مال
کنند و یک ساعت بعد الظهر نورچشمی را با محمد میرزا، رفعت پناه، حاجی فتاح و مال طاهر و  قراولی 
کربالیی حافظ و بالل و میر محمد، مالزم نورچشمی، روانه در خنج نمود و به مجرد رسیدن  اعتمادی 
نورچشمی به مزرعه ابوقیس که در آن جا قریه، یک میدان اسب است شخصی که افغان اسیر نموده بود 
گریخته از آن جا تا مزرعه شرخند  گریخته بود به ایشان برخورده، نورچشمی با سواره ها  و از چنگ افغان 
گریخته  کوه  دو فرسخ می گویند اسب تاخته غروب آفتاب وارد مزرعه میمونه شرخند شد و پیاده ها به 
بسیار  تشویش  باقی  و  به جهت حافظ  گرفتار شده اند  افغان  به دست  که  نبود  معلوم  و چون  بودند، 
کربالیی حافظ و میرمحمد و طالب  کشید. ارحم الراحمین رحم نموده بالل و ]قت[ خفتن وارد ]شد[ و 
گذشته آمدند. صد حمد به هیچ یک آسیب نرسیده بود و صورت مزرعه اهک  دو سه ساعت از شب 
کمین گاه بیرون آمده سه نفر سواره  کرده بودند. افغان از  که حیوان ها را از قلعه بیرون  کهنه آفتاب بین، 
افغان پیش  آمده حیوان ها را پیش وار قلعه رضا بیرون آمده تفنگ انداخته افغان ها دست از حیوان ها 

برداشته به شب دور شد]ند[ و نوکر مال طاهر را به تاریکی اسیر نمودند. 
به تاریخ روز یکشنبه سیزدهم شهر رمضان 1134 
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که به جهت ضبط میوه  کبودان ]شدند[ و در آن جا جمعی  وقت چاشت جماعت افغان وارد مزرعه 
رفته بودند، به این تفصیل اسیر و شهید نمودند. شهیدان، مرحوم مغفور خدابخش در سن سی وپنج 
شش سالگی و نقی ولد باقی نوقند لشکی در سن شصت و سه چهار سالگی و محمد ولد محمدجان 
در سن سی وسه چهار سالگی و شاه قاسم آسیابان ولد شاه بدیع ُخنگی در سن سی سالگی و محمد 
علی سپرداپی در سن سی وهفت و هشت سالگی و ملک احمد پدر زن آقا داوود در سن شصت هفتاد 
سالگی و حیدر درویش در سن چهل سالگی و جمعی دیگر نیز هستند که کشته ایشان را کسی ندیده، 
کبودانی ولد مال با  و اسرا، محمد و نعیم نواده حاجی صادق در سن ده دوازده سالگی، زوجه صادق 
دو طفل و زوجه مرحوم شهید شاه قاسم مزبور فوق با دو دختر بزرگ، یک پسر طفل، صبیه استاد رحیم، 
کبودانی با طفلی، نفران زوجه مرحوم  نفر زوجه مرحوم حاجی مطهر، نفر زوجه اشرف، نفر زوجه رضا قلی 
شهید محمد، ولد محمد جان مزبور فوق، زوجه حیدر درویش مزبور فوق، نفر صبیه سلیمان، نفر زوجه 
مرحوم محمد رضا حسن علی، نفر صبیه رضایی صالح و دیگران هنوز پیدا نشدند و چگونگی معلوم 
باقر و جعفر مالیی و محمد علی ولد  نیست، و مال مسعود، ولد مرحوم حاجی صادق و شاه محمد 
که ذکر هر  گریخته  قاسم، مالزم فقیر و صابر و چهار و پنج نفر و یک مرد و سه چهار طفل دیگر بوده اند 

یک غرابتی عظیم دارد. 
پایین  آلو  زرد  و  بودند  درخت  باالی  در  صابر  و  زردآلو  درخت  پای  در  باغ  در  مالیی،  جعفر  جمله  از 
که سه چهار نفر سواره افغان به در باغ آمده، صابر در روی درخت دیده، به زودی از درخت  می کرده، 
که به درون باغ آید. هر دو، رو به  که افغان در باغ پیاده می شود،  گفته بودند،  پایین آمده، به گوش جعفر 
گذاشته، افغان ایشان را دیده، به جلدی تمام داخل باغ و از عقب ایشان می دوند جعفر خود را به  گریز 
باغ دیگر رسانیده، افغان نیز از عقب او وارد باغ می شود... به باغ دیگر و افغان نیز از عقب رسیده، جعفر 
گندم مخفی شده بود و صابر از راه دیگر رفته افغان  پریشان خود را به میان زراعت انداخته، در میان 
دیگر از عقب صابر رفته و دو سه افغان از عقب آمده جعفر به میان زراعت آمده بودند و جعفر می گوید 
گردیدند و رفتند و ثانیًا دو سه افغان دیگر  که تا باالی سر من به چهار زرع فاصله آمدند و مدتی مدید 
که اول از عقب او آمده بودند،  کجا مخفی شده بوده، با افغان هایی  که در  که او را از دور دیده بودند، 
که او را نشان دهند باز دفعتًا ثانیه با سه چهار زرع بود یک چند نفر آورده بودند و بعد مراجعت  آمدند. 
نموده بودند بعد از آن که جعفر ندیده بود که رفتند و لحظه دیگر حیوانات را داخل زراعت خواهند کرد. 
گریز و باز افاغنه تعاقب نموده مشیت جناب اقدس عزاسمه به جناب او تعلق  راست قد شده رو به 
که جماعت سیاهی  گرفته از دور دیده بود  کوه قرار  کوه رسانیده، نجات یافت و در سر  داشته خود را به 
گرفتار قید بال می شود، جعفر مزبور  گر یک میدان دیگر پیش روند  از راه افین رو به شرخند می روند و ا
که از قریه افین به شرخند می آمدند ایشان  مردی نموده، خود را رسانیده جماعت مردم به خواب بودند 
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کوه ]ماندند[ و شام به قلعه آمدند. کوه برده تا شام در  را نیز با خود به 
که قراولی  کبودانی، ولد مال ولی را در درال سفلی، آبیاری نموده بر سربیشه رفته بودند،  و دیگر صادق 
کبودان می آمده اند  که از سرداب به  کند او را خواب غفلت ربوده به خواب رفته بود و جماعت افغان 
وارد مزرعه درال و مشارالیه را در سربیشه دیده، یک نفر سواره به اراده آن که مومی الیه را بگیرد به سربیشه 
که مزرعه مزبوره تمام از  می رود و صادق مزبور را صدای دست و پای اسب از خواب بیدار و می بیند 
که مومی الیه را بگیرد مومی الیه  کثرت افغان به حرکت در آمده و سواره بر سربیشه برد، یک به او رسیده 
رو به گریز گذاشته افغان از عقب می رسد و گودی برده یک پشته صادق را گرفته از اسب پیاده می شود. 
که هرگاه  که دست او را ببندند، صادق مزبور با خود فکر می کند،  گرفته اراده می کند  کاله او را  شال و 
کرمال  و  داشته مشت  که شمشیر  افغان  با  و  ندارم،  کشته شدن چاره  غیر  به  دیگر  ببندند  مرا  دست 
کشتن او می کند باز صادق  گرفتن می شوند. از اتفاق افغان صادق را انداخته اراده  کشتی  مشغول به 
مردی نموده توکل بر جناب اقدس الهی نموده، بر این معنی، افتاده در زیر افغان دست برده، کرمال او را 
گرفته، به میمنت اسم مبارک علی ابن ابی طالب بر زبان بود، از زیر افغان برخاسته، افغان مزبور می رود 
گریخته، دیگر مشغول جنگ نشده بود و هزینه نیز  که مبادا افاغنه دیگر به مدد این  آیند  و از خوف آن 
گریخت از عقب او دست به شمشیر خود را رسانیده، شمشیر  که خصم  که دیده بود  نداشته. افغان 
را ندیده بودند و صادق مزبور  او  گودال بود رفقا  کارگر نیامده بود، و چون این جدال در  انداخته بود، 
که  که عیال و اطفال خود را به قلعه برساند همین  کبودان می رود  سربرهنه و پای برهنه نجات یافته و به 
به سر کوه کبودان می رسد، می فهمند که کبودان هم از کثرت افغان به تالطم در آمده و عیال و اطفال او 
کوه رسانید که در این  را به همان کوهی که صادق بوده میارند صادق نیز فریاد می زند که زودتر خود را به 
گردیده سر و پای برهنه  وقت افغان رسیده عیال و اطفال مشارالیه را در حضور آن اسیر و خود مأیوس 

گریختن ها نیز نقل طوالنی ]دارد[ و هم فرج بعد از شدت است.  گریختند و بحث  به شرخند آمده و 
کبودان حوالی زوال، شش تا افغان قریب به پنجاه اسب سوار  کالم آن که بعد از تاخت وتاز به  خالصه 
به سر  والد حاجی فتاح  با مال طاهر و محمد  افغان نمودار شد. فقیر  که  وارد دشت شرخند و همین 
گرفتیم و قلعه را به میرزا محمد، ولد مرحوم مغفور مال محمدرضا،  کوه رفته سر راه بر افغان  کوه، دیدبان 
کثر در اسفدن در خدمت عالی حضرت صاحب عجمی هم  سپردیم و نوکرها و آدم ها متفرق بودند و ا
بودند. عسی به وجُه فهمُه به جهت با فقیر و مالزمان ده دوازده نفر تفنگچی در قلعه و خارج قلعه بیشتر 
کوه رفته، افغان خود را اسیر به باغ ها رساندی و سه نفر  کوه دیدبان  گفته به سر  نبود. خالصه به دعا 
که در شب باغ  کبودان و زردآلو بیاورند،  که بروند به  از مالزم های فقیر سه االغ در پیش خود می بردند 
کوه تفنگ بیندازد، غصی  کوه دیدبان  که فقیر از سر  افضل، افغان به ایشان رسیده دیوار باغ فاصله بود 
گریز  کرده تا در باغ با افغان جنگ و  چهار پنج نفر افغان عین هم ایشان شده، ایشان دست به تفنگ 
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کوه تفنگ  کوه دیدبان  که خود را به در باغ رسانیدند فاصله و حایل برطرف شده از سر  نمودند و همین 
کاری نیست انشااهلل تعالی و  انداخته هر سه نفر نجات یافتند و یکی دو سه نفر زخم شمشیر خورده 
االغ ها را به زور و از آنجا به سمت باغ با خود آمده، محمد ولد حاجی فتاح، با چند نفر دیگر رفته سر 
گلوله خورد، غصی افغان  که داخل ده نشوند و در آنجا می گویند یک نفر از افغان  گرفتند  راه ایشان را 
را به ده بگذاشتیم؛ و مردم خود را از ده و زراعت به قلعه رسانیدند و یک دو ساعت با افغان جنگ 
بار  بر شترها  را  اسرا  گذشته  از دشت  افغان  روزدال رفت عصر  مزرعه  به طرف  افغان  و  نمودیم  تفنگ 
که شاید  داشتند و از نظر ما بردند و سه چهار نفر سواره ایشان پیش آمده، فقیر و مال قادر سوار شدیم 
که مشافهتًا حرف خرید و فروخت اسیر زدیم،  اسیر توانیم خرید و بسیار نزدیک افغان رفتیم به حدی 
گریختن و ساختن  کار به اضطرار و از تدبیر و جنگ و قلعه داری و  انشاهلل تعالی... و خود به فریاد رسد، 
و نهان بودن و زر دادن و خریدن و فروختن و غصه خوردن و با همه حس گذشته احسبُه خیالی نیست،
اسیر  نفر  گرده یک  به  برده  آنجا دست  و در  روزدال  وارد  گذشته  از شرخند  افغان  مزبور  روز یکشنبه  و 
نمودند و باز همان اسیر را در روزدال خریدند و افغان در روزدال نمانده وارد در پایین تکاب شاخن و 
در آنجا نیز دست رد نکرده یک دو نفر اسیر نمودند و باز در همان جا فروختند، و از تکاب به شاخن 
گذشته و به حوالی الغور و ُخنگ رفتند و از آنجا مراجعت و چون هرگز مراجعت نمی نمودند و مردم به 
این جهت بسیار بی خبر بودند وارد پایین تکاب و جمعی اسیر و قتیل نمودند و از آن جا وارد مزرعه 
گاو و االغ نیز بردند عرض  گوسفند داشتند نه  روزدال و قراول ایشان او را خواب رفته بود و دویست دگر 

چهل پنجاه تومان از روزدال بردند و پانزده شانزده دختر را اسیر نمودند.
و روز شنبه نوزدهم شهر رمضان ]1134ق[

الهی  اقدس  الطاف خفیه جناب  غرایب  از  و  رسید  افغان  که  نمود  ما مخبر  قراول  که  بود  بلند  عصر 
عزاسمه آن که افغان عصر بلند رسید و همان لحظه بی فاصله به او خود تاخت و غارت و قبل یکشنبه 
رفته  کبودان  به  گرسنگی  به جهت  تمامًا  شرخند  مردم  می شود،  فاصله  روز  هفت  که شش  گذشته 
که مردم را به عنف به قلعه آوردند و به  کبودان فرستاد  کمتر آدم به  بودند، و سبع ساعت بلکه بسیار 
که سیاهی افغان از دور پیدا شد  که هنوز عقب مردم داخل قلعه نشده بود  مجرد دخول مردم به قلعه 
و درویش نوکر آقا داوود به عقب زردآلو می رفت و هنوز از قلعه به قدر دو میدان اسب بلکه یک میدان 
گریخته به نزدیک  کوه  کردند به اسب تاختن و بیچاره به طرف  که افغان او را دیده شروع  دور نشده بود 
کوه باال رفته بود و افغان همین  گر هفتاد زرع دیگر به  که نجات یابد، یعنی ا کوه رسید و اندکی مانده بود 
گرفتند و تا در نظر بود بکشند و همین  گرفتار شود. غرض بیچاره را  که  قدر فرصت می داد ممکن نبود 
که  که از نظر غایب شد بیچاره را به درجه رفیع شهادت رسانیدند، و شخص دیگر در میان دشت بود 
کرد به دویدن و افغان او را یافته از عقب شروع  سیاهی افغان پیدا شد بیچاره به صد اضطراب شروع 
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که از قلعه مشاهده نمود با تفنگچی ها پیاده خود را در پایین باغ ناجو  کرد. فقیر همین  به اسب تاختن 
گر دو دقیقه  دیگر، بلکه نیم دقیقه دیگر نمی رفتیم، در زیر  به سر راه بیچاره رسانیده، نجات یافت و ا
کبودان رفته یک نفر از مردم روزدال  کشته می شد. غرض افغان در این روز دست برده... و به  باغ ناجو 
و  را شهید نمودند،  نفر  از مردم منهیک یک  نیز،  کتل روزدال  و در  بودند، شهید نمودند،  گرفته  که  را 
به  کبودان  به  راه  از غرض  از اسفدن می آمدند،  کار  و محمد علی خر  ولد اصغر حمامی  خدابخش، 
میوه خوردن می روند؛ و در آنجا نیز آن دو نفر به درجه شهادت فایز شدند. غرض از این همه یا آن توجه 
که از سه چهار  کار به جایی رسیده  که ما معطلیم قتیل و اسیر نمودند و دیگر  کثیر در حوالی  جمعی 
که دیگر  کرده اند، در این محال  که در این محال چه  فرسخ دورتر خبر بسیار دیر می رسد و نمی داند 
کرده باشند. غرض  که آدم و حیوان بیشتر، یا چه  کردند. در جاهای دیگر،  الحال آدمی نمانده، چنین 
یاده بر  کسی قبول نکند، ز کار بجایی آمد و  که مبادا بعد از این  که از خجالت آن  غرایب القدر دیده 

این ننوشت. 
از  که مزرعه ایست مشتمل بر سی چهل خانه داده جمعی  که در شرخند  مجملی احوال قحطی، آن 
از اهل و عیال و اطفال خود به تنگ آمده بودند؛ و راضی به همه  گرسنگی ضایعی و مردند؛ و مردم 
کشته می شدند و از قلعه به جهت سبزی و میوه  چیز بودند و به جهت یک من سبزی به شمشیر افغان 
که دیگر دست تسلط جماعت ضاله  اوالد  و  فاطمه  و  به حق محمد، علی  بردن می رفتند. خداوند 
که  که شمه از آن  کاربر مسلمانان تنگ نموده اند  که به وضعی  کوتاه و ایشان را به جز ایشان برسان،  را 
که هو حقه، نمی توان نوشت و آنچه نوشته شده هیچ کس را تاب  در مزرعه مثل مزرعه شرخند واقع، 
که در تکاب  که، طفل از ضعیفه  گریخته بود استماع شد  کبودان  که در  شنیدن او نیست، و از اسیری 
که به صحرا بیندازند، و مادر بیچاره  شاخن اسیر نموده بودند، چون طفل یک دو ماهه می خواسته اند 
کار در امنیت  نمی داده طفل بی خبر به دور، به صحرا انداخته بودند، و ضعیفه را بسیار زده بودند؛ و 
که از قلعه شرخند تا آن جا  که در پای درخت پده  که لش شهدای امروز سه روز است  به جای رسیده 
یم و لش شهدای دیگر را نیز به هزار زحمت... بعضی  که بیاور نیم فرسخ است افتاده و ممکن نمی شود 
را در شب و بعضی را در روز آوردند و یک دو لش را قدر]ی[ وحوش خورده بودند باقی احوال و اوضاع 
گفتم ای حامی قس علی  کند. شمه با تو  کس بعد از این عالم به حال خود به تعبیر بر این قیاس  را هر 

سمعته الباقی.
به تاریخ اواسط شهر شوال المکرم ]1134ق[

گذشته فوجی وارد تکاب و اینک و در سر تکاب دو سه نفر را شهید نمودند، و  افغان بسیار از هندواالن 
کرده اند، و در اوایل  که در تکاب چه  از آن جا وارد تکاب شاخن و با حالتی تحریر، هنوز معلوم نیست 

که اول آمده بودند، بردند. کله عباس بیک را در حوالی ارده کول فوجی  شهر مزبور 
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و روز جمعه 17 شهر مزبور ]1134ق[
دیگر  فوجی  و  کشته شدند.  اهل  از  نفر  و چهار  بردند  را  گوسفند  کله  و  اسفدن  قریه  وارد  دیگر  افغان 
می گویند به طرف قاین رفته و چند فوجی دیگر به هور می آیند. انشاءاهلل ارحم الرحمین بر بندگان روسیاه 

کند، و از تقصیرات ایشان درگذرد. کند، و همه را هدایت  خود رحم 
به تاریخ اول محرم 1135

جماعت افغان وارد تکاب شاخن ]شدند[ و در شب جمعی از قیل خان های مزرعه و ایشان مشغول 
کثیر را به تعبد اسیری در آورده الحال  که جماعت مزبور علی العقله بر ده ریخته جمعی  ساز و نوا بودند 
کاری به درجه شهادت رسیدند، و فوجی دیگر علی عقله وارد مزرعه جان احمد تکاب  هشت جوان 
که دیده قلعه مزبور را به جهت تصرف آوردند، و مست سی نفر اسیر دو سه نفر قتیل نمودند، و  است. 
گر چه با غبار بعد مسافت  یاده بر این در این مزرعه مزبوره بودند، و فوجی از آن به حوالی قاین رفته، ا ز
کثیر اسیر و قتیل نمودند، و  کله حیوان آوردند، و جمعی  چگونگی معلوم فقیر نیست، مجماًل سه چهار 

گوسفند به زور... زمانی خدا به فریاد رسد.  کله  کرده بودند و دو سه  در مافنداب نزد... 
به تاریخ جمادی الثانی 1136 

کلهم  کلهم شاهرخت را نیز بردند و  گوسفندها بالتمام بردند خرابی نمودند و  کلهم  فوجی افغانی آمده 
که قریب به هفتصد هشتصد رأس بود بردند. گوسفند اسفدن را 

»هو«
به تاریخ غره شهر شعبان 1136

کوه رفتیم و پنج شش نفر به عقبکی همراه بودند، حوالی ظهر در دشت منهک مشغول به   به شکار 
کوه بودیم و از آن جا  کوه و قعر، با رفقا در باالی  که دو نفر افغان سواره وارد و افغان در پایین  شکار بودیم 
به هزار زحمت خود را به سرخ منهک رسانیدیم و چون جهت فقیر در شرخند بسیار تشویش داشتند در 

کوه خود را به شرخند رسانیدیم. محمد اسماء صمداهلل. منهک نیز میسر ننموده از سرا
به تاریخ 12 شهر شعبان المعظم سنه 1136 

کهک و منهک آمده حاصل را چرانیدند و هنوز  سواری سه چهار هزار نفر افاغنه دارالحکومه فراه به 
که در صحرا و خارج  توقف دارند، ان شاءاهلل تعالی ارحم الراحمین بر مسلمانان رحم، و دو سه من قوت 

قالع دارند تلف نشود مسلمانان عنقریب قرار باشد. 
به تاریخ 22 شعبان سنه مزبوره ]1136ق[

گوسفند از ]مردم[ برده اند. وارد اسفدن، و از  هزار و پانصد نفر افغان، وارد زیرکوه و قریب به یک دو هزار 
آن جا به سمت بلده قاین رفتند. و در مصب شهر مزبور فوج عظیمی از افاغنه به سرکردگی هارون وارد 
گرفته خرابی عظیم به بیچارگان رسانیدند و محصوالت شان را به التمام تا  بیرجند و در شب ده... را 
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که بیچارگان بر قلعه دست  که حضر حریم برسند و مرکب مستعد است یا برده بوم است  قالب تحریر 
کس از مخلوقات به فریاد بیچارگان نمی رسند. یافته اند و هیچ 

و به تاریخ 29 شهر مزبور ]1136ق[
فوجی وارد تکاب شاخن و حیوانات و ایشان را بالتمام بردند و مرحوم شیخ محمود و مقیم به درجه 
شهادت رسیدند و از اصل مزرعه مزبوره بیست و چهار نفر اسیر بودند و از پایین تکاب نیز بیست ونه نفر 
اسیر و یک دو نفر شهید نمودند، و از آن جا وارد خال و محصول را چرانیدند و از آنجا وارد و در... دست 

گوسفند را بردند. کله  خالی نکرده دو نفر اسیر و 
سنه 1136 در ذیقعده

رفعت مدار  سردار  وارد،  گریخته  طاعون  و  وبا  از  افغان  نفر  سیصد  دویست  با  فراه  کم  حا هارون 
آدم های  مثل  باقی جمعیت  جا  آن  در  و  درمیان  وارد  نموده  خزیمه1 جمعیت  عرب  میراسماعیل... 
حضرات در خنج و غیره به او ملحق شده با رئیس طاغان در مزرعه سرو علی فی فریقین شده به یک 
گریخت قریب به  کشته شده هارون در قلعه طاغان متحصن و از آن جا به فراه  لحظه شصت افغان 

گرفتند... گوسفند و سی چهل شتر و اسب و غیره از افغان  بیست هزار 
به تاریخ پنجشنبه 6 شهر ذی القعده الحرام سنه 1136 مزبوره فوق

فوجی از افاغنه غفلتًا بر مزرعه اوجاد ریخته، مرحوم مغفور مال قادر، ولد مرحمت پناه حاجی مسعود 
که بر همگنان امتیاز داشت با محمد ولد خود، صالح برادرزاده خود و قاسم فی حال به درجه شهادت 
کشید، و در آن جا جماعت مزبوره وارد مزرعه و  کدورت  رسیدند، و چون مشارالیه نوکر قدیمی نهایت 
ایشان و ولد شیخ محمود به درجه شهادت ]رسیدند[ و چند طفل و زن اسیر نمودند و حیوانات مزرعه 
مزبوره را بالتمام بردند، و از غرایب آن که جبار، ولد عبدالعظیم شرخندی که نوکر مرحمت پناه، مال قادر 
که من را زخم زدند، خود انداختیم، به بهانه مردن  که من را در اوجاد زخم زدند و جماعت  بود، می گوید 
که من مرده ام. جماعت دیگر از افاغنه از عقب آمده یکی زیر  و جماعت مزبوره چنین خیال نمودند 
که من مرده ام و دیگر اسیری نمی رسانیدند.  کردند  کرد و من خود را به مرگ دادم خیال  چانه من برون 
همچنان که جماعت مزبوره از چشم غایب شده بودند چنان مومی الیه خود را به قلعه و ایشان رسانیده 
بود و مقیم و از... نیز تفنگ مرحمت پناه مال قادر بود و با وجود مردانگی و تفنگ، مال قادر شهید و مقیم 

گریخته بود. با وجود بی دست و پایی و بالهت 
کر گردند و  کور  همه عاقالن  گردون فروشست سر  قضا چون ز 

کرده بود، سی چهل نفره  کهنه تفنگ خود را خالی  که[  مال قادر با جماعت ضاله جنگ و بعد از ]آن 

1. امیر اسماعیل خان خزیمه: سر سلسله خاندان خزیمه علم و اولین امیر قاینات در اواخر عصر صفویه و دوره نادری 
که از وی نام می برد )آیتی، 1371: 100-104(. است. این نسخه قدیمی ترین مأخذی است 
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مزرعه  حیوانات  آمده  ذرق  مزرعه  به  دفعتًا  افغان  آن جا  از  و  بودند،  نموده  گرفته شهید  را  مشارالیه  و 
در  اینجانب  مالزم  کربالیی محمد  و  بیک  رجعت پناه، محمدعلی  و  ربودند  بالتمام  نیز  را  سرتکاب 
کوه آمده، خاک به هوا می رود به مدد اخبار  برج شاخن بی خبر بوده اند. دو قراول مزرعه سرتکاب به سر 
با زارعین و حیوانات به برج  را  ایشان افغان به حوالی در... بید شاخن آمده محمد علی بیک، خود 
که به زرق  کهک به سر تکاب رفتند و در حینی  رسانیده جنگ و افغان را از آن جا برگردانیده، از راه 
کشیده از  کوه  آمده بودند محمد قاسم نوکر ایشان بر خورده فتیله تفنگ را روشن و خود را با االغ برده به 

آن جا به قلعه سرتکاب رسانیده بود و االغ فقیر را افغان از پیش مشارالیه برده بود.
ربیع االول سنه 1138

و  وارد قاین  از آن جا  و  بردند،  بود  گوسفند  که هزار  گله اسفدن  و  وارد اسفدن  افغان  نفر  به هزار  قریب 
که به کجا  قریب به صد نفر شهید و اسیر نمودند، و مال بسیار بردند و با حالتی، به تحریر معلوم نیست 

رفته اند.

»هو«
شب یکشنبه دهم شهر جمادی االولی سنه 1139

کردند و به روز سه شنبه با رفقا در   نواب... و روز یکشنبه اردو به هم خورد و روز دوشنبه مردم را برهنه 
اردو داخل قوچان شدیم.

به تاریخ جمعه چهاردهم شهر صفرالمظفر ]1139[
بود.  در عقرب  اهلل  به طالع  نمود  اراده تسخیر عراق حرکت  به  از مشهد مقدس  اعلی  موکب همایون 

کل ولدی عراق به تصرف آمد  الحمداهلل رب العالمین 
و به تاریخ 18 شهر ربیع الثانی ]1139[

با اراده تسخیر آذربایجان موکب همایون اعلی روانه همدان شدند و طالع هوده درجه عقرب بود.

اعالم�جغرافیایی
ارده�کول�)اردکول(: ده بخش زیر کوه شهرستان قاین، خراسان جنوبی، 216 کیلومتری جنوب شرق شهر 

کوهی. یا 1190 متر، موقعیت: پای  قاین، ارتفاع از سطح در
کیلومتری شرق  اسفدن: شهر، بخش مرکزی شهرستان قائنات در سال 1383 به شهر ارتقاع یافته، 57 

یا، دشت، معتدل و خشک. شهر قاین، با ارتفاع 1200 متر از سطح در
کیلومتری جنوب شرقی شهر  افین: ده، بخش زهان شهرستان قائنات، استان خراسان جنوبی، 77 

یا 1410 متر، موقعیت: دره  ای. قاین، ارتفاع از سطح در
یا 1480  کیلومتری جنوب مشهد، ارتفاع از سطح در بیرجند: شهر، مرکز استان خراسان جنوبی، 382 

کوه باقران. متر معتدل، خشک، دامنه شمالی 
کیلومتری شمال شرق قائن، بخش مرکزی شهرستان قاین استان خراسان جنوبی. پده: ده متروکه، 40 
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خال�)فال(: ده شهرستان خوسف استان خراسان جنوبی، 48 کیلومتری جنوب شرقی بیرجند، ارتفاع 
کوهستانی. یا 1895 متر، معتدل، خشک،  از سطح در

خنج: ده، بخش نیم بلوک شهرستان قاینات، خراسان جنوبی 73 کیلومتری شمال غرب قاین، ارتفاع 
یا 2050 متر موقعیت: دره ای. از سطح در

یا 1850  کیلومتر شمال بیرجند، ارتفاع از سطح در ُخنگ: ده، شهرستان بیرجند، خراسان جنوبی 41 
متر، معتدل، خشک.

خواف: شهرستانی در جنوب شرقی استان خراسان رضوی مرکب از بخش مرکزی و بخش سنگان به 
مرکزیت شهر خواف یا رود سابق.

درال�سفلی�)زردان(: ده، بخش زهان، شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی، 87 کیلومتری جنوب 
کوهی. یا 1760 متر موقعیت: پای  شرق شهر قاین، ارتفاع از سطح در

کیلومتری شرق بیرجند  درمیان: ده مرکز دهستان در میان بخش درمیان استان خراسان جنوبی 64/5 
یا، معتدل مایل به سرد و خشک. ارتفاع 2000 متر از سطح در

کیلومتری شرق شهر  سرخ�منهک�)مهرک(: ده، بخش زهان، شهرستان قاینات خراسان جنوبی، 92 
کوهی. قاین، ارتفاع 1690 متر موقعیت پای 

کیلومتری جنوب شرق  قاینات، خراسان جنوبی، 106  سرداب�)سردوان(: ده بخش زهان شهرستان 
یا 1840 متر، موقعیت: دره ای. شهر قاین، ارتفاع از سطح در

بیرجند،  شرقی  شمال  کیلومتری   61 جنوبی،  خراسان  بیرجند  شهرستان  مرکزی  بخش  ده،  شاخن: 
یا 2000 متر، سرد و خشک. ارتفاع از سطح در

قاین،  شهر  کیلومتری شرق   224 جنوبی،  خراسان  قاینات،  کوه شهرستان  زیر  بخش  ده  شاهرخت: 
یا 800 متر موقعیت بیابانی. ارتفاع از سطح در

کیلومتری شمال شرق بیرجند ارتفاع از  طاغان: ده، شهرستان در میان استان خراسان جنوبی 78/5 
یا 1250 متر، معتدل، خشک.  سطح در

کیلومتری شرق بیرجند، ارتفاع از  �)الغا(: ده بخش مرکزی شهرستان بیرجند خراسان جنوبی 30  الغور
کوهستانی. یا 2000 متر، معتدل مایل به سرد. خشک  سطح در
فراه: شهر، جنوب غربی افغانستان مرکز استانی به همین نام.

قاین: شهر قاین، مرکز شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی، 105 کیلومتری شمال شرق بیرجند در 
یا، دشت، سرد و خشک. ارتفاع 1440 متر از سطح در

قلعه رضا )کالته رضا( : ده متروکه، بخش زهان، شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی. ارتفاع از 
کیلومتری جنوب شرق قاین. یا 1480 متر، 82  سطح در

کیلومتری  قلعه�سرتکاب: تکاب بند )تکابند( :ده، بخش مرکزی شهرستان قاین، خراسان جنوبی، 21 
یا 1980 متر، موقعیت: دره ای. جنوب غرب شهر قاین، ارتفاع از سطح در

بزرگ  شهر  دومین  کابل،  غربی  جنوب  کیلومتری   483 افغانستان  جنوب  بازرگانی  شهر  قندهار: 
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کستان در ارتباط است. کویته پا گردنه چمن با شهر  افغانستان، از راه 
کیلومتری شمال غربی  قوچان: شهر، شمال غربی استان خراسان رضوی، مرکز شهرستان قوچان 129 

مشهد، سر راه مشهد به بجنورد.
کیلومتری جنوب شرق شهر  کبودان: ده، بخش زهان شهرستان قاینات، استان خراسان جنوبی، 98 

کوهی. یا 1720 متر، موقعیت: پای  قاین، ارتفاع از سطح در
مافنداب: ده، بخش مرکزی شهرستان بیرجند، خراسان جنوبی.

کیلومتری شمال شرقی بیرجند ارتفاع  مزرعه�اوجاد: ده شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی، 57 
یا 2200 متر، سرد وخشک. از سطح در

 103 جنوبی،  خراسان  استان  قاینات،  شهرستان  زهان،  بخش  ده  احمد(:  )جان� احمد� جان� مزرعه�
کوهی. یا 1880 متر، موقعیت : پای  کیلومتری جنوب شرق شهر قاین، ارتفاع از سطح در

مزرعه�ذرق�)ورزق(: بخش مرکزی شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی 32 کیلومتری جنوب شرق 
کوهی. شهر قاین، ارتفاع 1600 متر موقعیت پای 

�بردر(: بیرجند، 2000 متر طول 59 درجه و 29 دقیقه عرض 3316. مزرعه�روزدال�)مزرعه�روز
کیلومتری جنوب  قاینات، خراسان جنوبی، 94  مزرعه�شرخند�)شیرخند(: ده بخش زهان شهرستان 

کوهی. یا 1830 متر، موقعیت پای  شرق شهر قاین، ارتفاع از سطح در
کنار رودخانه هری رود. هرات: بزرگ ترین شهر غرب افغانستان، مرکز اداری استان هرات 

کیلومتری شمال شرقی بیرجند، ارتفاع  هندواالن: ده، شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی، 65 
1640 متر.
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جدول شماره یک

بیان�جمالتی�در�تشویش�و�اضطرابردیف

.. . یکی از خوف افغان خود را به چاه انداخته بود.1

.. . بیچارگان اسفدن را حیوان نماند. 2

انشاء اهلل تعالی خدا به فریاد رسد. 3

کشید. 4 .. . تشویش بسیار 

ارحم الراحمین رحم نمود.5

.. . جعفر پریشان خود را به میان زراعت انداخته.. .6

گریخته. 7 که مبادا افاغنه دیگر به مدد این آیند  .. . و از خوف آن 

که در این وقت افغان رسیده عیال و اطفال مشارالیه را در حضور آن اسیر و خود مایوس 8  . ..
گریختند. . . گردید، سرو پای برهنه به شرخند آمد و 

گریخته. .. بیچاره را به درجه رفیع شهادت رسانیدند.. . بیچاره به صد 9 کوه  .. . بیچاره به 
کرد به دویدن. .. خود را. .. بر سر راه بیچاره رسانیده نجات یافت. اضطراب شروع 

که دیگر 10 کردند، در این محال  که در این محال چه  که. .. نمی داند  کار به جایی رسید  .. . دیگر 
کردند. الحال آدمی نمانده، چنین 

گرسنگی و ضایعی مردند.11 .. . جمعی از 

.. . و مردم از اهل و عیال خود به تنگ آمده بودند. 12

کشته می شدند.. . 13 و راضی به همه چیز بودند و به جهت یک من سبزی به شمشیر افغان 

یم و لش شهدای دیگر 14 که بیاور که ...افتاده و ممکن نمی شود  .. . و لش شهدا امروز سه روز است 
را نیز بعضی را در روز و بعضی را در شب آوردند... یک لش را قدری وحوش خورده بودند... 

کرده اند.15 که در تکاب چه  ... معلوم نیست 

کند، و از تقصیرات 16 کند و همه را هدایت  ... انشاء اهلل ارحم الراحمین بر بندگان رو سیاه خود رحم 
گذرد. ایشان در 

... زمانی خدا به فریاد رسد.17

... چون جهت فقیر در شرخند بسیار تشویش داشتند.18

ان شاء اهلل تعالی ارحم الراحمین بر مسلمانان رحم ...19

کس از 20 ... خرابی عظیم به بیچارگان رسانیدند... بیچارگان بر قلعه دست یافته اند و هیچ 
مخلوقات به فریاد بیچارگان نمی رسد.
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جدول شماره دو

بیان�جمالت�دعائیهردیف

ان شاءاهلل تعالی خدا به فریاد رسد. 1

مشیت جناب اقدس اعز اسمه به جناب او تعلق داشته 2

صادق مردی نموده، توکل بر جناب اقدس الهی نمود... 3

به میمنت اسم مبارک علی ابن ابی طالب بر زبان بود. 4

فرج بعد از شدت...5

گفته ... 6 به دعا 

کاری نیست انشاء اهلل تعالی 7 شمشیر خورده، 

ان شاءاهلل تعالی ... خود به فریاد رسد 8

از غرایب الطاف خفیه جناب اقدس الهی عز اسمه 9

کوتاه و ایشان را به 10 که دیگر تسلط جماعت ضاله را  خداوند به حق محمد، علی و فاطمه و اوالد 
جزایشان برسان ... 

کند و از تقصیرات 11 کند و همه را هدایت  ان شاء اهلل ارحم الراحمین بر بندگان روسیاه خود رحم 
گذرد.  ایشان در 

زمانی خدا به فریاد رسد ... 12

محمد، اسماء صمد اهلل 13

ان شاء اهلل تعالی ارحم الراحمین بر مسلمانان رحم ... 14

... الحمد هلل رب العالمین 15

جدول شماره سه

گستره زمان حجم روایت در 

ذکر روزها و ماه هاسال قمری

1134

دوشنبه نهم شهر شعبان 
 16 شهر شعبان 

یکشنبه 13 شهر رمضان 
شنبه 19 شهر رمضان 

اواسط شهر شوال المکرم 
روز جمعه 17 شهر مزبور
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اول محرم 1135

1136

جمادی الثانی 
غره شهر شعبان 

12 شهر شعبان المعظم 
22 شعبان سنه مزبوره 

29 شهر مزبور 
در ذیقعده 

پنج شنبه 6 شهر ذی القعده الحرام

ربیع االول1138

1139

یکشنبه دهم شهر جمادی االولی 
دوشنبه و سه شنبه ]یازدهم و دوازدهم جمادی االولی[ 

جمعه چهاردهم شهر صفر المظفر 
18 شهر ربیع الثانی 

موقعیت�شهرها�و�روستاهای�متن�نسخه�خطی
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