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چݡکـی ݣدݣهݤ
اسناد تاریخی در بسیاری از تحقیقات تاریخی میتواند راهگشای پژوهشگران باشد و حتی در
برخی موارد نقل مورخ را اصالح کند یا پرده از حقایق کتمان شده بردارد .از آنجا که یافتههای
دانشهای باستانشناسی و تاریخ در خصوص منطقه قهستان 2که بعدها بخشی از آن قاینات

هدف:

خوانده شد ،بسیار اندک است ،بررسی اسناد تاریخی در مطالعات این منطقه نقش مهمی دارند.
در این مقاله ،هفت فرمان حکومتی از احمد شاه ُد ّرانی و دو جانشین وی باز خوانی و تحلیل
شدهاند که حا کی از آن هستند که پس از مرگ نادر شاه تا روی کار آمدن آقا محمد خان قاجار
منطقه قاینات دستخوش تحوالتی بوده که در منابع تاریخی کمتر میتوان اثری از آن مشاهده
کرد و یا اینکه بعضی از تاریخنویسان محلی بنا به مالحظاتی آن را نادیده گرفتهاند .این فرمانهای
حکومتی برای اولین بار توسط نگارندگان این مقاله معرفی و بازخوانی شدهاند.

روش و رویکرد پژوهش:

این مقاله با روش تحقیق کتابخانهای با رویکرد معرفی اسناد به صورت توصیفی

نوشته شده است.

یافتهها و نتایج پژوهش:

به استناد این اسناد ،قهستان در دورۀ حکومت احمد شاه درانی ( 1161تا 1186ق).

تحت حا کمیت و خراجگزار وی بوده است .در حالیکه تاکنون گمان میرفت که در دوران مورد
َ
بحث خاندان َعلم بر این منطقه استیال داشتهاند.

ݡکلیدواژه ݣه ݣاݤݤ:
ݣݣݣ

قاینات ،احمد شاه ُد ّرانی ،امیر علم خان ،میرزا بقاخان ،قهستان ،خراسان جنوبی.

 .1کارشناسان ارشد باستانشناسی اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی
پست الکترونیکیzafaranlor@ yahoo.com :
 .2خراسان جنوبی ،باقیمانده قهستان تاریخی است.
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مقدمه
بررسی و معرفی اسناد تاریخی در زمینه رفع ابهامات تاریخی بسیار راهگشا هستند.
منطقه خراسان جنوبی نیز از این امر مستثنی نیست و اسناد تاریخی میتوانند نقایصی را
که پژوهشهای تاریخی و باستانشناختی در این سرزمین با آن روبرو هستند را جبران کنند.
خوشبختانه مردم و آحاد این منطقه در طی نسلهای متمادی نسبت به حفظ و صیانت اسناد
تاریخی کوشا بوده و از این راه دانسته و ندانسته به فرهنگ این خطه خدمت بزرگی کردهاند .به
خصوص در نزد خاندانهای اصیل منطقه سنت نگهداری از اسناد به خوبی اجرا شده است.
اعضای خاندان فاضلی در روستای گزیک یکی از کسانی هستند که اسناد تاریخی خود را
حفظ کردهاند .اسنادی که در این مقاله معرفی میشوند نیز از سوی یکی از افراد این خانواده
در اختیار نگارندگان قرار گرفته و به دلیل آنکه حاوی نکات جالب و جدیدی در مورد تاریخ
منطقه در طی دوران حکومت درانیان هستند مورد توجه واقع شدند.
بررسی این اسناد حقایق جالبی را از رقابت بین حکومتهای افشاریان ،زندیه و سپس
قاجار آشکار میکند .به سبب اوضاع اجتماعی نابهسامانی که بعد از مرگ نادر سراسر ایران
و به خصوص خراسان را فرا گرفت ابهامات فراوانی در خصوص اوضاع تاریخی و اجتماعی
این بازه زمانی ،یعنی از مرگ نادر تا روی کار آمدن آقامحمد خان قاجار برای پژوهشگران وجود
دارد .این اسناد گوشهای از این ابهامات را حداقل در محدوده کوچکی از گستره ایران یعنی
منطقه قاینات (خراسان جنوبی) آشکار میسازد .این در حالی است که اکثر منابع تاریخی،
وقایع این دوره به خصوص موضوع تسلط احمد شاه درانی و فرزندان وی بر قاینات را مسکوت
گذاشته و به آن نپرداختهاند.

فرضیات تحقیق:
 -1احمد شاه درانی در زمان حکومت خود ،منطقه قاینات تا طبس گلشن را تحت
حا کمیت خویش داشته است.
 -2در زمان حکومت فرزندان احمد شاه درانی ،حا کمیت این خاندان تنها به جلگه سنی
خانه (درمیان) محدود می شده است.
 -3احمد شاه درانی در زمان حکومتش بر منطقه قاینات سیاست تنشزدایی داشته و پس
از فرو نشستن طوفان حوادث ،این مناطق را به حا کمان محلی بازگردانده است.
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 -4خاندان علم تنها حا کمان بالمنازع حا کم بر منطقه نبودهاند.
 -5خاندان علم در رقابت بین خاندانهای حا کم منطقه به پشتوانه حکومت مرکزی
(قاجار) به تدریج حاکم بالمنازع منطقه شدهاند.

احمد خان ابدالی (احمد شاه درانی)
احمد خان پسر زمان خان ،حا کم هرات از قبیله ابدالی سدوزایی 1در سال 1135ق .به دنیا
آمد (حبیبی .)87 :1349 ،چون نادرشاه افشار رشته کارها را به دست گرفت قبایلی را که از
قبل امارتی در هرات را داشتند برانداخت و بسیاری از سران قبایل و جنگجویان ابدالی را در
سپاه خود به کار گمارد .ازآن میان «احمد خان» به سرعت مورد توجه نادر قرار گرفت و از زمرۀ
نزدیکان و سرداران او درآمد سپس فرماندهی ابدالیان سپاه نادر را برعهده گرفت .پس از قتل
نادر ،احمد خان سران و جنگجویان افغان را برداشته روی به قندهار نهاد و اندکی بعد از سوی
افغانان در حدود این شهر به پادشاهی برگزیده شد (شعبان 1160ق ).و خود را احمد شاه و ُد ّر
ُد ّران خواند و از آن پس طایفۀ ابدالی به ُد ّرانی تغییر نام داد (شیرازی.)23 :1379 ،

احمد خان به هرات که بعدها محل نزاع میان ایران و افغانها و انگلیسیها شد توجه
خاص مبذول میداشت و آنجا را به مثابۀ پایگاه اصلی حمالت خود به خراسان و ماوراءالنهر
میشمرد .وی که به سبب مدت خدمتش در دستگاه نادری ،با تشکیالت اداری و لشکری
او به خوبی آشنا شده بود ،نظام اداری قلمرو خود را مطابق با آن سازمان داد .زبان فارسی را
زبان رسمی و اداری اعالم ،حتی القاب و مناصب صفویان را اقتباس کرد .گرچه بعضی از
نویسندگان ،دولت احمد شاه را آمیزهای از تشکیالت مغولی صفوی و نظام فئودالی قبیلهای
افغان میدانند اما اینکه وی نه تنها در امور اداری بلکه در امور نظامی نیز پیرو تشکیالت
صفوی بود و حتی سپاهی موسوم به قزلباش تشکیل داد و در تنظیم آن از تقی خان شیرازی
مدد گرفت سخت قابل توجه است (شیرازی .)23 :1379 ،احمد شاه چندین سفر جنگی
به مناطق مختلف داشته از جمله :غزنه ،کابل ،پیشاور ،الهور ،هرات ،بلوچستان ،نیشابور،
مشهد و مناطقی از هند .یکی از مناطقی که به تصرف احمد شاه درآمد منطقه قاینات است.
وی با شاهرخ شاه نوۀ نادرشاه افشار که در مشهد مستقر بود به این شرط صلح کرد که سکه
 .1در قوم احمدشاه که از خاندان ابدالی و مؤسس افغانستان بود ،دو خانواده بزرگ به نام بارکزایی و سدوزایی زندگی
میکردند .زمامداران سدوزایی بعد از فوت احمد شاه ابدالی در سال 1772م ،هفت دهه سلطنت افغانستان را
عهدهدار بودند (ویکیپدیا ،دانشنامه آزاد ،ذیل واژه درانی).

144

تانیاق رب ناینارد تموکح زا هتفایون دانسا یفرعم

و خطبه به نام وی باشد و والیات جام ،باخرز ،تربت ،خواف و ترشیز را به احمد شاه بسپارد.
پس او بالفاصله این نواحی را به هرات ملحق ساخت .بعد از این شاهرخ سکه خود را اینگونه
ضرب کرد:
شاهرخ بر تخت شاهی تکیهگاه

یافت از الطاف احمد پادشاه
پس از مرگ احمد شاه ّ
درانی پسرش تیمور شاه به قدرت رسید که تا سال 1207ق .به مدت
سی و دو سال حکومت کرد (شیرازی .)134 :1379 ،پس از مرگ تیمور شاه ،بر سر جانشینی
وی ،جنگهای داخلی متعددی بین پسرانش درگرفت .براساس اسنادی که در این مقاله
معرفی شدهاند در زمان وی و جانشینش زمان شاه ،حکومت درانی همچنان بر بخشهای
شرقی قاینات حکومت داشتهاند.

حاکمان قاینات مقارن حکومت ّدرانیان در اواخر دوران افشاریه
طایفۀ خزیمه از اواخر سلطنت شاه سلطان حسین صفوی در ناحیۀ جنوب خراسان قدرت
یافتند .از آن پس در طی سالیان متمادی حکومت ناحیه را به طور موروثی در اختیار گرفتند.
اولین فرد از این خاندان که نامش در تاریخ این ناحیه آمده است «اسماعیل خان خزیمه»
است که در واقع میتوان او را سر سلسلۀ خاندان خزیمه به شمار آورد .زیرا از زمان او بود که
قدرتیابی و اهمیت این خاندان آغاز شده و آنان در امور سیاسی و وقایع اجتماعی ایران ،به
ویژه جنوب خراسان ایفا گر نقشهای مهم و حساس شدند .قدرت و حا کمیتی که تا زمان
پیروزی انقالب اسالمی تداوم یافت .در میان با نفوذترین افراد این طایفه میتوان از اسماعیل
خان خزیمه ،امیر علم خان اول ،امیر علم خان سوم ،امیر اسماعیل خان شوکتالملک ،امیر
محمد ابراهیم خان علم و اسداهلل علم نام برد (غوث.)57 :1390 ،
 -1امیر علم خان اول
امیر علم خان اول ،وکیل الدوله فرزند امیر اسماعیلخان ،در جوانی به ارتش نادر شاه
پیوست و بزودی به دالوری و زیرکی آوازه یافت .در منابع تاریخی آن دوران ،از او بسیار یاد شده
است« .چون در رأس نیروهای خزیمه در بسیاری [از] نبردها در خاور و باختر ایران در کنار
نادر شاه جنگید .رشادت و بی با کی ،وی را به صورت یکی از اندک افسران برگزیده نادر شاه
درآورد» (آیتی.)136 :1371 ،
پس از مرگ نادر شاه ،امیرعلم خان در مشهد و سپس در هرات با احمد شاه درانی به مقابله
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برخاست و توانست برای مدتی این مناطق را به تصرف خود درآورد .اما در نهایت احمد شاه
درانی بخشهای گستردهای از آنچه را که اکنون نیمۀ ایرانی خراسان بزرگ است به مناطق
حکومتی خود اضافه کرد .احمد شاه درانی «با شکست دادن امیر علم خان اول ،امیر خزیمه
که در سال 1747م [1161هـ .ق] سراسر سیستان ،خراسان و بلوچستان را بر قلمرو خود افزوده
بود ،بخشهای عمدۀ سیستان را به اشغال خود گرفت» (مجتهدزاده.)264 :1378 ،
پس از کشته شدن امیر علم خان اول ،برادرش امیر معصوم خان کلیدهای قلعه را به خان
ابدالی داد و خود را تسلیم وی نمود .وی بخشیده شد ولی دعوت به امیری قاین را نپذیرفت.
در نتیجه فرزند امیرعلم خان برای حکمرانی آن منطقه در نظر گرفته شد» (مجتهدزاده:1378 ،
.)151
 -2امیرعلی خان خزیمه
امیرعلی خان فرزند امیر علم خان (اول) ،امیرنشین خزیمه در قاینات ،را به حال اول
بازگرداند .امیری وی مورد تأیید خانهای سلسلۀ زندیه قرار گرفت ...وی در زمان خود از
چهرههای برجسته خراسان به شمار میرفت .در جریان درگیریهای میان زندیه و قاجار برای
پادشاهی ایران ،امیر علی خان ،در برابر آقا محمد خان قاجار جانب لطفعلی خان زند را گرفت
و در 1208هـ.ق .پس از شکست لطفعلی خان از آقا محمد خان به وی در قاینات پناه داد
(مجتهدزاده .)151 :1378 ،اما پس از پیروزی خان قاجار برخاندان زندیه و هنگام ورود وی به
خراسان همانند سایر بزرگان خراسان ،نسبت به شاه قاجار اعالم وفاداری کرد (مجتهدزاده،
.)266 :1378
 -3امیر علم خان دوم
«امیر علم خان دوم ،پیش از جانشینی پدر ،به عنوان یکی از فرماندهان ارتش زندیه ،در
مبارزات لطفعلی خان در کرمان خدمت کرده بود .حکومت وی هم زمان بود با پادشاهی
فتحعلیشاه قاجار که عنوان رسمی امیرنشین قاینات را به شخص امیرعلم خان دوم به
خانوادۀ خزیمه اعطا کرده بود.
با توجه به تاریخ محلی و فرمانهای تاریخی همزمان با درانیان ،عالوه بر خاندان خزیمه،
امرای دیگری نیز در منطقه قاینات قدرت داشتهاند که به آنها اشاره میشود:
 -4میرزا محمد بقاخان درمیانی
میرزا محمدبقا خان فرزند محمدرفیع (المع) درمیانی متولد 1137ق .است که در زمان نادر
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شاه حکومت منطقه درمیان و جلگۀ ُ ّ
سنی خانه 1قاینات به وی تفویض شد و معروف است
که در حمله نادر به هندوستان وی را همراهی نموده است .گفته شده که میرزا بقا خان بعد
از کشته شدن نادر (1160ق ).به ساختن قلعۀ فورک اقدام کرده است .این قلعه از نظر نظامی
و جنگی اهمیت دارد و در محلی مرتفع بنا شده که مسلط بر ناحیه است (درمیانی:1365 ،
 .)88به گواهی سند شمارۀ دو که در این مقاله معرفی شده وی در زمان تسلط احمد شاه
درانی بر منطقه ،صاحب قدرت بوده ،چنانکه در این فرمان با القاب «عالیجاه رفیع جایگاه،
امیراالمراء العظام ...قدیمی خدمت میرزا بقاخان قدیمی حا کم و صاحب اختیار سرکار قاین»
معرفی شده است .چنانچه از متن فرمان حکومتی بر میآید احمد شاه درانی ،میرزا بقاخان
را به عنوان حا کم قدیمی و صاحب اختیار سرکار منطقه قاین ،معرفی کرده و گویا در این
خصوص تا کیدی وجود داشته است .به نظر میرسد به دلیل همزمانی وی با احمد شاه درانی
و پسر وی تیمور شاه که حکومت درانی از ثبات ظاهری برخوردار بوده و خاندان خزیمه نیز به
قدرت بالمنازع منطقه تبدیل نشده بودند ،میرزا بقاخان بر خالف فرزندان و نوادگانش که اغلب
با خاندان مذکور درگیر بودند و حتی در این راه جانشان را از دست دادند (درمیانی:1365 ،
 89و  )96دوران آرامی را سپری کرده باشد.
 -5امیرعلی مردان خان زنگویی
زنگوییان طایفهای از ایل شیبانی بودند و به گفتۀ بعضی از پژوهشگران از اعرابی بودند که
در زمان خلفای عباسی به ایران مهاجرت کرده ،در زمان صفویه به منطقۀ قهستان کوچانده
شده بودند ،این طایفه در «عربآباد دیهوک» یکی از نواحی طبس گلشن سکونت داشتند.
امیرعلی خان زنگویی اولین شخصی بود که از این خاندان به حکومت طبس رسید .وی در
سال 1183ق .با شجاعت زیاد در مقابل احمد خان درانی ایستاد و تلفات بیشماری به سپاه
او وارد آورد .در طی این درگیریها علی مردان خان در نبردهای مختلفی با کمک شاهزادگان
افشاری علیه احمد خان جنگید و در نهایت نیز به دست نیروهای احمد خان کشته شد
(زنگویی ،دفتر پژوهشهای فرهنگی.)1388 ،

 .1جلگه ُس ّنیخانه بخشی از شهرستان درمیان در خراسان جنوبی است که در منطقه کوهستانی مؤمنآباد که رشته
کوهستانهای آن از شمال غرب به سمت جنوب شرقی کشیده شده ،و همچنین منطقه کوهستانی آواز و گزیک که
در قسمتهای شمالی و شمال شرقی این بخش گسترده است ،قرار دارد.
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سندپژوهی:
نگارندگان در این مقاله تعداد هفت فرمان تاریخی را معرفی کردهاند که پنج فرمان آن برای
اولین بار بازخوانی و معرفی شدهاند .این پنج فرمان متعلق به احمدشاه درانی است که سه
تای آن نویافته هستند .سند شمارۀ چهار فرمانی است در مورد عالمه عبدالعلی بیرجندی
که در سال  1381در جریان طرح پژوهشی شناسایی آرامگاه وی در روستای بجد 1از سادات
این روستا به دست آمد و قبل از این در جلد چهارم مجموعه مقاالت دفتر اسناد آستان قدس
رضوی از سوی نگارندگان معرفی شده است و چون با موضوع مقاله ارتباط مستقیم داشت
ً
مجددا از آن استفاده شد .سند پنجم از کتاب بهارستان محمدحسین آیتی نقل شده .آیتی،
حا کم صادر کنندۀ فرمان را نام نبرده ،اما به استناد شواهد و قراین به احمد شاه درانی تعلق
دارد .سند ششم از تیمور شاه پسر احمد شاه درانی و سند هفتم مربوط به زمان شاه پسر تیمور
شاه است.

معرفی و بازخوانی اسناد
ٔ
شماره :1
سند
 -1موضوع سند :تخفیف مالیات میرزا قاسم نوۀ سید علی جز یکی
 -2تاریخ سند1168 :ق.
ُ
ُ
 -3متن مهر :یا هو ،الحکم هلل ،احمد شاه در د ّرانی ،یا فتاح1165 ،
 -4متن سند:
بسم اهلل خیر االسماء
بسم اهلل الرحمن الرحیم
اعوذ باهلل تعالی شانه ،فرمان همایون شد .آنکه حاکم و عمال الکاء قاین و طبس مسینا به اشفاق به
عنایات شاهنشاهی سرافراز گشته بدانند که چون حسبالحکم خوانین جنت مکین سابق هر ساله
مبلغ دو تومان تبریزی به صیغه تخفیف همه ساله در وجه مرحوم سید علی جزیکی مقرر میبوده
است که حال مرحوم مزبور فوت و شرافت و نجابت پناه العالی ،میرزا قاسم نوادۀ او از جمله علماء و

 .1بجد روستایی تاریخی واقع در  10کیلومتری شهر بیرجند که در سال  1380طی کاوش باستانشناسی ،آرامگاه عالمه
عبدالعلی در آن کشف شد.
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فضالء و مراعات احوال او از جملۀ لوازم بود ،لهذا از ابتدا سه ماهه آخر هذهالسنه مبارکه ایتئیل 1هر
ساله دو تومان تبریزی را از بابت مالیات دیوانی مشارالیه به تخفیف و تصدیق مقرر فرمودیم که وجه
مزبور را سال به سال صرف معیشت خود نموده به تحصیل علوم دینیه و دعاگویی اقدس مشغول
باشد .میباید که هر ساله وجه مزبور را از مشارالیه مطالبه ننموده ،از قرار قبض در ضمن سواد رقم مطاع
ّ
و صیغۀ تخفیف به خرج خود مجری دانند و سال به سال رقم مجدد طلب ندارند .مستوفیان عظام
کرام دیوان اعلی ،صورت رقم مبارک مطاع را در دفاتر الزمه ثبت و حسب المقرر هر ساله مبلغ مذکور
را به خرج حاکم و عمال قاین و طبس مجری دارند و در عهده شناسند .فی  25شهر صفر سنه .1168

توضیحاتی در مورد متن سند:

 -1بر باالی این سند اثر مهر احمد شاه ُد ّرانی دیده میشود .در این مهر احمد شاه ُد ّرانی
با عنوان ُ«د ّر ُد ّرانی» یاد شده است .باسورث نیز معتقد است ...« :هنگامیکه نادرشاه در

1160ق1747 /.م به قتل رسید ،سپاهیان افغانی احمد خان را به رهبری و سپس به عنوان شاه
خود برگزیدند ،و وی لقب ُد ّر ُدران بر خویشتن نهاد .و از این رو ،سلسلهای که تأسیس نهاد به
سلسله ُد ّرانی معروف شد» (باسورث.)640 :1381 ،
 -2دراین فرمان ،قاین و طبس هر کدام به دو الکاء جداگانه تقسیم شده است.
 -3در این تقسیمبندی اهمیت طبس مسینا مانند قاین به نظر میرسد .گذشته از سابقۀ
تاریخی طبس مسینا ،شاید دلیل دیگر اهمیت آن در تقسیمبندی جغرافیایی حکومت احمد
شاه درانی ،نزدیکی آن به حوزۀ فرمانروایی وی بوده است.
ُ
 -4استفاده از واژۀ شاهنشاهی چنین نشان میدهد که احمدشاه د ّرانی خود را جانشین
نادر میدانسته و الاقل در سالهای ابتدایی حکومت احمدشاه ُد ّرانی بحث تشکیل
افغانستان به صورت حکومتی مستقل از ایران مطرح نبوده است .زیرا در سطر دوم سند،
معیار پول «تومان تبریزی» ذکر شده .در جریان قتل نادر شاه نیز « ...واحدهای افغان و ازبک
به فرماندهی نورمحمد و نیابت احمد خان ابدالی در یکدیگر ادغام شدند .هر دوی این مردان
که به خاطرۀ شاه کشتۀ خویش وفادار بودند ،با توسل به سالح تالش کردند از غارت و چپاول
چادرهای سلطنتی جلوگیری کنند .این اقدام وفادارانه میرساند که افغانان در آن هنگام ،به
هیچ وجه خود را مردمانی از کشوری متفاوت نمیدانستند .در فرمانی از احمدشاه به تاریخ
 .1سال ترکی ایتئیل برابر با 1167ق .بوده که در این سال احمد شاه درانی به خراسان لشکر کشیده ،احتمال دارد
کاتب در ذکر نام ترکی سال ،دچار اشتباه شده باشد.
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 16شوال 1753( 1166م) وی حتی به نام «افغانستان» اشاره ندارد .در آن فرمان ،وی اظهار
امیدواری میکند که «به خواست پروردگار ...سراسر ایران را به زیر فرمان خود یک پارچه خواهم
کرد( »...مجتهدزاده )261 :1378 ،و میخواست همۀ خراسان را به قلمرو پادشاهی خود پیوند
ً
دهد و احتماال پس از آن بقیۀ ایران را و به این ترتیب امپراتوری نادرشاه را بازسازی کند»...
(مجتهدزاده.)264 :1378 ،
 -5میر سیدعلی جزیکی از اجداد خاندان فاضلی گزیک و پدران وی از زمان حکام
منطقهای (خوانین) سابق از تخفیف مالیاتی برخوردار بودهاند که پیدا شدن فرمانی از شاه
عباس صفوی موجود در نزد خاندان فاضلی گزیک نیز این موضوع را تأیید میکند.
 -6احمد شاه درانی خود را ملزم به رعایت احوال علما و فضال میدانسته است.
ّ
 -7تحصیل علوم دینی مد نظر شاه درانی بوده است.
ٔ
شماره 2
سند
 -1موضوع سند :فرمان تخفیف مالیات قریه جزیک به میرزا بقا خان حاکم قاین.
 -2تاریخ سند1171 :ق.
 -3متن مهر :یا هو ،الحکم هلل ،احمد شاه در درانی ،یا فتاح.1165 ،
 -4متن سند:
اعوذ باهلل تعالی شانه ،فرمان همایون شد .آنکه چون رعایای قریه جزیک اهل سنت و جماعت مثویان
عالیجاه رفیع جایگاه ،سید میر محمدخان میباشند و چگونگی اخالص و خدمتگذاری آنها را
عالیجاه رفیع جایگاه ،امیراالمراء العظام ،اخالص و عقدت فرجام و قدیمی خدمت میرزا بقاخان
قدیمی حاکم و صاحب اختیار سرکار قاین درینوقت به عرض عاکفان سده ّ
سن ّیه اعلی رسانیده،
لهذا ایثار مراحم بیکران خسروانه و انفاق بی پایان پادشاه مبلغ [ 1]-تومان از بابت مالوجهات قریه
جزیک به تخفیف و تصدق مقرر فرمودیم که هر ساله مبلغ مزبور را فقیر و پریشان باشند عالیجاه
رفیع جایگاه میرزا بقاخان مصلحت دانند و به تمامی آنها تقسیم نماید مجری و محسوب نموده در
کمال اطمینان و خواطر جمعی رعایای مزبور به دعاگویی دوام دولت [ناخوانا] بوده اشتغال داشته
باشند .مستوفیان عظام کرام دیوان اعلی صورت رقم مبارک را در دفاتر الزمه ثبت نموده ،مبلغ ده
تومان را از قرار صالحدید عالیجاه مشارالیه [ناخوانا] تخفیف در وجه رعایای جزیک مجری و هرساله
رقم مجدد مطالبه ننمایند .عالیجاه رفیع جایگاه ،میرزا بقاخان [ناخوانا]مقرر مبلغ مزبور را با رعایای
 .1عالمت پارگی سند.
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مذکور محسوب نموده و قرار رقم مبارک [ناخوانا] جمع مالیات ابوابجمعی خود مجری و محسوب
داند و در عهده شناسد .جمادیاالول سنه .1171
[پشت سند[ ]:مهر اول ]:دارای تاریخ 1180ق[ ،.مهر دوم ]:مالحظه شد و افوض امری الی اهلل عبده
گلمحمد [ ،1178مهر سوم ]:الاله اال اهلل الملک الحق المبین[ ،مهر چهارم ]:عبده سعادت [ ،1170مهر
پنجم ]:از قرار حکم اقدس اشرفالوزراء [ ،1170مهر ششم ]:ناخوانا[ ،مهر هفتم ]:ال اله اال اهلل الملک
الحق المبین[ ،مهر هشتم ]:ابن محمد علی رضا[ ،مهر نهم ]:عبده محمدهاشم.

توضیحاتی در مورد متن سند
 -1در این فرمان تخفیف در حق اهالی روستای گزیک سه دلیل عمده داشته است:
الف) پیروی از مذهب اهل ّ
سنت و جماعت .شاید یکی از دالیل احمد شاه درانی در این
مورد جبران اقدامات شاهان صفوی باشد .در کتیبۀ مسجد جامع دماوند در مورد حکم تخفیف
اهالی دماوند اهل سنت را از دریافت تخفیف مالیات محروم کرده است (اعتمادالسلطنه،
.)2011 :1368
ب) هموالیتی بودن با سید میر محمد خان که از وی با القاب «عالیجاه رفیع جایگاه» یاد
شده.
ج) ثابت شدن اخالص و خدمتگزاری آنها به حکومت احمدشاه درانی با تأیید میرزا
بقاخان.
 -2میرزا بقا خان از سوی احمد شاه درانی به عنوان حا کم قدیمی و صاحب اختیار منطقه
قاینات (سرکار قاینات) شناخته شده است .در این زمان خوانین خزیمه حا کمان بالمنازع
قاینات نبودهاند.
 -3از میرزا بقاخان با القاب «عالیجاه رفیع جایگاه و امیراالمراء العظام و اخالص و عقدت
فرجام و قدیمی خدمت ،صاحب اختیار سرکار قاین» ،یاد شده که این نشان از موقعیت
برجستۀ میرزا بقاخان در سیستم حکومتی احمد شاه درانی داشته است.
 -4احمد شاه درانی در این فرمان نیز خود را پادشاه خوانده است و به نظر میرسد همچنان
داعیۀ جانشینی نادر را در سر داشته است.
 -5شاید بتوان علل توجه ویژۀ احمد شاه درانی به میرزا بقا خان را در این دانست که:
الف) «به احتمال و تخمین نزدیک به قطع و یقین خانوادۀ او [میرزا بقا خان] از سا کنان
افغانستان بودند و در تاریخی که برای ما مشخص نیست به صورتی به منطقۀ قهستان کوچ
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کردهاند و در آن محل نشو و نما یافتهاند .در بعضی از جدالها که مشهوران و نامداران این
خاندان با قدرتمندان منطقه و خاندان عرب بنیان خزیمه داشتهاند استظهار ایشان را به
دالوران افغانی و گاهی استمداد از حا کمان آن خطه و پناهندگی به آنان را ذکر کردهاند»
(درمیانی.)82 :1365 ،

ب) به دلیل اینکه میرزا بقا خان تنها حا کم ّ
سنی منطقه بوده است.
ٔ
شماره 3
سند
 -1موضوع سند :صدور فرمان انتصاب میرزا قاسم جزیکی به سمت قاضی شرع جزیک
[گزیک].
 -2تاریخ سند1179 :ق.
 -3متن مهر :یا هو ،الحکم هلل ،احمد شاه در درانی ،یا فتاح.1165 ،
 -4متن سند:

اعوذ باهلل تعالی شانه ،فرمان همایون شد .آنکه بنا بر شفقت و مرحمت بال نهایت شاهانه ،درباره
فضیلت و کماالت پناه ،سیادت و نجابت دستگاه ،میرزا قاسم جزیکی که در این وقت ذره از پرتو
خورشید جهان افروز خسروانی تجلی بخش شبستان آمال و امانی مشارالیه گردیده ،از ابتداء سه ماهه
هذهالسنه مبارکه سال مرغ ،او را به رتبه رفیعالقدر قضای قصبه جزیک من محال قاین سرافراز ممتاز
بین االمثال و االقران فرمودیم که چنانچه باید و شاید و از جوهر کاردانی او سزد و آید به لوازم امر مزبور
و مراسم شغل مذکور قیام و اقدام داشته ،در اجرای احکام شریعت غرا و طی دعاوی شرعیه که فی ما
بین مردم آنجا اتفاق و سایر لوازم امر مزبور الزمه سعی و اهتمام تمام به عمل آورده ،ادعای شرعی که
مردم آنجا داشته باشند و در نزد او حاضر شوند ،موافق کتاب مستطاب الهی و مطابق شریعت حضرت
رسالت پناهی فیصل داده حق به حقدار برساند و نحوی نماید که دربارۀ احدی جبر و زیادتی واقع نگردد
و باعث خوشنودی خالق و خالیق باشد و در هیچ باب احدی را مجال مخالفت از امر شرع انور ندهد
و به نحوی با ارباب رجوع خود سلوک نماید که همگی از حسن سلوک او راضی و شاکر بوده به کمال
امیدواری به دعای دوام دولت خدا داد قیام نمایند .کدخدایان و ریشسفیدان و جمهور رعایا و برایای
جزیک ،حسبالمقرر سیادتپناه مشارالیه را قاضی بااالستقالل و بزرگ خود دانسته از سخن و صالح
و حسابی شرعی او بیرون نروند .مستوفیان عظام و لشکرنویسان کرام صورت رقم مبارک و مطاع را در
دفاتر الزم ثبت و حسبالمقرر معمول داشته در عهده شناسند .فی  26شهر رجب المرجب سنه .1179
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توضیحاتی در مورد متن سند:
 -1احمد شاه مانند فرامین قبلی خود را شاه دانسته است.
 -2اعمال تخفیف در مورد میرزا قاسم گزیکی و حکم انتصاب وی به سمت قضاوت قصبۀ
گزیک صورت گرفته است.
 -3در این فرمان گزیک از توابع قاین ذکر شده و با آنکه گزیک به طبس مسینا به مراتب
نزدیکتر از قاین است ،اما برخالف فرمان مورخ 1168ق .ذکری از طبس مسینا به میان نیامده،
احتمال دارد در تقسیمات منطقهای ،تغییری رخ داده است .هرچند در فرمان مورخ 1196ق.
مجدد موضوع الکاء قاین و طبس دیده میشود.
 -4منصب قضاوت به عنوان «رتبۀ رفیعالقدر» یاد شده که باعث ممتاز شدن فرد از دیگران
میشده است.
 -5قضاوت میرزا قاسم گزیکی در خصوص دعاوی شرعی بوده ،به عبارت دیگر میرزا قاسم
به عنوان حا کم شرع گزیک منصوب شده است .شاید اختالفاتی که رابطهای با مسائل شرعی
نداشته ،توسط مسئولی دیگر و یا حا کم حل و فصل می شده است.
 -6مبنای قضاوت ،قرآن و سنت پیامبر اکرم(ص) تعیین شده است.
 -7در این فرمان «قضاوت به حق» که بر مبنای «قرآن و ّ
سنت پیامبر» باشد و حق را به
حقدار برساند مایۀ خشنودی خدا و مردم دانسته شده است و به تبع آن حسن سلوک قاضی
شرع به نوعی باعث دوام دولت و حکومت ذکر شده است.
ٔ
شماره 4
سند
 -1موضوع سند :معافیت مالیاتی اوالد عالمه عبدالعلی بیرجندی در روستای بجد.
 -2تاریخ سند1179 :ق.
 -3متن مهر :یا هو ،الحکم هلل ،احمد شاه در درانی ،یا فتاح.1165 ،
 -4متن سند :
بسم اهلل خیراالسماء
فرمان واالشد[ .ناخوانا] [ 1]-که درین وقت سیادت و نجابت شاهان سالله سادات العظام میرزا
صادق و میرزا عبدالعلی به عرض عاکفان [ناخوانا] واال می رسانیدند که مشارالیهما از اوالد حضرت
 .1سطر اول سند به دلیل تاخوردگی ،کلمات ناخواناست.
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قطباالقطاب و غوثاالغواث مال عبدالعلی عالمه بیرجندی می باشند و از عهد سالطین سلف
الی اآلن در خصوص خانواری و سرشماری دیناری نداده اند و معاف می بودهاند و حال حکام و
عمال آنجا طلب خانواری و دست اندازی و حواله می نمایند .چون مراعات و رفاه حال سادات عالی
درجات بر ذمت همت نواب کامیاب واال واجب و الزم است امر و مقرر فرمودیم که چون مشار الیهما
اوالد مال عبدالعلی علیهالرحمه می باشند احدی در خصوص خانواری و سرشماری متعرض احوال
آنها نگردیده گذراند که به دعاگویی دوام دولت قاهره بمانند و هرگاه درین سنوات اخراجات خانواری
و سرشماری نمی دادهاند حال هم در خصوص امر مزبور از آنها دیناری وجه در خصوص خانواری و
ً
سرشماری مطالبه نکنند و حسب محسوب معمول داشته در عهده شناسند تحریرا فی شهر رجب
المرجب سنه .1179

توضیحاتی در مورد متن سند:
 -1این سند دارای تاریخ سنه 1179ق .است که مصادف است با دوره شاهرخ نوه نادرشاه
افشار .این سند فرمان حکومتی است كه از سوی احمد شاه ّ
درانی ،در خصوص معافیت
مالیاتی فرزندان و بازماندگان عبدالعلی بیرجندی صادر شده است.
 -2همانگونه که مالحظه میشود بازماندگان و اعقاب عبدالعلی بیرجندی در زادگاهش،
روستای بجد تا  258سال بعد از فوت این دانشمند از معافیت مالیاتی بهرهمند بودهاند.
ٔ
شماره ( :5به نقل از کتاب بهارستان)
سند
 -1موضوع سند :صرف مبلغ چهار تومان تبریزی از مالیات روستای گل برای روشنایی و
غلور 1و مدد معاش درویشان مزار شیخ شمسالدین خلوتی
 -2تاریخ سند :هفتم رجبالمرجب سنه 1179ق.
 -3متن سند:
بسماهلل خیراالسماء
بسماهلل الرحمن الرحیم
«فرمان معلی شأن [نشان] ،آنکه حاکم و عمال حال و استقبال الکاء قاین باشفاق [بانفاق] بیغایات
شاهانه و الطاف بینهایت خسروانه سرفراز بوده بدانند ،در این وقت مجله ای از نظر مبارک نواب
همایون ما گذشت که مبلغ چهار تومان تبریزی از قرار فرمان سالطین گورکانیه مالیات قریه گل
 .1غلور نوعی آش محلی در خراسان جنوبی است.
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که در سنه نهصد و هفت ،وظیفه روشنایی و غلور و مدد معاش درویشان مزار رحمت و غفرانپناه
معارفانتباه ،شیخاالسالم االعظم ،شمسالدین خلوتی نوراهلل مرقده مقرر بوده و حال نیز از قرار
رقم مبارک نواب همایون ما برقرار شود لهذا بنابر شفقت و مرحمت بالنهایات شاهانه و الطاف و
اعطاف بیغایات خسروانه ،از ابتدای هذهالسنه مبارکه که عبارت از سنه ایتایل ترکی بوده باشد
مبلغ چهارتومان تبریزی از بابت مالیات قریه گل ،وظیفه روشنایی وغلور و مدد معاش درویشان مزار
فیضآثار مزبور به دستور سابق که از قرار فرمان سالطین گورکانیه مقرر بوده عنایت ومرحمت فرمودیم
که هرساله مبلغ مزبور را از مالیات قریة مذکور بازیافت وصرف روشنایی و غلور غیرها می نموده باشند
که باعث تحصیل دعای خیر جهت ذات بندگان اشرف اعلی گردد و حکام و عمال قریه ،همه ساله
از این قرار منظور دانسته ،رقم مبارک مطاع مجدد مطالبه ننمایند .مستوفیان کرام عظام دیوان اعلی
صورت رقم مطاع را در دفاتر الزمه ثبت و حسب المقرر معمول داشته و در عهد[ه] شناسند .فی هفتم
شهر رجب المرجب سنه ( »1179آیتی.)217 :1371 ،

نکاتی در مورد سند:
 -1آیتی در معرفی فرمان حکومتی که در اختیار داشته است فقط به ذکر تاریخ و موضوع آن
بسنده و از ذکر نام پادشاه صاحب فرمان به دالیل نامشخص خودداری کرده است .وی این
فرمان را مربوط به «سالطین گورکانی و صفوی» دانسته اما تاریخی که ذکر شده خالف آن را
نشان می دهد.
 -2حال این سئوال پیش میآید که فرمان باال مربوط به کیست و چرا آیتی از ذکر نام صاحب
فرمان خودداری کرده است؟ که در پایان این بحث به آن پاسخ خواهیم داد؟
 -3براساس متن سند ،در زمان تنظیم این فرمان ،فرمان حکومتی دیگری از زمان تیموریان
وجود داشته که فرمان دوم با استناد به آن صادر شده است.
 -4در متن سند از شیخ شمسالدین خلوتی با عنوان «شیخاالسالم االعظم» یاد شده که
نشانگر مقام ویژه وی میباشد .به نظر نگارندگان ایشان یکی از مشایخ بزرگ سلسله خلوتیه
بوده است که به دلیل جایگاه ویژه و برجسته ،مزارش مورد توجه فرمانروایان مختلف بوده است.
در پاسخ به سئوال دوم باید گفت که نگارندگان ،متن این فرمان را با فرمان احمد شاه ّ
درانی
مربوط به معافیت دو نفر از نوادگان عالمه عبدالعلی بیرجندی از مالیات ،در روستای بجد و
سه سند در ارتباط با آستان قدس رضوی (فاطمی مقدم )1 12 :1389 ،و متن فرمان وی در
رابطه با معافیت مالیات سادات شهرگزیک (موجود در نزد سادات گزیک) مقایسه کردند که
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نتایج این مقایسه حا کی از آن است که فرمان صادر شده برای مزار شیخ شمسالدین خلوتی
ً
نیز از سوی احمد شاه درانی صادر شده و آیتی یا عمدا از ذکر نام وی خودداری کرده است و یا
اینکه حا کم صادرکنندۀ فرمان برای وی مشخص نشده است.
صدور فرمانهای حکومتی از سوی احمد شاه درانی برای نوادگان عالمه عبدالعلی
بیرجندی و سادات شهر گزیک و مزار شیخ شمسالدین خلوتی در روستای گل حاکی از
خصوصیات اخالقی وی و توجه ٔ
ویژه او به بزرگان ،دانشمندان ،عرفا و صوفیان است و از
گرایشهای صوفیانة وی حکایت دارد .زیرا از احمدشاه درانی دیوان اشعاری به جا مانده
«که در کالمش رنگ تصوف به خوبی آشکار است  ...او به دو نفر از عرفای عصر خود ارادتی
داشت ...و برخی کلمات و ملفوظات منثور در تصوف و عرفان نیز از او باقی مانده است»...
(حبیبی.)99 :1349 ،
ٔ
شماره ( :6فرمان تیمور شاه)
سند
 -1موضوع سند :تخفیف مالیاتی میرزا قاسم نوۀ میر سید علی جزیکی.
 -2تاریخ سند1196 :ق.
 -3سجع مهر :یا هو ،الملک هلل ،علم شد از عنایات الهی به عالم دولت تیمور شاهی
1186
 -4متن سند
بسماهلل خیراالسماء
بسم اهلل الرحمن الرحیم
اعوذ باهلل تعالی شانه ،فرمان همایون شد .آنکه حاکم و عمال حال و استقبال الکاء قاین و طبس
مسینا به شفقت شاهانه سرافراز گشته بدانند که چون حسبالرقم خاقان رضوان مکان ،اناراهلل برهانه،
مبلغ دو تومان تبریزی به صیغه تخفیف همه ساله در وجه شرافت و نجابت معالیپناه ،میرزا قاسم
نوادۀ مرحوم مغفور میر سید علی جزیکی از بابت مالیات دیوانی متوجهی مشارالیه مقرر بوده است
که سال به سال وجه مرقومه فوق را صرف معیشت خود نموده و به تحصیل علوم دینیه دعا گوی دوام
دولت ابد مدت اشتغال داشته باشند .درین وقت شرافت پناه مذکور استدعای امضای رقم مبارک
نمود .چون مراعات علما و فضال همه اوقات منظور نظر فیضگستر اشرف است .مبلغ دو تومان مزبور
را به دست رقم خاقان جنتمکان ،سال به سال به صیغۀ تخفیف مقرر دانسته از قرار قبض در ضمن
سواد رقم مبارک به خرج خود مجری محسوب دانند و رقم مجدد مطالبه ننمایند ،مستوفیان عظام

156

تانیاق رب ناینارد تموکح زا هتفایون دانسا یفرعم

کرام دیوان اعلی صورت رقم مبارک مطاع را در دفاتر الزمه ثبت و حسبالمقرر هر ساله مبلغ مذکور را به
ً
خرج حاکم و عمال الکای قاین و طبس مجری و محسوب دانسته از جوانب در عهده شناسد .تحریرا
فی شهر جمیدیاالول سنه .1196

توضیحاتی در مورد متن سند:
 -1این فرمان همان گونه که از متن آن مشهود است تایید فرمان مورخ 1168ق .احمدشاه
درانی است.
ً
 -2در این فرمان مجددا دو تقسیمبندی منطقه ای قاین و طبس مسینا دیده میشود.
 -3در این فرمان برخالف فرمان مورخ 1171ق .احمد شاه درانی ،نامی از حا کم منطقه به
میان نیامده است.
ٔ
شماره ( :7فرمان زمان شاه)
سند
 -1موضوع سند :انتصاب میرزا قاسم (جزیکی) در سمت قاضی شرع بلوک طبس من
محال سنی خانه قاین.
 -2تاریخ سند1209 :ق  .
 -3سجع مهر :اهلل ،یا هو ،قرار داد ز الطاف خویشتن یزدان نگین حکم جهان را به نام
شاه زمان .1208
 -4متن سند:
بسم اهلل خیر االسماء
بسم اهلل الرحمن الرحیم
اعوذ باهلل تعالی شانه ،فرمان همایون شد .آنکه چون قبل از این ،حسبالرقم سلطان جنتمکان،
نجابتپناه ،فضیلت دستگاه ،میرزا قاسم به رتبه قضای بلوک طبس من محال سنیخانه قاین سرافراز
و مواجب در وجه او مقرر بوده که هر سال بازیافت و صرف خود نموده ،در اجرای احکام شرعیه قیام
مینمود .در این وقت استدعای امضای رقم مبارک نمود .لهذا از ابتداء ششماهه هذهالسنه مبارکه
پارسئیل او را به دستور سابق از قرار شرح رقم سلطان جنت مکان به رتبه قضای بلوک طبس من محال
اهل سنت و جماعت الکاء قاین سرافراز و مواجب او را کماکان در وجه او برقرار فرمودیم که هرساله به
دستور قبل بازیافت و صرف خود نموده ،در اجرای احکام شرعی قیام نموده ،حسن خدمت و فضیلت
خود را ظاهر سازد .رعایا و برایای محال مزبور فضیلتپناه ،میرزا قاسم را قاضی آنجا دانسته از سخن
ً
و صالح حسابی شرعی او بیرون نروند .مستوفیان عظام کرام صورت رقم مبارک را ثبت نمایند .تحریرا
فی شهر ربیع االول سنه .1209
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توضیحاتی در مورد متن سند :
 -1حا کمان شرع از حکومت مقرری دریافت میکردهاند.
 -2این فرمان هم تأیید فرمانهای قبلی است که طبق آن میرزا قاسم به عنوان قاضی شرع
بلوک طبس مسینا منصوب شده است.
 -3در این فرمان ،طبس مسینا به عنوان بلوک 1از نواحی سنی خانه قاین یاد شده است .به
عبارتی دیگر قاین به عنوان مرکز و طبس مسینا یکی از توابع آن در نظر گرفته شده و این ناحیه
به عنوان منطقه سکونت اهل سنت به عنوان سنی خانه یاد شده.
 -4در بند آخر این فرمان تخصیصی صورت گرفته که جالب توجه است اینکه ...« :رعایا
و برایای محال مزبور فضیلت پناه میرزا قاسم را قاضی آنجا دانسته از سخن و صالح حسابی
شرعی او بیرون نروند» .آوردن کلمات حسابی و شرعی یعنی چنانچه خارج از این شمول
حکمی صادر شود قابل اجرا نخواهد بود .این تخصیص در فرمان مورخ  26رجب 1179ق.
احمد شاه درانی نیز دیده میشود.

نتیجهگیری
چنانکه از محتوای اسناد و منابع تاریخی برمیآید ،احمد شاه درانی پس از قدرت گرفتن و
تشکیل حکومت درانی توانست قلمرو خود را از سمت غرب تا مشهد گسترش دهد و فرزندان
نادر تحت حمایت وی به حکومت خود در خراسان ادامه دادند .در این مدت صحنه سیاسی
خراسان دستخوش جنگها و درگیریهای سیاسی فراوانی بود که توسط مدعیان حکومت و
قدرت رقم خوردند .با توجه به منابع تاریخی که اسناد قید شده در این مقاله نیز آنها را تأیید
میکنند ،احمد شاه پس از پیروزی بر «امیر علم خان اول» قلمرو وی را که شامل قهستان،
سیستان و حتی نواحی از افغانستان فعلی بود به تصرف خود درآورد و سا کنان این نواحی به
حکومت درانی مالیات می پرداخته اند .حسینی جامی در ذکر وقایع سال هشتم حکومت
احمد شاه (سال 1167ق ).به تصرف قلعههای طبس مسینا و قاین اشاره کرده و می نویسد با
تصرف این مناطق دست تعرض از سر مردم منطقه کوتاه شد .نیروهای احمد شاه ابتدا طبس
مسینا و سپس قاین را به تصرف درآوردند .در قاین «سلیمان خان کیانی» به حکومت منصوب
شده و خدابخش خان نخعی به سمت کالنتری به تسخیر قلعه تون و طبس گلشن موظف
 .1ناحیهای که شامل چند قریه باشد.
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شده است (حسینی جامی.)269 275 :1384 ،
نکتۀ مهم اینکه در منابع تاریخ محلی موجود نه تنها به حوادث آن زمان چندان پرداخته
نشده بلکه خاندان خزیمه به عنوان حا کمان بالمنازع قهستان در طی قرون اخیر معرفی
شدهاند .در صورتیکه حسینی جامی در کتاب تاریخ احمد شاهی به تعیین حا کم توسط
احمد شاه درانی در قاینات اشاره میکند و اسناد معرفی شده هم حا کی از تسلط احمد شاه
بر قاینات است ،همچنین مجتهد زاده در مورد حوادث پس از مرگ امیر علم خان اول از قول
هانری بلو ،فرزندان امیر علم خان را از تابعان شاهان ّ
درانی دانسته و آورده « گرچه شواهدی
حا کی از تبعیت این امیران از شاه ّ
درانی وجود ندارد ،ولی خالف آن نیز قابل اثبات نیست.
با این وجود ،دشوار نیست که بپذیریم در پی شکست و قتل امیر علم خان ،فرزند و جانشین
وی امیر اسداهلل خان [میرعلی] ،اقتدار شاه درانی را در برابر حفظ تسلط خاندان خود بر قاینات
و سیستان پذیرفته باشد .اگر هم چنین باشد ،بلو یادآور میشود که تبعیت یاد شده چندان
دوام نداشت ،زیرا مینویسد« :به هنگام تجزیه خاندان [درانی] ،امیر اسداهلل [میرعلی] ،از هر
نظر مستقل شد» (مجتهدزاده )208 :1384 ،اگر قول «بلو» که بیش از یک قرن بعد از تسلط
احمد شاه بر قاینات از این منطقه بازدید کرده صحیح باشد احتمال دارد بعد از فرو نشستن
طوفان حوادث ،احمد شاه قدرت را در این منطقه دوباره به خاندان خزیمه بازگردانده باشد .در
مجموع میتوان گفت احمدشاه درانی از درگیری با حا کمان محلی مختلف ،دوری میکرده و
ّ
به عبارت دیگر سیاست تنشزدایی را مدنظر داشته است.
با توجه به فرامین احمدشاه میتوان نتیجه گرفت که وی در طول دورۀ حکومتش عالوه
بر مشهد ،بر مرکز و جنوب خراسان تسلط داشته و به ویژه مناطق جنوبی خراسان خراجگزار
حکومت درانی بودهاند .ولی با مرگ احمدشاه و روی کار آمدن پسرش تیمورشاه به دلیل
کاهش قدرت این خاندان و همچنین پیشروی آقا محمدخان قاجار در خراسان این منطقه
از دست جانشینان احمد شاه خارج شد و با توجه به دو فرمان تیمور شاه و زمان شاه میتوان
گفت جلگه سنی خانه همچنان تحت نفوذ این خاندان باقی مانده است (تصویر سند شماره
هفت).
نکته مهم دیگری که از اسناد معرفی شده استنباط میشود اینکه خوانین خزیمه به مرور
که بر قدرتشان افزوده شد دیگر حا کمان و خوانین منطقه را با روشهای گونا گون از قبیل
درگیری در جنگهای محلی مانند جنگ با فرزندان میرزا بقاخان درمیانی و یا دسیسه چینی
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برای قتل ،مانند کشتن خوانین نخعی خوسف (طرفداری و رفیعی )180 190 :1391 ،از گردونه
قدرت خارج کرده و به مرور به حا کمان بالمنازع قاینات تبدیل شدند .زیرا در این منطقه
عالوه بر آنها خوانین شیبانی در تون (فردوس) و طبس گلشن ،خوانین نخعی در خوسف و
خوانین رفیعی در منطقۀ سنی خانه (درمیان) حکومت داشتهاند .اما در پژوهشهای تاریخی
که تا کنون در منطقه انجام شده نقش این خاندانها نادیده گرفته شده است .جالب توجه
اینکه در میان خاندانهای حکومتگر قاینات در عصر مورد مطالعه ،میرزا بقا خان و فرزندان
وی (خوانین رفیعی) تنها خاندانی بودهاند که اصل و منشأ ایرانی داشتهاند و اصالت بقیه
خوانین عرب بوده است.

سپاسگزاری
شناسایی این اسناد مدیون تالش سید فضل الرحیم فاضلی گزیک ،جوان پر تالش
و عالقمند به تاریخ و فرهنگ منطقه است که اسناد را از خویشاوندان خود دریافت کرد و
به امانت به نگارندگان داد تا کار مطالعات آنها انجام شود .از وی بسیار سپاس گزاریم .با
موافقت آقای فاضلی گزیک اسکن این اسناد و تعداد بسیاری نسخه خطی ارزشمند دیگر از
سوی کتابخانه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی تهیه شد و در اختیار آنها قرار گرفت.

منا ݓݠٮــع
آیتی ،محمدحسین ( .)1371بهارستان در تاریخ و تراجم رجال رجال قاینات و قهستان ،چ دوم ،مشهد:
انتشارات دانشگاه فردوسی.
اعتمادالسلطنه ،محمدحسن خان ( .)1368مرآةالبلدان ،ج  4و فهارس ،به کوشش عبدالحسین
نوایی و میرهاشم محدث ،تهران :مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
باسورث ،ادموند کلیفورد ( .)1381سلسلههای اسالمی جدید (راهنمای گاهشماری و تبارشناسی)،
ترجمه فریدون بدرهای ،تهران :مرکز بازشناسی اسالم و ایران.
حبیبی ،عبدالحی ( .)1349تاریخ مختصر افغانستان ،ج  ،2کابل :آ کادمی تاریخ و ادبیات افغانستان.
حسینی جامی ،محمود بن ابراهیم ( .)1384تاریخ احمدشاهی (تاریخ تشکیل اولین حکومت
افغانستان) ،تصحیح و تحشیه غالمحسین زرگرینژاد ،تهران :مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
درمیانی (المع) ،محمدرفیع ( .)1365دیوان المع ،به اهتمام محمود رفیعی و مظاهر مصفا ،تهران :نشر
محمود رفیعی.
زنگویی ،مهدی ( .)1388قهستان ،تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.
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شیرازی ،سید حسن ( .)1379تاریخ درانیان ،تصحیح میرهاشم محدث ،تهران :مرکز چاپ و
انتشارات وزارت امور خارجه.
طرفداری ،علیمحمد و رفیعی ،محمود ( .)1391جستارهایی درباره بیرجند ،تهران :نشر هیرمند.
غوث ،کمال ( ،)1390گنجنامه هررنگ ،بیرجند :فکر بکر.
فاطمیمقدم ،زهرا (« .)1389فرامین احمدشاه درانی مرتبط با آستان قدس رضوی» ،نشریه الکترونیکی
شمسه ،سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ،ش 7و.8
گارین ،هامبلی و چترلزملویل ( .)1388از نادرشاه تا زندیه تاریخ کمبریج ،ترجمه تیمور قادری ،تهران:
انتشارات مهتاب.
مجتهدزاده ،پرویز ( .)1378امیران مرزدار و مرزهای خاوری ایران ،تهران :انتشارات شیرازه.

طرح مهر احمد شاه درانی بر گرفته از سند معافیت مالیاتی نوادگان عالمه عبدالعلی بیرجندی
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ٔ
شماره یک
تصویر سند
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تصویر سند شماره دو  
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تصویر سند شماره سه
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تصویر سند شماره چهار
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تصویر سند شماره شش
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تصویر سند شماره هفت
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