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مالحظاتی دربارهی منظومهی قندهارنامهی ميرزا عبدالقادر تونی
محمود رضایی دشتارژنه





شراره تاجمير ریاحی

دانشگاه شیراز
چکيده
قندهارنامهي میرزا عبدالقادر تونی حماسهاي تاریخی مربوط به دورهي صفوي است که
تکنسخهي موجود آن ناقص بوده و تا به حال تصحیح و بررسی نشده است .این
پژوهش ضمن معرفی این نسخه و بررسی زندگی سرایندهي آن ،به مقایسهي حوادث
آن با دیگر آثار تاریخی پرداخته است .بررسی متن تذکرهها نشاندهندهي آن است که
مهمترین و معتبرترین قول دربارهي سرایندهي قندهارنامه ،تذکرهي نصرآبادي است که
نام سراینده را میرزا عبدالقادر تونی میداند .بعضی از کلماتِ ابیاتی که در تذکرهي
نصرآبادي و قصصالخاقانی از قندهارنامه آمده است ،با ابیات نسخهي حاضر متفاوت
است .این اختالف ،نشان از نسخهي دیگر قندهارنامه دارد که نصرآبادي و قلیشاملو
بدان دسترسی داشتهاند؛ اما امروز آن نسخه در دست نیست .استفادهي ولی قلی شاملو
از اشعار این کتاب براي شرح جنگهاي زمان شاه صفی ،شاهعباس دوم و جزئیات
وقایعی که تنها در این کتاب بیان شده است ،اهمیت و ارزش اطالعات تاریخی
قندهارنامه را نشان میدهد؛ چنانکه کلیات حوادث این کتاب با دیگر کتابهاي تاریخی
عصر صفوي همخوانی دارد و تنها در برخی از جزئیات ،ناهمگونیهایی دیده میشود.

واژههای کليدی :قندهارنامه ،میرزا عبدالقادر تونی ،شاهصفی ،شاهعباس دوم ،صفویه.
 .1مقدمه
حماسههاي تاریخی حوادث و وقایع تاریخی را در زمانی معین به تصویر میکشند .این
نوع حماسهها گذشته از اهمیت ادبیشان ،براي بررسی حوادث تاریخی نیز بسیار مفیدند.
صفا کمشدن ابهام زمان ،مکان و شفافشدن حوادث تاریخی را علت نزدیکشدن
 دانشیار زبان و ادبیات فارسی ( mrezaei@shirazu.ac.irنویسندهي مسئول)
 دانشجوي دکتري ادبیات حماسی tajmirsharare@gmail.com
تاریخ دریافت مقاله97/1/15 :

تاریخ پذیرش مقاله97/4/19 :
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حماسههاي ملی به تاریخی میداند( .رک .صفا )12 :1389 ،صفا دربارهي منظومههاي
حماسی مصنوع معتقد است که «سروکار شاعر با داستانهاي پهلوانی و مدون و معینی
نیست ،بلکه خود به ابداع و ابتکار میپردازد و داستانی را از پیش خود به وجود میآورد.
در اینگونه داستانها شاعران آزاد و مختارند با رعایت قواعد و قوانینی که براي شعر
حماسی در میان است ،هر گونه بخواهند موضوع داستان خویش را ابداع کنند و تخیل
خود را در آن دخیل سازند( ».همان)6-5 :
کزازي در خصوص حماسهي مصنوع معتقد است که« :تنها پیکره و برون سروده به
حماسه میماند و جانمایهها و ارزشها و نمادهایی که سرشت و ساختار حماسهي راستین
در گرو آنهاست ،در این حماسه جایی ندارند .حماسهي دروغین ،حماسهي تاریخی
است .یعنی حماسهاي که از دل تاریخ برآمده نه اسطوره .این سرودهها گزارشی تاریخی
و شاعرانه از وقایع هستند .چهرهها ،سرزمینها ،رویدادهاي تاریخی هستند .آفریننده و
سراینده یکی است؛ یعنی سراینده همان آفریننده است( ».کزازي)193-192 :1372 ،
شاهنامهي عبدالقادر تونی نیز حماسهاي تاریخی و مصنوع مربوط به دوران صفویه
است که تا به حال تصحیح و بررسی نشده است .پژوهش حاضر بر آن است تا به معرفی
این حماسه و مالحظاتی چند دربارهي آن بپردازد.
 .1 .1پيشينهی پژوهش
قندهارنامهي عبدالقادر تونی تاکنون تصحیح نشده است ،بدین دلیل هیچ مقالهاي دربارهي
این حماسه تاکنون نگاشته نشده است؛ تنها منزوي در فهرستوارهاش دو جا با دو نام
متفاوت از این کتاب نام میبرد .یکجا از آن به عنوان حرب ایران و قندهار و دیگر به
عنوان فتحنامه قندهار ،آن را نمایه کرده است .سپس در ذیل یکی از آنها به فهرستوارهي
مشترک ایران و پاکستان ارجاع داده است .در پیوست عنوان دوم ،فقط از نسخهي مجلس
نام برده است .فهرستوارهي مشترک ایران و پاکستان به نسخهي جدیدي اشاره ندارد و
آشکار است که تنها نسخهي موجود همان نسخهي مجلس است( .منزوي)1525 :1382 ،
اشعار فتحنامه قندهار و نام نویسندهي آن در سه تذکرهي محمد طاهر نصرآبادي،
خلدبرین ،قصصالخاقانی یافت میشود.
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 .2 .1بيان مسئله
ارزش منطقهي قندهار و اهمیت جنگ شاهعباس دوم براي بازپسگرفتن آن از هندیان
سبب شده است تا قندهارنامههاي بسیاري در عهد صفویه به نگارش درآید؛ که کاملترین
آنها ،قندهارنامهي عبدالقادر تونی است و بیش از دیگر قندهارنامهها به جزئیات جنگهاي
زمان شاهصفی و شاهعباس دوم پرداخته است .قندهارنامهي تونی حماسهاي تاریخی
مربوط به زمان شاهصفی و شاهعباس دوم است که استفاده از ابیات این کتاب در تاریخ
قصصالخاقانی ،اهمیت تاریخی این اثر را در عصر صفوي نشان میدهد .ازآنجاکه
منظومهي قندهارنامه ،نسخهاي خطی است و در برخی از تذکرهها یا آثار تاریخی به
شاهنامهوار بودن آن و قدرت کالم فردوسیگونهي عبدالقادرتونی یا گونابادي اشاره
کردهاند ،در جستار پیش رو ضمن معرفی این اثر ارزشمند ،کوشش میشود هم از طریق
تذکرهها و منابع تاریخی ،دربارهي سرایندهي این اثر اطالعاتی حاصل شود و هم با
مقایسهي آن با منابع تاریخی عهد صفویه ،همگونیها و ناهمگونیهاي آن با متنهاي
تاریخی روشن شود.
 .2نقد و بررسی

 .1 .2معرفی قندهارنامه
دورهي صفوي یکی از دورانهایی است که در آن فتحنامههاي بسیاري نوشته شده است
و مهمترین موضوع آنها فتح قندهار است .موقعیت استراتژیک منطقهي قندهار سبب شده
است که فتح این سرزمین از دیرباز اهمیت زیادي براي ایرانیان داشته باشد .قندهار براي
کنترل پایگاههاي دولت گورکانیان هند در بخشی از افغانستان امروزي ،یعنی کابل ،غزنه
و بخشهایی از بلوچستان و نیز کنترل مناطق غربی آن ارزش زیادي داشت( .رضوي
خراسانی)36 :1393 ،
قندهارنامه یکی از حماسههاي دوران صفوي است که به جنگ قندهار پرداخته است
و اطالعات ارزشمندي را دربارهي فتحهاي مهمی که در دوران شاهصفی و عباسدوم
اتفاق افتاده ،به نگارش درآورده است .صحت مطالب این اثر را میتوان از اعتماد
نویسندهي قصصالخاقانی به قندهارنامه دریافت که ابیات آن را بهجاي نقل حوادث زمان
شاهعباس دوم آورده است( .ولی قلی)217 :1371 ،
تک نسخهي این منظومه ناقص و بدون آغاز است .از قسمت «دعواي دوم» شروع می
شود .منظومه با نامهاي آغاز میشود که نویسندهي آن معلوم نیست و مخاطب آن سردار
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سپاه لشکریان رومی است .این نامه بر بازگشتن رومیان از عراق و رفتن به سمت بغداد
تأکید دارد .فرستندهي نامه بر این باور است که با حملهي رومیان به بغداد پیروزي از آن
رومیان است؛ زیرا با حملهي رومیان به بغداد ،عراق و عجم بیسپر میشوند و شکست
میخورند .رومیان به بغداد میروند و قصد حمله دارند ،اما صالح را در این میبینند که
با ترساندن خلیفهي بغداد و یادآوري شکست ایرانیان در جنگ مریوان او را وادار به صلح
کنند؛ به همین دلیل خسروپاشا ،سردار روم نامهاي همراه با انذار و لطف به خلیفهي بغداد
مینویسد .خلیفهي بغداد ابتدا شهر را با خوراکی ،غله و سربازان تجهیز میکند و سپس
فرستاده را میپذیرد .خلیفه ضمن پذیرایی گرم از قاصد ،به درخواست سردار رومی
پاسخ منفی میدهد .قاصد پس از بازگشت ،جواب نامه را به دست سردار روم ،خسروپاشا
میرساند و او را از جواب منفی خلیفه براي صلح و اعالم آمادگی بغداد براي جنگ آگاه
میکند .روایت این قسمت از حماسه ناقص میماند و شاعر جنگ ایرانیان کنار دجله و
گذشتن از فرات را میسراید .ایرانیان با رومیان وارد جنگ میشوند .در فرجام ایرانیان از
تازينژادان سپاه ،شخصی را انتخاب میکنند تا راهبر آنها براي گذر از دجله باشد .مهنا،
دلیري سرافراز از نژاد عرب ،راهبر ایرانیان میشود که خود نیز از رومیان کینهخواه است.
دیگرباره داستان در اینجا ناقص رها میشود و شاعر شرح رسیدن شاهصفی به قلعهي
ایروان و در بستن مرتضیپاشا و خندقساختن ایرانیان و جنگ میان دو سپاه را بیان
میکند .در این قسمت نخست ،مدح شاه صفی آمده و سپس جنگ ایروان بیان شده است.
دو ماه جنگ ادامه مییابد .سپاهیان رومی تصمیم به تسلیم میگیرند ،اما با مخالفت
سردار روبهرو میشوند .سردار روم به دلیل اندیشهي بسیار و ترس از شکست میمیرد،
اما سپاهیان مرگ او را پنهان میدارند .رومیان دوباره جنگ را آغاز میکنند و تا هشتادروز
از قصرشان آتش بر سر یالن ایرانی میریزند .شاهصفی از گرفتن قلعه ناامید میشود تا
اینکه ندایی همچون نادعلی میشنود که او را از عقبنشینی برحذر میدارد و او را براي
حمله به قلعه تشویق میکند .شاه صفی به این ندا گوش میدهد و دوباره به قلعه حمله
میکند .قزلباشان از برج باال میروند و رومیان را به پایین دیوار میاندازند .قزلباشان کل
قلعه را تسخیر میکنند .حصار دوم رومیان نیز به دست ایرانیان تخریب شده و حصار
نارین را سراپا خون فرامیگیرد.
رومیان در نهایت تسلیم میشوند .شهنشاه رومیان را زنهار میدهد و راه را بر رومیان
باز میگذارد تا به میهنشان بروند؛ اما شخصی به نام «پاشکان» را نگه میدارد و کلب
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علی خان الر را مسئول حصار ایروان میکند .روایت این جنگ مهم در همینجا به پایان
میرسد و سرگذشت پاشکان مشخص نمیشود .در ادامه شاعر به بیان قصد شاهصفی
براي تسخیر هندوستان و سفر او روي میآورد .شاهصفی از اصفهان به کاشان میرود و
مدتی در آنجا میماند ،اما مزاجش به دلیل خوردن شراب از اعتدال خارج میشود و می
میرد .جسد شاهصفی را در قم به خاک میسپارند.
قسمت بعدي این منظومه مدح شاهعباس ثانی و شرح دالوريهاي اوست .شاعر در
این قسمت پس از مدح ،به قصد شاهعباس ثانی براي تسخیر هندوستان میپردازد .خبر
حرکت شاهعباس ثانی به قیصر میرسد و قیصر میترسد که شاهعباس به جاي هندوستان
قصد روم کند .قیصر نامهاي با اظهار تواضع و بندگی به شاهعباس ثانی مینویسد.
شاه در مشهد به تعمیر صحن امام رضا(ع) مشغول میشود و به اهالی مشهد گنج
بسیاري میدهد .مقصد بعدي او قلب خراسان ،هرات و سپس بُست است .شاه در بُست
نخست سپاه خود را سان میبیند و سپس به سمت قندهار میرود .هندیان نیز براي جنگ
با ایرانیان صف میکشند .ایرانیان دو قلعهي نارین و بست را بهراحتی فتح میکنند.
«محرابخان» مأمور گرفتن قلعهي بست میشود .او عدهي بسیاري از هندیان را میکشد
و براي پايبوسی نزد شاه میرود .شاهعباسدوم دستور نابودي قلعهي قندهار را صادر
میکند و ایرانیان آن قلعه را نیز با خاک یکسان میکنند.
شاهعباس دوم آزادنامهاي براي هندیان مینویسد .دو سپاه ایرانی و هندي با هم صلح
میکنند .دو ماه طول میکشد تا شاهعباس پس از فتح قندهار ،تمامی نواحی اطراف آن
منطقه را نیز تسخیر کند .در هر ربعی از هندوستان یکی از پسران شاهجهان جانشینش
میشوند و بر ضد او شورش میکنند و پادشاهی هندوستان بههم میریزد .حماسه در
اینجا به پایان میرسد .دو مدح در ستایش شاهعباس دوم و نواب دیوان بیگی ،وزیر دربار
شاهصفی در انتهاي کتاب آمده است.

 .2 .2سرایندهی حماسه قندهارنامه
متن قندهارنامهي تونی ناقص است .در منظومه شواهدي از آثار ،نام ،جزئیات زندگی
شاعر وجود ندارد ،اما در متنهاي تاریخی و تذکرهها ،سه قول درباره سرایندهي حماسهي
قندهارنامه دیده میشود.

46

ــــــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،11شمارهی  ،1بهار ( 1398پياپی)39

الف -مشهورترین منبع دربارهي سرایندهي این منظومه که منزوي نیز از آن در
فهرستوارهاش استفاده کرده ،سخن نصرآبادي است« :از اکابر والیت تون است ،در کمال
مردمی و گذشتگی بود و نهایت قابلیت را داشت .وزیر والیت مذکور بود و بعد از آن
پارهاي وجوهات خاصه که در آن والیت هست ،اجاره نموده با خلف ارشدش میرزاقاسم
که در کمال استعداد بود ،جهت تنقیح محاسبه به اصفهان آمده ،در سال دوم جلوس
شخصی از دشمنی پارهاي آالت و ادوات سحر از خانهي ایشان برآورده ،چشم میرزاقاسم
به این علت کنده شد و میرزا عبدالقادر را این معنی سبب پریشانی و تفرقهي خاطر شده،
فوت شد .در ترتیب نظم مثنوي قادر بوده ،دست عظیم داشت ،محاربهي ایران و قندهار
را به سلک نظم آورده ازآنجمله این چند بیت قلمی شد:
در توحید
ستتتایش ستتزاوار آن ستترور استتت
به یکتتاییش چتون نویستم صتفات

که فرد است و دستتور ایتن دفتتر استت
مرکتتتب شتتتود مفتتترد انتتتدر دوات»
(نصرآبادي)106-104 :1378 ،

در ادامهي این متن ،نصرآبادي تعدادي ابیات با عنوان «مدح شاهعباس ثانی ،ذکر
گرفتن قلعه بست ،در شب شدن گوید» میآورد .تعدادي از این ابیات در نسخهي
قندهارنامهي تونی موجود نیست و بخشی از آنها در بعضی کلمات با منظومه متفاوت
هستند؛ براي مثال بیت« :ستایش سزاوار آن سرور است /که فرد است و دستور این دفتر
است» در منظومه به جاي کلمهي «سرور» «،داور» وجود دارد( .تونی ،بیتا )82 :این
تفاوت نشاندهندهي یکی نبودن منبع نسخهي نصرآبادي با نسخهي کاتب منظومهي
حاضر است.
ب-در خلدبرین قسمت حدیقهي دوم ،از سرایندهاي با نام «میرزا قاسم گونابادي» یاد
شده است« :از مشاهیر شعراء و معارف روزگار خود بود .در نظم شاهنامه داد سخنوري
داده ،واالپایگی نظم را بر طاق بلند نهاده .ازجملهي اشعار آن ممتاز زمان که در شاهنامه
به تقریب رفتن شب و آمدن روز گفته ،این بیت است که در نظر معنی بین دیوانها برابر
است .نظم« :یکی گردش چشم کرد آسمان /سیاهی نهان شد سپیدي عیان» و چون
جایزهي نظم شاهنامه چنانکه دلخواه او بود وجود نیافت ،این دو بیت را در شکایت
گفت .نظم:
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بریتدم زبتتتان طمتتتع خامتتته را
دریتن باغ دوران که بیبرگ نیست

که خاصیتتتت این است شهنامه را
عطاي لئیمتتتان کم از مرگ نیست

و چون روزگارش به پایان رسید ،در سال نهصد و هشتاد و دو متوجه ریاض جنان
گردید( ».واله اصفهانی)477 :1372 ،
بیت «یکی گردش چشم کرد آسمان /سیاهی نهان شد سپیدي عیان» که در ذیل نام
«میرزا قاسم گونابادي» آمده است ،در منظومهي قندهارنامه تونی نیز هست .بهجز آن
اشارهي خلدبرین به اینکه «میرزا قاسم» جایزهاي درخور ،همانند فردوسی نیافته است،
با مضمون تکنسخهي منظومهي فتحنامه قندهار مطابقت دارد .در منظومهي شاهنامهي
تونی ،شاعر تأکید میکند که این اثر را بدون امر شاه سروده است و به همین دلیل
منظومهي خود را همچون مهمان ناخواندهاي میداند که بیهوده انتظار مهماننوازي و
دریافت صله دارد« :چه بندي در این بزم بیهوده دل /که مهمان ناخوانده باشد خجل /ز
کار تو بس ماندهام در شکفت /که شهنامه بیامر شه کس نگفت» (تونی ،بیتا)11 :
پ-نام شاعر با عنوان «میرزا عبدالقادر جنابدي» در قصصالخاقانی آمده است« :من
متکلمات ابن مرحوم مغفور میرزا قاسم اعنی فردوسی صاحبقرانی میرزا عبدالقادر
جنابدي( ».ولی قلی)217 :1371 ،
تعداد ابیات مشترک بین منظومهي قندهارنامهي تونی و ابیاتی که نصرآبادي به نقل
از تونی میآورد ،بیشتر از تعداد ابیاتی است که بین میرزاقاسم گنابادي و منظومه مشترک
است .از طرفی زمان زندگی میرزاقاسم نیز با اتفاقات منظومه همخوانی ندارد؛ بدین سبب
میرزاقاسم گنابادي که در خلدبرین آمده است ،با عبدالقادر تونی نمیتواند یکسان باشد.
میرزا قاسم گنابادي شاعري مشهور به حماسهسرایی است که در کتابهاي مختلف
گذشته از او یاد شده است .صفا شرح مختصري دربارهي زندگی میرزاقاسم و آثار او
بیان کرده است« :میرزاقاسم قاسمی گونابادي از خاندانی شریف و از سادات گناباد بود.
کالنتري گناباد را خاندان او داشتند و این مقام به ارث به میرزا میرسید؛ ولی او این شغل
را به برادر خود میرزاابوالفتح واگذاشت و خود در زي فقرا درآمد و به شاعري پرداخت.
ساممیرزا از این شاعر در تحفهي سامی که به سال  957نگاشته شده نام برده و گفته است
که چهار مثنوي دارد :یکی شاهنامه یا سرگذشت شاهاسماعیل ،دوم لیلی و مجنون ،سوم
کارنامه یا چوگاننامه ،چهارم خسرو و شیرین .میرزاعالءالدوله در نفائس المعاصر که به
سال  979-973هجري نگاشته شد ،از قاسمی چند منظومه یاد کرده است به نام شهنامهي

48

ــــــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،11شمارهی  ،1بهار ( 1398پياپی)39

ماضی در شرح سلطنت شاهاسماعیل شامل  4500بیت و شاهنامهي نواب عالی در تاریخ
سلطنت شاه تهماسپ در  4500بیت .شاهرخنامهي قاسمی با بیت زیر آغاز میشود :الهی
بحق پادشاهی تراست /همه بندهایم و خدایی تراست و در نسخهاي دیگر :خداوند بی
چون خدایی تراست /بر اقلیم جان پادشاهی تراست .این منظومه راجع است به شرح
سلطنت شاهرخ پسر امیر تیمور گورکان و گوینده خود آن را شاهرخنامه نامیده است در
این بیت :کتابم که شد ز آسمان کامیاب /فلک شاهرخنامه کردش خطاب» (صفا:1389 ،
 )364تذکرهي میخانه نیز شامل شرح زندگی میرزاقاسم (گلچین معانی-169 :1028 ،
 )180و تذکرهي پیمانه شامل نمونههایی از ساقینامههایی است که میرزاقاسم در خالل
آثار مثنوي و غیره سروده است( .رک .گلچینمعانی)432-423 :1359 ،
بررسی مطالب باال نشان میدهد «میرزاقاسم گنابادي» با «عبدالقادر تونی» در تاریخ
قصص الخاقانی بهاشتباه یکسان انگاشته شدهاند و به همین دلیل پسوند «جنابدي» به جاي
«تونی» آمده است .دالیل این خلط نام عبارتاند از :وجود نام «میرزا قاسم» در
زندگینامهي دو شاعر ،حماسهسرابودن این دو نفر ،تکبیتهاي مشترک میان منظومهها،
وجود ابیات ساقینامه در میان حماسههاي هر دو شاعر و نزدیکی زمان زندگی آنها .در
منظومه قندهارنامهي حاضر ،هیچ شاهدي براي یافتن سراینده وجود ندارد و فقط از
مدحها و حوادث میتوان همزمانی عبدالقادر تونی را با شاهصفی و شاهعباس دوم فهمید.
گنابادي داراي تألیفات بسیار و حماسهسراي مشهوري است و قبل از تونی قرار دارد؛ اما
از تونی تنها قندهارنامه در دست است.
در تذکرههاي دیگر اثري از عبدالقادر تونی وجود ندارد و این میتواند براسا قول
نصرآبادي ناشی از سعایت دشمنان تونی و مورد غضب واقع شدن او باشد؛ زیرا در
گذشته کتابها به صورت دستنویس و به دستور سلطان وقت کتابت شده است و مورد
غضب واقعشدن یک شاعر ،نابودي او و اثرش را به دنبال داشته است .تونی در منظومه
به غضب شاه و کنده شدن چشم پسرش اشارهاي نمیکند؛ اما ابیاتی که به آن اشاره شد،
گویاي بیتوجهی و بیمهري سلطان وقت به منظومهي اوست .تونی حماسهي قندهارنامه
را میسراید ،با آنکه میداند با استقبال مواجه نمیشود .دلیل دیگر که موجب ناشناخته
ماندن این اثر و نویسندهي آن شده است ،نیاوردن منبع شعر یا نثر در آثار نویسندگان و
شاعران پیشین است؛ چه بسیار ابیاتی که در البهالي متنهاي منثور و منظوم گذشته وجود
دارند ،اما خالقشان مشخص نیست .مورد دیگر ،اشتراک ابیات میان منظومهي قندهارنامه
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با ابیات منسوب به میرزاقاسم است و همین مهم باعث اشتباه نسبت دادن نام گنابادي به
عبدالقادر تونی است.
 .3 .2مقایسهی حوادث تاریخی قندهارنامه با دیگرمتون تاریخی منثور و منظوم
 .1 .3 .2نامه به سردار روم
منظومه با نامهاي آغاز میشود که نویسندهي آن معلوم نیست و فقط مخاطب آن (سردار
روم) مشخص است:
«عنان سوي بغداد باید کشید
چو گردن نهادند لشگر گذر

مگر زان در آید گشادي پدید
عراق و عجم میشود بیسپر
(تونی ،بیتا)2 :

در این نسخه در سایت مجلس شوراي اسالمی ،نویسندهي نامه ،شاهصفی و گیرندهي
آن ،سردار روم معرفی شده است ،اما لحن دستوري این ابیات و مضمون آنها گویاي این
است که نامه از طرف مقام بلندمرتبهي رومی به سردار روم ،خسروپاشا نوشته شده است:
«در ایتتن رزم گشتتتیم اگتتر خامکتتتار
خرابست یکسر پتس پشتت متا

دو دشمن ز متا متیشتود کامکتار
نیای تد بتتهجتتز بتتاد در مشتتت متتا»
(تونی ،بیتا)1 :

هرچند نام این مقام مشخص نیست ،اما پیربودن او را میتوان از خالل ابیات فهمید:
کجاندیش را گشتت رخ چتون زریتر»
«چو ختتم ستخن کترد دانستته پیتر
(همان)2 :
نویسندهي نامه ،سردار روم را هشدار میدهد که به ایران حمله نکند ،زیرا از شکست
در برابر ایرانیان میترسد .او دستور حمله به بغداد میدهد ،زیرا از راه بغداد ،رومیان
میتوانند ایرانیان و عربها را شکست دهند .اسناد و مکاتبات سیاسی ایران حاوي نامهاي
است که تا حدودي با نامهي منظومه همخوانی دارد .پادشاه هند نامهاي به سلطانمراد
براي حمله به بغداد مینویسد و از او میخواهد تا سایهي قزلباشان را از ایران پاک کند.
(نوایی و غفاري فرد )22 :1360،مضمون که همانا حمله به بغداد است ،در نامهي منظومه
و نامهي پادشاه هند یکسان است؛ اما اگرچه لحن نامهي منظومه دستوري است و نامهي
پادشاه هند لحنی خواهشگونه دارد ،پرواضح است که هر دو از واقعهي تاریخی حمله
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به بغداد خبر میدهند .برخالف نوشتهي سایت مجلس شوراي اسالمی ،نویسندهي این
نامه شاهصفی نیست؛ بلکه سلطان روم و مخاطب آن سردار روم ،خسرو پاشاست .این
نامه در هیچیک از کتابهاي تاریخ ایران و هند یافت نشد؛ اما نامهي پادشاه هند به
سلطان روم مبنی بر تشویق او براي حمله به بغداد گویاي این جنگ و حادث شدن آن
در زمان شاهصفی است.
 .2 .3 .2نامهی سردار روم به خليفهی بغداد و فرستادن قاصد
سردار روم با سپاهش به نزدیکی بغداد میرود ،اما جرئت حمله ندارد و ترجیح میدهد
یک نفر قاصد را براي بازرسی اوضاع بغداد و رساندن پیام صلح روانه سازد( .رک .تونی،
بیتا)5 :
از شیخصفی تا شاهصفی بهطور خالصه ،لشکرکشی سردار رومی به بغداد را گزارش
میدهد ،اما به نامهي سلطان روم خطاب به خسروپاشا براي فرستادن قاصد اشارهاي
نکرده است .تنها نامهاي که از نظر مضمون با این نامه همخوانی دارد ،نامهي سردار روم
به شاهصفی است که مضمون آن اظهار لطف و صلح و انذار است( .حسینی استرآبادي،
)240-238 :1366
خالصه السیر ،خبر رفتن سردار رومی به سمت بغداد را گزارش میکند ،اما فاقد نامهي
سلطان روم به خلیفهي بغداد است و تنها از نامهنگاري بین شاهصفی و سلطان روم سخن
میگوید .وجه تشابه بین این کتاب و منظومه ،شرح رفتن سردار رومی به بغداد و فرستادن
قاصد به بغداد براي بررسی اوضاع این منطقه است( .خواجگیاصفهانی)71-70 :1368 ،
اطالعات ذیل تاریخ عالم آراي عباسی مبتنی بر امر سلطان روم براي حمله به دیار
عجم است ،اما باز هم در این متن اثري از خود نامه نیست( .ترکمان)30-29 :1317 ،
این کتاب در ادامه به نامهاي از جانب سردار خسروپاشا به شاه ایران و جواب نامهي شاه
به اوست .مضمون نامه نیز با آنچه در متنهاي تاریخی دیگر آمده ،یکسان است( .همان:
 )52در اسناد و مکاتبات سیاسی ایران نیز خبر لشکرکشی سردار روم به بغداد وجود دارد.
(نوایی و غفاري فرد )30-24 :1360 ،تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی اقتصادي و
فرهنگی ایران در دوران صفویه نیز دستور سلطانمراد براي حمله به بغداد و جنگ
بینالنهرین را بهطور خالصه آورده است( .نوایی و غفاري فرد)230 :1392 ،
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در متنهاي تاریخی یادشده ،خبر لشکرکشی سردار روم به بغداد وجود دارد ،اما تنها در
خالصهالسیر به فرستادن قاصد براي بررسی شرایط منطقه اشاره شده است .در ذیل تاریخ

عالم آراي عباسی و تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی اقتصادي و فرهنگی ایران در دوران
صفویه فرمان سلطان روم به خسروپاشا جهت حمله به بغداد وجود دارد ،اما خود نامه
آورده نشده است .شواهد نشاندهندهي آن است که منظومه این اتفاقات را با جزئیات
بیشتري نسبت به دیگرکتابهاي تاریخی آورده است.
 .3 .3 .2گذر ایرانيان از دجله و رویارویی دو سپاه ایران و روم
منظومه از شکست اول رومیان حرفی نمیزند ،درحالیکه شرح شکست اول رومیان در
تمامی تاریخها موجود است .عبدالقادر در منظومه ،جزئیات حوادث زمان شاه صفی
ازجمله مرگ او و حوادث جنگ قندهار در زمان شاهعباس دوم را آورده است و حذف
اتفاقات بین نامهنگاري دو سپاه و جنگ در کنار دجله و فرات نشاندهندهي آن است که
کاتب به این قسمتها دسترسی نداشته یا آنها را حذف کرده است .در این قسمت سردار
منوچهرخان به همراه مهنا براي راهبري گذر ایرانیان از دجله کمک میکند (رک .تونی،
بیتا)38 :
از شیخصفی تا شاهصفی شکست اول رومیان را شرح میدهد و سپس از رویارویی
دو سپاه روم و ایرانیان سخن میگوید .نام مهناي عرب بدون منوچهرخان ذکر شده است.
مدت زمان تسخیر قلعه توسط خسروپاشا پنجاه روز است و مدت زمان جنگ با ایرانیان
معلوم نیست( .رک .حسینیاسترآبادي )241 :1366 ،در خالصهالسیر نامی از مهنا و
منوچهر نیامده و فقط خود واقعه ذکر شده است( .رک .خواجگیاصفهانی-106 :1368 ،
)107
در ذیل تاریخ عالم آراي عباسی نام مهنا و رستمبیک هست ،اما حرفی از منوچهرخان
و مدت زمان جنگ نیست .در منظومه« ،رستمبیگ» در جنگ ایروان حضور دارد ،ولی در
این اثر نیست (رک .ترکمان )64-63 :1317 ،قصص الخاقانی (ولی قلی-207 :1371 ،
 ،)213تاریخ ایران دوره صفویان ( ،)98 :1380تاریخ تحوالت سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادي
و فرهنگی ایران در دوران صفویه (نوایی و غفاريفرد ،)230 :1392 ،اسناد و مکاتبات
سیاسی ایران (نوایی و غفاريفرد ،)7 :1360،نیز به جنگ ایران و رومیان در کنار رود
دجله اشاره کردهاند؛ اما در این آثار جزئیات جنگ نظیر نام شخصیتها و مدت زمان
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جنگ نیامده است .تاریخ نظامی ایران این جنگ را بهطور کلی حذف کرده است و آخرین
جنگ میان ایران و روم را که پس از جنگ ایروان حادث شده است ،به تصویر میکشد
(پارسادوست)46 :1364 ،
از دیگرسو ،منظومه از شخصیتهایی به نام «منوچهرخان و مهناي عرب» سخن
میگوید که براي راهبري ایرانیان داوطلب میشوند و سپاه ایران را از دجله عبور میدهند؛
اما «منوچهر خان» در هیچیک از کتابهاي تاریخ در این جنگ حضور نداشته است و
تنها مهناي عرب در کتاب از شیخصفی تا شاهصفی ،ذیل تاریخ عالم آراي عباسی ذکر
شده است .ذیل تاریخ عالم آراي عباسی بهجز مهنا از شخصیتی به نام «رستم بیگ» نیز
نام میبرد که در منظومه و بقیهي کتابهاي تاریخی در جنگ مذکور حضور ندارد.
کتابهاي تاریخیدیگر به واقعهي جنگ ایران و روم در کنار رود دجله پرداختهاند و
داراي نام سرداران جنگ نیستند .مطالب حاضر نشاندهندهي اهمیت اطالعات بینظیر
کتاب قندهارنامه تونی دربارهي جنگ حله است؛ زیرا بقیهي کتابهاي تاریخی این واقعه
را خیلی خالصه آوردهاند یا بهکلی از آن چشمپوشی کردهاند.
 .4 .3 .2سفر خاقان به ایروان و در بستن مرتضی پاشا
منظومه ،بعد از شرح گذر ایرانیان از دجله ،سفر خاقان به ایروان ،در بستن مرتضی پاشا
و حرکت شاهصفی براي جنگ ایروان را روایت میکند .این قسمت از منظومه نیز بدون
مقدمه به شرح جنگ ایروان میپردازد و ناقص است( .رک .تونی ،بیتا )41 :در این جنگ
بهجز نام مسئوالن سیبه که در ادامه ذکر میشوند ،نام فرمانده «رستمبیگ» نیز آمده است
(رک .همان)7-5 :
ق صص الخاقانی نام مرت ضیپا شا و عمل ب ستن دروازه ایروان را نیاورده ا ست ،اما
خال صهال سیر (خواجگی ا صفهانی ،)205-200 :1368 ،تاریخ نظامی ایران (بیانی:1379 ،
 )344به کوتوالی مرتضیپاشا اشاره کردهاند .در تاریخ ایران حملهي شاه صفی به ایروان
خیلی خال صه آورده شده ا ست ،اما کوتوال قلعه سلطانمراد چهارم ا ست( .رک .آژند،
 )98 :1387زبده التواریخ به حملهي شاه صفی براي گرفتن ایروان ا شاره کرده ا ست ،اما

م سئول قلعه را م صطفی پا شا میداند( .رک .م ستوفی )106 :1375 ،در ا سناد و مکاتبات
سیا سی ایران ،قلعهي ایروان به د ست سلطانمراد چهارم فتح میگردد و همچون دیگر
تاریخها شاه صفی براي بازپسگرفتن ایروان ره سپار می شود (رک .نوایی و غفاريفرد،

مالحظاتی دربارهی منظومهی قندهارنامهی ميرزا عبدالقادر تونی ـــــــــــــــــــــــــ 53

 )7-6 :1360تاریخ تحوالت ستتیاستتی اجتماعی اقتصتتادي و فرهنگی ایران در دوران
صتتتفویه از کوتوالی قلعه حرفی نمیزند ،اما مستتتئول بازپسگیري قلعه را رستتتتمخان
سپهساالر و شاه صفی میداند( .رک .نوایی و غفاري فرد )231-230 :1392 ،وجه تشابه
بین چهار اثر ،حضتتور شتتاهصتتفی براي بازپسگرفتن منطقهي ایروان و اشتتغال قلعهي
ایروان توستتط عثمانیان استتت .نام فرمانده ستتپاه «رستتتم بیگ» بهجز منظومه ،در تاریخ
تحوالت سیاسی اجتماعی اقتصادي و فرهنگی ایران در دوران صفویه آمده است ،اما در
دیگر کتابهاي تاریخی ،این شخص در جنگ ایروان حضور ندارد.
 .5 .3 .2آرایش سربازان
منظومه ،نام سرداران حاضر در جنگ را در خالل ابیات ذکر میکند :پور بیژن ،حسین
ناظر شاه دین ،سیاوش ،صفدران ترک فیروز جنگ ،سپهدار شیروان ،ساالر ري .از این
سرداران ،سپهدار شیروان و ساالر ري یکی دست و دیگري پاي خود را از دست میدهد.
آرایش سربازان به دور قلعه عشاقوار است ،یعنی سربازان به دور قلعه حلقه زدهاند
(تونی ،بیتا)43-42 :
از شیخصفی تا شاهصفی آرایش سپاهیان را مرکزوار گزارش میکند ،اما نام سرداران
را نیاورده است« :با توپخانهاي که همراه داشتند ،به عز بساط بوسی سرافراز شدند و
عساکر نصرت مآثر دور قلعه را مرکزوار در میان گرفته» (حسینی استرآبادي)252 :1366 ،
آرایش جنگی سپاه ایران در خالصهالسیر براي تصرف قلعهي ایروان همانند دو اثر پیشین
است و نام سرداران در جنگ ایروان ذکر نشده است (رک .خواجگیاصفهانی:1368 ،
 )207در ذیل تاریخ عالم آراي عباسی به آرایش نظامی اشارهاي نشده است ،ولی از تمامی
سردارانی که در جنگ ایروان نامشان در منظومه هست ،یاد شده است( .ترکمان:1317 ،
)179-170
تاریخ نظامی ایران آرایش سپاهیان را بهصورت چهارگوش ذکر میکند که این نوع
نیز با حالت عشاقوار منظومه منافات ندارد .نام سرداران جنگ را نیاورده است« :شاهصفی
ضمن طرح نقشهي عملیات منطقهي اطراف قلعه را به چهارقسمت تقسیم کرده هر یک
را در اختیار فرماندهی گذاشت( ».بیانی )345 :1379 ،تاریخ تحوالت سیاسی ایران به
مرگ دو تن در جنگ ایروان اشاره دارد که در منظومهي تونی آنها زخمی میشوند« :در
ایام جنگ امام قلیخان ایشیکباشی و فرخخان بیگلربیگی شروان کشته شدند»
(نوایی و غفاري فرد)231 :1392 ،
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بیان چگونگی آرایش جنگی در کتابهاي باال ،اهمیت آنها را از جهت در برداشتن
اطالعات سیاسینظامی نشان میدهد .دادههاي باال نشاندهندهي صحت و دقت منظومهي
تونی است و اختالف آن با دیگرکتابها در جزئیات است .دادههاي تاریخی این کتاب با
کتابهاي دورهي صفویه همخوانی بیشتري دارد.
 .6 .3 .2مسئوليت سيبهها و زمان جنگ
شاهصفی مسئولیت هریک از سیبهها را به یک فرماندهان سپاه (قورچی و غالم بزرگ،
خان شیروان و کلبعلی خان الر ،خلفبیک) میسپارد .مدت جنگ در منظومه دو ماه
براي قلعهي ایروان و هشتاد روز براي قلعهي دوم و نودروز دیگر بهخاطر مقاومت رومیان
ذکر شده است( .رک .تونی ،بیتا)70-50:
از شیخ صفی تا شاهصفی از نامهاي باال فقط نام خان شیروان ،کلبعلی خان الر را
آورده است و مدت زمان جنگایروان را هفت ساعت گزارش میکند( .رک .حسینی
استرآبادي )253 :1366 ،در خالصهالسیر نامی از اشخاص حاضر در جنگ نیست و طول
این جنگ صبح تا شب است( .رک .خواجگی اصفهانی )210-200 :1368 ،ذیل تاریخ
عالم آراي عباسی ،زبده التواریخ (مستوفی )106 :1375 ،مدت زمان جنگ ایروان را یک

روز میدانند و اشارهاي به مسئولیت ادارهي قلعهها ندارند( .ترکمان )181 :1317 ،تاریخ
نظامی ایران مدت زمان جنگ ایروان را از لشکرکشی شاهعباس دوم تا اتمام جنگ ده
روز ذکر میکند( .بیانی )346 :1379 ،از لحاظ طول جنگ هیچیک از تاریخهاي مذکور
با منظومه همخوانی ندارند و نام مسئوالن سیبهها در تاریخها متفاوت است؛ اما مشخص
است که جنگهاي دوران صفویه که بدون وسیلهي نقلیه و با امکانات اولیه صورت
میگرفته ،در یک روز تمام نمیشده است.
 .7 .3 .2واگذاری حکومت ایروان
جنگ میان ایران و روم باال میگیرد .سردار رومی از ترس شکست خوردن میمیرد.
رومیان مرگ او را پنهان میکنند و با انگیزهي بیشتري به جنگ ایرانیان میروند .در میدان
جنگ توپ به شاهصفی اصابت میکند .سپاهیان ،شاه را از ماندن در صحنهي جنگ برحذر
میدارند ،اما ندایی درونی شاه را از رفتن بازمیدارد ،ندایی که شبیه نادعلی است (رک.
تونی ،بیتا)59 :
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ایرانیان به فرماندهی شاهصفی پیروز میدان میشوند .شاهصفی همه را بهجز «پاشکان»
رخصت رفتن میدهد و حکمرانی قلعهي ایروان را به کلبعلی خان الر واگذار میکند.
(رک .تونی ،بیتا)70 :
از شیخصفی تا شاهصفی تنها به واگذاري حکومت «چخورسعد» (که ایروان جزئی
از آن منطقه در این تاریخ است) به کلبعلی خان الر اشاره دارد( .رک .حسینیاسترآبادي،
 )253 :1366سال این اتفاق در این تاریخ ،هزار و چهل و چهار است( .همان)253-250:
در خالصه السیر پس از پیروزي ایرانیان ،شاه زعیمی ایروان را به حسینبیک میدهد و از
پاشکان و مرگ فرماندهي روم حرفی زده نشده است( .رک .خواجگی اصفهانی:1368 ،
 )210تاریخ واقعهي ایروان در این کتاب همان سال هزار و چهل و چهار است( .همان)
ذیل تاریخ عالم آراي عباسی ،به روایت زعیمی امارت ایروان به کلبعلی خان میپردازد.
(رک .ترکمان )182 :1317 ،زمان واقعه در این کتاب سال  1048است( .همان)
حملهي ایرانیان به ایروان براي بازپسگرفتن آن منطقه در قصصالخاقانی بعینه از
منظومهي عبدالقادر آورده شده است و ابیات بدون هیچ کموکاستی در متن وجود دارند
(رک .خواجگیاصفهانی )240-217 :1368 ،در قصصالخاقانی ،تاریخ این حمله همان
تاریخ منظومه است ،زیرا اشعار عبدالقادر را دقیقاً در متن تکرار کرده است.
در تاریخ کامل ایران پاشکان و مرگ فرماندهي روم نیامده است و زعیمی قلعهي
ایروان به محمدقلیخان سپرده میشود( .رک .ملکم )393 :1379 ،در تاریخ نظامی ایران
نیز ،حرفی از والی ایروان ،پاشکان و مرگ سلطان روم نیست( .رک .بیانی)346 :1379 ،
تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی اقتصادي و فرهنگی ایران در دوران صفویه زعیم ایروان
را کلبعلی خان الر میداند( .رک .نوایی و غفاري فرد )231-230 :1392،اسناد و
مکاتبات سیاسی ایران نیز اطالعاتی مشابه تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی اقتصادي و
فرهنگی ایران در دوران صفویه دارد( .رک .نوایی و غفاري فرد)8-7 :1360،
زمان جنگ ایروان در تمامی تاریخها یک سان ذکر شده ا ست ،بهجز در کتاب ذیل
تاریخ عالم آراي عبا سی که آن را سال  1048ذکر میکند .تفاوت چ شمگیر این متنها،
جزئیات فتح ایروان استتت .مرگ ستتردار رومی و ندایی درونی که با شتتاهصتتفی ستتخن
میگوید و پا شکان بهجز در منظومه و ق صصالخاقانی در هیچ کتاب دیگر عنوان ن شده
ا ست .م سئولیت قلعهي ایروان پس از فتح ،در تاریخها به ا شخاص متفاوتی ن سبت داده
شتتده استتت .در منظومه ،قصتتص الخاقانی (که اشتتعار منظومهي قندهارنامه را آورده
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است) ،ذیل تاریخ عالم آراي عباسی ،از شیخ صفی تا شاه صفی ،تاریخ تحوالت سیاسی
اجتماعی اقت صادي و فرهنگی ایران در دوران صفویه م سئولیت قلعه به کلبعلی خان
الر سپرده شده است .در تاریخ کامل ایران م سئولیت به محمدقلیخان داده می شود .در
خال صه ال سیر زعیمی قلعهي ایروان به شخ صی به نام ح سینبیک داده می شود .تاریخ
نظامی ایران ،تاریخ کامل ایران فاقد نام کوتوال براي قلعهي ایروان بعد از جنگ است.
 .8 .3 .2مرگ شاهصفی
مرگ شاهصفی یکی از موضوعاتی است که در منظومه بسیار به آن اشاره شده است.
شاهصفی قصد حرکت به سمت هندوستان را دارد .از اصفهان حرکت میکند و به کاشان
میرود .در کاشان به عیش و طرب میپردازد و به علت مصرف شراب زیاد ،مزاجش از
اعتدال خارج میگردد و از دنیا میرود( .رک .تونی ،بیتا )73 :محل دفن جسد شاهصفی
قم در جوار مرقد حضرت معصومه(ع) ذکر شده است( .همان)80 :
از شیخصفی تا شاهصفی (حسینیاسترآبادي ،)260 :1366 ،قصص الخاقانی (ولی قلی،

 ،)260 :1368خالصه السیر (خواجگیاصفهانی ،)302-297 :1368 ،ذیل تاریخ عالم آراي
عباسی (ترکمان )256-255 :1317 ،علت سفر شاهصفی به کاشان را رفتن به هند و محل
دفن او را در قم بیان کردهاند.
تاریخ کامل ایران(ملکم ،)390 :1379 ،تاریخ کامل ایران (رازي ،)426 :1347 ،تاریخ
ایران (آژند ،)101 :1387 ،تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی اقتصادي و فرهنگی ایران در
دوران صفویه (نوایی و غفاري فرد )234-233 :1392 ،و تاریخ صفویه (تاجبخش:1372 ،
 ،)347-329تنها به زمان مرگ شاهصفی اشاره کردهاند و از آوردن علت مرگ و علت
سفر شاه به کاشان چشمپوشی کردهاند.
اسناد و مکاتبات سیاسی ایران (به نقل از سفرنامهي شاردن) ،علل جنگ بین ایران
و هند را خیلی مفصل توضیح داده است و علت رفتن شاهصفی به کاشان را زیارت مشهد
بیان میکند .این کتاب میگساري و مریضی شاه را مربوط به یکسال پیش از مرگ او
میداند .محل دفن شاه در این متن نیز قم است( .نوایی و غفاري فرد)12 :1360 ،
در متنهاي تاریخی یادشده ،مرگ شاهصفی در یک زمان و مکان مشخص است و
اختالفی در آنها موجود نیست .علت مرگ شاهصفی یعنی همان تغییر مزاج در منظومه،
قصص الخاقانی ،از شیخصفی تا شاهصفی ،خالصه السیر ،ذیل تاریخ عالم آراي عباسی
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یکسان بیان شده است؛ اما دیگرمتون تنها به زمان مرگ او اکتفا کردهاند .همهي اطالعات
بهجز اسناد و مکاتبات سیاسی ایران ،روایت قندهارنامه تونی را تأیید میکنند.
 .9 .3 .2عزم شاهعباس ثانی برای تسخير هندوستان و آغاز سفر او
شاهعباس به قصد تسخیر قندهار از اصفهان حرکت میکند و به سمنان میرود .سردار
روم نامهاي مبتنی بر اظهار بندگی به شاهعباس دوم مینویسد ،زیرا میترسد که شاهعباس
دوم از رفتن به هند منصرف شود و به روم حمله کند( .رک .تونی ،بیتا )91-90 :شاه
عباس دوم به بسطام میرود و لشکرکشی میکند .مقصد بعدي او مشهد است و به تعمیر
صحن امام رضا(ع) مشغول میشود و به اهالی این شهر زر بسیار میدهد( .همان ،بیتا:
 )93-91او به سمت قندهار میرود .در بست سپاه را سان میبیند .قلعه بست و نارین را
به راحتی فتح میکند .محرابخان ،یکی از سرداران سپاه ایرانی ،عدهي زیادي از هندیان
را میکشد و براي دستبوسی به چادر شاه میرود .دو ماه جنگ طول میکشد .شاهعباس
اماننامهاي به هندیان مینویسد و آنها تسلیم میشوند .ابزار جنگ نیز ،سالح گرم است.
در قصص الخاقانی دلیل عزم شاهعباس دوم براي سفر نیامده است .او از سمت
کاشان به قزوین میرود و نامهي شاه روم را در قزوین دریافت میکند (ولی قلی:1374 ،
 )271-270سپس به مرو شاهجان ،مشهد میرود و به تعمیر مشهد مشغول میشود (همان:
 )280-275این کتاب به جاي شرح جنگ میان ایران و هند در زمان شاه عباس دوم،
ابیات را از منظومهي قندهارنامه میآورد.
تاریخ کامل ایران (ملکم ،)394: 1379 ،تاریخ کامل ایران (رازي ،)427 :1347 ،تاریخ
ایران (آژند )113-112 :1387 ،ریشهي جنگ ایران و هند را به دلیل پناه دادن شاهصفی
به امام قلیخان میدانند .این کتابها دربارهي نامهي سلطان روم به شاهعباس دوم سکوت
کردهاند و جزئیات حرکت شاهعباس دوم و چگونگی لشکرکشی او را نیاوردهاند.
قندهارنامه صائب تبریزي بسیار کوتاه و ناقص است .این قسمت با ستایش شاهعباس
دوم شروع میشود ،سپس جنگ بدون مقدمه شرح میشود .جنگ ایران و قندهار در این
منظومه با سالحهاي سرد همچون تیر و کمان و شمشیر است و حرفی از توپ و تفنگ
نیست و فاقد هرگونه اطالعات تاریخی است:
ز پیکتتتان دل ختتتاک شتتتد آبتتتدار
کمتتتان طتتتاق دروازهي متتترگ بتتتود

فلتتک ترکشتتی شتتد پتتر از تیتتر متتار
کتته ستتهمش دل از پتتردالن متتیربتتود
(صائب تبریزي)3548 :1383 ،
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قندهارنامهي وحید قزوینی به انگیزهي شاهعباس براي تسخیر هندوستان هیچ اشارهاي
نمیکند .این حماسه با ستایش شاهعباس آغاز میشود و سپس به شرح سفر شاه عباس
میپردازد .شاه عباس دوم از اصفهان به دولتآباد ،مرغخیز ،سر دهن ،گرتاب ،خوار،
خراسان ،رشمه ،دهنمک ،عبدلآباد ،رأسالجد ،سرخه ،بیستون ،سمنان ،قوشه ،دامغان،
خسروآباد ،مالده ،شاهرود ،بسطام ،کالبوش ،نیشابور ،اسفراین ،قدمگاه و هندوستان
میرود .او در هرات و فراه مشغول جمعآوري سپاه میشود .محرابخان سرداري که
بست را تسخیر میکند ،در این منظومه نیز همچون اثر تونی آمده است ،اما شخصیت
دیگر این منظومه غالمعلی خان ،در قندهارنامهي تونی نیست( .رک .وحید قزوینی ،بی
تا)41-1 :
قسمت جنگ ایران و قندهار در این منظومه بسیار خالصه است و طبق گفتهي
قزوینی ،شاه عباس دوم براي لشکرکشی به قندهار از مردم مشهد کمک میگیرد ،حال
آنکه در منظومهي تونی شاه عباس دوم به مردم مشهد زر بسیار میدهد .این اثر از
شهرهایی ناممیبرد که نه در منظومهي قندهارنامه و نه در هیچ یک از تاریخهاي یاد شده
اثري از آنها نیست .ابزار جنگ سالح سرد و گرم و مدت زمان جنگ ایران و قندهار در
این منظومه چهل روز است( .همان)37 :
تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی اقتصادي و فرهنگی ایران در دوران صفویه علت
تصرف قندهار توسط شاه عباس را جریحهدار شدن غرور ایرانیان میداند .این کتاب از
نامهي شاهعباس دوم در بسطام به شاه هند سخن میگوید که در منظومهي تونی نیست،
اما در قصص الخاقانی (ولی قلی )254 :1371 ،تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی اقتصادي
و فرهنگی ایران در دوران صفویه (نوایی و غفاري فرد )244-243 :1392 ،وجود دارد.
دادههاي تاریخ نظامی ایران ،همگی تکرار مطالب عباسنامهي قزوینی است و جابهجا
به این متن ارجاع میدهد .این دو کتاب از حیث منطقهي لشکرکشی (بسطام) شاهعباس
دوم با منظومه مطابقت دارند؛ اما نامههایی چون نامهي شاهعباس دوم به شاه جهان و
کوتوال قلعه قندهار و نامهي شاهجهان به شاهعباس دوم که در این کتاب آمدهاند (رک.
وحیدقزوینی 99-93 :1329 ،و بیانی ،)462-460 :1379 ،در منظومهي تونی نیستند.
شاهعباس ثانی از مشهد ،عراق ،ایروان ،هرات ،فراه و سیستان تجهیزات جنگ خریداري
میکند ،سپس از شهرها و قصبات خراسان وسایل حمل و نقل و مهمات براي ارتش
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فراهم میکند و توپ و عراده از نیشابور و مشهد میآورند( .همان 104-103 :و همان:
)464-463
شاهعباس دوم مشغول آرایش جنگی میشود و سپاهی را به فرماندهی مرتضیقلی
خان سپهساالر و بیگلربیگی به عنوان پیشقراول روانهي فراه میکند .بعد از این عده،
قلندرسلطان روانه میشود .شاهعباس هرات را مرکز ستاد خود قرار میدهد .او پس از
مدتی بیماري دستور میدهد تا عدهاي از سرداران براي گرفتن قندهار روانه شوند.
شاهعباس پس از فتح این منطقه به محاصرهي بست فرمان میدهد و خود آماده رفتن به
قندهار میشود .او در تاریخ دوازهم ذيالحجه در باغ عباسی نزدیک قندهار اردو میزند
(رک .وحیدقزوینی 115-106 :1329 ،و بیانی)464-465 :1379 ،
قلعهي قندهار به دستور شاه محصور میشود .سپاهیان هندي و افغانی مشغول دفاع از
قلعه میشوند .ایرانیان دیوار قلعه را خراب میکنند .حاکم قلعه ،پردل افغانی قلعه را ترک
میکند .شاه نامهاي مبنی بر فتح قلعه بست و فرار پردلخان افغانی و نصیحت به محصوران
در قلعه میفرستد .این نامه نیز در منظومه بدان اشاره شده است( .رک .وحید قزوینی،
 )467-466 :1329پس از رسیدن نامهي شاهعباس ،محصوران سه روز مهلت میخواهند
و نمایندگان خود را نزد شاه میفرستند و تسلیم میشوند( .بیانی)468-467 :1379 ،
اسناد و مکاتبات سیاسی ایران حاوي نامههاي سیاسی ایران در زمان شاهان صفوي
است که در خالل آنها نامههاي شاهصفی و شاهعباس دوم نیز ذکر شده است .نامهها با
نامههاي عباسنامه مطابقت دارد .نویسندهي اسناد و مکاتبات سیاسی ایران از اثر
فریدونبک و فریدونبک از عباسنامه براي ذکر نامههاي زمان شاهعباس دوم استفاده کرده
است( .رک .نوایی و غفاري فرد )144 :1360،در این کتاب ،دو نوشتهي شاهعباس ثانی
با عنوان «سواد فتحنامهي قلعهي مبارک قندهار» و «سواد فتحنامه که بعد از استیصال
داراشکوه نوشته» وجود دارد که این متنها به طور اجمال فتح قندهار را توضیح میدهند.
(همان )156-151 :اسناد و نامههاي تاریخی دورهي صفویه ،نامههایی که در اسناد و
مکاتبات سیاسی ایران آمده است را به تمامی ذکر کرده است و بدین دلیل از آوردن شاهد
از این متنها خودداري شده است( .ثابتیان)346-320 :1343 ،
تاریخ صفویه بهصورت اجمالی به فتح قندهار اشاره کرده است( .رک .تاجبخش:1372 ،
 )352اسناد و نامههایی که در این کتاب استفاده شده نیز از اسناد و نامههاي تاریخی دورهي
صفویه اثر ثابتیان گرفته شده است و داراي مطلب جدیدي در زمان شاهعباس دوم نیست.
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ایران در عهد شاه عباس دوم ،نیز به جنگ قندهار و ایران در زمان شاهعباس دوم اشاره
کرده ،اما منابع او تمامی از کتابهاي باال و نوشتههاي اروپاییان و حاوي مطلب جدید
است( .لوفت )115-114 :1380،تاریخ روابط ایران و هند از قصد شاه براي پسگرفتن
قندهار و اماننامهي شاهعباس دوم براي هندیان سخن میگوید .در این کتاب همچون
منظومه ،لشکرکشی از بسطام شروع میشود .ایلچی سلطان عثمانی در هرات براي اظهار
صلح و دوستی خدمت شاه عباس ثانی میرسد (رک .اسالم)166 :1373 ،
در منظومهي قندهارنامه ،قصص الخاقانی و فتحنامهي قندهار قزوینی ،دلیل حملهي
شاهعباس ثانی به هندوستان ،تسخیر این سرزمین ذکر شده است؛ اما در بقیهي متنهاي
تاریخی همچون تاریخ ایران ،تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی اقتصادي فرهنگی دوره
صفویه ،تاریخ کامل ایران ،تاریخ نظامی ایران دلیل حمله ریشهیابی شده است .این متنها
انگیزهي شاه عباس براي حمله به هندوستان را مربوط به زمان شاهصفی میدانند .منابع
مغولی معاصر این دوره نیز اقدامات شاهصفی را علت تیرگی روابط ایران و هند میدانند
(رک .کنبو)469 :1923 ،
در همهي آثار یادشده جنگ میان ایران و هند در زمان شاهعباس ثانی مشترک است،
اما تحلیل و شرح اتفاقات از ویژگیهاي تاریخ معاصر است و در تاریخهاي زمان صفویه
تحلیل وجود ندارد و نویسنده تنها به شرح جزئیات میپردازد .ابزار جنگ در قندهارنامهي
صائب تبریزي سالح سرد است .علت این امر رنگ و بوي حماسی به اثربخشیدن است.
سالحهاي گرم جاي نبردهاي تنبهتن و شمشیرزنی و نشاندادن قدرت بازوي پهلوانان
را میگیرد و شاعر ناگزیر به وصف شلیک توپ و تفنگها میپردازد.
در این حماسهها پهلوان میدان همان اسلحههاي گرم و پادشاه است که دستور حمله
یا عقبنشینی و  ...را میدهد و بقیهي فرماندهان و سربازان تحت لواي شاه معرفی
میشوند .در این جنگها نیروي جسمانی مبارزان مهم نیست و تنها ،نشانهگیري آنها مهم
است.جزئیات منظومهي تونی با دیگر کتابهاي تاریخی یکسان است و تنها تعدادي از
نامههاي شاهعباس دوم که پیش و پس از جنگ به شاهجهان نوشته است ،در آن نیست.
توالی بخشها در قسمت قندهار گویاي آن است که فصلی از آن حذف نشده است،
بنابراین تونی نامهها را خود در این قسمت نیاورده است .چرایی نیاوردن این نامهها بدین
دلیل است که این نامه فقط داراي فرمان جنگ است و اطالعات جدید دیگري ندارد؛
همچون نامهي سلطان روم که مخاطب را از قصد اولیهي رومیان براي تصرف ایران آگاه
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میکند و حاوي فرمان مرگ است.
 .10 .3 .2آشفته شدن حکومت هندوستان و شوریدن پسران شاه عباس ثانی بر ضد
او و مرگ شاه عباس ثانی
منظومهي قندهارنامه در چند بیت خالصه به حوادث پس از فتح قندهار اشاره میکند:
«بتته بتتار آمتتد از نستتل ختترم دو شتتاه
دو شتتته زیتتتب اورنتتتگ و داراشتتتکوه
ز داراي در هتتر دو صتتف را شکستتت
چتتو جتترم شتته ای تن ره بتته پای تان نبتترد
به صحت شتد و ختویش را زنتده دیتد
ز هتتتر ربتتتع هندوستتتتان یتتتک پستتتر
ز بازیچتتتهي چتتترخ نطتتتع و ستتتپنج
بشتتتورید بتتتر وي ز نستتتلش جهتتتان
چتتو شتتد بتتا پتتدر روبتتهرو در نبتترد
چتتو افس تونش دام و حی تل دانتته گشتتت
زهتتتتم دام بگسستتتتتش از محکمتتتتی

شتتتب هنتتتد را غتتتره و ستتتلخ متتتاه
دو بتتار آن و یتکبتتار ایتن شتتد ستتتوه
شکوه وي اورنتگ ایتن گشتت پستت
ز انتتتدوه بیمتتتار شتتتد زنتتتده متتترد
به حسترت گتل متردن ختویش چیتد
مربتتع نشتتین شتتد بتته جتتاي پتتدر
بته یتک خانتهي ملتک شتد شتاه پتنج
بتته شتتهمتتات در باختتت هندوستتتان
یک تی چتتار دی تد از پستتر آنچتته کتترد
بتته بنتتد ختتود افتتتاد و افستتانه گشتتت
بهتتتتارش ختتتتزان ز بتتتتس خرمتتتتی
(تونی ،بیتا)176-175 :

پایان حماسه با خالصهاي از سرنوشت قندهار به اتمام میرسد .شاهجهان داراي
فرزندانی میشود که بر ضد هم شورش میکنند و حکومت هندوستان دچار پراکندگی
میشود .چون کتاب بدون آوردن موخره تمام پایان میشود ،نشاندهندهي این است که
انتهاي کتاب نیز ناقص است و کاتب تنها ابیاتی را که در مدح شاهعباس دوم و نواب
دیوان بیگی یافته به عنوان خاتمه به انتهاي آن افزوده است.
تاریخ ایران جنگ میان جانشینان شاهجهان را بهطور کامل شرح داده است« :بیماري
شاهجهان در ذوالقعده  /1067سپتامبر  1657موجب جنگ جانشینی در بین فرزندان او
شد و شاهزاده داراشکوه درصدد برآمد تا حمایت شاه را براي استفاده از نیروي نظامی
ایران به دست آورد .محتمالً در این موقع بوده که در اصفهان صحبت دخالت پیش آمده،
چرا که براي این منظور نیروي نسبتا اندکی در نظر گرفته شده است .ولی داراشکوه
نتوانست به نتایج مهمی دست یابد و به دست برادرش اورنگزیب افتاد و در سال
 1659/1069به قتل رسید( ».آژند )113 :1387 ،در تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی
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اقتصادي و فرهنگی ایران در دوران صفویه نیز اختالف بر سر جانشینی شاهجهان به طور
مفصل ذکر شده است( .نوایی و غفاري فرد)245-244 :1392 ،
تاریخ کامل ایران به جنگ میان فرزندان شاهجهان بدون شرح جزئیات میپردازد
(رک .ملکم .)395 :1379 ،تاریخ روابط ایران و هند حملهي مغوالن را سبب آشوب در
منطقهي قندهار میداند( .رک .اسالم )180 :1373 ،سرگذشت قندهار و جنگ بر سر
جانشینی شاهجهان در متنهاي تاریخی دورهي صفویه همچون منظومهي تونی خیلی
خالصه آورده شده است .تاریخ روابط ایران و هند سبب آشوب قندهار را حملهي مغول
میداند؛ بنابراین اطالعات منظومهي قندهارنامهي تونی با سایر تاریخها همخوانی دارد.
 .3نتيجهگيری
قندهارنامهي تونی حماسهاي تاریخی مربوط به زمان شاهصفی و شاه عباس دوم است که
استفاده از ابیات این کتاب در تاریخ قصصالخاقانی ،اهمیت تاریخی این اثر را در عصر
صفوي نشان میدهد .قندهارنامهي تونی از حیث همزمانی شاعر آن با شاهصفی و
شاهعباس دوم داراي اطالعاتی متقن است و جزئیات آن با کتابهاي تاریخی آن عهد
تطابق دارد و از این حیث بسیار ارزشمند و قابل بررسی است.
در این جستار نگارندگان پس از واکاوي قندهارنامه ،تذکرهها و منابع مرتبط به نتایج
زیر دست یافتند .1 :بنا بر تذکرهي نصرآبادي که معتبرترین تذکرهاي است که اشاراتی
مهم دربارهي قندهارنامهي تونی دارد ،روشن شد با توجه به اینکه در بعضی کلمات و
ابیات با نسخهي حاضر اختالف دارد که نصرآبادي نسخهاي متفاوت با نسخهي حاضر
در اختیار داشته است .2 .شباهت نام پدر عبدالقادر با نام میرزاقاسم شاعر و سرشناس
بودن هر دو شاعر ،اشتراک ابیات ،حماسهسرایی و سرودن ساقینامه سبب شده است که
نویسندهي قصصالخاقانی شاعر این دو منظومه را یکسان پندارد و پسوند جنابدي را به
میرزاعبدالقادر نسبت دهد .3 .بنابر گفتهي نصرآبادي بهعلت بدزبانی دشمنان میرزا
عبدالقادر و پسرش مورد غضب سلطان واقع میشوند و چشم پسر میرزاعبدالقادر یعنی
میرزاقاسم بدین علت کنده میشود .بررسی این دادهها نشان میدهد منفورشدن نویسندهي
کتاب سبب گمنامی او و کتابش در اعصار پسین شده است .همین امر سبب شده است
تا از قندهارنامه و نام عبدالقادر تونی در تذکرهها و تاریخها نام چندانی باقی نماند؛ زیرا
در دوران گذشته نشر کتاب از طریق کتابت انجام میگرفته است و سرایندگانی که مورد
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غضب واقع میشدند ،آثارشان دچار فراموشی میشده است .4 .مقایسهي قندهارنامهي
عبدالقادر تونی با تواریخ عهد صفوي و برخی از قندهارنامهي این دوره ،گویاي این است
که این اثر اگرچه در برخی جزئیات با دیگر آثار تاریخی آن عهد همخوان نیست ،از نظر
کلیاتِ ماجرا با دیگر آثار مرتبط همسوست و ازاینرو یکی از منابع موثق مطالعهي عهد
صفوي در دوران شاهصفی و شاهعباس دوم به شمار میرود.
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