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 22/۰۶/2۰1۸                  دوکتور محمد اکبر یوسفی

 جنبش مردمی روشانی و نمایش آن در ادبیات افغانی

 1۷ –  1۶قرن 

 مترجم م. اکبر یوسفی – "مارتیروس اسالنوف "ده: نویسن

 :ۀ قبلیترجمنشر مجدد 

 )قسمت اول( 

 انبابر، نخست کابلست تحت رهبری فاتحین یانه،از آسیای م در تاریخ افغانستان یک عصر مهم محسوب می گردد: «1۶قرن »

امپراتوری مغل اعظم را  1۶هسپار شمال هندوستان شد، جائیکه بر آن در قرن اً رکرد، بعد را اشغال مناطق افغانستان و

ولیه، ، ساختار جامعۀ ا1۴الی  1۳گذاری نمود. این اشغالگری ها، تضاد های طبقاتی را در جامعۀ افغانی، که از قرن تهداب

ت اقوام مختلف، با شد از پروسۀ فیودالی غاز یافته،  در عدۀ ،در نتیجه مرحلۀ فروپاشی را سپری نموده بود، تشدید بخشید.

 (1.)ه است.متفاوت براه افتاد

ه است، ک دنیوی  مهر خورده ی وودال رو حانئبا مبارزه علیه مغل اعظم و متنفذین فی ،1۷ و قرن 1۶در قرن  ،تاریخ افغانها

توجه شرق شناسان غربی در آنجهت بوده است، که   1۹ازآغاز قرن تشکیل می داده است.  روشانیفرقۀ  نیروی  رهبری آنرا

اشته داسالمی قرار «( اورتودوکس)» که علیه متعصبین  بوده است، صریح مذهبی ای فرقه یی یا یک جنبش ،جنبش روشانی

ۀ دقیق .  مطالع، شناخته شده استبمثابۀ جنبش سیاسی افغانها –مغل اعظم  –بر ضد اشغالگران که ، یا جنبشی بوده است ستا

ساخته است، که یک تجدید نظر برین طرز دید معتقد ادبیات و منابع نشراتی افغانی، و یادگار های تاریخی، مؤلف را بدان 

 .ته شوددر پیش گرف غازآبمثابۀ  ، باید  ،  که با این سهم  دست داشتهشناخته می شودالزمی 

 :اریخ روشانیت

( روشانی، بایزید درویش – و یا مدال نشان) ۀفرقار زگ دبطور مختصر می شود تاریخ این فرقه را چنین شرح نمود. بنیا

پنجاب( متولد )در جلندر م۱۵۲۵در سال و یا  م۱۵۱۵در سال  بوده است، که بر اساس اظهارات منابع مختلف، یا انصاری

 احولم، که بطور پراگنده در وزیرستان )یاد شده است بره کی() یاورمور به ط یک قوم کوچک مسمیوربگردیده است. بایزید م

یک باز ماندۀ شیخ سراج الدین ، . پدر وی، شیخ عبدهللا انصاریمی برده اند ( و جنوب کابل، در درۀ لوگر به سر«کانیگورم »

 .تشناخته شده اس ،پایه ، بدینترتیب از یک منشأ بلندانصاری

زنده ، ش. بعد از ازدواج دومی پدرفرار نموده اند« کانیگورم» ، انش والدین بایزید از هندوستان، به وطن ۱۶در آغاز قرن 

 ، که در قرن«(ها مکتب مذهب« )» دبستان المذاهب» در کتاب . گزارش یافته استگی این پسر درخانۀ والدین، خیلی دشوار 
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 5از 2

یز بلکه از کشت بیگانه ها ن، نه تنها  از کشت خود ،که بایزید، حاضر در آوان طفولیتد، تحریر یافته است، تذکار می یاب 1۷

 .مواظبت و پاسداری می نموده است

خواست پدرش دریافته است، توضیح  خالف در مرحلۀ جوانی عالقه به تصوف نشان داده، پیری )معلم عقیده( را برای خود،

 .«.تی نمی توان شیخ گردیدبر اساس نسب و منشأ حیا» داده است که 

به هند بر می گردد، تا در آنجا بفروش اسپ ادامه دهد، که از سمرقند دریافت می داشته است. در وقتی بالغ می شود، بایزید 

که دشمنان فرقه از وی بدین  آنطوری ،«ال مذهب اصالح نا پذیر»اسماعیلیۀ معروف و پنجاب با مال سلیمان آشنا می شود، یک 

ا ز مغل اعظم، سلطنت حاکم در اختیار آن قوم بوده  قبل که از قوم لودی،  د می نموده اند. در اینجا بایزید با یک دخترصفت یا

 .، ازدواج می کنداست

« انیگورمک»  ، بایزید به وطنشعمر ،که پس از تولد پسرش ، وقتیه استخ داد، رقاطع در زنده گی بایزید درین زمان یک تغییر

اختالفات نظر در مورد مذهب، باعث بروز می کند.  ، بالخره تمام مناسبات خود را با پدر و عمویش قطع ندمی ک برگشت

یر از مسد. وشمی  ، بایزید مجبور به فرارمی دارد جراحت بر شاز جانب پدر درین اختالف .ه استگردید او تشنجات با اقارب

-وریاااین قوم  دراتحاد با ) ه استک سلطان احمد، از قوم مهمند پناه یافتکابل  وارد ساحات جالل آباد گردیده، در آنجا نزد مل

 ، که مربوط به عین اتحادمی گیردو در بین قوم خلیل جا می کند. ا. بعدأً به منطقۀ پشاور اقامت اختیار ه استخیل( قرار داشت

فغانها و هندی ها، وری اش در بین ائتی به موعظه و پخششهادت آخوند درویزه  بایزید، بر اساس قومی بوده است. درینجا

فرا هم ا ر "یوگا"وری ئتی در هند پس از آنکهبرجسته است. یک پیر  بایزید ، کهه استخبر پخش گردیدبزودی پرداخته است. 

تجدید  مترجم(  -) تیسزتز، طوریکه بر آن دورزمی در بارۀ انتقال روح مبادرت  ، بایزید به موعظه های خویشه استگرفت

. او همچنان از موقف عالن کرد که تجسم کامل خداوندی در روی زمین پیر های مقدس اندااو  .را عالوه نمودخداوندی   جسمت

پدر )پیر( »  -« پیر روشان »پیروان او به او ( شده است.پائین نشان داده  ، درباره ینل دریفصتیک )«  کاال اشتراک»

 منشأ گرفته است.  ،برای این فرقهنسبت روشانی  ،همچنان نسب، لقب و ،  یاد می نموده اند. از آن«روشنی

بنای ند، که بر مه اهم به دکترین او پیوست ئیقوم محمد زا بعدأً  .نده ااکثریت اعضای قوم خلیل، بزودی پیروان بایزید گردید

این واقعه ت اختیار نموده است. )اقام«  درکال»در آن منطقۀ مسکونی، در  .می کنددعوت آن قوم، به منطقۀ هشنغر نقل مکان 

 .(کندیاد می  ،را م۱۵۶۰صورت پذیرفته است.  ولی منبع دیگر سال  ۱۵۴۲میک منبع در سال بر اساس 

روحانیون اسالمی   بمرجع عالی. او همچنان نمایندۀ خود را ه استبایزید در همه ساحات دیگر، هیئت ها اعزام داشت ،«کالدر»از 

د. نه ا. آنها بی درنگ به مخالفت وی پرداخته استفرستاد آخوند درویزه و شاگرد او مترجم(  -رمزی ؟)ت سید علی ترمیزی -

 می کند. اقدام به مداخله  ،، که مغل اعظم در موردیردگمی در نتیجه آتش اختالفات ایدولوژیک در 

، تا بایزید را ه است، دستوری صادر نمودحکمران کابل) یک نوۀ بابر (، در آنزمان میرزا محمد حکیم ، پادشاه همایونپسر 

 همذهبیون مدرس( تنظیم نموده بود، بایزید برنده شناخته شدنازعه و مناقشه که خود با علما )در محفل م کنند. نزد او احضار

 ید.رگمی  ه رها ج، و در نتیاست

به  ،منطقه آنی گان زیاد باشند، جائیکه  دمی گرد در منطقۀ ننگرهار بر (اللپور؟: مترجم  -« )پورالچ»از کابل بایزید به 

بعد از  .ندا هاو پیوست فرقۀ نیز به بسر می برده اند،« تیرا» که در ساحۀ  پیروان او پیوسته بودند. افریدی و اورکزی، اقوام ای

پشاور مرکز اختیار  ، واقع در شمال«توتا»، به مناطق نزدیک کوه ها، در منطقۀ ایدنممی آنکه اقوام متعددی را بدور خود جمع 

، «چوره»در منطقۀ مسکونی  می رود «تیرا». بعد به می دهدنموده، بایزید با مغل اعظم و علمای جانبدار او اعالن جنگ 

  -. مسکونین منطقۀ کوهستانی اسلحه نداشته انددریگمی محاربه بین قوای بایزید و یک بخشی از قطعات اردوی مغل اعظم  در 

 گرفته اند، بدینوسیله دشمن را شکست داده اند.آن بحیث نیزه کار میبود، که از مجهز ساخته« نی سخت»با   نفر را ۳۰۰بایزید 
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الب ، غدر جنگ رویاروئیبایزید  بر دشمن آنها، یعنی بر وده اند، کهبزمامداران امپراتوری مغل، به پیروزی اقدام خود مطمئن ن

 ند. اما این توطئه افشا شد. پسه بوددست برد  مترجم (-« تیرا» ممکن « ) تیراخ»ده گان با معامله و مذاکره با باشن اءً بنشوند. 

، بر هاز یک مدت، بایزید چند هزار جنگی سوار کار را سازمان داده، و بار دیگر به محاربه علیه امپراتوری مغل آغاز نمود

بایزید توانست فرار  نی به شکست مواجه گردید.روشا ،«رگه تور»منطقۀ نزدیک  در دردر برخو برد. می ننگرهار یورش 

   .یابدوفات می  ۱۵۸۵م، در سال ، بعلت مریضی ایکه در زمان فرار عاید حالش گردیده بودکند

 ، مبارزۀ مسلحانۀ این جنبش علیه حاکمیت مغل خاتمه نمی یابد. تحت«(پیر روشان)»با مرگ بایزید انصاری 

 یک ،م۱۵۸۶در سال ادامه یافته است. چنانچه طوریکه در گزارش آمده است،  مبارزه  ریرهبری پسران و نواسۀ بایزید انصا

، شهر پشاور را به محاصره گرفته، توانسته (سوارکار ۵۰۰۰افراد جنگی پیاده و  ۲۵۰۰۰متشکل از مکمل روشانی ) اردوی

 بودند، رابطه بین کابل و هند را قطع نمایند.

یسد، قیام کنندگان  قوم مهمند، اعمال فوق العادۀ صاحب منصبان( می نو)  مترجم( - ؟مسیر االمرأ)» «مأثر االمرا»نویسندۀ کتاب 

آن، بین  پس از رسانیدند. (2)بقتل راودال مقتدر سید حمید بخاری ئفی، زده  دست به بلوا و به تحریک آنها« وداالنئتحت فشار فی»

ختالفات ا جانب دیگر، در ،قوم یوسفزی  سرکردۀحمزه خان  و پیروان بایزید در یکطرف و شیخ عمر ،بزرگ بایزید روشان پسر

 .ته استگرف در  همین سرکردۀ قوم یوسفزی های مسلحانه بین اعضای جنبش روشانی ونتیجه برخورد بروز نموده، درشدید 

 داالکزی هاان یوسفزی غالب گردیده است. ، ولی در مقابلۀ سومی حمزه خاند ق بودهمؤفجنبش روشانی  یدر دو محاربۀ اول

عین وقت سومین ند. دره ارا کشت خیرالدینو برادرش  عمر م۱۵۹۱در سال قامت داشته اند(،  اکه در نزدیکی پشاور یقوم)یک 

 .ه استشد دهبه دربار اکبر پادشاه برو  چهارمین پسرش جالل الدین به اسارت افتادهنیز کشته شده است.  نورالدینپسر بایزید، 

را عفوه نموده بود، ولی او فرار نموده و به گروپ پیروان پدرش می پیوندد و  جالل الدین چهارده ساله با  وجود آنکه پادشاه،

  نیز کشته می شود.جالل الدین  1۶۰۰بمثابۀ دشمن آشتی ناپذیر اکبر مبدل می گردد. حین یک حمله بر غزنی در سال 

 م۱۶۱۱.  چنانچه در سال می نمودروز افزون  رشد  قرار داشت، دادهبری پسر عمر بنام احتحت ر حال جنبش روشانی که

روشانی ها بر کابل هجوم برده، با وجودآنکه جنگ حتی در سرک ها و کوچه و بازار کشانیده شده بود،  ولی در هدف اشغال 

 کابل، ناکام گردیده بودند. 

 ردویا، جنگ خونین بوقوع پیوسته است، که درنتیجه مترجم( -سنگپج؟ » «سنگپاج» ، در منطقۀ کوهستانیم1۶1۹در سال  

نیز  رأس اسپ  ۵۰۰۰در جمله غنیمت، از. به شکست عظیمی روبرو گردیده، غنیمت های بزرگ بدست افغانها می افتدمغل 

 تذکر رفته است. 

مرتکب خیانت به جنبش  روشانی گردیده، ،  در همین مرحله دولتزی –اورکزی ، مربوط خیلملک تور، رهبر قوم عبدالعزاز 

د، تا  احداد از شهر رانده انتقال داده، یاری رسانی)تیراه؟(  «تیراخ»لشکر خود را به  یوسته است.، به مغل پدادهتغییر جبهه 

ر دمی کند.  . قوای مغل بدانجا فرستاده می شود. پنج تا شش ماه در آنجا نیز جنگ دوامپناه می برد کټاحداد به منطقۀ خ شود.

دختر احداد که نمی خواست، به عساکر مغل تسلیم شود، از  .افغانها عقب نشینی می کنند .احداد کشته می شود م۱۶۲۶سال 

احداد در جنبش  برای االئی زیبا، دختر جالل الدین، که او،  . خانمه استبرج یک قلعه، به سقوط مرگ آور دست برد یبلند

 ر نمود.افر )تیراه؟( «تیراخ»عبدالقدیر به  با پسرش ی بوده است،کمک بزرگ روشانی

 :دنه بوددر قیام علیه مغل اقوام ذیل سهم گرفت ، افغانها به رهبری عبدالقدیر، پشاور را به محاصره گرفتند.م۱۶۲۸در سال 

 »است که افغانها،کرونولوژیک تاریخ آمده   گزارش یک  . درک همټخیوسفزی، لودی و ممکن  ،جگیانیخلیل، مهمند، داودزی، 

 جگیانی یوسفزی و که در بین اقوام بروز نمود، از هر طرف ریختند. در نتیجه مناقشات و اختالفاتی« مانند مرچه و ملخ 

که چند روز بعد، در نتیجۀ ضربه  ، جائیجلب نمودمغل با انواع تعهدات االئی و عبدالقدیرخان را به پشاور . شکست خورده اند

طقۀ افریدی  اردو فرستاده شد. با استفاده از طرق ترجیحی ن. برای سرکوبی جنبش روشانی، به مندل رسیده ایا حملۀ زهری بقت
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)سرهند( برای جاگیر ها در پانی پت و  یوسف افریدی و اذارمیر اورکزی را به جبهۀ خود بکشاند ،مغل یدن رشوه،پیش کش

 آنها سپرده شود.

 م،1۶۳۶جالل الدین بنام کریمداد، بدوش می گیرد. تحت سلطۀ  شاه جهان، در سال ، پسر ارهبری جنبش روشانی ربعد از آن 

 قوم بنگش سرکوب گردید، کریمداد هم در پشاور کشته می شود. با وجود آنهم الی 

 ندوجود داشته ا (۳)یک چند هزار ازپیروان جنبش روشانی هم در ساحات شمالغرب هند، هنوز 1۹قرن اخیر 

 :جنبش روشانی خصلت

علیه روحانیون متعصب مذهبی بوده است. یا ملحدین  بعضی از محققین برین عقیده بوده اند که جنبش روشانی، مبارزه  کفار 

 مجموع علیه اشغالگران، علیه پادشاه یا امپراتور مغل بوده است. ، مبارزۀ مردم افغانستان درکه این جنبش  اند، دیگران معتقد بوده

دت شها ،ماهیت سرسختانه و توده یی جنبشات، . یکی از خصوصیحاصل گردد مورد این سوال روشنی ، تا در مکوشی میحال 

می دهد که اساس جنبش روشانی به هیچصورت تنها مناقشات روی موضوعات علم ماوراء الطبیعه در بارۀ ماهیت جهان  و 

نست که در مورد جنبش روشانی همان حالت صدق تجدید تجسم و یا شناخت خدائی  را در بر نداشته است.  محقق معتقد بر ای

 می کند که فریدریش انگلس در رابطه با جنگ دهقانان در المان  گفته است: 

در جنگ های نام نهاد مذهبی در قرن شانزده نیز مقدم بر همه،  با منافع مادی طبقاتی  خیلی مثبت ، مرتبط بوده،  این  »

همان  اندازه مانند تصادمات درونی بعدی  در انگلستان و فرانسه   مطابقت داشته  .  بهندجنگ ها مبارزات طبقاتی بوده ا

آزمون و محک مذهبی  حمل می نموده اند،   اگر منافع، نیازمندی ها و خواسته این مبارزات طبقاتی در آنوقت، است. اگر 

ی بسادگاین امر ر اصل موضوع وارد نمی آورد، های طبقات جداگانه  خود را تحت الیۀ مذهبی  پوشیده بودند، این تغییری را د

 «..از مناسبات زمانی توضیح حاصل می گردد.

 ه حمله بر کلیسا، همه انقالبیون، دکترینودالیزم، قبل از همه بمثابئواضح است، که بدینوسیله بصورت عموم ، حمالت ضد فی

ی کوبیده می شد. برای اینکه تمسک برمناسبات موجود عمدتاً باید از جانب روحانیون با مهر بی دینسیاسی،  ،های اجتماعی

   برایشان مهر می خورد. (۴)اجتماعی صورت گرفته می توانست، باید تکت مقدس

جنبش  وابستگان گروپ دومی، مجبور به اعتراف بوده اند، که خان ها ) سرکردگان اقوام و بخش های تحت نفوذ آنها(،   از

آن، اندیشه هایی هم در مورد وضعیتی است، که اقوام مختلف افغانی، همه مساویانه، در برابر سبب  روشانی کنار می رفته اند.

ر جنبش ، دوری خود را بین آنها تبلیغ نموده بودئحالیکه بایزید در واقعیت تیبعنوان مثال، در  وزیرجنبش عمل نمی نموده اند: 

، و غیره اقوام نام نهاد  شاخۀ کرالنی(  مقاومت و پایداری بزرگتر سهم نگرفته است. بعضی اقوام ) نظیر افریدی، خلیلی، بنگشی

 نشان داده اند.   بعضی اقوام دیگر از خود نوسانات نشان داده اند ) بطور نمونه یوسفزی(.

. در تحت این (۵) مخالفین بایزید را مالمت می دانسته اند که موصوف اشتراک زن و شوهر را در دارائی وعظ می نماید

داستان   –«( تاریخ کوچک مزین « )» مرصعتاریخ » در توان ضوع چه چیز مشخص نهفته بوده است؟  حل معمی را میمو

، 1۷پدیدار گردیده است، نویسندۀ آن افضل خان، رهبر قوم و نواسۀ شاعر معروف قرن  1۸، که در قرن دید تاریخی قوم ختک

پدر کالن جانب مادری اش، ملک تور، ملک اورکزی، در آغاز  خوشحال خان ختک بوده است. افضل خان گزارش می دهد،

ش پشت گشتانده، به جانب قیصرمغل موقف اتخاذ نموده است. نبلیکن پس از آن به این ج، در جنبش روشانی سهم گرفته است

م، ا بسر برسانمن حاضرم هر امر تر» گویا ملک تور برایش گفته است: در یک مناقشه با احداد، ادعا صورت گرفته است که 

 (۶)« .مگر برایت حق نمی دهم، که بر خانه و زمین ام تصرف داشته باشی

وقتی در حال حاضر درنظر گرفته شود، این کلمات تفهیم می نماید، که در برخی از اقوام پشتون، تا امروز مقررات به اصطالح 

گان محل ) طوریکه در بعضی موارد، نتنها زمین بلکه رسم تقسیم مجدد وقفه یی زمین در بین باشند –ویش  محفوظ مانده است 

 خانه نیز تعویض می گردیده است.(
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، ساحات جنوب کابل را اشغال نموده اند، زمین را بین اقوام مختلف و خانواده ها یا خویشاوندان 1۵زمانیکه اقوام افغانی در قرن 

ر منطقۀ بلکه در سراس –ها در چوکات یک واحد جداگانۀ اقتصادی نسبی تقسیم نموده اند.  تقسیمات نوبتی مجدد این زمین ها، نتن

ناس ش نمسکونی، در وقفه ها، بین تمام مناطق، بشمول خویشاوندان و در بین تمام اقوام، تعویض صورت می گرفته است. ایرا

رهنمایش یک  ، در مناطق سرحدی شمال غرب هند سفر نموده است، م1۹2۹، که در سال «م. مارگن شتیرنه» نارویجی 

مترجم(   –سال، با خویشاوندان خود، بیک ده )قریه  1۰از منطقۀ دیر، برایش گزارش می دهد،  که هر «( پتان)»پشتون 

 دیگرنقل مکان می نماید و هر پنج سال، زمین را با دیگران عوض می کند.
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