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2 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

 

  
 

 

                                                                                                                                                   ۰۴/۰۶/۲۰۱۷                                                                                  عالمه عبدالحی حبیبی 

 هند كورگانیان عصر در كابل توابع

 ابسز شهرتى ،تاس هند كورگانیان سلطنت سسؤم كه بابر زمان در است، كشور این باستانى شهر كه كابل

 هندوستان در امپراطور این دودمان كه واپسین زمان در. تاخت دهلى لودیان بر جا همین از بابر و داشت

 رد كابل موقعیت اینكه براى .داستانهاست باره درین را آنزمان رخانړم و بود، مشهور كابل نیز كردند سلطنت

 .برچیدم عصرها آن تاریخى متون از را ذیل سطور گردد، روشن انزم آن ۀملكی تشكیالت

 برابر مبلغ این و (۱) است شهرخى كل بیست آن عایدات جمع كه دارد، تومان( ۲۰) كابل ۀصوب :نویسد مى بابى

 تومانهایى كابل صوبه محمداكبر، الدین جالل پادشاهى دوران در .(۲) دام لك هشت و بیست و كرور یك با است

 :است چنین ابوالفضل تصریح به كه شتدا

 .(٣)كهترى گور بنام است بزرگى دیر آنجا در كه :پرشاور و بگرام تومان .۱

( براك زمان در) ازان بعد و بود، پور آدینه بیشتر آن نشین داروغه كه :لغمانات( ننگنهار :ظ) نهار نیك تومان. ۲

 .(٤)است آباد جالل

 .(٥)آید كنر سراى چغان به و پیوندد، مى بهم النگار و الیشنگ رود ان در كه :منداور تومان. ٣

 .(٦)میشد پیدا زیاد دران مشكى موش و پران به رو و بود كافران از پر زمان آن در كه :نجراو تومان. ٤

 .(۷)بود آن مشهور قراى از سجاوند كه :لوگر چرخ تومان.  ٥

 .(٨)كافر هزاره، افغان، مسكن :بدراو تومان. ٦

 .(٩)سردسیر و گرمسیر مابین :السا تومان. ۷

 .(۱۰)غیره و كټخ افریدى، خلیل، مهمند، اقوام مسكن پیاده، پانصد و سوار هزار هفت اراى :بنگش تومان. ٨

 .(۱۱)است طبقه چهار و سه آن عمارات و دارد استوار ۀقلع كه :گردیز تومان. ٩

 .زابلستان و غزنین تومان. ۱۰

 .(۱۲)همتا بى بهار و فراوان گل داراى :كوه دامن تومان. ۱۱

 .است اندران روان ریگ خواجه مقام كه الله، قسم سه و سى داراى :غوربند تومان. ۱۲

 و سمچ هزار دوازده و است ویران بامیان و آباد، باستان آثار از ضحاك ۀقلع كه :بامیان و ضحاك تومان. ۱٣

 .(۱٣)دارد كالن هاى بت

 تقسیمات در ولى بود، شهر باین وابسته زمان آن در كه شمارد، تومان( ۱٣)داراى را كابل ضل،ابوالف طور اینه ب
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 كشمیر، سركار از بود عبارت كه د،میگرد بخش نیز( سركارها) بر كابل شاه، اكبر سلطنت ۀصوب( ۱٥) كلى

 نقد تومان( ٨۱۱٤) و محل( ۲٤) قندهار سركار جمله ازین كه (۱٤)زابلستان قندهار، باجور، سوات، بنیر، پكلى،

  من( ٤۲۰) و ،غله خروار( ٣۷٥۲٩۷۷) و بلوچى اسپ( ٤٥) و ند،فگوس( ٤٥۷۷٥) و نقد دینار( ۲٩٦۰۰) و (۱٥)

 و داشت، بستگى مالیات پیاده نفر( ۲۷۲٦۰) و سوار،( ۱٣٨۷٥) و روغن، من( ۲۰) و آرد، خروار دو و برنج،

 .میداد غله روارخ( ٣٥۱۲۰) و نقد، تومان( ٥۲۷) قندهار شهر خود

( ۲٨۱٨۷) و گرى كشت هاى زمین ۀمالی دام( ۱٣۷۱۷٨) و نقدى دام( ٨۰٥۰۷٤٦٥) و محل( ۲۲) كابل سركار اما

 .(۱٦) داشت عایدات نقد دام( ۱۲۷٥٨٤۱۰) كابل شهر خود آنجمله از كه میداد، پیاده( ۲۱۲۷۰۰) و سوار

 ۀصوب بحیث دو هر وى مملكت ۀصوب( ۲۲)ۀ جمل در و گردید جدا كابل از قندهار ۀصوب جهان شاه عصر در

 .(۱٨)و (۱۷) بود دام كرور( ٦) قندهار عایدات و بود، دام كرور( ۱٦) كابل عایدات كه آمد، شناخته مستقل

 :ماخذ

 .هند طبع بابر تزك. ۱

ه ب كه است پائى ٥/٤٤ هند ۀموجود بحساب دام هر كه جتیل( ۲٥) از بود عبارت دام یك آنوقت بحساب. ۲

 (.اكبرى آئین حواشى) است هند ۀموجود آنه - ۲=  دام( ٥) اینصورت

 .گوئیم پشاور اكنون. ٣

 .كنر مجارى بدون است مشرقى والیت اكنون. ٤

 .است معروف نام بهمین لغمان در تاكنون. ٥

 .گوئیم نجراب اكنون. ٦

 .بود علماء و دانشمندان پرورشگاه كه است تاریخى جاى همان سگاوند یا سجاویند. ۷

 .نشد معلوم. ٨

 .كابل مشرق یا باشد مقر ماوراى باید. ٩

 .ختك و تیراه و پشاور جنوب اراضى. ۱۰

 .است جنوبى والیت مركز و معروف هم اكنون. ۱۱

 .باشد كابل شمالى كوهدامن همین. ۱۲

 .۱٩۲ ص ۲ ج اكبرى آئین. ۱٣

 .۱٦٩ ص ۲ ج اكبرى آئین. ۱٤

 دام( ٨۰۰) مساوى تومان هر و بود، یكتومان از عبارت دینار( ۱٨) و داشت رواج قندهار در تومان حساب. ۱٥

 .الذكر سابق

 .۱٩٣ - ۱٨۷ ص ،۱ ج اكبرى، آئین. ۱٦

 .٦۷٣ ،۱ ج اللباب منتخب و - ۷۷۱ ص ،۲ ج نامه پادشاه. ۱۷

 .٩ - ٦ ص ،۷ ۀشمار ش،۱٣۲٥ سال كابل، ۀمجل. ۱٨

 پایان


