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 دکتور لعل زاد

 ٢٠٢٠می  ١٨لندن، 
 

 افغان ھای مغول !
==================== 

 )کشور (موضوعی برای پژوھش گران مسایل تاریخی
 

 ارپیشگفت
قبایل  آثار تاریخی زیر، صده ای (نیروی یک صد نفری) ازیک تعداد بھ اساس مطالعھ 

مغول بودند، در زمان سلطنت ارغون خان بنا بھ درخواست  قبایل مربوطجرما و اوغان کھ 

برای محافظت  ١٣اواخر سده سلطان جالل الدین سیورغتمش پادشاه قراختایی کرمان در 

والیت کرمان آمده، در آنجا ساکن شده، بھ تدریج نیرومند گردیده و دارای نیروی ھزاره 

 . ھزار نفری) می شوند (یک
 

آخرین پادشاه این سلسلھ با ایشان  )بن سلطان جالل الدین سیورغتمش(ی شاه جھان قراختای

وصلت کرده و والدت السالطین خان قتلغ مخدوم شاه کھ بھ ازدواج امیر مبارزالدین  

 ١٣۴١)  می آید، محصول ھمین وصلت است. وقتی کرمان در سال ١٣۵٩ - ١٣١٨(

باال گرفتھ و شاه شجاع نیز با  یلقباتسخیر می شود، مقام این  مبارزالدینتوسط  امیر 

 دختری از آنان ازدواج می کند (با خواھر امیرسیورغتمش اوغانی). 
 

مغول ساکن کرمان (یعنی جرماییان و  قبایلاین با فت آغاز دچار مخالھمان امیرمبارز از 

اوغانیان) شده و در تمام مدت سلطنت او و جانشینانش {شاه شجاع بن امیرمبارزالدین 

) و شاه ١٣٨٧ – ١٣٨۴)، سلطان زین العابدین بن شاه شجاع (١٣٨۴ – ١٣۵٩محمد (

 دیگر شامل قبایلباقی است ( قبایل)} عصیان این ١٣٩٣ – ١٣٨٨ر (منصور بن شاه مظف

کوچ و بلوچ در بلوچستان و مکران و مغوالن نوروزی و ھزاره شادی بودند کھ در نواحی 

در اواخر سده توسط امیرتیمور سقوط آل مظفر  اینکھ باند) تا مختلف کرمان سکونت داشت

 بھ پایان می رسد!نیز  آنھاداستان  ،١۴
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 بررسی منابع
 

 غان و جرما در جوار کرمانھزاره او از سکونت )١٣١٠( عبدالحمید آیتی تاریخ وصاف

 معین الدین یزدی مواھب الھیو  )١٣٣٣( علی شبانکاره ای مجمع االنسابمی گوید. 
از موجودیت ھزاره اوغانی و جرمایی در صرود و جروم کرمان می گوید...  )١٣۶۶(

جمعی  ر از مغوالن اوغانی و جرمایی وکھ موالنا شمس الدین دارای ... دوھزار سوا

 از اوباش بود. یکثیر
 

با تفصیل از سابقھ این مغوالن (اوغان و جرما  )١۴٢٠( محمود کتبی تاریخ آل مظفر

 – ١٢٨٢می گوید: سلطان جالل الدین سیورغتمش ( غیره) در اطراف و نواحی کرمانو

) جد مادری شاه شجاع از سالطین چنگیزخانی می خواھد کھ نیروی برای محافظت ١٢٩٢

د. صده ای اوغان و جرما نامزد می شوند. وقتی بھ آنجا می روند، بھ مرور ترسکرمان بف

ایام صاحب اموال و اوالد زیاد شده، سلطان با أنھا وصلت کرده... مقام آنھا باال شده و شاه 

شجاع نیز با آنھا وصلت می کند. آنھا ھمیشھ در تمرد و عصیان با آل مظفر بوده اند تا 

 ط امیرتیمور قطع می شود...اینکھ فتنھ آنھا توس
 

نیز این داستان را  )١۴٣١(جغرافیای حافظ ابرو و  )١۴٢۶( حافظ ابرو زبدت التواریخ

احوال امرای  پس از )١۴٧١( عبدالرزاق سمرقندی مطلع سعدین. وضیح می دھدتمفصال 

اوغانی و جرمایی در کرمان و مغول بودن آنھا می گوید کھ در زمان سلطنت ارغون بھ 

محافظت نواحی کرمان آمدند و بت پرست بودند. چون شاه شجاع آن نواحی را مسخر 

... چون مغول بودند و ھر چند گاه اظھار عصیان می کردندکرد، با آنھا وصلت کرد. اما 

ی اسالم بھ تکفیر ایشان فتوا بیھ بت بود و آن را تعظیم می کردند، علماجالق داشتند کھ ش

این گزارش  ھم )١۵٢٣( خواندمیر حبیب السیرو خون و مال آنھا را حالل دانست...  داد

 .دکنیح می شرترا ھا 
 

 نتیجھ گیری
 

 رمانکدر  آنھا در دوره آل مظفر تمردو  این اوغان ھای مغول داستانقابل ذکر است کھ 
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، هماندچھ بدون پاسخ است. اما آن آثار فوقھر یک از شامل دھھا صفحھ در  ١۴سده  ایران

تاریخنامھ بھ اساس کھ {با افغان ھای کوھھای سلیمان  »مغولی اوغان ھا«رابطھ این 
و  }نددسرکوب ش ١٣توسط شاھان آل کرت در نیمھ سده  )١٣٢١( ھروی سیفی ھرات

نواحی و  یا بھ اطرافو  نددمانباقی در ھمان مناطق آنھا آیا افغان ھای امروزی است. 

 ؟ نداا امروزی افغان ھ قبایلاز برخی منشای  ه وای سلیمان آمدکوھھ
 

نسل جوان ما در دوستان مسایل تاریخی کشور و بھ ویژه این موضوع توسط امیدوارم 

مورد ی لوژاعلم و تکنو انفجار ھای جھانی  /آرشیفپرتو دسترسی بھ منابع و کتابخانھ

 .سازند روشنرا آن پژوھش قرار گرفتھ و 
 

 
 

 ١۴و  ١٣در ایران سده ھای  کرت و آل مظفرقلمرو آل 


