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  محمد ھارون خپل شعشعی

 ٢٠١٣ جوالی ١٨
  

 :د علي محمد مخلص د ژوند اجتماعي او فرھنگي حاالت

 دوھمه برخه

ي ھم و ادب، تاريخ، اسالمي علومو، ھونري او بايد ھٻر نه کو چي په ھندوستان کي تر مغولي پاچھانو مخک

له غوري پاچھانو څخه را نيولې بيا تر لودي او سوري پاچھانو پوري . فرھنگي ارزښتو ته په ډٻره درنه سترگه کٻدل

د بٻالبٻلو ھيوادو او  ٣۴.ټول شاھي دربارونه د ادب ، پوھي او اسالمي ثقافت د ودي او پرمختگ لوی مرکزونه وه

وھي، تفکر، ھونر او ذوق خاوندانو و خپلو علمي، فکري، ادبي او ھونري متاعو ته د ارزښتناکو بيو د تر سيمو د پ

معدن شفای « د مثال توگه د خواص خان زوی، ميابھوه، خپل  ٣۵.السه کولو دپاره و ھندي دربارو ته مخه نيوله

په تشويق او ترغيب ) ع ١۵١٧ -  ١۴٨٩( دي سلطان سکندر لو-د ادبپالونکي پښتون پاچا » سکندري يا طب سکندري 

محمد بن شٻخ ھم . تخلص کاوه» گلرخي « له سنسکريت ژبي څخه و ژباړئ، چي په خپله ھم شاعر ؤ؛ او په شعر کې

په نامه پاړسي فرھنگ وليکئ، چي و سلطان سکندر لودي تې د اھدا » تحفة سعادت « د سکندر لودي په تشويق د 

 د سلطان سکندر لودي د علمي څَؤب او ادبپالني له برکته ؤ، چي ٣۶.ھم بولي» ندري فرھنگ سک« کولو له جھته 

« او د ) د ملتان شٻخ عبدهللا تولنبي او شٻخ عزيزهللا ( ايرانی عالِم، رکن الدين شٻرازي، د ھغه وخت لوی متفکرين 

يې ) ھور، شٻخ جمال الدين دھلوي په شٻخ جمال الدين کانبو مش( ليکوال » مثنوی مھر و ماه « او » سيرالعارفين 

شٻخ عبدالقدوس گنگوھـ  ھم د دې دورې لوی عرفاني او روحاني شخصيت ؤ، چي په ھندوستان کې . دربار ته ورغلل

په مقابل کي د سلطان ابراھيم لودي ) ع ١۵٣٠ - ١۴٨٣(  ظھيرالدين محمد بابر- د گورگاني دولت د تاداو ايښوونکي

  ٣٧.مالتړ وکئ

 نسته چي د مغولي پاچھانو په زمانو کي له تورکيې، عربو، مرکزي اسيا، ايران، پخواني افغانستان او          شک

نورو سيمو څخه د علمي، فکري، ادبي او ھونري استعدادو تښته تر پخوا ھم تٻزه او زياته سوه؛ ځکه د ھندوستان د 

 فکري - خوا ھيوادو د واکمنو رژيمو له سياسيمغولي امپراتورانو او دکن مٻشتو پاچھانو دربارونه د سيمي د شاو

د . ځوروني، اجتماعي، فرھنگي او اقتصادي ناخوالو څخه د ژغورني يوازني خوندي او سوکاله مرکزونه گڼل کٻدل

ً ازاده او سوکاله فضا کي نه  مختلفو سيمو او ھيوادو د پوھي او کمال خاوندانو د ھندوستان د واکمنو دربارو په نسبتا

لمي، عرفاني، ادبي او فرھنگي اثار تخليقول، بلکي د ھغو د مادي او مانوي مالتړ تر سيوري الندي يې د يوازي ع

البته،   ھندوستان و تاج و تخت ته د اورنگزٻب عالمگير تر رسٻدو وروسته نه . شٻرازۍ او سوکالۍ ژوند تٻراوه

خنډونو او ځنډونو سره مخامخ سول، بلکي د  فرھنگي کوښښونه له لويو -يوازي په مغولي دربار کي پخواني علمي

چل ول . ھندي ټولني پر سياسي، اجتماعي، کلتوري او مدني ژوند ھم د زيندۍ کولو او زورزياتي تور پلو و غوړٻدئ
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ھندی . او توطيه، د عقايدو پلټنه او له مخالفينو سره ظالمانه چلن د اورنگزٻب د دربار په رسمي سياست واو ښتل

 - پر فکري جوړښت د ھغو اجتماعي» اورنگزٻب « چودھري، په يوه څٻړنه کي د. ن. ړونکی، ډاکټر جليکوال او څٻ

فرھنگي بدلونو اغٻزه له پامه نه غورځيي، چي د ھغه مھال په ھندي ټولنه کي د شٻخ احمد سرھندي المجدد الف ثاني 

له اصولو سره د مسلمانانو د دود و دستور او د ھغه د افراطي پيروانو له خوا را منځ ته سول؛ او ھدف يې د شريعت 

د شٻخ احمد سرھندي زوی، خواجه محمد معصوم، د شاه جھان په وخت کي له شازاده : دی زياتيي. برابرول ؤ

اورنگزٻب سره نيژدې تعلقات لرل؛ اورنگزٻب او درباريانو يې ډٻر درناوی کاوه؛ د اسالمي شريعت په اړه يې نظريې 

 خواجه محمد معصوم او د ھغه زوی، محمد سيف الدين، د تر پاچا کٻدو وروسته ھم له .او مشورې ځني غوښتې

دغو ارتباطاتو د يوه سخت اسالمي نظام په خپرولو کي د اورنگزٻب پر شخصي . اورنگزٻب سره ټينگ اړٻکی و ساته

  ٣٨.عقايدو او دولتي سياستو ژور اثر ښندلئ ؤ

 فرھنگي دستگاه کي د متعصبو مذھبيونو او محتسبينو د پراخ د مکار او خونرٻز اورنگزٻب په سياسي او 

لوی . نفوذ له کبله د ھندي ټولني په فکري او عرفاني حلقو کي پخوانۍ ازادۍ له يوې مخي تر خاورو الندي سوې

دې مسألې ته په په يوه څٻړنه کي ) ع ١٩٨۴/  ش١٣۶٣ - ع ١٩١٠/ ش١٢٨٩(  ارواښاد عالمه حبيبي- استاد

يکلي دي، چي د مغولي دربار واکمنانو قاضي عبدالقوي سرمد او د پاړسي ژبي شاعر، ميرزا مظھرجان اشارې سره ل

جانان، د ھغو د شخصي عقايدو او سپينو خبرو په خاطر په دار و ځړول؛ او په دې توگه يې په دولسمه پٻړۍ کي د 

ليکوال او څٻړونکی، ډاکټر ذبيح هللا صفا، ايرانی  ٣٩.حسين منصور حالج د بٻرحمانه وژلو ھنگامه له سره تکرار کړه

دی . کي دې ورته بيان لري، چي يادونه يې دلته بې گټي نه ده» تاريخ ادبيات در ايران « ھم په خپل مشھور اثر 

او نورو متعصبانو له خوا د پاړسي ژبي پر صوفي شاعر، ناصر علي ) شٻخ احمد سرھندي ( کاږي چي د ديني عالِم 

له نٻکه مرغه ميرمحمد زمان . کي مخامخ تٻري وسو) ِسرھند ( ، د ھغه په ټاټوبي)ھـ ق کي مړ ١١٠٨په ( ِسرھندي 

راسخ سرھندي يې مالتړ وکئ؛ د خپلو وفادارو وسله والو په کومک يې د جنگ له ميدانه وايستئ؛ او په تراټ يې تر 

  ...  ۴٠شاه جھان آباده و رسوئ

ن په توگه، غوښتل ھندوستان غوندي گڼ توکمه او گڼ مذھبه اورنگزٻب د يوه سرسخت او متعصب مسلما  

ټولنه د نٻزې او برچې په زور له دارالحرب څخه و داراالسالم ته واړيي؛ او په پای کي پر ټولو اوسٻدونکو د يوه 

ويم  په دې خاطر يې د نوروز لمانځنه بنده او د ھغه زردشتي تق. سخت او جدي اسالمي نظام اصول او احکام نافذ کي

مخه و نيوله، چي پالر و نيکه يې کاراوه؛ د بنگو له کرھڼي څخه يې ھم خلگ منعه کړل؛ په لويو ښارو کې د 

، زنا او داسي نورو اسالمي ضد کارو مخنيوی )قمار ( محتسبينو بٻالبٻلي ډلي و ټاکلې، چي د شرابو چښلو، خومار

ويلو، بدعتي نظريو، د لمانځه او روژې قضا کولو يا ) کفر ( دې مذھبي ډلو دغه راز واک الره، چي د کوپر۴١.وکي

اورنگزٻب د دې احکامو د تطبيق په لړ . نورو ديني وجايبو د سرغړوني په خاطر و خلگو ته ډول ډول جزاوي ورکي

کي د طريقت سالکان او شيعه مسلمانان ھم بې ازاره پرې نښوول؛ سندرغاړي، سازيان او نڅٻدونکي يې گرده له 

الل، په . ايس. ليکوال، پروفيسر ک» د مغولو حريم «  . شړل، خو شراب څښل يې تر پايه بند نکړای سولدرباره و

. په مغولي دربار کي له مشر وزير څخه تر کوچني منصبدار پوري ټولو نجباوو شراب چښل« : دې اړه داسي ليکي

 مشر وزير، جعفر خان، له شراب چښلو ھغه غوښتل چي لږ تر لږه خپل. اورنگزٻب خپله ھم په دې حقيقت ښه خبر ؤ

     ۴٢.څخه منعه کي، خو دا ارمان يې ھيڅکله تر سره نسو

 د اورنگزٻب سختو اسالمي قوانينو ھندوان، سيکان او د نورو دينو پيروان ھم له راز راز مشکالتو سره   

غولو مخه ونيوله؛ خو پخواني ع کال يې په بنارس کي د ھندوانو د نوو معبدو د ودانولو او ر١۶۵٩په . مخامخ کړل

په . ع کال يې حتا د پخوانو معبدو د سمولو او ترميم چاري ھم بندي کړې١۶۶۴په . معبدونه يې وران نه کړل
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دا ال څه چي په مطيع او وفادار . ع کال يې د غيرمسلمانانو د زده کړي او غونډو مرکزونه ھم اوجاړ کړل١۶۶٩

ونه په کنډوالو واړول؛ په درسته مغولي امپراتورۍ کې پر بې شماره معبدو معبد ) ۶۶( جيپور کې ھم شپږ شپٻته 

معبدونه ھم وران کړل، چي په » سومنات « او د پاټن » کيشوديو « ، د ماتھورا »ويشواناتا « سربٻره، د بنارس 

ع کال وروسته يې ١۶٧٩تر . په دې گردو ورانکارييو يې ھم غاړه و نه ايسته. نښان الرهھندوانو کې ډٻر لوی نوم او 

ځينو . د اورنگزٻب ظالمانه ماليو د غيرمسلمانانو مالوي ور ماتي کړې. ټول ھندوان و جزيې ور کولو ته ھم اړ کړل

عجبه خو ال دا چي، اورنگزٻب د يوه  .هيې د ھمدې مال ماتوونکي بار د ايسته کولو دپاره په پای کي د اسالم دين و مان

فرمان په نافذولو سره بې راجپوتو، نور ټول ھندوان په جوپانو کي له کښٻنستو او پر ښو اسانو باندي له سپرٻدو څخه 

  ۴٣ .ھم منعه کړل

اره د اورنگزٻب پاچھي که د مځکنۍ پراختيا او لويوالي له پلوه د مغولي امپراتورۍ تر ټولو پرتمينه او شاند  

د ھغه سخت چلن او تبعيضي . دوره وه، خو د سياسي انحطاط او زوال ورځي يې ھم له ھمدې وخته شرو سوې

. کي سخت اعتراضونه او غبرگونونه را وپارول) ھندوانو او سيکانو ( سياست د مغولي امپراتورۍ په ډٻرو اتباعو

  ۴۴.اچاوهسيکانو خو د دې تبعيضي سياستو په مقابل کي و وسلو ته ھم الس و

د اورنگزٻب سياسي، اجتماعي، فکري او فرھنگي اختناق د ھندوستان په پاړسي ادبياتو کي د يوه بٻلي الري  

سياسي . په نامه ياديږي» ھندي سبک « يا سبک له را پيدا کٻدو سره مرسته وکړه، چي د دې ژبي په تاريخ کي د 

 واکمن سانسور او تفتيش ته په پام سره خپلي سياسي، عرفاني مخالفانو، عرفاني شاعرانو او متفکرو ليکوالو د ټولني

د جسمي او فکري تماميت ساتني په مخسد دې افراطي . او فلسفي نظريې د ابھام او موشگافييو په پردو کي و نغښتلې

ږوالی سبک په پای کي د پاړسي ادبياتو و پخوانۍ سادگۍ او روانۍ ته لوی زيان ورساوه؛ د شعر او ھونر پخوانی خو

ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم آبادي پتنوي، ناصرعلي سرھندي، نورالدين . تر مبھمو بيانونو او غامضو ماناوو جار سو

ظھوري او ځيني نور له ھغو وتلو او منلو شاعرانو څخه دي، چي ھندي سبک يې په ھند کي و خپل کمال او معراج ته 

  . ورساوه

د . ونر، ادب او عرفان پر ځای و فقھي او مذھبي چارو ته پام واړاوهد اورنگزٻب دربار د شعر، موسيقۍ، ھ  

سره له دې ھم په دې دوره کي . پاچھۍ تر لومړييو يوويشتو کلونو پوري يې حتا پر تاريخ ليکني ھم بنديز لگولئ ؤ

  : مھم کتابونه و ليکل سول، چي د ځينو نومونه يې دا دي

» عالمگيرنامه «  د لومړييو لسو کالو رسمي تاريخ و ليکئ، چي  ميرزا محمد کاظم د اورنگزٻب د پاچھۍ -  

مآثر « د اورنگزٻب د پاچھۍ د ټولي دورې بل رسمي او دولتي تاريخ د محمد ساقي مستعد خان له خوا د . يې بولي

  .په نامه د اورنگزٻب د زوی، بھادرشاه اول، په زمانه کي وليکل سو» عالمگيري 

  .په نامه خپل تاريخ وکښئ» ظفرنامۀ عالمگيري يا واقعات عالمگيري « خان راضي د  عاقل   -               

د ھغه منظوم اثر نوم دئ، چي حقيري نومي مغولي عسکر ليکلې او د داراشکوه تر » اورنگزٻب نامه  «  -  

  .اعدام پوري يې د اورنگزٻب د اقتدار غوښتني ټول جنگونه پکښي راوړي دي

په نامه تاريخي اثر و ليکئ، چي د اورنگزٻب د پاچھۍ په » منتخب اللباب « ن د  محمدھاشم خافي خا -  

  .گډون يې د تيموري کورنۍ حاالت بيان کړي دي

په نامه تاريخي اثر تاليف کئ، چي په » نسخۀ دلکشا «  د اورنگزٻب د دربار ھندو مورخ، بھيمسن، د  -  

  . رو کوښښو عيني داستان دئدکن کي د مغولي پاچھانو د يرغلگرو جنگو او اشغالگ

په نامه اثر وکښئ، چي د اورنگزٻب د » فتوحات عالمگيري «  د دربار بل ھندو مالزم، ايشور داس، د  -  

  .پاچھۍ پر مھال د راجستان حاالت څٻړي
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  .کتاب تأليف کئ» فتحيه ابريه «  شھاب الدين احمد د ِبھار او آسام په باب  -  

واقعۀ « او د گولکونډې د کالبندۍ په باره کي د »تاريخ شاه شجاع «  په اړه مير محمد معصوم د بنگال -  

  ).ع کال ١۶٨٧(کتاب تصنيف کئ» نعمت علي خان علي 

د سجان رای پټيالوي له خوا وليکل سو، چي له سبتگين څخه د اورنگزٻب تر وخته » خالصة التواريخ  «  -   

       ۴۵.حاالت بيانيي

  .کتاب انشأ کئ» احکام عالمگيري « ين د اورنگزٻب د ژوند، شخصيت او احکامو په باره کي  حميدالد -             

  .وليکل سو» مرآت ارمادي «  د علي محمد خان له خوا د گجرات د حاالتو په باب، په درو ټوکو کي   -              

  .د سليم هللا خوا تأليف سو» تواريخ بنگاله  «  -  

  . د عنايت هللا خان له خوا وليکل سول» احکام عالمگيري « ،  »آداب عالمگيري«    -  

« او » ھفت انجمن « ،»بھارسکون « ،»ظاھر انشاء « ،»کليمة اورنگزٻب « ،»کليمة طيبه  « -                

  .لد کتابو په بڼه غونډ سوي تاريخي خطونه وه، چي په دې دوره کي تدوين او تأليف سو» واقعات حميدالدين خان 

   ۴۶.ھم د اورنگزٻب په پاچھي کي وليکل سو» فتاوای عالمگيري «  د اسالمي فقھي مشھور اثر  -            

 نواب صمصام الدوله شھنواز خان اورنگ آبادي او د ھغه د زوی عبدالحي خان د مغولي دربارو د -             

تأليف کئ، چي وروسته د آزاد بلگرامي له خوا » مرا مآثراال« بٻالبٻلو تاريخي اثارو پر اساس خپل ارزښتناک اثر 

کلونو کي د مغولي امپراتورانو د بٻالبٻلو واکمنانو د ژوند ) ع ١٧٨٠ - ١۵۵۶( دا مھم تاريخي اثر په . بشپړ سو

نو د په دې اثر کي د پير روښان د لمسي، هللا داد رشيد خان، په گډون د ځينو پښتنو واکمنا. اړخونه او کارنامې بيانيي

  .ژوند او کارنامو په باب ھم ارزښتناک مالومات راغلي دي

  ـــــــــــــــــــــــــ
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                       36 Dr Ishaque, Persian, The Delhi Sultanate: The History and Culture of the 

Indian People 538.  

           37 Dr Ishaque, Persian, The Delhi Sultanate: The History and Culture of the 

Indian People 539.      
                    38 Dr Chaudhuri, Aurangzib, The Mughul Empire: The History and Culture of 

the Indian People 233.                                                                    

      ٣٩ حبيبی، « خصايص و ارزشھای شعر فارسی غالب دھلوی، » آفريده ھای مھجور عالمه حبيبی با مقدمۀ محمد 

                       .   ٢٠۵)  ١٣۶٧اکاديمی علوم افغانستان، : کابل( ھارون خپل شعشعی 

.                                            ١٣۴١دکتر صفا  ۴٠                 
                                41 Dr Chaudhuri, Aurangzib, The Mughul Empire: The History and 

Culture of the Indian People 234.  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

                  42 Prof K. S. Lal, The Mughal Harem, 1st ed (New Delhi: Aditya 

Prakashan, 1988)168, 174.         

                      43 Dr Chaudhuri, Aurangzib, The Mughul Empire: The History and 

Culture of the Indian People 235. 

                   44 Dr Chaudhuri, Aurangzib, The Mughul Empire: The History and 

Culture of the Indian People 237.  
  . مومند ی دکامل  ۴۵            

               46 Sri Srivastva, Source, The Mughul Empire: The History and Culture of 

the Indian People 10 - 11.                                                                                              

                                                              

 پاته په دريمه يا وروستۍ برخه کي

 

 


