
 

 

  سراج التواريخ

  قسمت دوم

  بلخ

بقرار بيان صاحب جام جم كه ازين بلده تا آخر بلدان همه از كتاب او نقل مي شود شهر بلخ كه بكترية قديم و 

است كه بعضي قصبات و قري و  1سابقاً جزو مملكت خراسان بوده و جمعيت آن از افغان و اوزبك و تبخت

شهر در قديم از شهر هاي مشرق زمين بوده حاال خراب است و آن برخي در چادر و خرگاه سكني دارند و اين 

) 23(شصت و هفت درجه و ) 67(چهل دقيقه و در طول مشرقي ) 40(سي و شش درجه و ) 36(در عرض شمالي 

  .بيست و سه دقيقه واقعست

  ميمنه

جانب شرقي بلخ  كه بعضي آنرا جزؤ مملكت غرشستان و برخي از جوزجان دانسته اند و جوزجان واليتيست كه

سي و پنج دقيقه و در طول ) 35(سي و شش درجه و ) 36(واقع و پاتخت آن شبرغان است كه در عرض شمالي 

بيست و يك دقيقه اتفاق افتاده و آنرا اشبورقان نيز گويند و قصبه ديگر ) 21(شصت و شش درجه و ) 66(مشرقي 

شصت ) 66(پنجاه دقيقه و در طول مشرقي ) 50(سي وشش درجه و ) 36(آن اندخود است كه در عرض شمالي 

شصت و شش ميل مسافتست بهر حال بلدة ميمنه بقرار نوشتة از ) 66(و شش درجه واقع است و ازين قصبه تا بلخ 

شصت و پنج درجه و ) 65(سي دقيقه و درطول مشرقي ) 30(سي و شش درجه و ) 36(وسميث در عرض شمالي 

چهل و هفت دقيقه و در ) 47(سي و پنج درجه و ) 35(بالك در عرض شمالي هجده دقيقه و بقرار نقشة ) 18(

  .دقيقه واقعست) 32(شصت درجه و ) 60(طول مشرقي 

  طخارستان حال معروف به قطغن

كه بعضي آنرا قزغن و برخي قدغن نيز نوشته اند و اين واليت منقسم به دو قسمت عليا و سفلي است و علياي آن 

ي نهر جيحون واقع و از آنجا تا بلخ سي فرسنگ مسافتست و سفلي آن در شرق عليا و جانب شرقي بلخ و غرب

سي و سشش درجه و ) 36(ايضاً در غربي جيحون واقعست و پاتخت حكومتش طالقانست كه در عرض شمالي 

سي و هشت دقيقه واقعست و ديگر بلدة ) 38(شصت و نه درجه و ) 69(چهل و دو دقيقه و درطول مشرق ) 42(

شصت ) 69(چهل و يك دقيقه و درطول شرقي ) 41(سي وپنج درجه و ) 35(آن اندرابست كه درعرض شمالي 

سي دقيقه اتفاق افتاده است و ديگر قصبة آن سمنگان كه معربش سمنجان بوده و آن در عرض ) 30(و نه درجه و 

شش دقيقه واقعست ) 6(رجه و د) 70(پنجاه و دو دقيقه و در طول مشرقي ) 52(سي و شش درجه و ) 36(شمالي 
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و طخارستان سفلي وسيعتر از علياست و واليت طخارستان را اكنون در اطلس ها كندوز و بزبان اهل مملكت 

يحتمل كه به كهندژ يعني كهنه قلعه موسوم بوده منقلب به اسم حاليه شده است و آن در . قندوز مي نويسند

) 10(شصت و نه درجه و ) 69(پنج دقيقه و در طول مشرقي  چهل و) 45(سي و شش درجه و ) 36(عرض شمالي 

ديگر بلدة تخارستان خلم يعني تاشقرغانست كه و آن در مابين بلخ و قندوز در عرض شمالي . ده دقيقه واقع است

هشت دقيقه ) 8(شصت و هشت درجه و ) 68(سي و نه دقيقه و در طول مشرقي ) 39(سي و شش درجه و ) 36(

  .واقعست

  كه اسم پاتخت آن جوزجان بوده و حال به فيض آباد نامزد است بدخشان

هفتاد ) 71(بيست و هشت دقيقه و در طول مشرقي ) 28(سي و شش درجه و ) 36(و اين واليت در عرض شمالي 

  .بيست و دو دقيقه واقع است و سابق جزو واليات تاتار مطلق العنان بوده) 22(و يك درجه و 

  جالل آباد

هشت دقيقه و در ) 8(سي و چهار درجه و ) 34(ب شمال پشاور طرف شرقي كابل در عرض شمالي اين بلده جان

  .درجه تخميناً واقع است) 67(طول مشرقي 

  فراه

شصت و دو درجه واقع ) 62(پنجاه دقيقه و در طول مشرقي ) 50(سي و چهار درجه و ) 34(در عرض شمالي 

  .است

  

  سابقة افغانستان بوده استكشمير كه از واليات متصرفة پادشاهان 

اين واليت كوهستان و از واليات پاكيزة دنياست چنانچه بهشت هندوستانش مي خوانند و آن در عرض شمالي 

چهل و پنج دقيقه ) 45(هفتاد و چهار درجه و ) 74(سي دقيقه و در طول مشرقي ) 30(سي و چهار درجه و ) 34(

ده و از هندوستان حساب مي شده و بعد از آن اعليحضرت احمد واقعست و سابقاً در تصرف سالطين مغوليه بو

شاه دراني متصرف گرديده تا وفات سردار محمد عظيم خان مرحوم برادر اعليحضرت امير دوست محمد خان 

هزار و دو صد و سي و هشت بوقوع پوسته در تحت تصرف پادشاهان و رؤساي ) 1338(مبرور كه در سال 

ز وي بتصرف مهاراجه رنجيت سنگه در آمد و در اواخر سلطنت مهاراجه ولپيت سنگ پس ا. افغانستان مي بود

بن مهاراجه رنجيت سنگه مذكور بتصرف مهاراجه كالب سنگه قوم دوگره در آمده اكنون رياست آن زير 

نگراني دولت بهية انگليس تعلق بمهاراجه پرتاب سنگه نوادة مهاراجه كالب سنگه موصوف است و جمعيت اين 

  .واليت يك لك و هشتاد هزار نفس تخميناً است



 

 

  الهور

هفتاد و ) 74(سي و پنج دقيقه و در طول مشرقي ) 35(سي و يك درجه و ) 31(اين واليت در عرض شمالي 

) 8(سي و چهار درجه و ) 34(و همچنين  پشاور كه درعرض شمالي . ده دقيقه واقع است) 10(چهار درجه و 

با ملتان كه در عرض شمالي . سي دقيقه واقعست) 30(هفتاد و يك درجه و ) 71( هشت دقيقه و در طول مشرقي

دوازده دقيقه واقع است و ) 12(هفتاد و يك درجه و ) 71(ده دقيقه و در طول شرقي ) 10(سي درجه و ) 30(

) 68((پنجاه و شش درجه و در طول مشرقي ) 56(بيست وهفت درجه و ) 27(شكارپور كه در عرض شمالي 

پنجاه دقيقه اتفاق افتاده است با دير جات و سند و شالكوت و فوشنج همه در ) 50(ت و هشت درجه و شص

  .تصرف دولت بهية برطانيه ميباشد

  سيستان

كه حد شمالي آن هرات و قسمتي از خراسان و حد مغربش بيابان يزد و طرف جنوبش بلوچستان و جانب مشرقي 

  .ت و حد فاصلة حاليه رود هيرمند استآن افغانستان و هم جزء اين مملكت اس

  نقل از كتاب مرآة الوضيه

امريكائي اصح و اوضح از ديگران در كتاب ) كرنيل بوس فانديك(چون مملكت افغانستان و حدود سامبقة آنرا 

نوشته بود ال جرم در ذيل مذكورات مؤلفين ديگر افزوده نظر بصحت بيان او بتكرار حمل نموده ) مرآة الوضيه(

  .اپا از كتاب او نقل نمودسر

  ذكر بالد فارس شرقي حال موسوم به افغانستان

اين بالد و واليات محدود است از جانب شمال ببلخ كه جزء مملكت تاتار مستقله است و ازطرف شرق بمملكت 

ه چين و كشور هند و از سوي جنوب ببحر هند و از جانب غرب بگرمان و خراسان از مملكت ايران و اين محدود

كابلست ) 2(آن هرات است كه جانب شمال غربئ اين مملكت مي باشد ديگر ) 1(منقسم به چهار قسمت است و 

بلوچستانست كه ) 4(سيستان است كه در غرب اتفاق افتاده است ديگر ) 3(كه در وسط و شمال واقعست ديگر 

ل مربع است و تا  صد چهارلك مي) 400000(جانب جنوب اين مملكت است و محاحت سطحية اين محدوده 

دهم ميالدي تمام آن تابع خلفاي بغداد بوده و در سال نهصد ونود و هفت ميالدي اعليحضرت سلطان محمود بر 

تخت سلطنت نشسته ممالك خراسان و تركستان را كه در تحت حكم دولت سامانيه بودند كشيده بر وسعت اين 

گرديده باين مملكت ضم نمود و پس از انقراض دولت  مملكت بيفزود و همچنين حصة بزرگي را از هند تصرف

او در صد دوازدهم ميالدي دولت سلجوقيه استيال يافته غزنين و توابع آن را متصرف گشت و پس از آن دولت 

خوارزميه از تغلب و تاراج چنگيز خان منقرض گرديده بالد اين مملكت منقسم بچند قسمت شده بتصرف 

ة ملوك چنگ بĤالت جنگ زده يك بر ديگري غلبه مي جست تا كه اعليحضرت ملوك الطوائف در آمد و هم



 

 

احمدشاة دراني بر اريكة جهانباني متمكن شده ايجاد و انشائ دولت و مملكت مستقلة افغانستان فرمود و اقسام 

براي چهارگانة مذكوره را بران افزود و پس از وي نيز بسبب اختالف احفادش بغير از هرات ديگر بلدي باقي 

  .اوالدش نماند

  هرات

اين واليت از بالد فارس شرقي و جانب شمال غربي آن و بعضي ازان متصل بصحراي خوارزم است و جانب 

جنوب اين صحرا سلسلة جبال از طرف غرب ممتد است و اين سلسله از شرق شهر هرات بحيثيتي پهن افتاده كه 

ميل است و اين جبال از جانب شرق پيوسته اند سه صد ) 300(دوصد ميل و طولش ) 200(عرض آن مقدار 

بجبال و كوهستان نواحي كابل و مشتمل اند بر چشمه سارها و جويها و در همواريها و واديهاي اين جبال گندم و 

جو و غيره زراعت مي شود و از نهر مرغاب و نهر تجن بسوي شمال مايل بغرب است و رفته يا در بحر خزر و نهر 

ميريزد يا در ريگستان صحرا ها فرو مي رود و هواي اين شهر ها جيد است و از جهت آنكه معتدل جيحون 

ارتفاع آن به پنجهزار قدم از سطح بحر مي رسد در زمستان سرما و درتابستان گرما شدت مي كند و شهر هاي 

و بادغيس و غيرها كه  مشهورة قديمة اين واليت كه اكثر خراب اند چون شهرستان و مروشاه جهان و مرورود

ذكر همة آنها بطول مي انجامد ميباشند و اما شهر هرات به بقة نيكوئي واقع است و اطراف آن را كوهها احاطه 

) 15(سه صد ميل و عرضش ) 300(كرده است و طول اراضي و كشت زار قري و ديهائيكه درين احاطه واقعند 

  .ي شودپانزده ميل مسافت است كه بĤبهاي نهر آبياري م

  مرو شاه جهان

اين شهر بر نهر مرغاب واقع بوده و اگر چه مقام مأمون خليفه در وقت اقامه اش بخراسان مي بوده است اآلن 

  .خراب و ساقط از اعتبار است و گويند يزدجرد درين شهر بقتل رسيده است

  سيستان

آن افغانستان و جهت جنوبش جانب غربي آن بيابان گرمان و طرف شمالش هرات و خراسان و بسوي مشرقي 

بلوچستان واقعست و در جنوب غربي آن بيابان وسيعيست كه حصة ازان در بين بلوچستان و كرمان واقع است و 

يكصد و ) 150(آنرا كوهستان مي گويند و سيستان اكثر ريگستان و جانب غرب آن درياچة زره كه محيطش 

فغانستان كه بزرگتر آنها نهر هيرمند است درآن مي ريزند و آب پنجاه ميل مي باشد واقعست وچند نهر از نواحي ا

آن بلور است و در وسط آن جزيرة كوچكي و دران جزيره قلعة خرابه  است و مساحت سطحية سيستان 

بيست وپنجهزار ميل و دارالحكومتش بلدة جالل آباد كه در كنار رود زره واقعست بوده و اعليحضرت ) 25000(

  .خراب و قتل عام كرده است امير تيمور آنرا

  بلدان و واليات مسكونة طوايف افغان كه معروف بافغانستانند



 

 

و اين مملكت محدوده است از جانب جنوب به بلوچستان و از طرف شرق بنهر هند و از جهت غرب بسيستان و 

خ و بدخشان و هرات و از سوي شمال ايضاً بهرات و هندوكش كه سلسله اش فاصل است دربين افغانستان و بل

يك لك و پنجاه هزار ميل مربع و جمعيت آن چهل لك نفس ) 150000(طخارستان و مساحت اين مملكت 

  .است كه عبارت از چهار مليان باشد

  بلدان مملكت افغانستان

شصت و ) 66(بيست دقيقه و در طول شرقي ) 20(سي و دو درجه و ) 32(يكي قندهار است كه در عرض شمالي 

دقيقه واقع است و اين شهر در وقت سلطنت اعليحضرت احمد شاه پاتخت افغانستان بوده پس ) 30(شش درجه و 

از وي اعليحضرت تيمورشاه پسرش كابل را پاتخت قرار داد و بازارهاي اين شهر كه عرض هر يك پنجاه ذرع 

) 34(كه در عرض است در وسط شهر باهم در ساحتيكه پنجاه ذرعست ملتقي مي شوند و ديگر شهر كابل است 

پانزده دقيقه واقع و عمارتش ) 15(شصت و نه درجه و ) 69(ده دقيقه و در طول شرقي ) 10(سي و چهار درجه و 

از سبب زلزله اكثر از چوب و جمعيت نفوسش شصت هزار نفر است ديگر پشاور است كه اعليحضرت شاه 

ت قرار داد و اين شهر در زمين هموار غير مستويه شجاع آنرا در اثناي سال هزار و هشتصد و ده ميالدي مقر سلطن

سي و چهار ) 34(واقع و محيط عمارات شهرش پنج ميل و عدد نفوس آن صد هزار است و درعرض شمالي 

سيزده دقيقه اتفاق افتاده است و از آنجا ) 13(هفتاد و يك درجه و ) 71(شش دقيقه و در طول شرقي ) 6(درجه و 

مسافتست ديگر جالل آباد است و آن جانب غربي پشاور و بر كنار جنوبي نهر كابل تا كابل دوصد و ده ميل 

) 68(ده دقيقه و در طول شرقي ) 10(سي و سه درجه و ) 33(واقعست ديگر غزنين است و آن در عرض شمالي 

از پنجاه و هفت دقيقه بر كنار نهريكه چهار يا پنج آسياب آب دارد واقعست و ) 57(شصت و هشت درجه و 

آنجا تا كابل هشتاد ميل مسافتست ديگر فراه است و آن بمسافت يازده مرحله جانب هرات بكنار فراه رود واقع و 

  .چهار هزار نفر است) 4000(جعميتش 

  بلوچستان

اين واليت محدود است از جانب جنوب به بحر هند و از طرف مشرق بسند و از سوي شمال بافغانستان و از 

الرستان و از كنار درياي هند مقدار ششصد ميل متعلق بدينواليت است و عرض تمام  جهت مغرب بكرمان و

يك لك و چهل و شش هزار ميل ) 146000(سه صد و پنجاه ميل و مساحت سطحية آن ) 350(واليت بلوچستان 

ست مربع است و اين واليت منقسم بچند قسمت است بعضي از آنها كوهستان و جانب شمال غربي اين واليت ا

و جانب جنوب آن مكران و در بين ايندو حصه بلوچستان واقعست و تمام اين واليت در زير حكومت 

سركردگان قبايل مختلفة اند چنانچه باهم اتفاق ندارند و بزرگتر از همة رؤسا خان قالتست و طول بيابان 

فارسي و هنود و تاتار و  هشتاد ميل است و مردم سكنة اين واليت) 80(سه صد ميل و عرضش ) 300(كوهستان 



 

 

افغان و كرد است و بلغات مختلفة مشابه بهندي و فارسي تكلم مي كنند و اكثر مسلمانند و عدد جمعيت همة 

  .بيست لك است) 2000000(طوايف مسكونة اين واليت 

  تركستان جنوبي متعلق بافغانستان

بلخ است كه ذكرش از ديگر كتب  و آن بدخشان و طخارستانست كه جانب جنوب نهر جيحون واقعند ديگر

  گذشته از جهت مطابقت با ذكر كرنيل يوس فانديك نقل نشد

  هواي مملكت

هواي اين مملكت باتفاق همة مؤلفين كتب مذكوره از سبب اختالف در بلندي و پستي امكنه مختلفه است 

د و اغلب درجة مقياس چنانچه جانب شمال و مغربش از شدت سرما در زمستان بفريزنگ يعني يخ بندي مي رس

هوا در زمستان به بيست رسيده گاهي بر سبيل ندرت بدوازده درجه نيز مي رسد كه از اعتبار ساقطست و حرارت 

سي و ) 35(پنجاه تا ) 50(يكصد و پنج درجه نگذشته برودتش از ) 105(سمت مشرقي و جنوبئ آن در تابستان 

) 70(شصت تا ) 60(مت شمالي و مغربي در تابستان اغلب از پنج درجه رسيده فرودتر نشده و همچنين گرماي س

نود و نه درجه مي رسد ليكن قابل ) 99(هفتاد درجه رسيده فراتر نمي گردد مگر نادراً در بعضي از سنوات تا به 

اعتماد نيست بلكه از واقعات غريبة اين مملكت شمرده در هر زمان كه وقوع يابد در تضاعيف سوانح آنزمان 

اهللا تعالي مرقوم شده مي آيد و همچنين مسافت بلدان مملكت افغانستان بتفاوت و اختالف در كتب تواريخ  انشاء

مسطور است چنانچه ذكر هريك بطريق اختصار و اجمال مرقوم گرديده همه از كتب مؤلفة متقدمين است كه 

دين در باب جميع امور مذكوره بتحقيق ذكر كرده اند و تحقيقات و تدقيقاتي كه اعليحضرت سراج الملة و ال

فرموده اند با حدود معينه و وسعت حاليه آن و نقشه تعيين حدود عليحده چهاب و ضميمة اخير اين كتاب مي 

  .شود تا بر مطالعه كنندگان وجه صحيح و مطابق واقع با نوشتة آنان معلوم و مفهوم گردد
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