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   دوازده 



 خلص سوانح مؤلف کتاب
 

ــاوت ــال        قض ــدین درس ــاج ال ــاجی ت ــد ح ــتمند ول ــدین مس ــوث ال ــوی غ پال مول

در یکی از دهکده هـای شـهر سـتان تـاریخی فیروزکـوه جـای کـه منـار         ( ش هـ7881)

هشت ونیم قـرن اسـت کـه از گزنـد بادوبـاران درامـان       ( منار جام)مسجد جامع آن یعنی 

متداولۀ دینی را تامقام تـدریس طـور خصوصـی    علوم . دیده به جهان گشود . مانده است

در جهـاد مقـدس   . فرا گرفت ودیپلوم ما فوق بکلوریا از وزارت معارف را دردست دارد

در طلیعۀ . ضد تهاجم روس بر مملکت ما تا فروپاشی نظام کمونیستی فعاالنه سهم داشت

قضـائی  وبعـدا  انسـالک   . پیروزی بحیث رئیس اطالعات وکلتور والیت غور مؤظف شد

ودر محاکم غـور وهـرات در بسـت    . حاصل نمود وشامل کدر قوۀ قضائیۀ کشور گردید

کـدر قضـائی   . های مختلف ایفای وظیفه نموده واکنون نیز مصروف انجام وظیفه میباشد

 . شان قضاوت پال معادل پوهنوال بوده ومامور ما فوق رتبه نیز هستند

در ادب  بوده وقاضی مؤفق اسـت،  استاد مستمند غوری عالوه بر آنکه عالم دینی

بیـرون از اشـعار ومقاالتیکـه    . ونویسندگی نیز باید او را از اساتید معاصـر بحسـاب آورد   

ارمغـان جهــاد، ارمغــان  )درمطبوعـات جهــاد وبعـداز پیــروزی از ایشــان بـه نشــر رســیده،    

پ شده ازآثاراستادقبال چا (دیوان سوگنامه، الله های نعمانی، وتاریخ مختصر غور سنگر،

اکنـون کـه   . به تعداد پانزده اثر مستقل در شعر وتاریخ وعقاید وفقـه نگاشـته اسـت   . است

از پروردگار بزرگ استدعا داریم تا سایر . تاریخ مختصر غور برای بار دوم به نشر میرسد

طول عمر وسعادت دارین را برای . آثار استاد نیز چاپ وبدسترس عالقه مندان قرار گیرد

 . گاه الهی مسئلت می نمائیماستاد از بار
 

 «رحیمی»عبدالقادر موحد 

 هـ ق 7836/  71/  1
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 مقدمۀ طبع دوم
 

 

کتاب تاریخ مختصرغورجمع بندی بود ازیـاد داشـت هـای پراگنـدۀ مـن کـه بـه        
( معتصـمی )خواهش دوستان ارجمندم وبه پاس خاطردانشمند گرامی موالنا عبـدالرحمن  

که برای نخستین بارده سال قبل به شکل . ی شده بودبا شتاب گردآور( حفظه اهلل)غوری 
( حقیقـی )پاورقی در روزنامۀ اتفاق اسالم درهرات تحت نظرفاضل محتـرم احمـد سـعید    

بعـداز آن صـاحبدلی   . پس از چند شماره نشر آن متوقف شـد . جسته جسته به نشرمیرسید
مختصـر   وتـاریخ . ازپاسداران دانش وفرهنگ چاپ مستقل آنرابه عهـده خـویش گرفـت   

چـون  . نسخه از چاپ بر آمـد  7111به تیراژ ( انتشارات کتاب)به وسیلۀ   7813غور در 
بر چاپ نخستین آن هیچ گونه نظارتی نداشـتم کتـاب از کیفیـت خـوب چـاپی       نگارنده

بـا وجـود آن بـا    . ونادرستی های چـاپی وکاسـتی هـای فراوانـی داشـت     . خوردار نبود بر
بـار دیگـر   . وبـه زودی نسـخه هـای آن نایـاب گردیـد      استقبال فوق العـاده رو بـرو شـده   

کسانیکه از هفتاد عیب من چشم می پوشند و یک هنر مرا می بینند، و به قول شیخ اجـل  
خواهش « .گر هنری داری و هفتاد عیب   دوست نبیند به جز آن یک هنر»(: رح)سعدی 

از خـواهش   از آنجائیکـه سـر پیچیـدن   . تجدید چاپ تـاریخ مختصـر غـور را نمـوده انـد     
این حسن نظر . دوستان، موجب آزار ضمیرخسته و باعث اندوه دل شکستۀ من می گردد

. بـود مـن  بـا  خوشبختانه نسخۀ دسـت نـویس اصـل تـا هنـوز      . یاران را بی درنگ پذیرفتم
ه ومطالب مفید جدیدی  برآن افزود.  ه شدکتاب با کامپیوتر نوشتمراجعه به آن دوباره  با

لون دیگرآیدو یاران  از و اپ دوم ازکیفیت بهتری برخوردارگرددتا کتاب درچ .گردید
 . را خوش آیند ترو گواراتر باشد

از فرزندانم شهاب الدین مسـتمند کـه باهمـه مصـروفیت هـای تعلیمـی خـویش رنـج         
وزحمت تحریر آنرا بدوش گرفت و نیک محمد مسـتمند کـه در تهیـۀ برخـی از مآخـذ مـرا       

ند که در عین کودکی در باز خوانی وتصحیح کتـاب سـهم   یاری کرد و عبدالحی جان مستم
 ! حق تعالی ایشان را پاداش خیر دهاد. بی نهایت سپاس گذارم. شایسته داشت

  قاضی غوث الدین مستمند غوری
 .ش. هـ  8/7831/ 9  
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 تاریخ مختصر غور

 
 

ــتمندغوری،  ــای مسـ ــه   آقـ ــان بلنـــدآوازۀ دیارپرمیمنـــت غوراند،کـ ازفرهخیتگـ

ازگنجینـه هـای    قلم محققانه شان درپهنۀ فرهنگ امروزوفردای کشورمی تواند،شعررساو

 .بزرگ این میهن واالی اسالمی تلقی شود

تــاریخ مختصــرغورعنوان رســالۀ تحقیقــی اســت کــه ایشــان درراســتای بــه         

 .تصویرکشیدن سیما ی کهن سال غور،با نشرسلیس واسلوبی پژوهشی نگاشته اند

چون زمینۀ چاپ . ن ودانش پژوهان ممد وکار ساز افتدومی تواند برای عالقه مندا

این اثر ارزنده به صورت کتاب مسـتقل هنـوز میسـر نشـده اسـت، روزنامـۀ اتفـاق اسـالم         

. بااغتنام از فرصت، این نوشته را به صورت پاورقی درشماره های متعدد به نشر می سپارد

 مداهلل اوال  وآخرا والح. امید مورد عنایت وتوجه اهل دل واهل قلم واقع گردد

 «حقیقی»احمد سعید 
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 یدـتمه

 : قلب آسیا
 

شـاعر  . کشور محبـوب ومـرد خیـز واسـالمی مـا افغانسـتان، قلـب قـارۀ آسیاسـت         

 : خطیب مشرق، عالمه محمد اقبال الهوری گفته بود اسالم،
 

ــک پیکــر آب وگــل اســت    آســیا ی

ــت   ــاد آسیاســـ ــاد او گشـــ  ازگشـــ

 تــــن  تــادل آزاد اســـت آزادســــت 
 

 کشور افغـان در آن پیکـر دل اسـت     

 وزفســـــاد او فســـــاد آسیاســـــت   

 ورنــه کــاهی درره بــاد اســت تــن     
 

 

شاعران اکثرا  مردمان حساس وملهمی هسـتند، حـوادث آینـده را چنـان بـا قـوت       

اینـک از پیشـگویی   . که انگار برایشان الهام مـی شـود   فراست درک وپیشگوئی میکنند،

ده ها سال میگذرد وباز می بینیم که از تأثیر فتح مبـین افغانسـتان برقـوای اشـغالگر      اقبال،

از یـو    بلکه اروپای شرقی وسایر ملل شـرق وغـرب،   نه تنها قارۀ آسیا، کمونیزم روسیه،

 . اسارت کمونیزم آزاد واتحاد شوروی از نقشۀ سیاسی جهان معدوم می گردد
 :قلب افغانستان

 

غور از لحاظ اینکـه مرکـزی   . قلب مملکت افغانستان است ،سرزمین باستانی غور

بـه تعبیـر دیگـر، چـون     . باید آنرا دل کشور بحسـاب آورد  ترین نقطۀ وطن عزیز ماست،

 .مرکز آن دایره غور خواهد بود کشور افغانستان را دایره ای فرض کنیم،
  

 کشور افغان کـه قــــلب آسیـــاست    

 دردل ایـــن سرزمــــــین راستـــــــان 
 

 مهد دین ودانـش ومهـرو وفاسـت    

ـــان    ـــدار باستـــــ ــور نام  هســت غ
 

 

مؤرخین را عقیده برآن اسـت کـه آفتـاب عالمتـاب اسـالم، پیشـتر از همـه نقـاط         

بر دره ها وصخره های سر برفلـک کشـیدۀ غـور طلـوع کـرده اسـت، آن هـم         افغانستان،

به شـهادت  . بوده است باقتضای خود امرای اولیۀ غور ورغبت تمام اهالی پاک طینت آن
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هنوز آواز سـلطان عالءالـدین   . در غور، سالطین مسلمان وبزرگی ظهور کرده اند تاریخ،

 : جهان سوز از دهلیز زمان بگوش میرسد که می گفت
 

ـــانم  ــد کــه ســلطان جهــ  جهــان دان
 

 چــــــرا  دودۀ عباسیــــــانم  
 

 

 : ویا این مطلع شعرش
 

 لم زمانـه را دآنم که هست فخر زعـ 
 

 زبذلم خزانه را که هست جورآنم  
 

 

هیکه با همه آن روح رزمندگی وسلحشـوری وحـس شـدید انتقـام جـوئی       پادشا

علم وادب وهنـر عصـر    وروش خشونت بار جنگجوئی ومشاغل جان فرسای جهانداری،

در یک لشکر کشی خـویش کـه بردسـت     .وزمان خود را به پایۀ کمال آن فراگرفته بود

سـنجر را بـه واسـطۀ دانـش وهنـر       ی در هرات گرفتار شـد، سپاهیان سلطان سنجر سلجوق

بخشــش  بحــدی زیــر تــأثیر آورد کــه بجــای ســزاواری کشــتن، وحســن مجلــس خــود،

وبخشایش یافت وسنجر اورا برادرخـود خوانـد وتمـام امـوال منقـول خـود را بـا منشـور         

ن برادرزادگـان عالءالـدین یعنـی سـلطا     وباز هم بگواهی تاریخ، .مملکت غور بدو سپرد

غیاث الدین وسلطان شهاب الدین با جهاد ومبارزه چنان یک امپراطوری قوی اسالمی را 

وشـهاب الـدین    .بوجود می آورند که یک ربع شرقی دنیـا در زیـر قلمـرو آن قـرار دارد    

غوری لـوای توحیـد ویکتاپرسـتی را در دورتـرین نقـاط نـیم قـارۀ هنـد بـا هتـزاز درمـی            

مشعل دعوت حـق وجهـاد راه خـدا را در هنـد تـا       ی،وبعد از سلطان محمود غزنو .آورد

حتـی تـاریخ نگـاران حـدود فتوحـاتش را از سـاحۀ        .فروزان نگه میدارد سالهای فراوان،

ودرسـت جلـوۀ فرهنگـی وظهـور تمـدن       .فتوحات محمود غزنوی هم زیاد تر نگاشته اند

چنانچـه   .اسالم را در سرزمین پهناور هند بعداز فتوحات شهاب الدین غـوری مـی داننـد   

در زمان ایـن سـلطان دراجمیـر رحـل اقامـت      ( رح)خواجه خواجگان معین الدین چشتی 

افگند وطریقۀ علیۀ چشتیه به یمن انفاس قدسیه آن بزرگوار در نیم قارۀ هند وجهان رواج 
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عام یافت که هم اکنون زیارت آن روحانی بزرگ در شهر اجمیر از ارادت خاص وعـام  

  .بر خورداراست مسلمانان هند و پاکستان

مسجد جامع بزرگ شهر هـرات، منـار مسـجد جـامع فیروزکـوه مشـهور بـه منـار         

مسجد قوت االسـالم دهلـی وقطـب منـار دهلـی کـه هریـک عظمـت فـوق العـاده            جام،

واز افتخـارات درخشـان جهـان     یادگارهای عصر طالئی زمامداران مسـلمان غـور،   دارد،

  .اسالم واز عجایب گیتی بشمار میروند

شاعر وهنرمند طی ادوار مختلف تبارز کـرده   صوفی، ین سرزمین صدها عالم،در

  .اند که مایه مباهات وسرافرازی ما وتمام جهان اسالم اند

در غور تمدن بسیار عالی وکم نظیری وجود داشته که در هروادی خرابه های آن 

یگر در باشکوه وعظمت خاصی نمایان است که نخستین بار بدست ناپاک چنگیـز وبـارد  

حمالت تیمورلنگ همۀ آن تمدن باشکوه به ویرانه تبدیل و اهالی قتل عام وکتابخانه هـا  

از آن به بعد هیچ حکـومتی در راه آبـادی ویرانـه هـای غـور ورفـاه        .طعمۀ حریق گردید

ادبار وفالکت بعمل نیاورد واین ناحیه همیشه دروآسایش مردم آن کوچکترین اقدامی را 

وقیـام   (هــ ش  7851ثـور  1)از کودتای خونین مـزدوران روسـی در   بعد .نگه داشته شد

غـور در قیـام وجهـاد از همـه جـاپیش قـدم        عمومی مردم مسـلمان افغانسـتان برضـد آن،   

اولین قیام وجهاد مقـدس بـه فتـوای علمـای کـرام در       7851زیرا در اوایل میزان  تربود،

ی هـای مـردم متـدین آن    ولسوالی پسابند والیت غور صورت گرفت وما شاهد جان نثار

آن منطقـه را از زمـین وهـوا بخـاک      بودیم که چگونه ملحدان بد مست ونوکران روس،

  .وخون می کشیدند

ایجاب می نماید تاطور  با اجمالی که در باال از پیشینۀ تاریخی غور متذکر شدیم،

 زیـرا بگفتـۀ یکـی از    مختصر راجع بـه تـاریخ غـور معلومـاتی را بـه نگـارش در آوریـم،       

 .زیبا تر میشود گذشته چیزی است که هرچه فاصلۀ ما از آن زیاده تر شود، :دانشمندان
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 فصل اول
 

 :وجه تسمیۀ غور  – 7
 

نـام والیتـی اسـت    ( نُـور )بروزن مُـور  غور :لغت نامه برهان قاطع آمده است کهدر

  .نزدیک قندهار ،معروف

را  مازاحمد پنجشیری دونفر مؤرخ معاصرکشوروآقای عزی حبیبی آقای عبدالحی

زبـان اویسـتا وسانسـکریت    باسـتانی داشـته واز    ،ریشـۀ  ،آن است که کلمۀ غور عقیده ب

زیـرا ایـن سـرزمین     .کـوه میباشـد  مانـده اسـت کـه بـه معنـی      ولسان باختری قـدیم بـاقی   

   1.را غور نامیدندآنی بوده وبنا به این مشخصۀ طبیعی کوهستانکامال 

اسـت وایـن واژۀ دری    هوگروغـر بمعنـی کـو    :استاد فکری سلجوقی نوشته است

ــت  ــان پش ــااکنون در زب ــده و ت ــده مان ــد و زن ــر میگوین ــوه را غ ــنده   2.ک ــدۀ نویس ــی بعقی ول

شـد کـه بزبـان    بفتح اول گرفتـه شـده با   ،بضم اول از غور ،ممکن است کلمۀ غور عاجز،

ته چیزی مثل ته چاه اطالق گردیده وبـه فروشـدن    ،قعر ،گودی ،عربی به زمین سراشیب

ق وپرنشیب وادیها ودره های عمی ،زیرا در غور 3.رو فتن وفرورفتگی استعمال می شودوف

 .اهالی درهمین فرورفتگیها میباشد که عموما  سکونتوفرورفتگی های زیادی وجود دارد
 

 : قدُمت تاریخی غور – 8
 

شارغرچستان وشیر بامیان در آثار مـؤرخین وجغرافیـا    ،والقاب غور شاهنام سرزمین غور 

                                                 
 . نوشتۀ پوهاند پنجشیری 78ص 7861 جغرافیای تاریخی غور، کابل ، -7

 . 73وص  71جدی شماره  7886لۀ هرات مج -8
 .«حسن عمید» 7859جلد دوم وفرهنگ عمید، تهران  7808تهران  ،رسی، دکتر محمد معینفرهنگ فا - 8
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کتابهـا  میتـوان از ایـن   نگاران عرب وغیرعرب در اوایل اسالم بکثـرت آمـده اسـت کـه     

  .ر آنها ذکری از غوربعمل آمده استبرد که د نام

صورت االرض ابن حوقـل   ،(هجری 6 – 5قرن )المسالک والممالک اصطخری 

زیـن االخبـار گردیـزی     ،تـاریخ بیهقـی  ( هــ  818)حـدود العـالم    ،(هجری 861)مؤلفۀ 

چهارمقالــه نظــامی عروضــی  تــاریخ سیســتان، مجمــل التــواریخ والقصــص، ،(هـــ 001)

آداب الحـرب   ،معجم البلدان یاقوت حمـوی  ،جهان نامۀ محمد نجیب بکران ،رقندیسم

ــجاعت ــدان  ،والشـ ــویم البلـ ــده  ،تقـ ــاریخ گزیـ ــوب تـ ــت القلـ ــن   ،، نزهـ ــفرنامه ابـ سـ

هفت اقلیم وکتاب مهم معاصـر سـلطنت غوریـان طبقـات ناصـری       ،السیر حبیب بطوطه،

 اسـی وبـاالخره حمـالت   تالیف منهاج سراج جوزجانی از اوضاع واحـوال جغرافیـائی سی  

چنگیــز بــر ســرزمین غــور وحــوالی آن معلومــات مفصــل در اختیــار اهــل تحقیــق         

بـرو  جغرافیـا ی حـافا ا   .هجـری تـالیف شـده اسـت     653هم درسال اثر م این .گذاردمی

  :فردوسی درشاهنامه میگوید .ازغور معلومات زیادی می دهد
 

ــود بسطــــ    رام شــــیســـرغوریان بـ
 

ــ   ــدی بـکجــا پشــت پی ـــرل آوری  زیـ
   

  :زرگ یاد می کندبسب نامه غور را در ردیف شهرهای شااسدی طوسی در گر
 

ــور وزاـزرنــج وهمــه غــ ـــل ستب  ان ـ
 

ـــوم کا   ــا بـ ــلهــم از بلــخ ت ـــان  ب  ستـ
 

 

بعنوان حسن ختام این مبحث را با چند جملۀ کـه اسـفزاری در روضـات الجنـات     

پایــــان  د،ات در بــــارۀ والیــــت غــــور تــــذکر میدهــــاوصــــاف مدینــــه هــــر فــــی

عمارات رفیع وقصـور بـدیع وقـالع     ،درقدیم االیام عظیم معموربود» :اومیگوید .میدهیم

از لوث بدعت وناشایستگی پـاک مـی بـود وهرگـز      ،داشته وهمیشه نواحی آن دیار عنیم

ــاد     ــردم آنجــا همــه پــاک دیــن ونیــک اعتق ــدا نشــده وم ــد مــذهبی پی ازآن مبتــدعی وب
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   1.اواخر قرن نهم هجری میباشد کتاب سال تالیف این «.... باشند
 

 :غور در حال حاضر - 8
  

سه گانۀ مرکزی کشـور   یکی از والیات ،ری فعلی افغانستانغور درتشکیالت ادا

طـول البلـد    65 –85مرکز این والیت شهر چغچران است کـه بـرخ     .محسوب میشود

  2.عرض البلد  شمالی موقعیت دارد 80 – 87شرقی و 

کیلو متر مربع میرسد وهفتمین والیت از نظر  (83666)به مساحت مجموعی آن  

نفر در ردیف نـزدهمین  ( 866388)مساحت محسوب میگردد واز نظر نفوس با داشتن  

نفر در فی کیلو متر بـوده   9والیت کشور قرار دارد که باین ترتیب کثافت نفوس در آن 

قریـه  ( 7976)ی غـور  ومجموع قریه ها .متفرق السکنه را تشکیل داده است یک والیت

از سطح بحر بلند افتاده اسـت طبـق آمـار جدیـد     ( متر 8851)چغچران به ارتفاع   ،است

  .نهصد هزار نفر بالغ میگردد( 91111)مجموع نفوس غور به 

ازطـرف شـرق    ،مال به والیت هـای جوزجـان وفاریـاب   از جانب ش والیت غور 

 طـرف جنـوب بـه والیـت هلمنـد      واز  والیت های مرکزی یعنی بامیـان و دای کنـدی   به

از لحاظ  .هرات وقسمتی از فراه محاط میباشدوفراه واز سمت غرب به والیت بادغیس و

  :دارای واحدهای اداری ذیل است ،تشکیل اداری

ــل وســرجنگل  –8، ولســوالی شــهرک –7 ــابند،  –8، ولســوالی لع             ولســوالی پس

،  ولسـوالی چهارصـده   –1، لسوالی سـاغر و –6، ولسوالی تولک –5، ولسوالی تیوره - 0

اهالی  غور از اینکـه سـرزمین شـان دارای     3.ولسوالی دولینه –9 ،رولسوالی دولت یا –3

ع کوه ها را در افق پسـت  جلگه های وسیع ووادی های گسترده وفراخ نمی باشد تا ارتفا

                                                 
 .81 –75یخی غور با اختصار وتعدیالت ص جغرافیای تار - 7
 . محب اهلل رحمتی اقتباس کرده است که از جغرافیای شهری افغانستان از 71جغرافیای تاریخی غور، ص - 8
 . با اضافات ضروری 77 –71وجغرافیای تاریخی غورص  07و 89ص  7868، احصائیوی افغانستان سالنامه - 8
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ه هـای جهـان   ا بلنـد تـرین کـو   همیشه باین عقیده بوده اند که این کوه پاره ه ،جلوه دهد

پنج پاره کوه بزرگ است که اهل غور منهاج سراج نوشته است که در غور حتی .میباشد

جنرال فریه فرانسوی صد سال پیش تحت تـأثیر   .که راسیات جبال عالم استق دارنداتفا

از مشـاهدات ایـن کـوه هـا نظریـه دادکـه قلـۀ چهـل ابـدال یکـی           این عقیده رفت وبعـد  

متـر  ( 0111)حاالنکـه بحـد اکثـر از     .ارضـی شـمرده میشـود    ین قله های کـرۀ تر بلنداز

  .ترنیست بلند

ارتفـاع   ،مـی نگـارد  ( فت 78111)هولدج درکتاب دروازه های هند ارتفاع آنرا 

یعنی ازیکطرف  ،شمال شرق بجنوب غرب کاسته میشود کهسار غور بصورت فاحشی از

اشـته بالمقابـل نـواحی    اتصـال د مترهزار 5 –0حاشیۀ شمال شرقی آن بـه ارتفاعـات بـین    

ــاع آن از      ــ  ارتف ــه اوس ــود ک ــی ش ــم م ــه اراضــی خ ــی آن ب ــوب غرب ــر 311) جن ( مت

  .نماید نمی تجاوز

 

 : نژاد غوریان  – 0
 

ن کـریم  قـرآ . ه نسب وقومیـت یـک کـار نارواسـت    ار بدردین مقدس اسالم افتخ

اکـرمکم   تعارفوا انیا ایهاالناس انا خلقنکم من ذکروانثی وجعلنکم شعوبا  وقبایل ل» :میفرماید

آفریدیم  (ع)وحوا  (ع)آدم )ما شما را از یک مرد وزن ! یعنی، ای مردم 1.«کمیعنداهلل اتق

ونیـز   .م تـا بایکـدیگر معرفـت حاصـل کنیـد     یگردانیـد  قبیلـه  شعبه وقبیلـه  ،بهوشما را شع

 " لـه لـم یسـرع بـه نسـبه     ممن بطئ بـه ع  ": حدیث شریف است که رسول خدا فرموددر

نقشـی   درپیشـرفتش هـیچ   نسب او ،ه از لحاظ عمل نیک عقب مانده بودک هرکس یعنی

محقیقـین تـاریخ درایـن مـورد یعنـی نـژاد اولیـۀ         ،بهر حال .به دردش نمی خورد نداردو

ــز ــان نی ــد  غوری ــات ســودمندی بعمــل آورده ان ــۀ   .تحقیق ــز احمــد پنجشــیری بحوال عزی
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تۀ تـاریخی  غور گذش :میدهد وشتۀ احمد علی کهزاد تذکر افغانستان در شاهنامه ن کتاب

شاهنامۀ فردوسی در ذکر پهلوانان ویا جهان پهلوان ها یکی را  ،خیلی طوالنی داشته است

یاد کرده است که در دورۀ پادشـاهی منـوچهر آخـرین شـاه پیشـدادی       (سام نریمان)بنام 

ایـن جهـان پهلـوان     ،لۀ طبقات ناصـری تـالیف منهـاج سـراج    آریانا زندگی داشت وبحوا

ــام  درغــو ــرادرش بن ــاد مــی  (ســور)ر اقامــت داشــت وب ــدون ی شــد وایشــان از اوالد فری

اسـتان هـای شـاهنامه خیلـی مشـهور      یکـی امیـر ودیگـری سـپه سـاالر وسـام درد       ،بودند

رســال پــیش از امــروز زمــان حیــات اورا بصــورت تقریبــی درحــدود ســه ونــیم هزا ،شــد

  .میتوان زد حدس

ر جنـگ هـای فریـدون وضـحاک     اسالف عشایر سـوری د  :پنجشیری می افزاید

شاهنامه اورا از جملۀ اسالف دودمان مهراب شـاه کـابلی میدانـد بعـد ازیـک جنـگ        که

مؤلـف طبقـات ناصـری     .غرب وجنوب غرب کشور پراگنده شدند به وستیز پس پا شده

از جبال شغنان بر آمده به طخارستان وبامیـان  ( بسطام سوری)اوالد ضحاک  :میگوید که

وسـپس شـکارکنان بـه سـرزمین غـور در ناحیـۀ هـزار چشـمه درپـای           وغرچستان آمدند

یکی چهل ابدال کـه معـروف تـرین    زددر ن .ار مر  ومندیش رحل اقامت افگندندز کوه

معبر تنگی وجود دارد موسوم به تنگی چهک وکوهی  ،است« شامان»وبلند ترین قلۀ آن 

ن گویند ودامنه های آی ردر نقطۀ شمالی آن موجود است وآن را کوه سور ویا کوه سو

با چشمه سارهاوگلهای وحشی وسبزه زار های طبیعی پوشـیده شـده وآن ناحیـه را هـزار     

  .ا فرود آمده باشندجسوری در همین  دچشمه خوانند ومحتمال  اجدا
 

ــود بسطـــ   ــرغوریان بـ ــام شـسـ  ریـــ
 

 ل آوریـــدی بزیـــریــ کجــا پشـــت پ  
 

ه درمـورد اجـداد غـوری هـا     نیمه افسانوی ونیمه تـاریخی شـاهنام   باین بود مطال

 کــه گویــدآقــای پنجشــیری ســپس می .ن غــورامخصوصــا  دودمــان شــاهی وســپه ســاالر

تردید نموده می نویسـد  غوریان از نژاد ضحاک تازی باشند ،  هحبیبی این امر را ک آقای
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بنا بر آن غوری هـا را از قـوم   ... روائی های او یک افسانۀ مطلق استضحاک وکار  :که

قـرن هـا قبـل از اسـالم از طریـق       کـه  دساک های آرین نـژاد مـی شـمار    سوری وبقایای

ر ومیدان سیستان جـای گرفتـه   ن در قسمت جنوب غرب کشونستاباخترووادی غربی افغا

ان تـر  سـ پ... سـاک هـا وپـارت هـا را بوجـود آوردنـد      وبزرگ  ددولت های خور ،بودند

  .ساختندبه شکل معرب ضحاک  کوسها ردرعصر فتوحات اسالمی از کلمۀ سو

ری هـا  اخیرا  سید بهادرشاه ظفر کاکاخیل نویسنده ودانشمند پشاور در حصـۀ غـو  

زکـوهی وجمشـیدی   فیرو ،تـایمنی  در غور قدیم چهار قبیله چون سوری، :می نویسد که

  1.ری یکسر متعلق به قوم سوری بودندولی حکمرانان غو ،امرار حیات داشتند

حتـی   ،معلومات مؤثق دردست نیسـت  غوری هااصل نژاد  دخالصه اینکه در مور

امـا امـروز    ،چیز دیگـری نمیتوانـد بـوده باشـد     وهاند حبیبی نیز جز رجما  بالغیب،حکم پ

فیروزکوهی وتایمنی وغوری  درغور چهار ایماق وجود دارد ومردم غور عموما  متعلق به

وایماق جمشیدی نیـز در نـواحی هـرات وکـروخ زنـدگی وسـکونت دارنـد کـه          ،هستند

  .اره خورشید جهان نیز تصریح میکندب درین

سـور در زبـان ویـدی قـدیم      :می نویسد که (سور وسوری)حبیبی در مورد  آقای

ــائی ــتان  ،وآری ــاب پرس ــت آفت ــارت از ب ــ ،عب ــوده  ومج ــمند وروشــن ب ازا  شــخص دانش

گاهی به معنی پهلوان وبه مفهوم مجازی قـوی   ،ودرنام های اشخاص واما کن هند .است

بیلـه منسـوب   یکـی از کسـانی کـه بـه ایـن ق      ،حبیبی افزوده اسـت ... است آمده ونیرومند

گـرد آخـرین پادشـاه ساسـانی را بـه وسـیلۀ       دماهوی سوری مرزبان مرواست کـه یز  ،بود

بحضور ( م 656/ هـ 86)وبقول طبری در سنه  .کشت( م 657/ هـ 87)آسیابانی در سنه 

ــی  ح ــۀ از آن  ( رض)ضــرت عل ــت ونام ــه  ضــرت گرحرف ــا جزی ــت ت ــه  ف ــات را ب ومالی

بلخ وهرات وبخارا  ،مرانی نیرومندی بود وبقول فردوسیماهوی سوری حک این .اودهند
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 :را گرفت
 

 ریــــ لخ وهــــ به مهتـر پسـر داد ب    

ــپه را درم داد وآب ــسـ ـــاد کــــ  ردــ

ــارا نه  ــهر بخــ ــــــبشــ  د رویـادنــ
 

 کریـــــوی لشـــــفرســـتاد از هرس 

ــویش پ ــردودۀ خـ ــسـ ـــــ  ردـرباد کـ

 ویـــ کر جنگجــــ ـچنان سـاخته لش 
 

 

مـاهوی سـوری    کـه استاد حبیبی سپس گوید که نکات اساسی روایـت فردوسـی   

زیـرا نامـۀ کـه     ،ه بـا روایـات طبـری سـازگاری مـی آیـد      نژاد بود وبـایزد گـرد در آیختـ   

(  هــ  86سنه  )عین آن که تاریخ  ،داده بود ( ماهوی سوری ) باو(  رض )علی  ضرتح

  1. است ارد نیز از طرف طبری ضب  شدهد
 

 :یان وشنسبانیان غورسور  – 5
  

منهاج سراج بحوالت نسب نامۀ ملـک الکـالم فخرالـدین    : استاد حبیبی می نویسد

رکشاه که باسم سلطان عالءالدین جهان سوز غوری آغاز وبنـام غیـاث الـدین محمـد     بام

حکمــران دود مــان ســوری را در اوایــل  ،خــتم کــرده( م 7730هـــ  531)ســام حــدود 

تـواریخ  ن در از اسـالف ایـن دودمـا   ... می ملک شنسب بن خرنک می شـمارد سالعصرا

اخـالف ملـک    ،اج سراج کـه بـدربار غـور محشـور بـود     ولی منه ،چیزی ندیده ام دیگر

بردست او ( رض)د خالفت حضرت علی هشنسب را برمی شمارد ومیگوید که وی در ع

  .واز حضرت خالفت عهدی ولوائی بستدآورد  نایما

( م 656هــ   86)حکمدار سوری اسـت کـه دردورۀ اسـالمی وحـدود      این اولین

ــم وطــوری کــه گذشــت معاصــر او در مــرو مــاهوی ســوری    درغــور از او خبــری داری

ــ   ــوری م ــران س ــردو حکم ــاید ه ــدی وش ــیده  حکمران ــت رس ــور بحضــرت خالف رو وغ

در ( م 101/ هــ  781)شنسب تا زمان خـروج ابـو مسـلم خراسـانی      کاز مل بعد...باشند
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صد سال خبری از حکمرانان سوری نداریم تا که باز منهاج سراج از امیر پـوالد  مدت یک

یر پوالد کواسۀ یکی از اخالف غیرمستقیم ملک شنسب یادی میکند که الاقل باید این ام

بودند ونام پـدران  ملک شنسب باشد وبقول منهاج سراج اطراف جبال غور در تصرف او 

 ردزی خراسـانی خـروج کـ   رویه ابومسـلم مـ  ب دعوت عباسـ حچون صا ،کردء خود احیا

امیر پوالد لشکر غـور را بمـدد ابومسـلم بـرد      .نی امیه را از خراسان اخراج نمودوامرای ب

نـدهی بـالد   آثار بسیار نمود ومدت ها عمارت منـدیش وفرما ( رض)عباس  ودر تائید آل

  .جبال غور مضاف بدو بود

ــی   ــدالحی حبیب ــتاد عب ــن    ،اس ــر ای ــران دیگ ــدانحکم ــرور    خان ــر ک ــام امی را بن

در مندیش غور  (هـ 789)امیر کرور ولد امیر پوالد بود که در سنۀ  :میگوید وی .میداند

امیر کرور را در دعوت عباسی ودر انتقال خالفـت   .میرشد واو را جهان پهلوان گفتندیا

 هواو را در ایـن را  .ای بنـی عبـاس سـهم عمـده واساسـی بـود      از خلفای بنی امیه بـه خلفـ  

ــرو ــت داد پیـ ــزرگ دسـ ــای بـ ــه در  .زی هـ ــد از امیرکرورکـ ــنگ  بعـ ــای پوشـ جنگهـ

بســت  ،غوربرناصــرفرزنــدش امیر ،غــرب هــرات کشــته شــد   ( حالیــه جــان زنــده)

ناگفتـه نبایدگذاشـت کـه درسلسـلۀ شـاهان         1. (هــ  61)حـدود   .حکم رانـد وزمینـداور 

ودرهـیچ  ی بنام امیرکروردرکتابهای تاریخی وجغرافیایی عربی وفارسی ه ئغوری،شاهزاد

امیرکـروررا  ( پتـه خزانـه  ) آقـای حبیبـی بـه حوالـۀ کتـاب     .یک ازمنـابع معتبروجودنـدارد  

( پتـه خزانـه  )درحالیکـه راجـع بـه اصـالت واعتبـار      .پنبتو معرفی کـرده اسـت   شاعر اولین

پته خزانه را یـک کتـاب   )وبرخی هم  .دانشمندان معاصر شک وتردید های زیادی دارند

: ن از ایـن مطلـب یـاد آوری کـرده اسـت     نیـز در مقدمـه آ  جعلی میدانند که خود حبیبی 

نشر شد در داخل و خارج در بارۀ آن در این مدت سی  (خزانه پته) وقتیکه این کتاب از»
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سال گفتگو ها به عمل آمد وسخن ها گفته شد وبر اصـالت آن شـکوک وظنـون اظهـار     

آن محمد هوتک وبرخی آنرا مجعول این حقیر، وجمعی ساخته وپرداختۀ مولف . گردید

دانستند که برای خـوش سـاختن حکمـدار آن عصـر     ( م 7189ق  هـ 7707)در حدود 

وهکـذا سـخنان شـنیدنی    . حسین هوتک بن حاجی میرویس خـان جعـل شـده باشـد     شاه

  (. مقدمۀ طبع سوم کتاب پته خزانه بقلم عبدالحی حبیبی صفحۀ اول)... وناشنیدنی گفتند
 

 : تابش نوراسالم در غور – 6
 

چنانچه قبال  بحوالۀ طبقات ناصری وتاریخ طبری وشاهنامۀ فردوسی متذکر شدیم 

بحضـرت خالفـت   ( هــ  86)که ماهوی سوری وملک شنسب بن خرنک هردو بـه سـال   

اسـالم سـر اطاعـت فـرود آوردنـد      ( رض)مشرف وبه پیشگاه حضرت علی خلیفۀ چهارم 

بعـد از  ( رض)علـی   تچنانکـه آن عهـد ولـوای حضـر     .گرفتنـد  را وعهد ولوای مبارک

شنسب در خاندان غوری بحیث یک تحفه متبرک تـا بـه آخـر حفـا ونگهـداری       ملک

بطـور واضـح معلـوم اسـت کـه       ،به حکمران دیگر به میراث میرسید میشد واز حکمرانی

لوع وظلمت کفر را بر سرزمین غور ط ،رای دین مبین اسالم در همان زمانآفتاب جهان آ

یات مؤرخین که قبال  ایـراد  واین امر نیز از روا( هـ ق 86)د یعنی حدو ،در نوردیده است

راطـوری  پ، واضح شد ه غوریان با ایمان وحاکمان وقت آن در تحول مهمی که امگردید

ــه را ســر ــأثیر بســزا   ،نگون وخالفــت عباســی را اســاس گذاشــت بنــی امی ســهم مهــم وت

غـور   الفت عباسی دراسالم در دورۀ آغاز خ کهواین مسئله خود گواه آن است  .داشتند

ود رور، تاحدیکـه ایـن ابومسـلم خراسـانی خـود از مـ      به کمـال طلـوع خـود رسـیده بـود     

  .وغرچستان بود

ــود    ــاب خـ ــت در کتـ ــراهیم ثابـ ــد ابـ ــوری )محمـ ــدین غـ ــهاب الـ ــلطان شـ ( سـ

عشـق وعالقـۀ    ،ته است که پادشاهان غـوری د رمحبـت  طبقات ناصری نگاش :نویسد می

یعنی وقتیکـه پادشـاهان غـوری     .ودندن قوی وراسخ بوامامان دی( ص)خود به آل محمد 
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خلیفۀ چهارم باسالم در آمدند وآن حضرت منشـورمملکت  ( رض)علی  تبدست حضر

دردلهـای  ( رض)محبت اوالد علی  ،ک اسالم واستقالل را بدیشان سپردغور ولوای مبار

، بودنـد  نـی امیـه کـه دشـمنان اهـل بیـت      سوخ یافت که در نتیجه این پادشاهان با برآنان 

بـدین   .جانب اهل بیت را می گرفتندشدیدا  به مخالفت برخاستند ودر این منازعه همیشه 

نبرهـا بـر اهـل بیـت     ترتیب عداوت بنی امیه بحدی رسید که در تمام بالد اسالم بـر سـر م  

بحوالـۀ روضـت الصـفا مـی افزایـد       آقـای ثابـت   .غـور  تبجـز مملکـ   ،ناسزا مـی گفتنـد  

سـلطان غیـاث الـدین محمـد سـام بـود        رالکـالم دربـا   که ملکفخرالدین مبارکشاه  :که

مطلب را در نسب نامۀ خود متذکر شده وظاهرا   از نسب نامه وتاریخ مبارکشاه فقـ    این

  :ای نمانده است وآن ابیات این استهمین چندبیت بیش بج
 

 اندـمــبر نــــــــباســالم در هــیچ من 

 یحــــــــ ین بلفـا فص ـــکه برآل یس

 ونـــــــ یش از آن شد مصندیدیار م

 دانــــــ ت خانــــدرو لعنـــنرفت ان

 نگفت کسان ردزــهرگ سازین جن

 ادین ودادـــــــ ان بـــ ــمهین پادشاه
 

 

 

 ه خواندـکه بروی خطیبی همی خطب

 حـــــ ه صریـــــت بوجـــنکردند لعن

 رونــــــ ه آمد بـــکه از دست هرفتن

 ردانــــــ ش فخـــبدین بر همه عالم

 تــــــ ه در نهفــــــه در آشکارا ونن

 ژادــــــ د بر هر نــــــبدین فخر دارن
 

 

 (هــ  717-99) (رض)ا تا خالفت عمربن عبدالعزیزآل بیت برمنبرهاین بدگوئی 

آن  یاین عمل جدا  ممانعت کرد وبجا از (رض)دوام داشت وحضرت عمربن عبدالعزیز 

مر بالعدل واالحسان وایتاء ذی القربی وینهـی  أاهلل یان » :دنفرمان داد تا این آیه را قرائت کن

کـه بـا ایـن اقـدام حضـرت عمـربن        .1«عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون

ۀ در مـدح او  تمام مسلمانان جهـان خرسـند گردیدنـد وشـاعری قصـید     ( رض)عبدالعزیز 
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   1. مستگارشدیراینک از آن گناه  :سرود وآن حضرت فرمود

وقـت  در مورد اینکه غوری ها اکثـرا  ویـا تمامـا  چـه      :نجشیری می نویسدپوهاند پ

وحصص مرکـزی آن تـا کـدام زمـان پیـرودین قـدیمی خـود        بدین اسالم مشرف شدند 

میتـوانیم حاصـل    ی رالومـات مفیـد  مع یتاریخی ومنـابع جغرافیـای  به استناد مأخـذ  ،دبودن

جغرافیـا نویسـان    :ه می نویسـد کـه  خود در این بار بار تولد در جغرافیای تاریخی .نمائیم

ا ایـن  بقرن دهم غوررا یگانه والیتی می نامند که از هر طرف به ممالک اسالمی محاط و

به قول اصطخری در زمان سامانیان از اهالی غور فق  کسـانی   .حال سکنۀ آن کافر بودند

، مصـاحب حـدود العـال    .ددر جوار ممالک اسالمی سکونت داشـتن  کهپیرو اسالم بودند 

دانسـته ونوشـته   ( امیـران جوزجـان  )ا تابع گوزگانـان  ر پادشاه غور را غورشاه خوانده واو

ن بـ ا .ران بودنـدی واکنـون بیشترمسـلمانند   است که اندر قدیم این ناحیت غور همـه کـاف  

حوقل مانند اصطخری در مورد اینکـه نـواحی مرکـزی غـور کـافر وحواشـی آن نسـبت        

  .هم نظر میباشداند تماس بامناطق اسالمی مسلمان 

 مینورسکی در تعلیقات خود بر حدود العـالم در حالیکـه بـر گفتـۀ مؤلـف کتـاب      

این گفتۀ صاحب حدود العـالم   :ین مورد تبصره نموده می نویسد کهدر ا ( حدود العالم)

چه اگـر اکثـرا    مسـلمان مـی      ،سخنی است مبالغه آمیز ،که مردم غور اکثرا  مسلمان بودند

مقابل حمالت محمود کبیـر چنـان مقاومـت از خـود نشـان نمـی دادنـد         هرگز در ،بودند

حد گذشتۀ اهالی غور علیه فاتح کبیـر اسـتناد ورزیـده    ومشارالیه به استقامت وپافشاری از

 اهان را مطیـع آل فریغـون  این قول صاحب حدود العالم هـم انتقـاد میکنـد کـه غورشـ      بر

وجانـۀ  اسـتقامت لج  :ت می نویسـد چنانچه به وضاح .می دانست( امرای محلی جوزجان)

ــالی غور ــود اه ــه محم ــئله را ،علی ــن مس ــدون    ای ــاه ب ــل غورش ــال قب ــل س ــا  چه ــه تقریب ک
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ــذیرفت    مقاومـــت ــان را پـ ــی گوزگـ ــران محلـ ــوذ حکمـ ــت ونفـ ــان حاکمیـ ــم چنـ هـ

  .میکند جلوهنظر به مشکوک

انتقاد مینورسکی بر گفتـۀ حدود العالم که مردم غور اکثر  :پنجشیری اضافه میکند

چـه دفـاع غوریـان دربرابـر      !قابـل تأمـل اسـت    سخنی است مبالغـه آمیـز،   ،مان بودندمسل

نمی دهد که ایشان همه حمالت سلطان محمود ومقاومت های سخت ایشان معنی این را 

بلکه معنی آن را میدهد که غوریان با همـان حـس سلحشـوری وآزادمنشـی      ،کافر بودند

محمـد   ،اینکه زمام دار آن وقت غـور  دیگر .بر قوای محمود کبیر مقاومت کردندبرا در

مقاومـت  ( آهنگـران  در دارالملـک وقلعـۀ  )سوری است که در برابر سلطان محمود کبیر 

در نتیجـه   .یک نفر مسـلمان بـود   ،داد واو طوری که از نامش پیداست زیاد از خود نشان

اه بنابـه  رکاسالم در اوایل قرن اول هجری بدون جبر وا هت می توان حکم کرد کیبا قطع

در سـرزمین غـور از خلـوص     ،وخوشی زعمای اولیۀ غور واهالی آن، طوع رغبت، رضاء

غوریان بـا ایمـان بـیش     یقلب پذیرفته شده وریشه های این شجره مبارکه در اعماق دلها

  .گردیده است رجای گرفته ومستق هچهارده قرن است ک از
 

 : زبان باستانی غوریان – 1
 

کشور بناحق وعمـدا   یک عده از نویسندگان  ،شندگان غورقدیم بادر مورد زبان 

حقایق تاریخی را نادیده گرفته اند وبادالیل مشکوک اصـرار دارنـد    ،خل  مبحث کرده

آقای حبیبی سـابقۀ زبـان پشـتو را آن هـم بشـکل      . زبان غوریان گویا پشتو بوده است که

. عر زبان پشتو می شـمارد منظوم ومکتوب آن تازمان امیر کرورمیرساند واورا نخستین شا

ــه قصــیدۀ بمرث      ــد ک ــتو را مطــرح میکن ــر پش ــاعر دیگ ــعد ســوری ش ــاز وجــود اس ــۀ وب ی

ومدحیۀ شکارندوی درستایش سلطان شـهاب الـدین   . سوری انشاد کرده است امیرمحمد
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ــن ا    ــد ای ــی نمای ــکش م ــاب    را پیش ــف کت ــدلیل کش ــودرا ب ــای خ ــه ) دعاه ــه خزان ( پت

 1.باربارتکرارکرده است

پشـتو وحـدتی را فـرض میکنـد     ( غـره وغـر  )مات غـور وغرچسـتان   وفیمابین کل 

، در حالیکـه  م چنین نـژاد ایشـان پشـتو بـوده اسـت     وتاکید دارد که زبان اولیۀ غوریان وه

کلمات پشتو وپشتون که افغان هابرزبان وقوم خود اطالق میکنند تا سدۀ هفدهم مـیالدی  

  .کتبی بنظر نرسیده است ه ودر آثارتنها در محاورۀ زبانی بین مردم معمول بود

در ( م7505 –7508)و شیرشــاه ســوری  ( م7580)دولــت هــای لــودی هــا    

 ، لـیکن از نظـر  ژادی زمام داران شان پشتون بودندهندوستان هرچند از نگاه خصوصیت ن

، زیرا بخش بـزرگ افـراد اردووکـار کنـان اداری     محتوی بیشتر هندی شمرده می شدند

معلوم نیسـت  . ول وقواعد هندی را بکار می بردنده اصآنان ازمردم آن کشور تشکیل شد

زمام داران ایشان زبان پشتو می دانستند یا آنرا فراموش کرده بودند اما درهرحـال کتـاب   

زبـان مکتـوب پشـتو در آن     ویارسالۀ فرمان یا سندی از ایشان بجانمانده که مثـال ونمونـه  

انچـه دیـده شـد قسـما  بزبـان پشـتو       تألیف بایزید روشان کـه چن (  خیرالبیان . )عصر باشد

  .نخستین کتاب درزبان مذکور میباشدنگاشته شده بگمان غالب 

ــال        ــاب در سـ ــن کتـ ــرد ایـ ــر بفـ ــاکنون منحصـ ــخۀ تـ ــ  ( م7995)نسـ توسـ

، از بـالد آلمـان   یورسـتی پشـاور در تـوبنگن   نپشـتو یو  عبدالقادردایرکتور اکـادمی  موالنا

در پشـاور  ( م7961)می در سـال  بدست آمده وبهمـت حـافا محمـد عبدالقـدوس قاسـ     

هــردو بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه ... کاشــف و مهــتمم کتــاب. بچــاپ رســیده اســت

در نـیم قـرن اخیـر بعضـی از دانشـمندان از      ... نخستین کتاب بزبان پشتو است( خیرالبیان)

عبدالحی حبیبـی بوجـود کتابهـای دیگـری در زبـان پشـتو اشـاره کـرده انـد           جمله آقای

امـا چـون    ،مقـدم میباشـد  ( خیرالبیـان )ألیف آن چندین قرن برتـاریخ تـألیف   ت تاریخ که

                                                 
 .( 80و 87و 9ص  7867)حبیبی کابل کرورودودمان اوتألیف پوهاند عبدالحی امیر - 7



 

  

 

 

 

79 

تاکنون هیچ نسخۀ از هیچ یک از کتب مذکور بدست نیامده ومأخذی که ارایـه شـده از   

نظر قدامت نسخۀ مورد بررسی علمی قرار نگرفته پشتو شناسان ویک عـده از دانشـمندان   

 بنا براین تا. ه کرده اندهباره اظهار شک وشبآن  پشتو زبان ازجمله دانشمندان پاکستان در

بتأییـد از کاشـف آن اولـین اثـر     ( البیـان  خیر)، کتاب ت رفع نشده استوقتیکه این شبها

  .مکتوب درزبان پشتو شناخته میشود

: نی عصـر، کتـابی بـا عنـوان    ، مرید سید علی ترمذی مقتدای روحاهزآخوند در وی

ناشـر مخـزن   . بزبان پشتو پرداخت( خیرالبیان)ید در در ردّگفته های بایز( مخزن االسالم)

پیش از خیرالبیان اگر : یل در تائید این ادعامی نویسد کهاال سالم سید تقویم الحق کاکاخ

، واین خطر احساس د نبود کتاب بیدنی هم وجود نداشتدینی موجوزبان پشتو کتاب در 

لبیـان  ، لهـذا کتـاب خیرا  ندریق نوشت وخوان گمراه سـاخته شـو  نمی شد که افغانان از ط

بـود کـه پـس     همـان . افغانان تاثیر زیادی بجاگذاشتدربین  ،به پشتو نگاشته شده بود که

ازتألیف خیرالبیان از جانب بایزید حریف او آخونـد در ویـزه هـم بتـالیف کتـاب دینـی       

  1.آغاز نمودپشتو  به

ه دالیلـی حکـم   ئـ ارا بـا  آقای عزیز احمد پنجشیری نیز باپیروی از آقای حبیبی و 

خالصـه بحـث     .غیر از پشتو چیز دیگری نبـوده اسـت  کرده است که زبان قدیم غوریان 

د اوال  در تاریخ بیهقـی آمـده   اومی گوی: یری وپاسخ موجز ما ازین قرار استشجآقای پن

مردغوری  و، دانشمندی را به رسولی آنجا فرستاد بادد برآن جانبامیر حرکت کر»: است

خلف وشیروان تاترجمانی کنند وپیغام های قوی داد وبیم وامید چنانچه  از آن ابوالحسن

ارنـده  ، وگزۀ ترجمان عربی است بمعنی گزارنـده کلم: پاسخ میگوئیم کهه ب ...سم استر

، تادیه کننده آمده است رجوع شود به فرهنگ فارسـی معـین   ندهزیعنی انجام دهنده پردا
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رد غوری را تحت ریاست آن دانشمند بـرای  آن دومباحتمال قوی امیرپس  –بهمین ماده 

کـه زبـان غـوری هـا را آن دانشـمند نمیدانسـته       ینابال  پیغام های خود فرستاده است نـه ا 

ومردان غوری را برده باشد تابرایش ترجمه کنند بلکه در حقیقـت مـردان غـوری عضـو     

« اسـت زبان غوریان چون زبـان خراسـان   »اگر اصطخری گفته است که  –هئیات بوده اند

، زیرا اگرزبان خراسان پشتو بوده است پس زبان غورنیز پشتو بوده هم درست گفته است

درحالیکه می دانیم که دران زمان فارسی دری در خراسان به اوج ترقی خود رسیده بـود  

به غرض دفاع  مردم غور»: در طبقات ناصری، آمده است: نجشیری می گویدثانیا  آقای پ

از شخصیت های معروف ملوک ترکـی وغـوری وتاجیـک را     در هرقلعه وشهر یک تن

دنـد آن بیچارگـان چـه بایـد     باز جواب عرض می کنیم کـه خـوب کر   .«مؤظف ساختند

کدام سردار وملک پشـتون کـه نبـود تـا مؤظـف مـی سـاختند لزومـی نـدارد           ؟میکردند

، خود آقای پنجشیری د فورا  حکم کنیم که اوپشتون استاگرغوری ترک وتاجیک نباش

نقل قول کرده است که غوری جزء چهار ایماق است وایماق تـاکنون از لحـاظ قومیـت    

وبـاز بطبقـات ناصـری    . فغان استعمال مـی شـود نـه مـرادف آن    درنقطۀ مقابل پشتون ویا ا

؟ مگر سـاغر بمعنـی   چرا ساغر سرخ غربوده. ساغر سرخ غربوده است: استناد کرده گوید

پشـتو  ( غـر )که اش کنیم بخاطر ایجاد یک کلمـه  دوت شده جام چه ایرادی دارد تامجبور

، بروند وخول مانی بدلیل اینکه در زبان پشتو تاکنون لغت دیگر اینکه کلمات برکوشک

نامۀ مستند ومؤثق وجود ندارد وبه ترتیبی که قبال  متـذکر شـدیم خـود زبـان پشـتو زبـان       

تابـت آمـده اسـت    مکتوب نبوده است واز سدۀ هفدهم میالدی به بعد این زبان درقیـد ک 

آقـای پنجشـیری    .و ویایک جزء آنها پشتو بوده باشـد نمیتوان باورکرد که این اسامی پشت

ینـد ولـی درحواشـی غربـی     غور یکسر بلسان دری صحبت می نمااهالی مرکز: می افزاید

 1. پشتو زبانانی زیادی زندگی دارند آنوجنوب غربی 

                                                 
 .789جفرافیای تاریخی غور ص - 7
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نـه والیتـی اسـت کـه تمـام      متأسفانه این مطلب بکلی صحت ندارد چون غور یگا

اهالی آن بدون استثناء بزبان دری تکلم می کنند ودرسرتاسـر غـورهیچکس بزبـان پشـتو     

که آقای پنجشیری بحیث یک جغرافیا دان واستاد پوهنتون تعجب است  –حرف نمیزند 

ــن حق   ــاکنون ای ــد ت ــی پوهان ــه ای علم ــته   ودارای رتب ــن را نمیدانس ــت واضــح وروش یق

که وقتی هزارسال نثر فارسی را ورق میزنیم ونظم آنـرا میخـوانیم    تراین است مهم .است

این امر بخوبی قابل درک است که زبان فارسی درعصر غوریان بـاوج پختگـی وتکامـل    

پرور وسخن شناس  ، وشاه زادگان غوری اکثرا  مردمان عالم ودانشاست قرار داشتهخود

سـپاه مغـول از آن آثـار     باکمـال تأسـف دراثـر وحشـی گـری هـای        .وسخنور بوده انـد 

که از جمله مـی تـوان از کتـاب نفـیس     . ز مقدار معدودی بجای نمانده استجاودانی بج

حبیبی  آقای وپرارج طبقات ناصری تألیف قاضی منهاج سراج جوزجانی نام برد که حتی

چهارمقاله نظامی عروضـی نیـز     .هقی هم شیواتر وسلیس ترشمرده استنثرآن را از نثر بی

 ت کتب نثر فارسی است منسوب است بزبان قدیم غوریان کتاب دیگری که دریناز امها

، مقامات شیخ ابوسعید ابوالخیر استاسرار التوحید فی  ،سلسله ازان زمان باقی مانده است

این کتاب بنام سلطان غیاث الدین غوری اهداء شده است وشبیه به دوکتاب فوق ازآثـار  

اشعار  ،اشعار سلطان عالءالدین جهان سوز م چنانعمدۀ نثر فارسی محسوب می گردد ه

مـه و همـه گـواه    اندکی که از ملک الکالم فخرالدین مبارکشاه غوری دردست اسـت ه 

انشاءاهلل بیشتر توضـیح   علماء وشعرای غور، درین قسمت درفصل  .این مدعاست راستین

نظـر اورا  می دهیم وحاال میرویم بسرا  میرمحمد صدیق فرهنگ ودرپایـان ایـن مبحـث    

از جملـه مؤلفـان خـارجی اشـخاص ماننـد      : درزمینه جویا می شـویم او مینویسـد  باردیگر

بوزورت دردایرت المعارف اسالمی اوالف کیرودرکتاب پتان ها وراورتی دریاد داشت 

آنکه غورمحل سکونت پشتون هـا وگهـوارۀ زبـان پشـتو بـوده      )ها راجع به افغانستان آنرا 

مله راورتی توضیح میکند که پشتون ها کوه های سلیمان را بنام از ج .رد کرده اند( باشد

در آواز بعـدا موجـب شـد     (غـور )و  ( غـر ) ، نزدیکـی کلمـات   یاد میکردنـد ( کاسه غر)
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ــا   کــه ــور)بعضــی ه ــتون   (غ ــکونت پش ــتان را محــل س ــوری را  وغرجس ــرای غ ــا وام ه

  .بشمارند پشتون

ری وجانشـینان شـان   اما دلیل قوی تـر ایـن اسـت کـه چـون تـاریخ سـالطین غـو         

درافغانستان وهندوسـتان مکرروبـه تفصـیل نگـارش یافتـه هرگـاه ایشـان پشـتون یاافغـان          

میبودند وبه پشتو تکلم میکردند خواه مخواه شرح وتفصیل یادسـتگاه عالمـت واشـارتی    

درآثار مذکور در این باره پیدا می شد یگانه دلیلی که بعضـی هـا بـا ایـن مناسـبت ذکـر       

دم محلـی  است که بـه موجـب روایتـی سـلطان غزنـی دریـک نقطـه بـا مـر         کرده اند این 

ود کـه زبـان مـذکور پشـتو     اما این امر دلیل آن نمی ش ،غورتوس  ترجمان صحبت کرد

زیرا که درمنـاطق کوهسـتانی افغانسـتان هنـوز زبـان هـا ولهجـه هـای محلـی           ،بوده باشد

بـا مـردم محلـی توسـ      متعددی موجود است که اگرزمام داری از مرکز بـه آنجـا بـرود    

، یکی از مهـم تـرین آثـار ادبـی سـالطین غـوری       رجمان باید صحبت بکند از دیگر سوت

درهنگام رهایش شان در غور کتاب چهارمقاله نظامی عروضی است که در آن حکایات 

متعددی درشاعری وشعر دوستی وشعر شناسی افـراد خـانوادۀ مـذکور از جملـه شـخص      

اما در یکجا هم به موجود بـودن زبـان وادبیـات     .بت استعالءالدین حسین جهان سوز ث

  1. ی  ودربارایشان اشاره نه شده استپشتو در مح

، سـردار سـفاک مغـوالن وحشـی     در حمالت ویرانگر وتبـاه کـن چنگیـز   گرچه  

، از درمـی، چهـار دانـگ شـهادت     راهل غو»: نوشتۀ منهاج سراج در طبقات ناصری بنابه

، دوسوم از مردم غـور بـه شـهادت    به این حساب. رهم استدانگ یک ششم د  2«.یافتند

آنان هم درشعب جبال ودرپناه حصار های تسـخیر  . رسیده ویک سوم آن باقی مانده بود

با آن هـم زبـان فارسـی دری تـاکنون درمیـان      . یر تا آخرین رمق مقاومت می کردندناپذ

                                                 
 .(881ص 8ج 7817)نگ چاپ ایران محمد صدیق فرهنستان در پنج قرن اخیر تالیف میرافغا - 7
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مـی کننـد ودربـین    م غوریان محفوظ مانده است وامروز همه اهالی غور بدین زبـان تکلـ  

ان دری صـحبت  ، غـور تنهـا والیتـی اسـت کـه همـه نفـوس آن بـه زبـ         والیات افغانستان

 ودر غور موجـوده زبـان   .ین مرزبوم است، زبان مادری همه مردم انمایند وزبان دری می

، لهجۀ فیروزکوهی، لهجـۀ تـایمنی، لهجـۀ سـاغری    : دری بالهجه های ذیل تکلم می شود

ره هـای سـاکن ولسـوالی لعـل     ۀ هزارگـی مربـوط اسـت بـه هـزا     ولهجۀ هزارگی که لهج

این لهجه هـا بـرای همـه فارسـی زبانـان قابـل درک وفهـم اسـت واخـتالف          . وسرجنگل

درهریک از آنهـا محفـوظ مانـده     چندانی در آنها به نظر نمی رسد وهنوز واژه های دری

سـراج ونظـامی   واژه های که ناصرخصرو بلخی درسفر نامه نوشته وبیهقی ومنهـاج  . است

. ه وفرت دراین لهجه ها یافـت میشـود  ، بب اسرار التوحید به کار برده اندعروضی وصاح

، امروز هـم بایـد از آن زبـان    ری زبان دیگری می بوداگر زبان قدیم غورغیر از فارسی د

بخـوبی   پـس . باید بدین گونه محـو ونـابود مـی شـد    اثر وعالمتی در غور باقی می ماند ون

یک نکتـه را درپایـان   . فارسی دری بوده است نه چیز دیگر ،ان قدیم غورثابت شد که زب

قابل ذکر میدانم که این مبحث تنها تحقیـق تـاریخ اسـت وگرنـه نـزد دیـن مبـین اسـالم         

: شـمرده مـی شـود   ( ج)اختالف زبان هـا از جملـۀ آثـار قـدرت کامـل خداونـد بـزرگ        

وازدالیل قدرت : ترجمه 1«نکمایته خلق السموات واالرض واختالف السنتکم والوا ومن»

خداست خلقت آسمانها وزمین واختالف لغاتی که شما بدان تکلم می کنیـد واخـتالف   

  .رنگهای تان

بنا به این آیه کریمه اختالف زبانهـا ونـژاد هـا از عظـیم تـرین آثـار قـدرت الهـی         

ا را اهلل تعـالی زبانهـ  . یف خلقـت آسـمانها وزمـین قـرار دارد    نمایندگی می کند که دررد

دیگـر هـیچ لزومـی نـدارد     . نشانۀ قدرت وجالل خود ساخته اسـت  مختلف آفریده وآنرا
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در زیرا . ردیگران ترجیح بدهد وبرتر بشماردیک طایفه زبان وهم چنین نژاد خود را ب که

  . ما مسلمانیم واین است عقیدۀ ماالحمدهلل. اسالم صرف تقوی شان برتری است
 

 : افیایی غور قدیمتاریخی وحدود جغرموقعیت  – 3
 

قدیم تـا بـه امـروز     ، ازکم در برابر مهاجمین بودهغور که همیشه بحیث سد مستح

کـوه هـای بلنـد    . عجیـب اسـت   ، دارای یـک نـوع موقعیـت جغرافیـای    اندک تفـاوت  با

، دره هـای کـم عـرض وبـاالخره سلحشـوری      وپربرف، کوتل ها وراه های صعب العبور

باعــث  ،ان از ســرزمین خــویش دفــاع کــرده انــدورزم جـویی ســاکنان آن کــه تاپــای جــ 

 .میباشد گفتیش

روایـت نیمـه افسـانوی ونیمـه تـاریخی فردوسـی در شـاهنامه موجودیـت غـور          ه ب

اکن شدن آنان در این کوهسار تعلق میگیرد سزمان مهاجرت آرین ها از بلخ وباالخره  به

چهـارم هجـری   ن رحـدود غـور تـاق   . غـور را نیـز آنـان بـر آن نهـاده انـد      واسم موجـودۀ  

از خالل مطالعۀ . یائی در حمالت چنگیز نابود گردید، زیرا اغلب آثار جغرافنیست روشن

غـور نـاحیتی اسـت    »به موقعیـت غـور پـی مـی بـریم      ( ق هـ 818)حدود العالم متعلق به 

وجـای  « ...اسـت کـه غـور شـاه خواننـد     میان کوه ها وشکستگی ها واو را پادشاهی  اندر

واین ناحیتی است کـه  ...»: یدمی گو( جوزجان موجوده)زگانان دیگر در ذکر حدود گو

مشرق او حدود بلخ است وتخارستان تا بحدود بامیان وجنوب وی آخر حدود غور است 

 « ...د بست ومغرب وی حدود غرچستان استوح

هجـری   861 ن حوقـل بغـدادی در سـال   بحدود مکمل غور در صورت االرض ا

، عبارت انـد از هـرات تـافره    اندکه غور را احاطه کرده بالدی »: طور بیان شده است این

واز آنجا تا بلدی داور و از آنجا تا رباط کروان که تحـت حکومـت محمـد بـن افرغـون      

 . «...وان تا غرچستان واز آنجا تا هراتصاحب جوزجان است واز رباط کر( فریغون)
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: ینویسدم( هجری 6- 5قرن )طخری کتاب مسالک وممالک ابواسحق ابراهیم اص

ن فریغون بوحدود غور از هری در گیرد تا فره وتازمین داور وتا رباط کروان از اعمال ا»

 « .تان وهم چنین تا به هری باز گرددوتا حدود غرجس

: د اوایــل قــرن هفــتم هجــری مــی نگــاردیــاقوت حمــوی در معجــم البلــدان خــو

بـارد  وشـهرهای   عبارت از مجموع جبالی است واقع بین والیـت هـرات وغزنـی    غور...»

حکمرانی می کردند بنـام فیروزکـوه   وموحش است وشهر بزرگی که درآن ملو ک غور

 « .میشود یاد

هـرات  ( والیت)غور را عمل ...»: گفته است( هـ 187)ویم البلدان ابوالفداء در تق

ورباط کروان وغرچستان وخالصه خراسان ازسه جهت فراگرفته اسـت واز ایـن روآن را   

 « .حی سیستان استا، اما حد چهارم آن نورده اندخراسان آوجزء 

والیتی است  »: تذکر داده است( ـه 101)خود  حمداهلل مستوفی درنزهت القلوب

  « ...نگران خوانند از اقلیم چهارم استوشهرستان آن را آه

وغـور مـابین غزنـی    ...»: مینویسـد ( ـهـ  7171)هفـت اقلـیم   امین احمـد رازی در  

ود وبیشتر والیت ب وهوای نیک دارد واکثر فواکهش خوب میشوخراسان واقع شده وآ

 « .وی کوهستانی است

ــی ــاریخی ســرزمین هــای خالفــت شــرقی   . ل ــای ت اســترینج انگلیســی در جغرافی

یخی نظـرش را چنـین ارائـه    تالیف شده در مورد حـدود غـور تـار   ( م7915)درسال  که

ان معـروف بـود بـه    ناحیۀ بزرگ کوهستانی درسمت خاور وجنوب غرچست»: کرده است

غور وغورستان واز هرات تا بامیان وحدود کابل وغزنه امتداد داشت که عبارت از منطقه 

پائی نیز غور را بین قلمروسلسلۀ ابوداود روبارتولددانشمندا« ...ودخانه هرات باشدرجنوب 

، بـاین ترتیـب غـور تـاریخی     ه میخوانـد وگوزگان وغرچستان ووالیت هرات تا فره یا فرا

شرقا بـه والیـت بامیـان وغزنـه     ... وان ودیگر سرحدات والیت گوزگانانال  برباط کرشما

، غربا  به غرجستان تـاریخی وهـرات محـاط بـود وایـن حـدود       زمین داور وفراه هوجنوبا   ب
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، نـه قبـل از اســالم چـه پـیش از اسـالم غــور      یـایی مسـلما  درعهـد اســالمی میباشـد    جغراف

وبعـد از اسـالم والیـت غـور     . وب مـی گردیـد  ک واحـد جغرافیـایی محسـ   وغرجستان ی

بدوحصــۀ سیاســی غــور وغرجســتان منقســم گردیــد ودر مقابــل پادشــاهان محلــی غــور  

  1. رض وجود کردندع (شارها)حکمرانان محلی غرجستان ملقب به ( سور خانوادۀ)
 

 : غرچستان – 9

غــرو وغــرش بــه معنــی :  وپیشــینۀ تــاریخی آن جغرافیــایی حــدود ،معنــی لغــوی

بشکل معرب آن غرجـه وغرشـه   و (غرچه)منسوب به کوه را به معنای کوهی ، است کوه

 : میگویند، چنانکه ابوطیب مصعبی گوید
 

ــرد غرچــه    ــاله یکــی م ــد س  صــد وان
 

 تازی ت آن مردـچراشصت وسه زیس 
 

 

ــی کــوهی بکــار     ــه معن ــت غرچــه ب ــن بی ــه اســتکــه در ای اســدی طوســی . رفت

 :شاهد می آرد( غرچه)باره را در  (بدیعی)بیتی از  (فرس لغت)در
 

 

 

غـرو وغرچـه   . هـوم کـوهی وسـاده دل بکـار رفتـه اسـت      که غرچه در اینجا به مف

بحتـری شـاعر عربـی طـائی     . وغرشه برای جای وکشور ومنطقه نیـز بـه کـار رفتـه اسـت      

 ...بالغرش او بالغور من رهطه: ی گویدچنین م( م 391 – 381)

 .غرچستان ومـردم آنجـا را نیـز گوینـد    والیت  ...غرچه: دربرهان قاطع آمده است

غــرج الشــار : در صــورت االرض مــی گویــد( هـــ ق 855وفــات )حوقــل بغــدادی  ابــن

بعقیـدۀ بعضـی از   . بـود ( غرجـه )از کشـور بزرگـی موسـوم بـه مملکـت       درگذشته ناحیـۀ 

بـه   (غـرج الشـار  )، چنانکـه  غرش خود بمعنی جمع است، یعنی کوه ها لغویون، غرج ویا
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 بفریبـــد دلـــــــــت بهـــر سخــــــنی  
 

 روستـــائی وغرچـــــــه را مـــــانی   
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ی غرچستان الولی غرچگان به معنای کوهیان واه. م جبال الملک یا کوه های پادشاهمفهو

 :گویدهردو آمده است چنانکه فرخی سیستانی 
  

 چندین بـار  درین دیاربـه هنگـام شـار   
   

 صـیان  عپلنگ وار نمودند غرچگـان   
 

 

 

 : گویدفردوسی 
 

ــدرایم نخس  ــوه ان ــران بک ـــاز ای  ت ـــ
    

ــوم بسگــدرغرچ  ــا در ب ـــان ت  ت ــــــ
 

 

ازجملــه . وداســتذکــر غرچســتان دربســیاری از آثــار تــاریخی وجغرافیــایی موج

یم، تقویم البلدان، معجم البلدان، زین االخبار، حـدود  ، احسن التقاسالمسالک والممالک

طبقات ناصری، برهان قاط، جامع التواریخ، جهـان  یهقی، ب، تاریخ العالم، صورت االرض

، احسن التواریخ وعنصری بلخی همدانی، آثار البالد واخبار العباد فقیهن ب، البلدان اگشای

 : گویدملک الشعرای سلطان محمود غزنوی 
 
 

 

 کنون عجب تراز آن فتح ، فتح غرجسـتان  

ــت اومــر ســپاه او را رام  ــه دول   1کــه شــد ب
 

 

 

 :در مدح سلطان محمود غزنوی گوید فرخی سیستانی
 

 تــرا آنجــا غالماننــد چــون خوارزمشــاه ای شــه  
 

 

 دگر چون میر طوس وزوگذشتی میر غرجسـتان   
 

 

 : ان مسعود غزنوی فرزند محمود گویددرمدح سلط
 

ــرد   ــراوان کـ ــر فـ ــه تـ ــوتر ومردانـ ــن نکـ   از ایـ
 

 

ــتان     بپـــــای قلعـــــۀ غـــــور وبکـــــوه غرجســـ
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 :ن دواتی امیر غرجستان گویدقراتگیودرمدح ابومنصور 
  

  ســـــپهبد ســـــپه شـــــاه شـــــرق ابومنصـــــور  
 

 

ــتان   ــر غرجســــ ــی امیــــ ــراتگین دواتــــ  1قــــ
 

 

، کــه در فــتخ غرجســتان حضورداشــته اســت    عتبــی منشــی ســلطان محمــود    

خـویش   شاهنشـاه بـابر درتـزک   . ن واقعه را بصورت مفصل ذکر میکندیمینی آ درتاریخ

از چغچـران  ، ن در راه بازگشـت از هـرات  شـعبا  1 در»: گویـد  913درطی واقعات سـال  

 ظاهرا  این یگانه اثـری اسـت کـه نـام چغچـران مرکـز فعلـی       ) «...ومواضع کنار غرجستان

: ی که بذکر غرجستان پرداختـه انـد  دیگر از کتب( .والیت غور در آن ذکر گردیده است

، یرزاتاریخنامۀ هرات، روضات الجنات، تاریخ الرسل والملوک، طبری، جام جم فرهاد م

 . ساسانیان از کریستانسین دنمارکی است شاهنشاهی

از فره تابلدی داور ازبلدی داور »: ی در المسالک والممالک آورده استاصطخر

الشار واز آنجا تا هـرات همـه    جن فریغون واز رباط کروان تا غربتارباط کروان از عمل ا

 « .ندا ند ومسلمانا به غور واقع

از حد میان گوزگانان وغور از حدغرجستان »: مرو گوید دود العالم در بارۀ رودح

این رود که به قرار تصریح حدود العالم از حد غرجسـتان سـر چشـمه میگیـرد     « .شایدگب

 2. (شین قصبۀ غرجستان بود ه است ودر حد غربی گوزگانانب) ،شین می گذردبوبر

سـتان  وآب مرغـاب از میـان غرج  »: رافیای حـافا ابـرو چنـین مـی خـوانیم     در جغ

ــان اســـت میگـــذرد  ــتان بامیـ ــداء آن از کوهسـ ــات  ... ومبـ ــده مشخصـ ســـپس فروترشـ

غرجستان را بر می شمارد باحتمال قوی ممکـن اسـت حـافا ابـرو کـه دررکـاب        واقعی

ــادی را ســپری کــرده اســت  امیرتیمــور گورگــان غرجســتان را هنگــام  ،مــدت هــای زی
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دید های خـود حکایـت   شدواز چشم لشکرکشی های تیمور بدانجا خود مشاهده کرده با

 در غرجستان در غاله هاست از باالی کوه که سر در غاله اسـت . بهرحال او میگوید. کند

، مـردم  شمه سارهاست وهرجا کـه همـواری اسـت   ، چتاپایان کوه که رود مرغاب میرسد

ی کوه والیت بدان همواری ها درخت ها نشانیده اند وغلۀ آنها اکثر دیمه باشد برباال آن

، درخت های خـود رواز امرودوالنـه   اما آنجا آب روان نیست. زمین هموار باشد وبا اکثر

... درخت انجیر بسیار بـود غاله ها درخت جوزبسیار بود ودرته مرغاب دروغیره باشد ودر

یـت  ، چنانچه اشتر بدان والیت در نتواند رفـتن وکسـانیکه از طفول  کوهستانی سخت دارد

ر ندیده اند وحاکم آن را شار می گفته اند وحاال خـود  ، اشتازآن والیت بیرون نیامده اند

دیـوان   زمدت مدید است که از نسـل آن شـاران کسـی نمانـده اسـت وحکـام آنجـا را ا       

ایـن حکایـت را   ) 1«...در غرجسـتان کـان زر بـوده اسـت    . دارالسلطنه هرات مقرر میکنند

مثنـــوی ازظـــم آورده بـــودم کـــه عینـــا  آن را ایـــن مســـتمند بـــه نروی همـــین روایـــت از

 : های خود می آرم اطرهخ گلگشت

 

 سنجر سلجوقی وکان زرغرجستان
   

 

 

  

 چـــون بـــه غرجســـتان ماکـــان طـــال

 در زمــــان ســــنجر آن شــــاه کبیــــر 

ـــد   ــاه شـ ــیش شـ ــار پـ ــل آن کـ  عامـ

 گفت بـادا عمـرت افــزون ای ملـک     

 میکـــنم مـــن خـــرج دینـــاری هـــزار 

 حاصــــل آن نیســــت از آن بیشـــــتر
   

ــال     ــر مــ ــی بــ ــام ماضــ ــود درایــ  بــ

 کـــــار میکردنـــــد در آن نـــــاگزیر 

 راه را پیمـــود وبـــردر گـــاه شــــد    

 گشـته ام در بهــت وحیـرت منســلک   

 جملـــه در کـــان طـــال از بهـــر کـــار 

ــنم ززر  ــی بیــ ــوفیری نمــ ــیچ تــ  هــ
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 شاه گفتش تـرک کـار خـود مگیـر     

 چون طال از سـنگ مـی آری بـرون    

ــ   ــهر ودی ــان آن ش ــه درویش  ار ـوانک

ــزدمن    ــد نـ ــوفیر باشـ ــر تـ ــن دگـ  ایـ

  استت مل نمودن هصازرزسنگ ح

ــود     ــدا میشــ ــار پیــ ــت کــ  بررعیــ

ــ ــارند ازـمیرسـ ــالل  کـ ــر رزق حـ  بـ

ــن مــروت بــس بــود تــوفیر مــا              ای
 

 

ــار از اع  ــرک ک ــت ــر  تب ــود مگی  ار خ

ــوفزون      ــزد ت ــوفیر ن ــن ت ــت زی  چیس

 ند از ایــن کــار وبــار ـــــمــزد مــی یاب

ــتن    ــار خویش ــوی ک ــو س ــر ش  زود ت

 این عمل نزدیک ماذی قیمت اسـت  

 ود ـمــزد شــیدا میشــ قلــب شــان زیــن

ــال   ــاه وسـ ــکالت مـ ــد از مشـ  میرهنـ

ــا   ــو قیرم  1در دوعــالم هســت زیــن ت
 

 

مایل هروی در تعلیقات خود بر جغرافیائی حافا ابرو ذیـل غرجسـتان بـه نقـل از     

غـرو الشـار دو شـهر دارد یکـی بشـین ودیگـری       : وقل می نویسـد حصورت االرض ابن 

آن دو شهر درهیچ یک از آنهـا مقـام    شورمین ووسعت آنها به یک اندازه است وسلطان

، م به بلیکان مقیم استول موسجبه این سرزمین بوی منسوب است به قریۀ کنمیکند وشار

و شـهر  ، دم بـه مملکـت غرجـه بـود    واین سرزمین در گذشته ناحیۀ از کشور بزرگی موس

جاور بربالد م، از بشین برنج بسیار بدست می آید که آنرا مذکور دارای باغها وآب است

، فاصلۀ بشین تا درۀ مرو الرود یک منزل واز آنجا تا رود مروالـرود  بلخ وجز آن می برند

از سوی مشرق یک تیر پرتاب است واز بشین تا شورمین از سوی جنوب راه کوهسـتانی  

 2. زل استنبه مسافت یک م

دارد کـه   منبـر غرجستان ناحیه ای است دارای قریه های بسـیار وده  : بشاری گوید

ــرین آن در اکه ــا اســت  بشــین اســت کــه باشــگاه شــاران میباشــد  ت ــایش زیب ــادی ه ، آب

شـهر  شـهر دیگـرش شـورمین اسـت وبلیکـان      . قشنگ دارد وکـاروان سـرای هـا    وجامع
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، غرجستان قلعه های بسیار داشـته اسـت کـه در زمـان     دیگرآن است که میان کوه هاست

شـهرهای متـذکره بنـدر یـا     ، عالوه بـر  خان در آن دژها متحصن شده بودند حملۀ چنگیز

مـران وتخـران   ت. ه اکنون هم بـه همـین نـام موجوداسـت    بندار شهر دیگرآن بوده است ک

یوشاران نیـز از غرجسـتان   ر، اما از مناطق غرجستان بوده اند وده استاگرچه جدا ذکر ش

 . بوده است

 در آنجا داد وعدالت بصورت واقعی آن برجـای اسـت وگویـا   : بشاری می گوید

، رسـوم آن  خلیفۀ دوم وعمرابن عبـدالعزیز اسـت  ( رض)داد گستری حضرت عمر دنبالۀ 

نـاداران   هچشمگیراست وفرمان روایان ستمگاردر آنجا نیست، آنچه از دارایان میگیرند ب

ا جزای شرعی درباره اگر کسی بکار ناروادست یازد مورد بخشایش می آید ی. می دهند

: مؤلف حدود العـالم گویـد  . وخوب کرداراندنیکو کار اهل آن مردمان . تطبیق می شود

دمـان  مر: گویـد  یوشـاران ریت مردمانی اند مسلم وبی بـد ودربـارۀ مـردم    حمردمان این نا

: آرداسـیم مثلـی دربـارۀ غرجسـتان مـی      احسـن التق . جنگی وازغرجستان گوزگان اسـت 

 .(از مـردم غرجسـتان نیسـت   قـومی برتـر   ): ونیـز گویـد  ( وطوبی الهل الغرج بعدل الشار)

مـد  ح، خصوصـا  شـار ابونصـر م   دستان مردان دانشمند ودانـش پـرور بـوده انـ    جشاران غر

به مطالعۀ کتب ومجالست اهل ادب پرداخـت  : )ان که عتبی درباره اش گوید، چناسد بن

عـدۀ از  : ن اثیر در الکامل گویدبا .(دنیا قناعت نمود توبلذت علم از لذات ملک وشهوا

ــ  ــری را درب ــذیب از ه ــای ته ــود   کتابه ــدم ودر آن نســخۀ ب ــت بخــ  خــودش دی ارۀ لغ

، جزء را از سرتاپا برای شارخواندماین . بن احمد بن االزهری در آن نوشته بود محمد که

ــا از کــهکســی را ــده باشــد او مــر  ب ــاب تهــذیب او را خوان ــوده وکت  دهــری هــم نشــین ب

 .است بوده فاضلی
 

 ست ـنگاه کن که امیر جلیـل تـا بنشـ   
       

 ران ـــــ مـان خسـرو ای  بجای شـار بفر  
 

 (فرخی سیستانی)
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ت بوده است، بشـاری معنـای شـار را    لقب شار سالیان دراز بر امیران غرجستان ثاب

 1. گفته است( لجبملک ال)ابن خلدون معنای شار را . نوشته است( ملک)

 : ناصر خسرو بلخی گوید
 

ـــاس ــان ش هتادـــ ــه فرببامی ـــب  یری      ـــــ
   

ــز در    ــه ع ــته ب ــین شبنشس ـــبش  اریــ
  

 

چنین به نظر میرسد کـه شـاران غرچسـتان در ازمنـۀ قبـل از اسـالم نیـز در همـین         

ر یکی از اسالف ایشان که بدست آمده عینـا  بـا چهـرۀ    یسرزمین حکمرانی داشتند وتصو

در عصـر اسـالمی ذکـر شـاران غرجسـتان      . شـبیه اسـت  ( هـون = هیاطلـه  )شاهان هپتـالی  

رکز اداری کشور در تحت ادارۀ سلطنت غزنه می آید که مود وتمحفتوحات سلطان م با

به سیادت سیاسـی سـلطان   ( هـ 839)یکی از شاران غرجستان مسمی به شار رشید درسنه 

، دیگرش شارابونصر محمد بن اسـد اسـت   وتوحید اداری کشور خاضع شده بود محمود

ر هـرات  د( هــ  016)سـلطان محمـود او را اسـیر سـاخت ودرسـنه      ( هـ 015)که در سنه

سوم شار شاه ابومحمد بن محمد در زندگانی پدر بجایش نشت وبا سلطان . ازجهان رفت

 . درگذشت( هـ 016)قبل از سنه   ،محمود وابوعلی سیمجور جنگید

طان سـل ( نکـاح )الـت  بحشار شاه بـن ابـراهیم کـه دختـرش حورملـک در     چهارم 

تحت در،گذشته اندحمودعدازعهد سلطان مکه بشارانی . غوری بودعالءالدین جهان سوز

  2 .وعلم پروری بودند تالم ودانش دوس، ولی اشخاص عیزیسته اندمغزنه وغورسلطۀ 

عبدالواسع جبلی شاعر معروف نیز از غرجسـتان بـوده اسـت کـه در عهـد سـلطان       

 .ان او در تهـران بـه طبـع رسـیده اسـت     ، دیـو اسـت ( هـ  555)میزیست وفاتش در  سنجر

وصـاحب تـاریخ   ... است علی نیشاپوری در آنجا مدرس بودهدیگر امام صدرالدین  عالم

سـخت جـان    غایـت  همـردم آنجـا بـ   : الجنات فی اوصاف مدینت هـرات گویـد  روضات 

                                                 
 . تصرل واختصاربا 95و 90و 98غرو وغرچستان صفحات  - 7
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 . روودرشت خوی باشند، ونخچیر بسیار صید کنند وکوه

ت وبـزر وآبـادان اسـت وهمـه     جای بسـیار غلـه وکشـ   : مؤلف حدود العالم گوید

. یتی است بزرگ وبسیار نعمتناح: یوشاران گویدربارۀ یگر ودررز، شبانانند وباست کوه

حصون وثغـور اسـتواردارد ومیـوه هـای خـوب اوسـیب وامـرود        : زمچی اسفزاری گوید

 . وجوز بسیار از آنجا حاصل می شود وانجیر وانار

مالیـات سـاالنۀ آن درزمـان    . کشمش وبرنج نیـز بدسـت مـی آمـده اسـت     از آنجا 

ــن طــاهر   ــداهلل ب ــین ( ـهــ 81)وفــات عب یکصــدهزار درهــم وهــزار ( هـــ 878و 878)ب

یوشاران را که ده هزار درهـم بـوده اسـت بـا آن جمـع      راست واگر مالیۀ ساالنۀ  گوسفند

 1. ه هزار درهم وهزار گوسفند می شودکنیم مجموعا  یکصد ود

ت وپیـداوار مهـم   محمد اغظم سیستانی محقق معاصر در بحث پیرامون محصـوال 

ــرده وزره وجوشــن وســالحهای نیکــو غــور از : خراســان مــی نویســد ( حــدود العــالم) ب

. اصـطخری )وچراگاه های فراوان است اعلی چونکه دارای کشت های خوب  وگوسپند

زر موجـود  در کوه های غور که بربامیان وپنجشیر گذشته از اول تـا آخـر معـادن سـیم و    

 ...(ابن حوقل)بوده وهست 

تنـگ سـتور   ( التقاسـیم  احسـن . )اسـتر نقره ونمد واسپ اعلـی   (غرجستان)ازغرج 

 2.(حدود العالم)معدن زر : وشارانریاز ( فقیه ابن)

این بود . ین ها در ادوار باستانی بوده استاشیای فوق محصوالت عمدۀ این سرزم

 . ان که بطور بسیار مختصر ایراد شدخالصۀ تتبعات ما در مورد معرفی غرچست
 
 
 
 

                                                 
 . 96 –95غرو وغرجستان ص  - 8
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 : ما ومنطقهمخ غور در سرگذشت کشور جایگاه شا – 71
 

ــور  ــاریخی غ ــت ت ــور  اهمی ــه دورۀ امپراط ــوط ب ــا مرب ــالطین  ، تنه ــان س ی درخش

یری درصـحنۀ تـاریخ   مگشـ ، بلکه قبل از آن هم از بسا نقاط موقف چسرزمین نیست این

مانـا حـس   ه، یکی از این ارزشـهای تـاریخی  ایـن سـرزمین افسـانوی      کشور داشته است

برابـر متجـاوزین میباشـد ، هـیچ کشـور      منشی وسلحشوری باشـندگان قـدیم آن در   زادآ

گشائی تاقرن چهارم هجری نتوانسـت روح آزاد منشـی وغـرور ملـی ایـن خطـه را بـزور        

 اگرچه در غور قدیم اتحـاد سیاسـی وجـود نداشـت وگـاه گـاه جـدال       . فه سازدخوحیله 

در مبارزات . شتندوا نمی دار، ولی تسل  بیگانه را هم ونزاعی هم دربین ملوک رخ میداد

باابومسـلم خراسـانی   ( هــ  781) ستقالل طلبی خراسان به سرکردگی امیر پـوالد سـوری  ا

 کـار در بغـداد روی های زیادی کردند که خالفت عباسی را بجـای سـلطۀ امـوی     تمعاون

، وری که کنارنگ ویامرزبان مرو بود، بقول فردوسی ودیگر منابع مؤثق ماهوی سآوردند

بااین موقف غور چه قبـل از اسـالم وچـه    . بین بردآخرین شاه ساسانی را از  یزدگرد سوم

 . ظر سیاسی حایز اهمیت خاصی میباشددر عصر اسالمی از ن

الـدین   بعد از تأسیس امپراطوری غوری بـه ویـژه درعصـر سـلطان بـزرگ غیـاث      

گی، هنـری  ، افغانستان شاهد پیشرفت های درساحات فرهنوبرادرش سلطان شهاب الدین

، سیاسی وفرهنگی تمـام خراسـان، سیسـتان، بلوچسـتان، سـند      مرکز وغور. وغیره میباشد

ی پـامیر  ، طخارستان را الی کـوه هـا  لی دهلی و از جانب شمال والیات مرو، بلخپنجاب ا

 . وچترال دربر میگرفته است

بنظـر انسـان مجسـم میشـود      ی، سـرزمین نیدن نـام غـور  شاز : بقول هولدج انگلیسی
آمو تا هرمز امتداد داشـت، ایـن امپراطـوری پهنـاور     از اقصای هندوستان تا ایران واز  که
هر تمـدن را تشـویق   پهلوی فعالیت های سیاسی علم ودانش وهنر وادبیات وغیره مظـا  در

 . وحمایت می نمود
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، مقـام شـعراء وهنرمنـدان را    ه خود ادیـب ودانشـمند وشـاعر بودنـد    شاهان غور ک
 . رت زیاد داشتصنایع مختلفه غور در آسیای میانه شه. یداشتندگرامی م

، تعـداد شـان   ای که دردربار غوری ها بـوده انـد  ، شعراء وادبمؤرخین، دانشمندان
( علیحــده دریــن مــورد بحــث خــواهیم کــردکــه مــا در فصــل )فــوق العــاده زیــاد اســت 

نجومی ویا رصدخانۀ امیر عباس غوری یکی از شـگفتی هـای بـاور نکردنـی اسـت       کاخ
، حمــالت چنگیــز عــدۀ زیــادی ل تأســفباکمــا. تشــریح خواهــد شــددرجــای آن  کــه
میان برده است باآن هم از البـالی خرابـه هـای    زبع معتبر تاریخی را نیز ااآثارکتبی ومن از

عهد چنیگیز به کمک باستان شناسی وعـدۀ معـدود آثـار تـاریخی بـه عظمـت فرهنگـی        
 ،تعمیر مسجد جامع هرات. امپراطوری غوری می توان پی بردوتمدن درخشان این دورۀ 

قطب منار دهلی ومنارجام در غور کـه هریکـی نظـر بـه سـبک معمـاری وهنـر خطـاطی         
   1. تمدن آسیای وسطی کم نظیر می باشددرتاریخ 
مربوط بـه  ( ین درجای دیگری مفصل خواهیم نوشتکه درین موارد نیز بعد از ا)

صل ، می پردازیم به فبدینجا فصل اول را کوتاه می کنیم، وی شودعصر تابناک غوری م
   .سلطنت غوریان ومعرفی سالطین غوریدوم وشرح 

                                                 
 . باتلخص وتعدیل 89ص  7867ون کابل جغرافیای تاریخی غور تالیف پوهاند عزیز احمد پنجشیری چاپ پوهنت - 7
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 فصل دوم
 

 سـلطنت غــوریان

 
 

 

 
 

سلطنت دودمـان شـاهی غوریـان از ممتـدترین دوره هـای حکمروائـی در تـاریخ        

 ، بعـد بگـواهی تـاریخ  . الم محسـوب میگـردد   خ سـالطین اسـ  تـی در تـاری  حمملکت ما و

وبخش های وسیعی د سال در سرزمین غور حدود هفتصاسالم این خاندان منحصرا  در از

شکیل داده اند که بقول تاز مشرق زمین فرمان روائی کرده وامپراطوری وسیع اسالمی را 

ر فصـــل اول د. نیـــا در قبضـــۀ اقتـــدار آن قـــرار داشـــتمنهـــاج ســـراج ربـــع شـــرقی د

ن ظهـــور وگســـترش دیـــن مبـــین اســـالم امـــرای غـــوری را کـــه مقـــار از تـــن چنـــد

ند، میکردند ودر حوادث ورویدادهای آن زمان تأثیر بسزا داشت حکومت سرزمین ایندر

  :بودند از عبارت که برشمردیم
 

 

 عرصـــۀ مملکـــت غـــور چـــه نامحـــدود اســـت 

 کــه در آن عرصــه چنــان لشــکر نامعــدود اســت 
 

 « انوری » 
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 : (م 656/ هـ 86)ملک شنسب بن خرنک حدود  – 7
 

، در مرو ماهوی سوری حکم میرانـد او که همزمان با ( رض)معاصر حضرت علی 

ــی     ــور بحضــور حضــرت عل ــرو وغ ــران م ــردو حکم ــا  ه ــد  ( رض)غالب مشــرف شــده ان

 . ذشتآن در فصل گذشته گ حکایت که
 

 .و( م 101هـ  781)امیر پوالد از احفاد ملک شنسب حدود  -  8

 (م 111 – 156/ هـ 750 – 789)جهان پهلوان امیر کرور ولد امیر پوالد  – 8
 

 

ند در مورد وجود فزیکی امیر کرور طوریکه قبال  متذکر شدیم شـک وتردیـدهای   هرچ 

 . در فصل اول( سوریان وشنسبانیان)رجوع شود به پایان بحث  . جدی وجود دارد
 

 .(میالدی 116 – 761)امیر ناصر ولد امیرکرور حدود  – 0
  

، بـودیم  ی غـوری را بـه معرفـی گرفتـه    نجا در فصل گذشته بطور مختصر امرایتا ا

 : ور پی میگیریماکنون دبنالۀ موضوع را با بیان شرح حال بقیۀ امراء وسالطین غ
 

 

 : (م 136/ هـ 711)امیر بنجی بن نهاران حدود  – 5
 

 را امیـر بنجـی نهـاران   ( طبقـات ناصـری  )منهاج سراج جوزجانی در کتـاب خـود   

ورا از کبـار ملـوک   وا. که در غور ذکر او سایر است ومیگوید یداندشنسبی مامیربزرگ 

ق وبـه همـه   وامیـر خـوبروی گزیـده اخـال    . د وجمله سالطین فرزنـدان او بودنـد  غور دانن

وی به اتفاق یکتن امیـر معاصـر غـوریش شـیش بـن بهـرام       . اوصاف ستوده موصوف بود

دربار هارون الرشید رفت وامیر بنجـی بـه لقـب قسـیم امیـر المـؤمنین بـه امـارت غـور           به

، چنانچـه سـالطین غـور بـه همـین لقـب       خالفت عهد ولوا آوردشد واز حضرت  شناخته

امـا امیـر دیگـر شـیش بـه پهلـوانی لشـکر        . غور وهند ملقب بـوده انـد  خروج مغول در  تا

. بـه تشـریف دار الخالفـت مشـرف شـدند      منصـوب گشـت وهـردو   ( االری غـور س سپه)
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 1. ن برقرار بودوپهلوانی در شیشانیاتاعهد منهاج سراج امارت غور در شنسبانیان  چنانچه
 

 : (م 366/ هـ ق 858)یر سوری بن محمد حدود ام – 6
 

در ساللۀ امـرای غـور موجـود اسـت وخـود      ( سه نسل)دراینجا باز خالی سه قرن 

 .تابـدین عهـد امـارت غـور یافتـه نشـد       هم میگوید کـه از عهـد امیـر بنجـی    منهاج سراج 

ار مغل تفرقـۀ دیـار   ۀ فتنۀ کف، وممالک اسالم بواسطاتساق این طبقات در دهلی بود چون

 . خ که دربالد غور در نظر آمده بود، نبود، امکان نقل کردن از آن تاریپیدا آمده بود

صفاری در اواس  قـرن سـوم هجـری    این امیر سوری معاصر خروج یعقوب لیث 

سـت  ب، چون یعقـوب از بـالد نیمـروز بر   ر اراضی غور را در تصرف خود داشت، بیشتبود

، طوایف غوریان به کوهسارهای خود تحصـن  گین آباد ورخج غالب آمدهتوبالد داور و

انی همـین امیـر سـوری بـود کـه قصـر ودار الملـک        بجستند وسر جملـه مندیشـیان شنسـ   

امـا آنچـه برخـی از مؤرخـان ماننـد جهـان آراء       . ودردامن کـوه زار مـر  وقـوع داشـت    ا

ده انـد، بـاموازین تـاریخی    فرزند زادۀ امیر بنجـی شـمر   ومنتخب التواریخ ، امیر سوری را

، امیـر بنجـی باهـارون الرشـید معاصـر بـود       ا به تصریح منهاج سراج، زیرسازگارنمی آید

واگر ماسه نسل را دریـک قـرن بشـماریم بایـد امیـر سـوری در حـدود        ( هـ 711)حدود 

طان زندگی داشته باشد وبعد از او که پسـرش محمـد بـن سـوری معاصـر سـل      ( هـ 888)

، بین پدر وپسر فاصلۀ یک ونیم قرن واقـع اسـت وایـن    است( ق هـ 011)محمود حدود 

 2. ه هریکی صد سال زندگی کرده باشندهم بعید بنظر می آید ک
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 : (میالدی 7170/هـ ق 015)یر محمد بن سوری حدود ام – 1
 

( م 313 – 361/ هــ  865 – 850)، یعقـوب لیـث صـفاری    طوریکه گفتـه شـد  

ن داور وزاولستان ورخج وتگین آباد بدست آورد حـدود  های جبال غور را اززمی نشیب

غور پناه بردند وبه سـالمت  ولی سوریان ومردم غور براسیات جبال ( م 368هـ ق  858)

 916/هـ 866شعبان سنه  81رسید ودر ... چون سلطنت بامیر سبکتگین بن جوق .ماندند

بامیـان وتخارسـتان   ، لشکر باطراف برد وزمـین داور وقصـدار و  م در غزنه برتخت نشست

، چـون  ل غور لشکر کشید وقتال بسیار کرد، چند کرت ازبست بطرف جباآورد درضب 

، امارت پسرش سلطان محمود برتخت نشست( م 996/ هـ 831)گین تکببعد از مرگ س

، گـاهی سـلطان   سیده بـود وممالـک غـور را ضـب  کـرده     غوریان به امیر محمد سوری ر

، انـدر  وخراج مقرره را بـاز داشـتی  یق عصیان سپردی محمود را اطاعت نمودی وگاه طر

عاقبت سلطان محمود با لشکر گران بـه جانـب غـور آمـد ومحمـد را در قلعـۀ آهنگـران        

 . مین نام موجود است، محاصره نموداکنون هم به ه که

محمد مقاومت کرد وبعد از مـدتها بطریـق صـلح از قلعـه فـرود آمـد و بخـدمت        

، چـون محمـد   اورا با پسر کهترش شیش بجانب غزنه برد سلطان محمود پیوست وسلطان

وخاتمی داشت در زیـر نگـین    ، طاقت مذلت نیاورداز غایت حمیتی که داشت ،اسیر شد

واین پیکار . گذشتدر( بین مقر وغزنه)گیالن یه کرده بودند آنرا بکار برد ودرتعبآن زهر

خاتمـه  ( م 7170 هــ ق  015)ومقاومت ودر آخر اسارت محمـد بقـول بیهقـی در سـنه     

 . یافت

، لک محمد سوری غیر از طبقـات ناصـری  داستان جنگهای سلطان محمود را با م

( تـاریخ گزیـده  )وحمـد اهلل مسـتوفی    (67/  9)مؤرخان دیگر همچون ابن اثیر درالکامل 

الصفا وغیره هم نوشته اند وعنصری شاعر  هوبیهقی وعتبی وفرشته وروض( 061 – 016)

 : سلطان بدین واقعه هم اشاره دارد در قصیدۀ فتوح دربار سلطان محمود
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 گــرفتن پســر ســوری وگشــادن غــور 
 

 هرآینه نتوان کـرد در سـخن مضـمر    
  

 

 : (م 7183/ هـ 081)ن سوری حدود امیر ابوعلی محمد ب – 3
 

، یکی شیش که کهتر ونزد پدر محبوب تربود ملک محمد سوری دو پسر داشت 

مــرگ محمــد واپــس بــه غــور  ش بــه غزنــه بــرد وبعــد ازو ســلطان محمــود او را بــا پــدر

، دیگر امیر ابوعلی بن محمد سوری که بقول منهاج سراج مرد نیکـو سـیرت   شد فرستاده

ومطیـع  بود ودر عهد پدرش امارت جبال مندیش داشت ومردم هم اورا دوسـت داشـتند   

نه شـناخته  در غور از دربار غز ، امارتشود بود وبنا برین پس از مرگ محمدسلطان محم

ر شاه نیکو کار برای خلـق نیکـوئی کـرد وبناهـای خیـر فرمـود ودربـالد غـو        دپا این. شد

برادرش شیش هـم در ظـل حمایـت    گار گذشتاند ومساجد جامع ومدارس برآورد وروز

، اندر عاقبت عباس پسر شیش کسب شوکت نمود وعم خود امیر ابوعلی را بگرفت اوبود

ــه بعــد از مــرگ  وممالــک غــوررا در ضــب  آورد وایــن   در عهــد ســلطنت مســعود غزن

 1. بود( م7189/ هـ 087)ود محم سلطان
 

 :(م  7151/ هـ ق  051) محمد حدود امیر عباس بن شیش بن  – 9
 

عـی احـداث را   امیر عباس جوان شجاع وبیباک ودر غایت رجولیت بر آمـد وجم 

وبیـدادگر  بگرفت وممالک غوررا ضب  کرد، سـایس  عمش را .  بدور خود فراهم آورد

، بامالک واموال مردم تعلق گرفت ومردم از او روی گردان شدند واز سلطان ابراهیم بود

، چـون ابـراهیم برغـور    اسـتمداد کردنـد  ( هــ ق  057)حمـود  بن مسعود نواسـۀ سـلطان م  

غـور را  لشکرکشید عباس را بدستش دادنـد وانـدر حـبس بـه غزنـه بـرده شـد وممالـک         

ی هاج سراج از شومی عهد وخشونت اخالق عباس وحتـ من. پسرش امیر محمد سپردند به

سگ بازی های او داستان ها دارد، ولی با این همه ظلم وتعدی، او در علم نجـوم نصـیب   
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ظمتـی سـاخت مشـتمل    عقصـر بلنـد وبـا     هودر مندیش غور در خطۀ سنگ 1. کامل داشت

رقی شـش بـرج شـ    .از فلک سی دریچه نهادبردوازده برج ودر هر برجی بصورت برجی 

ووضع آن چنان بود که هرروز آفتاب از یک روزنـه   .نوبیجوشمالی وشش برج غربی و

تاب در کـدام  ومعلوم میشد که آن روز آف .به نسبت آن روزنه که مطلع آن بود می تافت

 2. عباس در بنای کاخ های عالی در غوردستی داشت . درجه واز کدام برجست

 : ام که اینک تقدیم میگردد م کشیدهاین حکایت راحقیر مستمند به نظ
 

 امیر عباس غوری وکاخ نجومی اش
 

 

                                                 
 .  87 – 81اثر مذکور ص - 7

 .89ص 7867، چاپ پوهنتون کابلجغرافیای تاریخی غور، پوهاند عزیز احمد پنجشیری - 8

 بـــود انـــدر غـــور مـــا مـــردی امیـــر 

ــود    ــور بــــ ــوریان غــــ  یادگارســــ

ــان غوریــــان     ــود جــــد دود مــ  بــ

 اس بـــود یّدرنهایـــت ضـــاب  وســـ  

ــوم     ــم نج ــود در عل ــل ب ــخت کام  س

ــرد    ــدیش ک ــل دوران  مصــلحت باعق

ــس ارجمنـــد      ــازد قلعـــۀ بـ ــا بسـ  تـ

ــارا  ــه معمـــ ــان تاکـــ  او  نداد فرمـــ

ــد     ــراهم آمدنـ ــا فـ ــا هـ ــه جـ  از همـ

 زار مر  آن کـوه چـون چـرخ بـرین     

 گـــرد برگـــردش بـــدیوار مشــــید    

 پــس بپــایش ســاخت کــاخ پــرجالل 

ــریر    ــاج وسـ ــاحب تـ ــوان وصـ  نوجـ

 باشـــکوه وشـــوکتش مشـــهور بـــود 

 حــــــاکم فیروزکــــــوه وبامیــــــان 

ــود     ــاس ب ــک عب ــا مل ــام وی هرج  ن

 داشــت بهــره نیــز از دیگــر علــوم     

 روبســـوی خطـــۀ منـــدیش کـــرد    

 بــــارۀ آن همســــر چــــرخ بلنــــد    

 ایـــــان وگلکـــــاران او  جملـــــه بنّ

ــد   ــه یکــدم آمدن  در حضــورش جمل

 شـــاه را از بهـــر قلعـــه شـــد گـــزین  

ــید     ــر کش ــدی ب ــس بلن ــای ب ــاره ه  ب

ــال    ــین حـــ ــۀ درعـــ ــراز تپـــ  برفـــ
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 : (م 7111/ هـ 011)باس حدود امیر محمد بن ع – 71
 

. لطان ابراهیم غزنوی پادشاه غورشد، بعد از فتح سوی بالتماس اشراف واکابر غور

، عـادل وعـالم نوازبـود کـه جملـه مـردم       نهاج سراج مردی در نهایت حسن خلقوبقول م

والیت غور اورا منقاد شدند وبقدر امکان در احیای مراسم خیر وبذل وعدل جهـد نمـود   

رفـه ودر آسـایش وامـن    مـردم غـور را م  . بـار غزنـه روابـ  نیکـو واطاعـت داشـت      روبا د

 2. نگهداری نمود
 

 ( م 7776/ هـ 571)حدود : ک قطب الدین حسن بن محمد بن عباسمل – 77
 

                                                 
 . 777 – 771مثنوی گلگشت خاطره ها اثر مستمند نسخۀ خطی ص - 7

 . 87کرور ودودمان او صامیر - 8

 برجهــــا بــــودش ده ودو درشــــمار 

 شش بروجش بود در شـرق وشـمال   

 شش دگرزان بود در غرب وجنـوب  

 گماشـت  رهریکی زان برج ها چون ب

 وضــع آن را کــرده بــود او آن چنــان 

ــحر ــافتی    هرس ــون درت ــید چ  خورش

 مطلعــش بــود آن دریچــه بــی گمــان 

 اوهمـــی دانســـت تـــا ایـــن آفتـــاب  

 در کدامین نسبت است آن مقـدمش  

 بـــود آن کـــاخ بـــزرگ بـــی بـــدیل 
 

ــتوار   ــه اسـ ــی دریچـ ــی راسـ  هریکـ

 جملگـــی دارای اوصـــاف کمـــال   

ــوب     ــز وخ ــاب ودل انگی ــۀ اعج  مای

 رج فلـک بـروی نگاشـت    صورت بـ 

ــان   ــتادی در عیـــ ــال اوســـ  از کمـــ

ــافتی    ــاخ را دریـ ــه کـ ــک دریچـ  یـ

 زان همـــی دانســـت تـــاریخ وزمـــان 

 از کــدامین درجــه گشــته باریــاب    

 پــس کــدامین بــرج باشــد همــدمش  

ــل    ــرش دلیـ ــش وفکـ ــال دانـ  برکمـ
 

 زیـــن حکایـــت کـــن یقـــین ای نکتـــه گیـــر      

ــر   ــی نظیــــ ــدن بــــ ــور اندرتمــــ ــود غــــ  1بــــ
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، روی بـود اورا جد سالطین بزرگ غور شمرده اند وامیر عادل ونیکو عهـد وخـوب  

عصیان آوردند ( اجرستان کنونی)یرستان او مردم تگاب از والیت وجولی در ایام شاهی 

 .آن زخم بمردی برچشمش خورد وازجنگی تیرالدین آنها را سرکو بی نمود ودر وقطب

 1. د خرنک غوری برین نواحی حکم رانددرین وقت پسرش شهاب الدین بنام محم
 

 (م 7785/ هـ ق 581)حدود : لسالطین ملک عزالدین حسین بن حسنابوا – 78
 

، با اوصاف گزیده واخالق پسـندیده کـه غـوروبالد    اهی بود معروفوی نیز پادش

هـم  ( پـدر پادشـاهان  )اورا ابوالملـوک  . عهدش معمور ومردم آن آسوده بودنـد جبال در 

 : پسرش برین سرزمین ها حکم راندند ، زیرا هفتاند هگفت
 

 (. م 7750/ هـ ق551)حدود ملک شهاب الدین محمد خرنک ملک مادین غور  – 7

 7768–7705/ هــ ق  553 –01)ملک فخرالدین مسعود امیر بامیان وتخارسـتان   – 8

 . (م
 . (م7755 –7709/ هـ ق 557–500)پادشاه غور وغزین وبامیان  جهانسوز سلطان عالءالدین حسین – 8

 . (م7709/ هـ ق 500)سلطان سیف الدین سوری پادشاه غور وغزنی  – 0

 . (م 7709/ هـ ق 500)سلطان بهاءالدین سام پادشاه غور  – 5

 . (م 7706/ هـ ق 507)غور وفیروزکوه مقتول ملک الجبال قطب الدین محمد امیر – 6

/ هـــ ق 501)ملــک شــجاع الــدین ابــوعلی امیــر جرمــاس خراســان وغــور حــدود   – 1

 . (م7705
 

ــدین  ــ  عزال ــین رواب ــنجر     حس ــلطان س ــلجوقی وس ــت س ــا دول  558 – 577)ب

ســتانه بــود وتحفــه هــا بــدربار ســلجوقی میفرســتاد نهایــت دو( م 7756 –7771 /ق هـــ

هـاج سـراج   من  2. را در تمـام خراسـان وسـعت بخشـیدند     وپسرانش اقتدار دولـت غـوری  
                                                 

 . 87امیرکرور ودومان او ص - 7

  .88امیرکرور ودودمان او ص - 8



 

  

 

 

 

05 

 –7: رار داده اسـت ، سلسلۀ سلطنت غوریان را برچهار طبقه قـ جوزجانی مؤرخ نامور غور

طین سـال  –0، سـالطین غزنـه   –8، سـالطین تخارسـتان وبامیـان    –8، سالطین فیروز کوه

وکـار ایـن   . (الدین غوری درهندوسـتان بودنـد   که جانشینان سلطان شهاب)هند معزیه در

غـوری را کـه تـا     وامـرای . مان ترتیبب در نظر گرفته شده اسـت عاجز درین مختصر به ه

، ناگفته نمانـد کـه دریـن    این طبقه بقیه داردده اند وهنوزطبقۀ اول بو، همه از جا برشمردماین

طبقـات  ، چون مهمترین منبـع درتـاریخ غور  می شودگرفته اختصارکاراز  تاریخ تا حد ممکن

ی حبیبــی مطالــب آن را ، خـوش بختانــه آقـا  ری تــالیف منهـاج ســراج جوزجـانی اســت  ناصـ 

، بسـیار زیبـا   صـر افغانسـتان جلـد اول بحـث غوریـان     وتـاریخ مخت ... ر کرور، امیکتابهایشدر

از بیـنم  س کردم وزیادت هـای را کـه الزم ب  تبانوشته های وی اقازبود ومن هم  واستادانه برگزیده

 . آن خواهم افزودمنابع دیگر بر

 

 (م 7755 – 7709/ هـ ق 557 – 500: )سلطان عالءالدین حسین جهان سوز  – 78
  

ز کــه در وجیرســتان غــور حکمــران بــود، بعــد از وفــات  عالءالــدین جهــان ســو

ی ، وی با لشکر هاوه نشسترتخت ممالک غور در فیروزک، سلطان بهاءالدین ببرادرخود

سلطان بهرام شاه از غزنه با لشکرهای غزنه وهندوستان . غور وغرجستان روی به غزنه نهاد

را  ، عالءالـدین کـه ایـن جنـگ    آبـاد بـه زمـین داور آمـد     بر آمد وازراه گرمسیر وتگـین 

 در نزدیکی های تگین آباد بالشکر بهرامشاه مصاف داد. بخونخواهی دوبرادر خود میکرد

تخت دولـت غزنـوی    برپای وبعد ازآن دوبار در حدود غزنه مقاومت غزنویان را شکسته

وی آن شهر عظیم را بخاک برابر سـاخت وسـکنۀ آن   ( هـ ق  506 – 505) ، قابض شد

کـه   را ، شهربستآنجا روی به بست وزمین داور آوردرا هشت روز کشتار عام نمود واز 

نـابرآن بـه   ، نیـز تخریـب کـرد وب   آن نبـود  قصـور محمـودی در آفـاق مثـل    عمـارات و  به

 :ی در قصیدۀ خطاب به غزنه می گویداستاد خلیل  1. معروف شد( سوز جهان)

                                                 
 . 751ص 7تاریخ مختصر افغانستان ج -7
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 بحیرتم که چسان زدبه پیکرت آتش 

 کسیکه بود به پیوندی تـواش نسـبت   

 مصیبتی نشود زین زیاده ترکه کسی 
 

 شه جوان جهان سوز آتشـین کـردار   

 ارکسیکه بود به فرزنـدی تـواش اقـر   
   1خویش شرار متاعدربدست خویش زند 

 

ــود   ــرار ب ــن ق ــؤرخین  ه بتفصــیل موضــوع از ای ــایر م ــراج وس ــاج س ــول منه ــا بق  ن

ان هفتگانه ملک عزالـدین حسـین بـود    الجبال قطب الدین محمد که یکی از فرزند ملک

را نیمـه تمـام   ، از برادران خود آزرده شد وعمارت شـهر فیروزکـوه   چنانکه قبال  گذشت

، بهرام شاه ظاهرا  از او به گرمی استقبال کرد وبروایتی دختر خود وبه غزنه رفتگذاشت 

 . ردو سپدرا برایش به نکاح داد وکلید خزینه را ب

وسخاوت مند بود، به مردم بخشش ومروت زیاد قطب الدین که پادشاه خوبروی 

د تا جانب ، حاسدان بگوش بهرامشاه رسانیدند که قطب الدین اموال به مردم میدهداشت

بـه او شـربت    بهرامشاه بدون تحقیـق فرمـود تـا در خفیـه    . وشاه را خلع نماینداورا بگیرند 

 ( ق هـ 507. )مهلک دادند ودر گذشت

هــ   500 – 508)، سلطان سیف الـدین سـوری   چون این خبر به فیروزکوه رسید

شـاه را بجانـب    بالشکر زیاد به عزم انتقام خواهی برادر خود بر غزنه حمله برد وبهـرام ( ق

بـه برادرخـود سـلطان    وادی کرم فراری ساخت وخود وی برتخت غزنه نشست وغور را 

درموسم زمستان که راه های غوراز برف مسدود مـی گـردد وسـیف    . بهاءالدین گذاشت

، غزنویـان  به لشکریان غزنی اعتماد کرده بودالدین هم لشکرهای غور را مراجعت داده و

سـید مجدالـدین    دند وسـلطان سـیف الـدین بـاوزیر خـو     تا خواسبطور مخفیانه بهرامشاه ر

، امــا لشـکریان بهرامشــاه آنــان  ر اراکــین غـور بطــرف غــور عقـب رفتنــد  موسـوی ودیگــ 

رامحاصره کردند وباالخره بحیله دستگیر ودر شهر غزنـی بعـد از تـوهین وتعـذیب زیـاد      

 . سرپل یکه طاق غزنین بدار آویختندجملگی را در 

                                                 
 . 860ص 7801تاد خلیلی چاپ کابل، مجوعۀ اشعار اس - 7
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، سخت متـأثر شـد وبخونخـواهی    به سلطان بهاءالدین سام رسید خبروقتی که این 

گوینـد  . برغزنین حرکت کردآنان لشکرهای غوروغرجستان را فراهم آورده بعزم حمله 

وی در اثر غم وغصۀ زیاد نارسیده بـه غـزنین درموضـعی بنـام گـیالن بقـول حبیبـی بـین         

را بالمعطـل بطـرف    مقروغزنه وفات یافت وسلطان عالءالـدین جهـان سـوز آن سـوقیات    

بهرام شاه نیز از غزنی والهور وپنجـاب لشـکر زیـاد گـرد آورد وپـیالن      . غزنین ادامه داد

جنگی را آماده ساخت وسر راه را برعالءالدین گرفت وپیغام دادکه توطاقت جنگ مـرا  

تمـام خانـدان    نداری که من فیل دارم برگرد وبه ملک اجدادی خـود قناعـت کـن ورنـه    

 . هد شدغوری تباه خوا

تودوبرادران مـرا بنـاحق بقتـل رسـانیده ای ومـن      : عالءالدین درجواب نوشت که

ومن قتل مظلوما  فقد جعلنا لولیه سلطانا  ): ام وخداوند میفرمایدتابحال هیچ کس ترانکشته 

 که اگر توفیل داری من خرمیـل دارم وباز نوشت   1.(الیسرف فی القتل انه کان منصورا ف

سـلطان عالءالـدین   : استاد خلیلی می نویسـد . ن غور را خرمیل میگفتندت پهلوانادرآن وق

، قبل الوقت ایـن ربـاعی   ن خود به غزنین لشکر کشیدجهان سوز چون بخونخواهی برادرا

 : وده وبه قاضی القضات غزنی فرستادرا خودش سر
 

ــدنم    اعضـــای ممالـــک جهـــان را بـ

ــیخ و  ــی را زبـ ــگرغزنـ ــرنکنم بـ  ن بـ
 

 کر شکنم جویندۀ خصم خویش ولش 

 2پس من نه حسین ابن حسین حسـنم 
 

 

 یغزنین عالقۀ فراوان داشت، حتی او اولین محقق غورو مرحوم استاد خلیلی که به

 ر هـرات از غـور وافتخـارات آن نوشـت    بود که شصت سال قبل در نخستین کتابش آثـا 

شـیده  داستان جهان سوز وغزنه را بر وزن شاهنامه فردوسی وسکندرنامۀ نظامی به نظـم ک 

  :زاوار میدانم در اینجا روایت شوداست که س

                                                 
 ( سورۀ االسراء 88آیه ) - 7

 .  13ص 7856ابلاحوال وآثار حکیم سنائی از استاد خلیلی چاپ ک - 8
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 نامۀ جهانسوز به بهرامشاه 
 

 

ــپهر     ــردان ســ ــد گــ ــام خداونــ  بنــ

 بـــارض مقـــدس بـــه بیـــت الحـــرام 

 بـــــه غـــــور بلنـــــد وحصـــــاربلند 

 ســـپس برتـــوای پادشـــاه گـــزین    

ــیم    ــک ملتــ ــد یــ ــه ماوتوفرزنــ  نــ

 یم از یــک چمــن خاســته   رودوســ

ــزار     ــک مرغـ ــده بیـ ــو چمیـ  دوآهـ

ــدم   ــغ آیـ ــوان  دریـ ــاه جـ ــو شـ  برتـ

ــدی     ــیر آمـ ــار شـ ــه پیکـ ــازی بـ  ببـ

ــوز   ــیر سـ ــدان شـ ــار بـ  د دل روزگـ

ــرور ــرد تراتخـــت محمـــود مغـ  ، کـ

 نترســـــیدی از فرنیـــــروی مـــــن   

 کـــه خـــون ریختـــی نوجـــوان مـــرا 

ــاالی او   ــد زبــــ ــت نیامــــ  دریغــــ

 شــــه پاکــــدل خســــرو هوشــــمند 

ــود     ــین نبـ ــتن در آیـ ــده کشـ  پناهنـ

 جهـــــان گرتـــــرا داد شاهنشـــــهی 

 کوه ســـپهر بـــرین داده یکســـان شـــ

 تـوگرمردی ای شــاه، دشــمن شــکن  

ــتان   ــین سـ ــک پیشـ ــان ملـ  زبیگانگـ

 زنـــــدۀ مشـــــعل مـــــاه ومهـــــر فرو 

 بـــه مهـــد محمـــد علیـــه الســـالم     

ــد     ــد گزن ــردان نبین ــرخ گ ــه از چ  ک

 شهنشـــــاه غزنـــــه شـــــه راســـــتین

 همــــایون همایــــان یــــک دولتــــیم 

 دوبــــــاغیم یکرنــــــگ پیراســــــته 

 چمـــن پـــرور فـــیض یـــک نوبهـــار

 ، خـود ببسـتی میـان    که بـرکین خـود  

 بخــــون دلیــــران دلیــــر آمــــدی    

ــه در مهــر شــیران نمایــد شــکار       ک

 انگـــــی دور کـــــرد زآیـــــین مرد

 زمـــــردان پـــــوالد بـــــازوی مـــــن 

ــرا  ــان مـــ ــازوی مهربـــ ــین بـــ  مهـــ

 ازآن برزوبــــــــازوی زیبــــــــای او 

ــد    ــه بنــ ــرد بــ ــدگان را نگیــ  پناهنــ

ــود    ــین نبــ ــاهان پیشــ ــین شــ  درآیــ

ــز داده فروفرّ  ــرا نیـــــ ــی مـــــ  هـــــ

ــروزه کــوه    ــه فی ــروزه کــاخ وب ــه فی  ب

ــکن     ــمن ش ــت دش ــیرخود پش  بشمش

ــتان     ــین س ــه روم واز چ ــراج از ش  خ
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ــوه داد  ــیالن انبــــ ــرخ پــــ  تراچــــ

 زکهســــار مــــن کمتــــرین بازهــــا 

 غـــزاالن مـــن کـــار شـــیری کننـــد  

ــاش     ــاه بـ ــاه آگـ ــون ای شهنشـ  کنـ

 چوآهنــــگ خــــون بــــرادر کــــنم 

ــود را   ــک محمـ ــم ملـ ــآتش کشـ  بـ

ــد    ــاخ بلنـ ــه کـ ــانم نـ ــه بمـ ــه غزنـ  نـ

ــنم   ــون کـ ــروزه گلگـ ــتان فیـ  شبسـ
 

 

ــه ب  ــرا تکیــ ــکوه مــ ــوه دادشــ  رکــ

ــا   ــه پروازهــ ــود بربــ  زگــــردون شــ

ــی  ــیران جنگــ ــد دبشــ  لیــــری کننــ

 ســــپاه مــــرا چشــــم بــــرراه بــــاش 

ــرکنم   ــون تــ ــه بخــ ــراپای غزنــ  ســ

ــعود را    ــت مسـ ــون تخـ ــویم بخـ  بشـ

ــد    ــمانی پرنــ ــرچم آســ ــه آن پــ  نــ

ــنم   ــته واژون کـــ ــای برجســـ  بناهـــ
 

 

 

 پاسخ سلطان بهرام شاه به سلطان جهانسوز 
 

 

ــرین    ــرخ بـ ــام دارای چـ ــس از نـ  پـ

 غمبــــر پــــاک وآئــــین او  بــــه پی

 بنـــــام بزرگـــــان پیشـــــین مـــــا    

ــور  ــو ای کشــور آرای غ  ســپس برت

 نه بینی کـه گیتـی بـه فرمـان ماسـت      

ــد    ــا ابـ ــام آوران تـ ــد نـ ــن مهـ  دریـ

 کنـــــد زیـــــور دفتـــــر روزگـــــار 

ــد     ــوان رسـ ــه کیـ ــا بـ ــررایت مـ  سـ

 شـــه دیلمـــان بنـــده کـــوی ماســـت 

ــاه    ــن بارگـ ــابوس ایـ ــدرخان زپـ  قـ

ــم    ــکین علـ ــارا بمشـ ــام مـ ــین نـ  مهـ

ــا  ــان مـ ــد  غالمـ ــاهی زدنـ  کوس شـ

ــان داور راســـــتین     ــدای جهـــ  خـــ

ــده ازدیــن او  گکــه   یتــی اســت فرخن

ــان ــا نیاکــ ــا   بــ ــن مــ ــش ودیــ  دانــ

ــور    ــان غیـــ ــام جومرزبـــ ــه نـــ  شـــ

ــرخ از  ــان فـ ــت  فرّ جهـ ــردان ماسـ  مـ

 فلــــک ســــکه برنــــام مــــا میزنــــد  

ــار    ــل ونهــ ــک لیــ ــوان ماکلــ  زعنــ

ــردون    ــه گ ــا ب ــم ه ــعل ــد گ  ردان رس

ــازوی ماســـت   ــان رام بـ ــه گردنـ  همـ

 بــاوج بــرین مــی نهــد تکیــه گــاه      

 خلیفــــه بــــه بغــــداد ســــازد رقــــم 

 نواهــــــای فرمــــــان روای زدنــــــد 
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 کشــــد کنگرکــــاخ مــــا برســــپهر 

 چــه باشــی تـــوای مرزبــان جـــوان    

 نترســـی کـــه باشـــیر مســـتی کنـــی  

ــر     ــد دلی ــه باش ــوان گرچ ــوزن ج  گ

 مبرنــــام ایــــن مــــرز فرزانگــــان    

 نیـــای تـــو بودنـــد پیمـــان درســـت 

 عنـان بـازکش زیـن تمنـای خـویش      

ــو    مکـــن سرکشـــی انـــدکی رام شـ

ــد   ــوه بلنـ ــان داده کـ ــر جهـ ــرا گـ  تـ

 ه نتـــوان نمـــود بکـــوه گـــران تکیـــ

ــگ     ــد بچنــ ــارا نمایــ ــران مــ  دلیــ

ــاب     ــد آفت ــون بلن ــنم چ ــان را م  جه

ــان   ــان بـــازکش تـ  ردم ســـوار گعنـ

ــم    ــرون کشـ ــه بیـ ــراپرده از غزنـ  سـ

ــوه    ــروزه ک  بخــاک افگــنم کــاخ فی
 

 ســــراپرده در کشــــور مــــاه ومهــــر 

 کـــه بـــرکین مـــا بـــاز بنـــدی میـــان  

ــد اژ  ــه تن ــی   ب ــتی کن ــره دس ــا چی  ده

ــیر   ــار شــ ــه پیکــ ــد بــ ــازی نیایــ  ببــ

 بــــــآئین گســــــتاخ بیگانگــــــان    

 بـــدین مهـــد مینـــوز روز نخســـت    

 زانــدازه بیــرون منــه پــای خــویش     

 زمســـتی بخـــویش آی وآرام شـــو   

ــه باشـــد گزنـــد      ــارا چـ ــان مـ  عقابـ

 کــه در هــر فــرازش بــود صــد فــرود  

 چوابریشـــم تافتـــه کـــوه وســـنگ    

 بخورشــید تابــان چــه کــوه وچــه آب 

ــوه نی ــزم از کـ ــار   نگیـ ــت غبـ  وکاخـ

 بــوم تــو درخــون کشــم و  همــه مــرز

 که فیروزه گـون چـرخ گـردد سـتوه     
  

 

 جنگ جهانسوز وبهرام شاه 
 

 دوســیل خروشــان بهــم درشــتاب    

ــروبلند    ــون دوس ــان چ ــرچم عی  دوپ

 دوبــــرق جهنــــده بهــــم درســــتیز 

 بـــرون جســـته از دیـــدگان دوشـــاه 

ــر   ــاه دلیـــ ــه بهرامشـــ ــه غزنـــ  شـــ

ــیل آب     ــی س ــش یک ــیل آت ــی س  یک

ــد     ــکین پرن ــه مش ــون ب ــدیبای گلگ  ب

 یکــی آتــش افشــان یکــی شــعله ریــز 

ــاه دو دارای دولـــــت د  و دارای گـــ

ــیر    ــن بکردارشــــ ــته تــــ  برآراســــ



 

  

 

 

 

57 

ــده   ــاده فروزنــ ــر برنهــ ــاج  بســ  تــ

ــتان     ــی س ــود گیت ــاج محم ــان ت  هم

ــا    ــگ آزم ــلطان جن ــوز س ــان س  جه

ــته    ــر آراسـ ــا پیکـ ــون قبـ ــه گلگـ  بـ

 هیـون سـرخ برسـرخ ودیبـاج سـرخ      

 که گرخون روان گـردداز پیکـرش   

ــورد   ــپان صــــحرا نــ ــتابنده اســ  شــ

ــد   ــده ناپدیـــ ــواران شـــ  زگردســـ

 فضـا چــون یکــی خیمـۀ قیــره گــون   

ــده رود   ــان چوغرنــ ــب جوانــ  نهیــ

ــان ا  ــگ میزدهـ ــی بانـ ــپاه یکـ  ی سـ

ــذار   ــیالب خاراگـ ــه سـ ــتابی کـ  شـ

ــود را   ــوان محمــ ــه ایــ ــا کــ  دریغــ

ــد    ــون ترکننـ ــوری بخـ ــران غـ  دلیـ

 یکی مـی خروشـید چـون تنـد شـیر      

ــویش    ــپهداربرنای خــ ــون ســ  بخــ

ــد     ــت آوری ــمن شکس ــاد دش ــه بنی  ب
  

ــراج     ــوری را خ ــوهرش کش ــر گ  زه

 شــــه شــــرق فرمــــان روای جهــــان 

 چوتنــــد اژدهــــای ســــتاده بجــــا    

ــته    ــه پیراسـ ــون جامـ ــاده گـ ــه بیجـ  بـ

 ســـــرنیزه ودرت التـــــاج ســـــرخ    

ــ ــده لشــــکری    دنیفتــ  بــــر آن دیــ

 بگـــردون گـــردان برافشـــانده گـــرد 

ــپید    ــروزان وروزســــ ــپهر فــــ  ســــ

ــون  ــده نقــــش خــ ــدامان اوبرشــ   بــ

 گهـــی از فـــراز وگهـــی از فـــرود     

ــاله   ــغ وکـــ ــین تیـــ ــدار آئـــ  نگهـــ

ــار     ــن حصـ ــۀ ایـ ــکند پایـ ــم بشـ  زهـ

 ســــــراپرده وگــــــاه مســــــعودرا    

ــد     ــر کنن ــاک همس ــاخ باخ ــان ک  هم

ــان ای ســران ای ســپاه      لیــر دکــه ه

ــویش   ــای خـ ــاره از جـ ــد یکبـ  بجنبیـ

 1ســرچیره دســـتان بدســت آوریـــد   
 

 

، دوپهلـوان غـوری   داه غـور وغزنـه آتـش جنـگ زبانـه کشـی      بدین ترتیب بین سپ
، یکی فیـل راهـالک کـرد وخـود نیـز در زیـر       نه بزیر شکم فیالن جنگی در آمدنددش با

خود زنده ماند وجان بـه سـالمت   شکم فیل جان سپرد وآن دگر فیل را از پای در آورد و
د ولشـکر غـزنین روی   ، دولـت شـاه فرزنـد بهـرام شـاه بقتـل رسـی       درنخستین جنـگ . برد
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دیگر سپاه غزنه بـه جنـگ ایسـتاد وعاقبـت یکسـره راه فـرار را در        دوبار. هزیمت نهاد به
 . تادپیش گرفت وغزنین بدست عالءالدین جهانسوز اف

می آرد که بهرام شـاه   عخواجه رشید وزیردر تاریخ جام»: می نویسداستادخلیلی  
، از اد بـاوجود کـه دوصـد فیـل جنگـی داشـت      اف دصبا عالءالدین در کنار آب باران م

شب ازشدت سرما پناه به خرابۀ برد، دهقانی دید، گفت چه طعـام  ین منهزم شد وعالءالد
حت ، چـون تنـاول کـرد بااسـترا    دینۀ لـب جـوی پـیش آورد   ؟ مرد دهقان فطیر وپوداری

غیـر از جـل    خداوند میدانـد بـه  ! جوان ای :مشغول شد از دهقان پوشش خواست، گفت
، ای بـدبخت : سـلطان گفـت  . وشـم پ، اگر اجازت فرمائی برتـو  گاوی هیچ پوششی ندارم

: خت وگفـت ، دهقان فردای آن سلطان را شـنا مش چرا گفتی ، هال سبک باش وبپوشنا
ان شجاع از یک غـوری هزیمـت   چرا بااین همه شجاعت وفیالن جنگی ومرد! ای سلطان

بیل بردار وتیر برداشـت وچنـان بربیـل دهقـان تیـر گشـاد کـه        : فرمودی؟ دهقان را گفت
امـا  ! این استگذشت تاسوفار برخاک نشست، تبسمی کرد وگفت زخم از بیل بسهولت 

  1« .بخت روی گردان است
 ، تـا یـک هفتـه از کشـتار    خـود فاتحانـه داخـل غـزنین شـد      اسپاهچون جهانسوز ب

ر سـالطین غزنـی هـم تخریـب     بـر قبـو  ، حتـی  وتخریب وآتش سوزی هـیچ دریـغ نکـرد   
، سـلطان مسـعود   ین، سـلطان محمـود  ز آرامگاه امیر ناصـرالدین سـبکتگ  ، غیر اداشت روا
شـان بـا کفـار هندوسـتان محفـوظ      ابراهیم که احترام آنان را بخاطر مجاهـدات   سلطان و

السیف از پیران وطفالن غزنین بزنهـار نـزد جهـان    ه گویند که بعد ازیک هفته بقی. داشت
 :آن شعر این است. را عفو عمومی کرد به افتخار سرود وآنان یشعر سوز آمدند واو

 

 م جهـــان دانـــد کـــه ســـلطان جهـــان
ــینم    ــن حسـ ــین ابـ ــدین حسـ  عالءالـ

 ( فلـــک جوالنگـــه گـــرد ســـپاهم ) 

 چـــــــــــرا  دودۀ عباســـــــــــیانم  
ــ  ــاد ملـــک جاویـ ــاقی بـ ــه بـ  دانم کـ

 اجــــل بــــازیگر نــــوک ســــنانم    
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ــینم    ــت برنشــ ــون دولــ  چوبرگلگــ
ــالم   ــه ع ــون ســکندر  مریــگبهم  چ

ــزنین     ــاش غ ــه از او ب ــودم ک ــران ب  ب
ــالن    ــد وطفـ ــده پیراننـ ــیکن گنـ  ولـ
ــان     ــان ایش ــان ج ــیدم بدیش ــه بخش  ب

 

ــمانم    ــین وآســ ــد زمــ ــی باشــ  یکــ
 بهـــر شـــهری شـــهی دیگـــر نشـــانم 
ــرانم    ــل جــوی خــون ب  چــورودی نی

 بختـــی جـــوانم   میکنـــد شـــفاعت
ــانم    ــد ج ــان پیون ــان ش ــد ج ــه باش  ک

 

 

درا گرفــت ن خــو، تعزیــت بــرادراهــان ســوز بعــد از ایــن انتقــام گیــری شــدید ج

ا بـه مناسـبت   ، دومـین فخریـۀ خـود ر   ت بوددسوی که شاعر زبر. مراجعت کرد غور وبه

 :اینطور سرود فتح این
 

ــدل   ــر زعـــ ــت فخـــ ــه هســـ ــم کـــ ــه را  مآنـــ  زمانـــ

ــه را    ــذلم خزانـــ ــور زبـــ ــت جـــ ــه هســـ ــم کـــ  آنـــ
 

 

ــدان ک     ــه دنـ ــویش بـ ــت خـ ــت دسـ ــدو  انگشـ ــد عـ  نـ

ــت    ــم انگشــــ ــان نهــــ ــرزه کمــــ ــون بــــ  وانه را چــــ
 

ــف      ــان صـ ــتم میـ ــه کمیـ ــه خانـ ــت خانـ ــون جسـ  چـ

ــه را    ــت خانــــ ــاز ندانســــ ــوی بــــ ــمن زکــــ  دشــــ
 

 

ــید        ــان کشــ ــو کمــ ــن چــ ــۀ مــ ــه بکینــ ــرام شــ  بهــ

 کنـــــــدم بـــــــه کینـــــــه از کمـــــــر او کنانـــــــه را 
 

ــود      ــه بــ ــه رای ورانــ ــه همــ ــم گرچــ ــتی خصــ  پشــ

 کــــــردم بگــــــرز خــــــورد ســــــرر ی ورانــــــه را  
 

 

 کـــــین تـــــوختن بـــــه تیـــــغ درآمـــــوختم کنـــــون   

ــه را    ــوک زمانــــــ ــار وملــــــ ــاهان روزگــــــ  شــــــ
 

ــدیع ــرب بــ ــو ای مطــ ــگ   چــ ــدی زجنــ ــار  شــ  فــ

ــول را وبــــــزن ایــــــن تر    ــوی قــــ ــه را برگــــ  انــــ
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ــو   ــت چـــ ــ دولـــ ــاید فریبرکشـــ ــت د نشـــ  وگذاشـــ

 1قـــــــول مغنـــــــی ومـــــــی صـــــــاف مغانـــــــه را 
 

 

یک مطلب را که قابل یادآوری میدانم این است که در برخی از کتب نوشته انـد  

، در حالیکـه  ض غزنین را آتش زده ونـابود سـاخته  که عالءالدین کتابخانه های غنی وفیا

مرحـوم  سـالم آبـاد پاکسـتان بـه مالقـات اسـتاد       در ا( 7868) این ناتوان در اواخـر سـال  

گفت شنود مابه جهانسـوز کشـید،   ، سخن واهلل خلیلی رفته بودم، در خالل صحبت خلیل

ــود ــدارد  نظ: اســتاد فرم ــاب ســوزی جهانســوز صــحت ن ــۀ کت ــر  ری ــرا در تفســیر کبی ، زی

بـا علمـای    فخرالدین رازی آمده که امـام در زمـان سـلطان غیـاث الـدین در هـرات       امام

ذهب جهمیه وکرامیه مقابله داشـت وکتـاب هـای را کـه عالءالـدین از کتابخانـه هـای        م

که داشت از آنهـا اسـتفادت    ، آوردند و امام در مبازرۀانتقال داده بود غزنین به فیروزکوه

، طلـب را در تفسـیر کبیـر تتبـع نمـایم     ت دست نداده است که ایـن م صتاکنون فر. ها برد

سـیلۀ دانشـمند دیگـر کـه معاصـرعالءالدین بـوده اسـت اعنـی         ، استاد به وهاین فرمود اما

او در چهارمقالـه   .سـمرقندی تائیـد شـده اسـت    نظـامی عروضـی   ( چهـار مقالـه  )صاحب 

 : میکند که تصریح

وخداوند عالم عالءالدینا والدین ابوعلی الحسین بن الحسین اختیار امیر المؤمنین » 

یار شـهید  ن خواستن آن دوملـک شـهر  ، بکیگانیش دراز باد وچتر دولتش منصورکه زند

، وسلطان بهرام شاه از پیش او برفت بردرد آن دوشـهید کـه   وملک حمید به غزنین رفت

، شهر غزنین را غـارت فرمـود وعمـارات محمـودی     تخفافها کرده بودند وگزافها گفتهاس

زرهمـی خریـد ودر خزانـه همـی     ، ومـدایح ایشـان ب  خراب کـرد ومسعودی وابراهیمی را 

ن را سلطان خواند وپادشـاه  را زهرۀ آن نبود که د رآن لشکر یا در آن شهر ایشاکس نهاد

 : آنچه ابوالقاسم فردوسی گفته بود خود از شاهنامه برمی خواند
 

                                                 
 .  07ص  7800سلطان شهاب الدین غوری به زبان پشتو ، تالیف محمد ابراهیم ثابت ، چاپ کابل  - 7
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 چوکودک لب از شیر مادر بشسـت  

 یـــل ئپیـــل وبجـــان جبر هبـــتن زنـــد

ــزرگ    ــاه بـ ــود شـ ــدار محمـ  جهانـ
 

 زگهــواره محمــود گویــد نخســت     

 ود نیـــل بکـــف ابـــر بهمـــن بـــدل ر

 بآبش خور آرد همی میش وگـرگ  
  

 

بود وحرمت فردوسـی   همه خداوندان خرد دانند که اینجا حشمت محمود نمانده

، تخارستان را نیز به دولت غوریه مرکزی سلطان جهانسوز بعد از این فتح 1« .بود ونظم او

وقی عـد ازایـن بادولـت سـلج    عالءالـدین ب . کرد وبه بـرادر خـود فخرالـدین سـپرد    ملحق 

 سلطان سنجر با وی در قصبه ناب هریواالرود مصاف داد وچـون شـش هـزار   ، درآویخت

، خود عالءالدین در دست سنجر دسـتگیر شـد ولـی    سوار ترک او به سنجر تسلیم شدند

ود سـنجر بـه دسـت غـزان     سنجر به زودی اورا نوازش وامداد داده به غور باز فرستاد وخـ 

یع کرده به فیروزکوه آمد وچون طی غور را موی متمردان والیت کاس. مضمحل گردید

ه وبرتخــت مـردم در غیــاب وی ملــک ناصــرالدین حســین بــن محمــد را از مــادین آورد 

کشـتند  ، ناصـرالدین را ب قتی که از عودت عالءالـدین شـنیدند  ، وفیروزکوه نشانیده بودند

وبسـت  داور ( گرمسـیر )وی بامیان تخارسـتان وبـالد جـروم    . عالءالدین تسلیم شدند وبه

آورد ب را نیـز تحـت اطاعـت سـلطنت غـور در     وتولک وجبال هرات وغرجستان ومرغـا 

ــه کهســار غــور را ( فرســتادگان فرقــۀ اســماعیلیه)لمــوت ورســل مالحــده ا ه داد را نیــز ب

واز سوختاندن بیرحمانـه   2.غور از جهان رفت نگۀدر س( م 7756/ هـ ق 57)ودرحدود 

 .  گرفت را بخود (جهان سوز)س انگیز قب هراشهر بزرگ غزنین در صفحات تاریخ ل

امـا در بـارۀ   » :تاب خویش تاریخ غوریان نوشته اسـت آقای عتیق اهلل پژواک در ک

، حاکی است که در غزنه ار فخریۀ عالءالدین حسین برمیآید، مطلبی که از اشعقتل وقتال

                                                 
 . 06ص 7866امی عروضی سمرقندی باهتمام دکتر محمد معین تهران چهار مقاله نظ - 7

 . 753خ مختصر افغانستان جلد اول ص تاری - 8
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آخـر   تـا ... بر آن بودم کـه براوبـاش غـزنین   : م صورت نگرفته است، چنانچه گویدقتل عا

 (.769ص 7805غوریان، چاپ کابل )« ابیات

ــۀ غــزنین مــی نویســد درمــورد ســ ــده »: وختاندن کتابخان عــدۀ از مــؤرخین را عقی

آنست که عالءالدین حسین غوری کتابخانه وکتـب غزنـی را نیـز آتـش زده چنانچـه       بر

درطــی واقعــات ( تــاریخ ایــران)...ال بــا اســتناد ایــن دســته مــؤرخین درشــاغل عبــاس اقبــ

بسیاری از ابنیـه  ...  :مینگارد که( 503 – 577)دوله بهرامشاه بن مسعود الیمین  اهیپادش

ــارات وک ــا داده وعمـ ــاد فنـ ــه بـ ــدین بـ ــب را عالءالـ ــ . تـ ــاره شـ ــن بـ ــی اغلی خلیدریـ لـ

این که میگویند »: ان سوختن غزنه به وضاحت می نگارددرطی عنو (غزنویان سلطنت)در

زیرادرتفسـیرکبیرخویش امـام رازی   . ن اسـت آتش زد، بهتـا ابخانۀ غزنی راعالءالدین کت

آن فخررازی ازکتابخانۀ فیروزکوه برده بود وامام نگاردکه آن کتب را عالءالدین در می

ی اسـت مسـتند   گفت قول ثانی بـرعالوۀ آنکـه قـول   درین مورد باید« .استفاده کرده است

ادب وعلـم  ، چـه عالءالـدین حسـین غـوری از    داردولیت نیـز ادی معقی، به پیمانۀ زومعتبر

گنجینه ها وسوختن کتب ...کتاب دوست وعلم پرورا  شخصی بودوتبعکافی داشت  بهرۀ

 1. ی علم را نمیتوان به او نسبت داد

عالءالدین سلطان غـوری ، صـاحب دیـوان مکملـی نیـز بـوده       : پژواک می نگارد

سـز  است که عوفی به تصریح خود وی دیوان اورا باری در کتابخانۀ سمرقند با دیـوان آت 

طان صـاحب  مالحظه ومطالعه کرده ولی اینک جز شـعری چنـداز ایـن سـل    ( خوارزمشاه)

 2. وشمشیر در دست نیست قلم
 

 ( م 7709 –7703/ هـ ق 500 – 508)سلطان سیف الدین سوری  – 70
 

                                                 
 . 701 –706غوریان ص  - 7
 . تاریخ غوریان، پژواک تالیف خودش 705ص  - 8
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مرکـز شـاهی او حصـار    . ن گرفـت اولین پادشاهی است از غوریان که لقب سـلطا 

، سلطان سوری با بهرام شاه جبال در غزنی کشته شدادرش ملک الچون بر. استیۀ غور بود

غزنوی جنگ کرده واورا به وادی کورم دوانید وخود وی برتخت غزنه نشست وغور را 

بهـرام شـاه از طـرف    ... شت، ولـی در موسـم زمسـتان   االدین گذبه برادر خود سلطان بهاء

فـت  شرق برغزنـه تاخـت وسـلطان سـوری را بـا وزیـرش سـید مجدالـدین موسـوی بگر         

 1. سرپل یکه طاق غزنی به دار آویخت وبه
 

 : (م 7750/ هـ ق 551)ول فیروزکوه غور حدود مقت ناصرالدین حسین بن محمد مادینی – 75
 

این همان شخصی است که در غیبت جهانسوز بـر تخـت غـور قبضـه کـرده بـود       

ایـن شـخص   . ه توس  طرف داران وی بـه قتـل رسـید   ودرمراجعت جهانسوز به فیروزکو

حمـد خرنـک ملـک مـادین غـور      ادرزادۀ عالءالدین جهانسوز وفرزند شهاب الـدین م بر

  2. است بوده
 

  دردزق مقتول  سلطان سیف الدین محمد بن عالءالدین حسین جهانسوز – 76
 (م7759/ هـ ق 555)مروالرود حدود 

 

، جهانســوز بــر تخــت فیروزکــوه نشســت وفرســتادگان بعــد از وفــات پــدرشوی 

الموت را بقتل رسانید وسلطان غیـاث الـدین محمـد ومعزالـدین محمـد       ومبلغین مالحدۀ

جیرسـتان  وسـوز در حصـار   امـر عالءالـدین جهان   بـه سلطان بهاءالـدین سـام کـه     انفرزند

غیـاث الـدین در فیروزکـوه نـزد سـیف الـدین پسـر        . محبوس بودند، از حبس آزاد کرد

ملک فخرالدین مسـعود   دکاکای خود اقامت گزید ومعزالدین دربامیان پیش کاکای خو

بـه حـدود هـرات وقـادس     بـاالخره سـیف الـدین بـه دفـع فتنـه غـزان کـه         . بامیانی رفـت 
                                                 

 . به بعد 898بقات ناصری جلد اول صط -8

 . آن 53وشجره  753انستان جلد ا صغوتاریخ مختصر اف 38کرور دودمان او صامیر: رجوع شود -7
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ز جنگ غزان بـه بدسـت سـپه سـاالر ابوالعبـاس      رو ، همت گماشت ولی دربودند رسیده

 1. (م7768/ هـ ق 553)در حدود . ی کشته شدشیش غور
 

 ( قسیم امیر المؤمنین) امسلطان اعظم غیاث الدین محمد بن بهاءالدین س – 71

 (م 7818–7768/ هـ ق 599 – 553)
 

 

، بـن عالءالـدین جهـان سـوز متذکرشـدیم     چنانچه در احوال سلطان سیف الـدین  

ن که از آنان احساس سلطان غیاث الدین محمد با برادرش معزالدین به امر خود عالءالدی

یف الدین آن دورا رهـا  ولی سلطان س. خطر کرده بود، در قلعۀ وجیرستان محبوس بودند

، باوی همراه بود( از ترکان بودند یرتگراکه طایفۀ غ)کرد وغیاث الدین در جنگ غزان 

، همـین سـپه سـاالر ابوالعبـاس شـیش      لدین بدست سپه ساالر خود کشته شدچون سیف ا

د واورا بـر تخـت فیروزکـوه    عت کردنـ بیلشکر غور وغرجستان را بیاورد وباغیاث الدین 

 2 .(م7768/ هـ ق 553. )نشاندند

در مورد علت قتل سیف الدین ومعرفی مختصر خاندان شیشانیان باید توضیح داد 

انیان ادعا داشتند که جدایشان اولتر از همه اسالم آورده وباید بکه شیشانیان در مقابل شنس

ئله در زمـان امیـر بنجـی    چنانکـه برسـر همـین مسـ    . ان به پادشاهی غـور سرافرازباشـند  ایش

ه از کــدر آن  هنگــام طــرفین فیصــله کردنــد    . ، موضــوع بــه جــدال کشــید   نهــاران

، وقتی نـزد  منشور امارت را دریافت کرد، امیر او باشددارالخالفه بغداد هرکس  حضرت

. دشاه وشیش سپه سـاالر غـور مقـرر شـد    ، امیر بنجی پارون الرشید عباسی رفتندخلیفه ها

در مـیش بـن شـیش کـه درزمـان غیبـت       ابوالعباس را بـرادری بـود بنـام سـپه سـاالر       این

جهان سوز از تخت فیروزکوه در آوردن ناصرالدین وتعلق نمودن بـه دارائـی هـا     سلطان

وخزاین سلطانی دست قوی داشت که یکروز سلطان سیف الدین درزمان سـلطنت خـود   
                                                 

 .  753تاریخ مختصر افغانستان جلد اول ص - 8

 . 759ختصرافغانستان جلد اول صفحۀ تاریخ م - 7



 

  

 

 

 

59 

 ضـرب  عـام بـه   مشـاهده کـرد ودر مـ    مخصوص حرم سلطانی را نزد در میش  تزیورا

، ن رو ابوالعبـاس شـیش بانتقـام بـرادر    از آ. د نامبرده را بقتل رسانیدشخصی خو تیرکمان

، اما هنـوز زنـده   را ضربتی زد که از اسپ فروافتاد روز جنگ غزان بانیزه سیف الدین در

، وقتـی دیـد تـاج وکمرشـاهی دارد بـاخنجر تیـز       ه یکی از غـزان بربـالین او رسـید   بود ک

. نجر غز برشـکم شـاه رفـت ودر گذشـت    خ عجله مشغول بریدن وغارت آنها شد که وبا

کـه مربـوط بـه زمـان سـلطنت       (شاه مشـهد )اکنون در آنجا آبدۀ تاریخی وجود دارد بنام 

شــهادت ســلطان  غیــاث الــدین غــوری اســت وباحتمــال قــوی مشــهد شــاه یعنــی مکــان 

مرکـز ولسـوالی    از ایـن آبـده در کنـار رود مرغـاب پایـان تـر      . الـدین بـوده اسـت    سیف

 . ردموقعیت دا جوند

ایــن ابوالعبــاس شــیش در ســلطنت غیــاث الــدین نیــز بــزور مــداری وخودســری  

پرداخت که در نتیجه موضوع از تحمل سلطان خارج شد وفرمان داد تا او را به انتقام  می

سیف الدین بقتل رسانیدند وبدین وسیله به نظامی گری های شیشانیان خاتمه داد وسلطان 

ین را سـرجانداری وسـپه سـاالری داد ودر حصـار     معزالدین محمد معروف به شهاب الد

درین وقت عم غیاث الدین یعنی ملک . نزدیکی فیروزکوه بوداستیه مقیم ساخت که در 

فخرالـدین مســعود حکمــران بامیــان کــه از فرزنـدان هفتگانــه عزالــدین حســین تنهــا وی   

از ملــک عالءالــدین . را وارث تخــت وتــاج غــور مــی پنداشــت مانــده بــود وخــود بجــا

سنجری حکمران بلخ وتاج الدین ایلدوز حکمران هرات امداد طلبید وبالشکرهای  قماج

ولـی  . آراسـتند مصـاف   (را  زر)بـرد ودرموضـع    ههرات برفیروزکوه حملو بامیان وبلخ 

پهلوانان غـور در مرحلـه اول ملـک تـاج الـدین هـرات را دربـین لشـکرخودش بکشـتند          

تند وسرقماج را بریدند ونزد ملک سلخ را نیز بشکوهراتیان را پراگندند بعد از آن لشکر ب

وغیاث الدین وشهاب الدین عـم خـود    دفخرالدین فرستادند وخود وی را محاصره کردن

، گرم سیر سلطان غیاث الدین بعد از آن. ندان بازگردانیدیرا محترمانه بگرفتند وبطرف بام

ــادس وکــالیون وفیــوار وســیفرود وغر  جســتان وطالقــان وزمــین داوررا بدســت آورد وق
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وبرادر خود شهاب الدین را از گرمسیر . نیز به مملکت غور ضمیمه گردانید وگرزیوان را

ــل   ــل وکاب ــه وزاب ــاد وسیســتان بطــرف غزن کــه  وی لشــکر غــزان را . فرســتاد وتگــین آب

از غزنـه پـس رانـد    ( م7718/ هــ ق  569)، به سال یافته بودندوقت بر غزنه دست  درین

ــای ــان را وپ ــز همــت گماشــت     تخــت غزنوی ــه غــور ضــم کــرد وبفــتح هــرات نی ــز ب نی

، از پیش لشکر سلطان گان سنجرکه برهرات دست یافته بودطغرل یکی از بند وبهاءالدین

هــ ق ضـمیمۀ    518ج در وبعد از آن فوشن( هـ ق 517)به خوارزم رفت وهرات در سال 

ی ماننـد طالقـان،   نمودند وبالد شـمال درین وقت ملوک سیستان نیز اتقیاد . مرکز غور شد

 . ه، مرو، دزق وخلم نیز فتح شدند، پنجداندخوی میمنه، فاریاب

اطـراف  ل ارسالن خوارزمشاه بـه مـدد خطائیـان    ایچون جالل الدین محمود پسر 

لشکر غزنـه را  ( هـ ق  533) ، بنا برآن غیاث الدین بسال شمالی مملکت را مزاحمت داد

بقیادت ملک شمس الدین ولشکر سیسـتان را  تحت قیادت شهاب الدین ولشکر بامیان را 

برهنمای ملک تاج الدین حرب در رود بار مرو فراهم آورد ودرسواحل مرغاب خوارزم 

خراسان را صاف کرده تا نیشاپور پـیش رفـت   ( هـ ق  596 )ودر  داد شاهیان را شکست

ــرو    ــوعلی شنســبانی ســپرد وم ــه ملــک ضــیاءالدین اب ــرا ب ــه  وآن ــز گرفت شــاه جهــان را نی

ناصرالدین محمد خرنک را به حکمرانی آن گماشت وایالت سرخس بتاج الدین  ملکو

 . فخرالدین مسعود بامیانی سپرده شدزنگی پسر 

چون غیاث الدین مملکت را باز مرکزیت بخشید وتمام سرزمین آسـیای میانـه را   

ورد رمز زیر بیرق فیروزکوه غور در آه یازهندوستان تا عراق واز چین وجیحون تا دریا

خلیفۀ بغداد الناصـرلدین اهلل سـی وچهـارمین    . انه شهنشاه بزرگ خراسان شمرده شدویگ

، ود ابن ربیـع وقاضـی مجدالـدین قـدوه    نیز سفرای خ( هـ ق 688 – 515)خلیفۀ عباسی 

را بـدربار فیروزکـوه فرسـتاد وسـلطنت غـوری را       (امـام فخرالـدین رازی  ) الخطیب وابن

پـدر موالنـا   ) ز موالنـا سـراج الـدین محمـد جوزجـانی     برسمیت شناخت واز دربار غور نی
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برسـم سـفارت بـه بغـداد رفـت وبـدین طـور         ( هاج سراج مؤلف تاریخ طبقات ناصریمن

 . بزرگ فیروزکوه وبغداد قایم گردیدرواب  حسنه سیاسی دوشهنشاهی 

شـخص علـم    سلطان غیاث الدین از بزرگترین سالطین غوریـه وشـرق اسـت کـه    

 .، بــه دربــار وی علمـــاء ودانشــمندان فــراهم بودنـــد    بـــود دوســت ومهربــان وعــادل   

( سلطان غیاث الـدین غـوری  )او  و :ابری، به حوالۀ ابن اثیر می نویسد فروغی اصغر دکتر

. بالغـت نیـز آشـنا بـود     از فضل ودانش وادب بهره مند بود وخطی زیبـا داشـت وبـه فـن    

فـروز انفـر    الزمان  بدیع 1. می نوشت ووقف مدارس ومساجد میکردخ  خود قرآن  وبه

کـه سـلطان غیـاث    : نگاشته اسـت ( 715صر طبع بغداد ص الجامع المخت)استناد کتاب  هب

وی بـه عمـر    2. در علم فقه شافعی عالم بود( هـ 599)الدین محمد بن سام غوری متوفی 

بعـداز چهـل   ( م7818/ هــ ق  599)جمادی االولی  81روز  سالگی در شهر هرات 68

از جهان فروبست ودر مسجد جامع بزرگ که خودش بناساخته ویک سال سلطنت چشم 

. رای آرامگـاه خـود اختصـاص داده بـود، مـدفون اسـت      ودر ایوان شمالی آن گنبـدی بـ  

، تـاکنون در شـهر هـرات    عروف بودمسجد که در آن وقت به کعبۀ ثانی خراسان م واین

 هلل علیه وآلها تباقی است وقرن هاست که هرروز پنج نوبت گلبانگ اذان محمدی صلوا

 . گوش جان سلطان اسالم را می نوازد وصحبه وسلم

( هـ ق 855متوفی )وی اوال  مانند اسالف خود بر مذهب محمد بن کرام سیستانی 

. آن مـذهب شـافعی را قبـول کـرد     ، ولی بعـداز که در غرجستان بسر می برد، قرار داشت

ودی وصـدرالدین کرامـی   مشاهیر علمای دربار وی قاضی وحید الدین شـافعی مـرو ر   از

نیشاپوری وقضات ممالک او قاضـی القضـات معزالـدین هـروی وقاضـی شـهاب الـدین        

نـی وفخرالملـک شـرف الـدین     بـادی ووزیـران او شـمس الملـک عبـدالجبار گیال      هرما

                                                 
 .  59ص 7835تالیف دکتر اصغرفروغی ابری چاپ تهران  ؛تاریخ غوریان - 7

 . ص ج 7867فروزانفر چاپ سوم تهران مقدمۀ احادیث مثنوی با تالیف بدیع الزمان  - 8
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سـنجری وجـالل   ، مجدالملک ربوشاری وعین الملک سوریانی وظهیـر الملـک   قزداری

ارالملـک اوفیروزکـوه ودرزمسـتان زمـین داور بـود      ابسـتان د تدر . الدین ربوشاری بودند

  1. نوشتی( حسبی اهلل وحده)ودرتوقیع خود 

در مورد پیشرفت های علمی وهنری وتجمل وتمـدن وآثـار وابنیـه عصـر غـوری      

، اسـت در فصـل جداگانـه بحـث خواهـد شـد      بیشـتر مربـوط بـه زمـان غیـاث الـدین        که

ر فیروزکوه وقطـب منـار دهلـی    ام وشه، منارجصا  در بارۀ بنای مسجد جامع هراتمخصو

 ...وغیره
 

 (م  7875 – 7818/ هـ ق 678 – 599) عالءالدین محمد بن شجاع الدین ابوعلی پادشاه غور  – 73

 (م 7871 –7818/هـ ق 611 – 599)بن سلطان غیاث الدین محمد  ودسلطان غیاث الدین محم – 79

 ( م  7871هـ ق  611) سلطان بهاءالدین سام بن محمود  – 81

/ هــ ق  671 – 611) عالءالدین آتسز حسین پسر سلطان عالءالدین جهان سوز مقتول در غور  – 87

 (م  7878 – 7871

 (م  7875 – 7878/ هـ ق 678 – 671) سلطان عالءالدین محمد بن ابوعلی ختم الملوک غور  88
 

ــا بیســت ودوم  ــژده ت ــدد ه ــوری   از ع ــاهان غ ــن از پادش ــنج ت ــن پ ، سرنوشــت ای

، لـذا ایـن دوره را همـان طـوری کـه      گـاه فیروزکـوه بـاهم گـره خـورده اسـت       درتخت

 . ایراد می نمائیم هدریک مبحث کوتا ،بیبی از طبقات ناصری برگزیده استح استاد

، فرزندش غیاث الـدین محمـود از طـرف    مرگ سلطان غیاث الدین محمدبعد از 

وی لشـکر فـراهم آورده    .شـد انی بست وفراه واسفزار گماشته عمش معزالدین به حکمر

از بسـت بـراه   ( هـ ق 618)وتا مرو شاه جهان پیش رفت وبعد از شهادت معزالدین بسال 

زمین داور برغور تاخت وفیروزکوه را از ملک عالءالدین ابوعلی گرفته سرزمین غـوررا  

تحـت تصـرف گرفـت ووارث پـدر      با غرجستان وتالقان وگرزیوان وقادس وگرمسیر در

                                                 
 7853چـاپ تهـران    7818فرهنگ فارسی معین جلـد ششـم ص  . به بعد  759تاریخ مختصرافغانستان جلد اول ص - 8

   .81 – 85وجغرافیای تاریخی غور ص  38کرور ودودمان او صوامیر
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، چتر ومثال از زیر دستان معزالدین محمد بود تاج الدین یلدوز را که یکی وی. وعم شد

سـلطان  ( م7813/ هــ ق  615)ای سـند فرسـتاد ودرسـال    حکمرانی غزنین تامجاری دری

تا اقاصی هنـد  الدین ایبک را مثال ممالک هندوستان داد وبدین طور سلطنت غور  قطب

ملک رکـن الـدین ایرانشـاه محمـود     ( م 7871/ هـ ق 611)  درسال. بالواسطه قایم ماند

 زنه وکاسی بر غور وفیروزکوه تاخـت پسر ملک عالءالدین ابوعلی با پنجاه هزار لشکر غ

غیاث الدین محمود سراورا ببرید وعالءالدین اتسز حسین که به مدد سلطان محمود  ولی

 بـود از راه طالقـان بـر غـور تاختـه     خوازرم شاه بـا لشـکر بلـخ ومـرو وسـرخس ورود بـار      

ــاث ــکریان      غی ــا او مصــاف داد ولش ــالوره ب ــاب درس ــه وفاری ــین میمن ــود ب ــدین محم ال

ه از بـرادر  خوازرمشاهی وآتسز را بشکست وبعد از آن علی شاه پسر تکـش خـوازرم شـا   

 .ود اورا در قصـر برکوشـک محبـوس کـرد    ، غیاث الدین محمخود بدربار غور گریخت

پادشـاه بخشـاینده   وی . بکشـتند ( م7871/ هــ ق  611)علـی شـاه اورا بـه سـال      چاکران

( 311)گویند در آن هنگام . زاین پدر خودرا بمردم نثار میکردوعادل وحلیمی بود که خ

 . بار درخزینۀ فیروزکوه موجود بود موازی چهارصد شتر( خالص طالی) صندوق زرعین

بعد از مرگ غیاث الدین محمود فرزند چهارده ساله اش بهاءالدین سام از طـرف  

بعد ازسه ماه سلطان عالءالدین آتسـز بـه مـدد    . غور، برتخت فیروزکوه نشانده شد یامرا

، برفیروزکـوه حملـه بـرد    ازرمشـاه وامـین حاجـب ملـک خـان هـرات      سلطان محمـد خو 

دودمـان  رات خـد این شهر را بگرفتند وبهاءالدین را با م( هـ ق 611)درجمادی االولی و

 آتسز بن عالءالدین حسین جهان سوزءالدین ، بعد از آن عالشاهی به خوازرم نفی کردند

لـدوز  یبرتخت فیروزکوه نشست وتا چهارسال حکم راند ودر گیالن با ملک تاج الـدین  

 . ومنهزم شد داد یستانی وزیر غزنه مصافومؤید الملک محمد بن عبداهلل س

اس موبعد از آن ملک نصیرالدین حسین امیر شکار از غزنی بر غور تاخت ودرجر

ت وغــور را در تحــت ســـلطنت غزنــی آورد، در حـــدود    ین آتســز را بکشـــ عالءالــد 

ر را بـر تخـت   بود که تاج الدین یلدوز از غزنی عالءالدین در غو( م7870 /ق هـ 677)
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بدست سـلطان محمـد خوازرمشـاه    ( هـ ق 678)، ولی عالءالدین در فیروزکوه بازفرستاد

 1. ر آمدم غور در سلطۀ خوارزمشاهی دافتاد وبخوازرم بمرد وتما
 
 

 طبقۀ دوم سالطین تخارستان وبامیان 
 

  .کرده اندباستانی وزیبای بامیان پنج تن ازسالطین غور به ترتیب حکمومت دارالملک در
 

 ( م  7768 – 7705/ هـ ق 553 – 501) ملک فخرالدین مسعود بن عزالدین حسین  – 7

 ( م  7768/ هـ ق 553) ملک شمس الدین محمد بن مسعود  – 8

 2( هـ ق  591) سلطان بهاءالدین سام بن شمس الدین محمد حدود  – 8
 

ت ناصـری  شرح ماجرای سلطنت پادشاهان فـوق از گفتـه منهـاج سـراج در طبقـا     

 . خلص از این قرار است طور

. ن مهتـر بـود ودر کاسـی غـور امیـر شـد      ملک فخرالـدین مسـعود از همـه بـرادرا    

، غزنـه تخارسـتان را نیـز منقـاد نمــود     سـلطان عالءالـدین جهـان سـوز بعـد از فـتح       چـون 

نان غ، وی جبـال شـ  خودرا بر بامیان حکمران گردانیـد  فخرالدین مسعود برادر مهتر ملک

حـوال  وطوریکـه در ا . وبلـورو وخـش وبدخشـان در ضـب  آورد     وتخارستان را تا درواز

رفتار آمد ، بدست برادرزادگان خود گغیاث الدین محمد گفته آمدیم، در جنگ را  زر

 . درگذشت( م7755/ هـ ق 551)ر آنجا در حدود ه شد وددوواپس به بامیان فرستا

بعد از او پسر بزرگش شمس الـدین محمـد در بامیـان امیـر واز دربـار فیروزکـوه       

وی بلخ وچغانیان ووخش وجروم  . غیاث الدین نیز برسمیت شناخته شدضرت سلطان حو

ودر جنگ رودبار مرو با لشـکر غـور   ، بدخشان وجبال شغنان را بدست آوردو( گرمسیر)

 . شاهی مشارکت کرد ولقب سلطان یافتبدفع سلطان شاه خوارزم
                                                 

 . 768 –767ختصر افغانستان جلد اول صفحۀ تاریخ م - 7

 .  38امیر کرور ودومان او ص  -7
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م کـه پادشـاه بـزرگ وعلـم دوسـتی بـود       ، فرزندش بهاءالدین سااوپس از وفات 

، امام فخرالدین دربار وی مجمع علماء بود( م 7739/ هـ ق 531)تخت بامیان نشست  بر

 النــا ســراج الــدین  ن ورســاد وافصــح العجــم مو  رازی وشــیخ االســالم جــالل الــدی   

کاشـغر  ، سلطنت وی ازکشمیر تااو بودندبدربار ( سراج مؤلف طبقات ناصری پدرمنهاج)

نه وبامیان در تحت فرمان وترمذ وبلخ وجنوبا  تا اقاصی غور وغرچستان میرسید وغور وغز

 . ا و بود

رای مملکـت  امـ ( م7815/ هــ ق  618)زالدین به شـهادت رسـید   چون سلطان مع

. فت، مدت شاهی او چهارده سال بود، ولی در گیالن از جهان ردنداورا به غزنه طلب کر

  .(م 7815/ هـ ق 618) چون او در گذشت فرزندش جالل الدین علی بجای پدر نشست

نـه  ، چـون لشـکریان غـوری وغز   برادر خود را برتخـت غزنـه بنشـاند    وعالء الدین

ر آن از بامیان به ، بنا بحدود کورم، بر عالء الدین تاختند انالدین یلدوز از درۀ کرم وتاج

، ودر غیاب او عمش عالء الدین مسعود بن شمس الدین محمد بـر تخـت   مدد برادر آمد

ولی جالل الدین بزودی بعـد از تصـفیۀ    .داد( صاحب وزیر)بامیان قبضه کرد ووزارت به 

، دفعـۀ دوم  تـاج الـدین یلـدوز    چـون . آمده عم خودرا با وزیر وی بکشـت  ه به بامیاننغز

بشکسـت واورا  ( شـنغران )غزنی حمله کرد ولشکریان عالءالدین را تـا ربـاط سـنقران     بر

، ولـی هـردو بـرادر بدسـت     لدین از بامیان به مدد برادر آمـد جالل ا. غزنی حصار داد در

( م7875/هــ  678)یلدوز افتادند وواپس به بامیان فرسـتاده شـدند ودر آنجـا در حـدود     

وری کــه در بامیــان حکومــت ایــن بــود مختصــری از احــوال ســالطین غــ 1. گذشــتند در

 . اند کرده
 

 سوم سالطین شنسبانی غزنهطبقۀ 
  

                                                 
 . 759 –753فغانستان جلد اول صفحۀ ختصر اتاریخ م - 7
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 . ر عدد چهارده که شرح حال او گذشتسلطان سیف الدین غوری مذکور د – 7

قسـیم امیـر   )معزالدنیا والدین سلطان شهاب الدین محمد بن بهاء الـدین سـام    – 8

 –7718/ هـــ ق 618 – 569)، بعــد از ســلطان محمــود غزنــوی فــاتح هنــد (المــؤمنین

 : (م7815

ســلطان شــهاب الـــدین غــوری یکــی از بزرگتـــرین پادشــاهان غــور ویکـــی       

پیروزمندترین سالطین اسالم ومشرق زمین است که به تصریح اغلب مـؤرخین هـدف    از

رضـای  اسـالم و ، صرف نشر واشاعۀ دین مبـین  ارۀ هندوی در فتوحات عظیمش در نیم ق

م وفتوحـات وی از فتوحـات محمـود کبیـر در راه اسـال     . الهی وثواب روز رسـتاخیز بـود  

 . مفیدترومؤثر تر واقع شده است

ب الــدین غــوری کــه بزبــان محمــد ابــراهیم ثابــت در کتــابش بنــام ســلطان شــها 

فتوحـات خـود   سـلطان محمـود غزنـوی در    : است، به نقل از تاریخ هند می نویسـد  پشتو

، تنها به شکستن بت ها وبـت خانـه و جمـع آوری غنـایم وثـروت      ین پهناور هنددرسرزم

اب الـدین غـوری طـی    ، مگر سـلطان شـه  آن سرزمین افسانوی اکتفاء میکرد های سرشار

، از خود تأثیر به سزای بجای گذاشت ویـک حکومـت اسـالمی قـوی     فتوحاتش در هند

 . را در هندوستان اساس گذاری نمود وپایدار

ــه  ــلطان ش ــاح    س ــالی وص ــار ع ــود دارای افک ــیتی ب ــوری شخص ــدین غ  باب ال

، از شجاعت کامل ودالوری بی نظیـری  جود این اوصافو زرگ وایمان قوی وباب همت

آقـای ثابـت   . وجهـان گشـائی نصـیب کامـل داشـت     واز تدبیر جهانـداری  برخوردار بود 

شـهاب   سـلطان : اریخ هندوستان نقل قول مـی کنـد کـه   ازکتاب تاریخ زینت الزمان فی ت

  ".ی بود بسیار شجاع، دالور وباتدبیرالدین غوری پادشاه

( شــهاب الــدین غــوری)ســلطان معــزالین ": در طبقــات ناصــری مــی خــوانیم کــه

وی زندگی خود را در راه اسالم وقـف  . جاع ومجاهد بزرگ بودپادشاهی بسیار عادل ش

خـدمت اسـالم    ، به همین خاطر تمام عمر عزیزش را تا آخرین رمـق حیـات بـه   دکرده بو



 

  

 

 

 

61 

 ، تـا آنکـه  را درراه پخش ونشـر اسـالم صـرف کـرد    مشغول بود وهمه اوقات زندگانیش 

  ".عاقبت همدرین راه به شهادت رسید

، ردو فرزندان سـلطان بهاءالـدین سـام   سلطان شهاب الدین وسلطان غیاث الدین ه

، مـادر آنـان دختـر ملـک بدرالـدین کیـدانی       گان ملک عزالـدین حسـین بودنـد    ونواسه

، پـدر ایشـان   چنانچـه در گذشـته گذشـت   . غور بودگیالنی منسوب به خاندان شاهی  ایو

ه سـوی غـزنین، در عـرض راه پـدرود حیـات گفـت، در حـدود        لشکرکشی خـود بـ   در

، زیـرا عـالء الـدین    الـدین سـپرد  وپسران خود را به برادرش عالء( م7709/ هـ ق 500)

. بزیور دانش وهنر آراسته بـود الی و احساسات عشخصیت بسیار عجیب وغریب ودارای 

سـنگه  داء برادرزادگانش را تربیت نیکو می نمود وحکومت والیت سنجه ویـا  توی در اب

اما بعد از فتح غـزنین وی غیـاث الـدین وشـهاب الـدین را      . را به ایشان حوالت کرده بود

 ه جاسوسانعلت آن این بودک. در حبس انداخت  (اجرستان کنونی ) قلعۀ وجیرستان  در

هر وکرم که بـامردم  به عالءالدین گفته بودند که این دو برادر از راه احسان وسخاوت وم

بـه سـلطنت    ، دردلهای آنان جـای گرفتـه انـد واز ایـن راه هـوای رسـیدن      مبذول میدارند

بدین ترتیـب تمـام مـدت حکمرانـی عـالء الـدین را در حـبس        . وسرنگونی شاه را دارند

. دین آنان را رها کرد وآزاد گذاشـت ه پسرش سیف السپری کردند وبعد از فوت نامبرد

 غیاث الدین در حضرت فیروزکوه نزد سیف الدین ماند وشهاب الدین بخـدمت کاکـای  

وقتـی سـیف الـدین در جنـگ غـزان بقتـل رسـید        . خود ملک فخرالدین در بامیان رفـت 

، شـهاب الـدین نیـز    نشست وبـر تخـت فیروزکـوه قـرار گرفـت     وغیاث الدین بر جایش ب

بامیان به فیروزکوه آمد وبه وظیفۀ سـرجاندارویا محـافا گـارد شـاهی مقـرر وحصـار        زا

وی در انتقام ( هـ ق 553)جوران حاکم شد که بدو مفوض گردید وسپس به والیت یاست

گیری از ابوالعباس شیش وپایان بخشی به قدرت نظامی خانـدان پهلـوان پـرور شیشـانیان     

ۀ قومانـدان  لشکرهای هرات وبلـخ وبامیـان وظیفـ   ود ر جنگ با . اساسی داشتغور نقش 

وبالد گرمسیر را تا تگین آباد بدست آورد وسـلطۀ دوازده سـالۀ   . عمومی را اجراء میکرد
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الدین محمد بر تخـت غزنـی   طایفۀ وحشی غز را در غزنین خاتمه داد وبامر سلطان غیاث 

رد وملتـان را  گردیز را فتح ک( هـ ق 511)ودرسال ( م7718/ هـ ق 569. )جلوس کرد

در . عصـات سـنقران را گوشـمالی داد   ( م7711/ هــ ق  518)از قرامطه بگرفت وبسـال  

 511)پشاور ودر ( هـ 515)ودر  تبی مراد برگش( بهیم دیو نهرواله)از جنگ ( هـ 510)

تح کـرد وبنـور اسـالم    الهور را بگرفت وبعد از آن تا آخر عمر تمام هندوسـتان را فـ  ( هـ

طـا وملـوک ترکسـتان بـود     وقایع مهم عصر وی جنگ او بـا کفـار خ  ، از روشن گردانید

، ولـی چـون   بود، که ساالر حسین خرمیل ملک گرزیوان در مقدمۀ لشکر او اندخوی در

، ملک عثمان سـمرقندی از ملـوک آل افراسـیاب    پیش نبردند ازلشکر غوریان کاری را 

جماعـت کـوکهران   ، چـون  وصلح کرد وسلطان به غزنین بر گشتترکستان دربین آمده 

، لهذا سلطان محمد به غزو آنها بر آمده وبعد ل کوه جود در پنجاب عصیان نمودندوقبای

واقـع ضـلع جهلـم    )از سرکوبی شان در راه غزنه بدست فدائی مالحده در منـزل دمیـک   

روز سـوم شـعبان شـهادت یافـت ویکـی      ( م7815/ هــ ق  618)به سال ( کنونی پنجاب

 : را این طور گفتران تاریخ شهادتش شاع از
 

ــهادت ملــــــک بحروبــــــر شــــــهاب الــــــدین       شــــ

 کــــز ابتــــدای جهــــان شــــه چــــواو نیایــــد یــــک       

ــوم زغــــــرۀ شــــــعبان بســــــال ششصــــــد ود       وســــ

ــک     ــزل دمیـــــ ــه منـــــ ــزنین بـــــ ــاد در ره غـــــ  فتـــــ
   

جنازۀ سلطان را به غزنین آوردند ودر قبرستانی که قبال  یگانه دخترش را در آنجا 

غزنی وگردیز عالقه داری بنام دهک واقع است  دربین. سپرده بودند ، دفن کردند بخاک

 1. را درآنجا از نو تعمیر کرده اند که قبر سلطان شهاب الدین
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سلطان شهاب الدین غوری مملکت وسـیعی را در قلـب آسـیا ماننـد بـرادر خـود       

 سلطان غیاث الدین غوری حفـا کـرد وحـدود شاهنشـاهی غـوری را در هندوسـتان تـا       

، شـرقا  مملکـت وی تـا    همه را بنـور اسـالم روشـن گردانیـد    ول دریای گنگارسانید حسا

وبـا  تـا   شـت وجن دا امتـداد . اقاصـی خراسـان وخـوارزم ونسـاوباورد    ساحل گنگا وغربا  تا 

  .بحیرۀ عرب می پیوست به

ملـک ضـیاء الـدین در غـور،     : و در ممالک زیر دست این هـا بودنـد  حکمداران ا

لدین علی کرماخ در ملتـان، ملـک قطـب    ک حسام ا، ململک تاج الدین زنگی در بامیان

لک ناصر الدین قباچه ، متاج الدین یلدوز در غزنه وکرمان ، ملکالدین ایبک در الهور

، ان غیاث الدین محمود در فیروزکوه، سلطالدین سام در بامیان ، سلطان بهاءدر سند واچه

. خـش لـدین در مکـران، ملکشـاه در و   ملک تاج الدین حـرب در سیسـتان، ملـک تـاج ا    

، ومویـد الملـک محمـد بـن عبـداهلل سـنجری       ضیاء الملـک در مشـی  : ای معروف اووزر

 . الملک عبدالجبار گیالنی اندوشمس 

ــ  . ه وخراســان وزمســتان الهــور هنــد بــود پایتخــت ســلطان تابســتان حضــرت غزن

ید شـرف الـدین ابـوبکر بـن صـدر      هید نظام الدین ابـوبکر وسـ  صدر ش: ممالک او قاضی

ت راسـت  بردسـ : اعـالم سـلطنتش  . او قاضی شمس الدین بلخی بود لشکر، وقاضی شهید

ومدت سلطنتش سـی وسـه سـال     (نصرمن اهلل)وتوقیع او . سرخ وبردست چپ سیاه بودند

 . بود( رح)ه مذهب امام ابوحنیفه بود وب
وفور ثروت در خزانۀ شاهی سلطان ذکـری مـی نمایـد کـه بقـول       زمنهاج سراج ا

خزانۀ غزنی تنها از جنس الماس یکهزار وپانصد من موجود خواجه اسمعیل خزانه دار در 
که راجۀ اجمیر با تمام لشکر هنـد  ( هـ ق 531)در یکی از جنگهای هندوستان در  1 .بود
به شدت مجروح مقابلۀ سلطان شهاب الدین غوری آمده بود در حوالی اجمیر ، سلطان  به

. بیـرون آورد از معرکـه  لطان راشد وسپه ساالران او فرارکردنـداما یکـی ازسـپاهیان اوسـ    
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، سلطان سپه ساالران را سیاست معنی داری کـرد تـا دوبـاره لشـکر     مراجعت به غزنین در
ایـن عـاجز بـا الهـام از ایـن واقعـه در دورۀ       . را فتح وراجۀ آن را بقتل رسانید برد واجمیر

. رم ارمغـان سـنگر بـه نشـر رسـیده اسـت      در مجموعۀ اشـعا جهاد چکامۀ سروده بودم که 
، بسیار استادانه بـه نظـم   خود( شب های آوارگی)استاد خلیلی عین واقعه را در مثنوی  اما

 . ر اینجا آوردن آن را ضرور میدانمسپرده اند که د

 سلطان شهاب الدین غوری وساالرانش 
 
 

ــور    دوش کــرد از حافظــه فصــلی عب
ــتان    ــی س ــه گیت ــدین ش ــهاب ال  از ش
ــاه    ــا در رزم گـ ــی از جنگهـ  در یکـ

ــلطانی فگنـــد رخنـــه د  ر نیـــروی سـ
 هرسرو سرهنگ در سـوی گریخـت   
ــات   ــرگ وحی ــاه را زان عرصــه م  ش
 دید آنجا چـون شکسـت خـویش را    
ــارک بــر کشــید      ــاج ســلطانی زت  ت
 گفت بر من بعد از ایـن باشـد حـرام    
ــویش را   ــام خــــ ــانگیرم انتقــــ  تــــ
ــر   ــر نخســپم بعــد از ایــن روی حری  ب
 بــر ســر مــن کــس نیفــرازد علــم      

 بکـــار  ارگ فیـــروزه دگـــر نایـــد  
ــد    ــم کنن ــر حــدیث غ ــاعران دیگ  ش
ــاالر را    ــپه ســ ــا ســ ــان تــ  داد فرمــ
ــرهنگان وی    ــپه داران وســ ــا ســ  بــ
ــپاه     ــیش س ــحر پ ــک س ــر هری ــر س  ب
 همچو خر برپشـت شـان پـاالن زننـد     
ــاب      ــد طن ــای شــان باش ــته برپاه  بس

ــور      ــاه وطـــن ســـلطان غـ  از شهنشـ
ــتان   ــود در هندوســـ ــانی محمـــ  ثـــ
ــپاه    غفلـــت ســـرهنگ وســـاالر وسـ
ــد   ــانی فگنــ ــه پریشــ ــپاه شــ  در ســ
 رشـــتۀ جمعیـــت لکشـــر گســـیخت
 داد تائیـــــد خداونـــــدش نجـــــات 
 وان ســـپهداران غفلـــت کـــیش را   
ــید    ــوهر کش ــر گ ــد پ ــر آن بن  وزکم
 برشـــدن بـــر تخـــت شـــاهان کـــرام 

 طان نخوانم خـویش را  بعد از این سل
 جز بـه پشـت اسـپ یـا روی حصـیر      
ــم    ــارد در قلـ ــس نیـ ــامم کـ ــاه نـ  شـ
ــار   ــاح زرنگــ ــوار وکــ  آن در ودیــ
 بــر شکســت لشــکرم مــاتم کننــد     
 آنکــــه مانــــده عرصــــه پیکــــار را 
 افســـــران وپـــــیش آهنگـــــان وی 
ــاله    ــای کـ ــر جـ ــد بـ ــادر اندازنـ  چـ

ــا ردم  ــد   پ ــلطان زنن ــابوی س ــون ی  چ
 زین سـپس بـر جـای زرینـه رکـاب      
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 حکم سلطان گشت نافذ همچـو تیـغ   
 در جنــــگ دگــــر  زتانشـــد پیــــرو 

 تانشــــد در رزم دیگــــر کــــامران   
 یــــر را یکســــر نرانــــد   تاســــپاه غ

 

 ا چو آن برقـی کـه مـی تابـد زمیـغ      ی
 تــــاج را ننهــــاد از غیــــرت بســــر   

ــان   ــر می  کــس ندیــدش بنــد زریــن ب
 خویش را شاه وسرو سلطان نخوانـد  

 

 

 : جانشینان سلطان
 

، وآدمی زادگان گرم بود ودر هرجا رواج عام داشت درآن زمان بازار برده داری

امـا سـلطان   . وفـروش مـی شـدند    ومال ومواشـی خریـد   در هردیار مانند حیوانات الیعقل

مفتوحــۀ خــویش  کشـهاب الــدین غــوری غالمــان را تربیــت شایســته میکــرد ودر ممالــ 

. ساالری ونایـب الحکـومتی مـی بخشـید وآنهـا را فرزنـدان حقیقـی خـود میخوانـد           سپه

، خوردی وفات کرد ودر غزنین دفن شددر  دختر که آن هم کسلطان بدون از ی گویند

پرسـیدندکه بعـدازاووارثی نیسـت سرنوشـت مملکـت       از سـلطان  .یگری نداشـت اوالد د

این غالان فرزندان من هستند که بعداز من بسیار سالها نام ، پاسخ داد چگونه خواهد شد؟

ــر ــد   مـ ــه میدارنـ ــاری نگـ ــه جـ ــم  .ا در خطبـ ــه نظـ ــده بـ ــتان را بنـ ــن داسـ آو رده ام  ایـ

 : میگردد تقدیم اینک که
 

 فرزندان سلطان شهاب الدین غوری 
 
 

 اه رزمنــده شــهاب الــدین غــور    شــ

 بعــد محمـــود بـــزرگ بـــت شـــکن  

 در دیــــار هنــــد باشــــد نــــام دار    

 ســلطنت را کــرد انــدر کــار دیــن     

  کندای خوش آن سلطان که سلطانی 

ــاد     ــدر جه ــب ان ــم روز وش ــود دای  ب

ــار پــــر غــــرور       پادشــــاه کوهســ

ــن     ــن وط ــار ای ــک افتخ ــت بیش  اوس

ــار   ــده خـــوی کامگـ ــه فرخنـ  آن شـ

ــدا   ــر ان ــا ب ــین   رزد ت ــر وک ــوم کف  س

ــد   ــانی کنـ ــق را زان نگهبـ ــن حـ  دیـ

 در ره نـــــابودی ظلـــــم وفســـــاد   
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 هر کجا بت خانه دید وبت شکسـت  

ــان   ــق نشـــ ــد را او داد راه حـــ  هنـــ

 دعــــوت اســــالم راتعمــــیم کــــرد 

 گیـری نبـود    مقصدش هرگـز جهـان  

ــاریخ ازو     ــت در ت ــن روایــت هس  ای

 نداشـت  کوبه عمر خـویش فرزنـدان   

  ددی بمـر جز یکی دختر که در خور

ــار   ــتان کردگــ ــد از آن دربوســ  بعــ

ــاه    ــدر بارگــ ــاه انــ ــودروزی شــ  بــ

 نـــزد وی حاضـــر همـــه یـــاران او    

 زان همــه یکــتن بســی جــر ت نمــود 

  گویدیک سخنخواست دستوری که 

 گـو  شاه فرمودش کـه حـرف خـود ب   

 گفت شـاها عمـرت افـزون از شـمار     

ــدرم    ــرت انـ ــا بفکـ ــد تـ ــا شـ  روزهـ

ــد    ــود فرزنـ ــی بـ ــرا مـ ــوانگرتـ   جـ

ــد تو  ــرا از بعـ ــون تـ ــتچـ   فرزندنیسـ

ای تو ـــــردجـــکیست تا بعدازتوگی

ــ  ــه گفت ــا ایــن گون  ارش شــنود شــاه ت

 گفــت اگــر مانــد زشــاهان جهــان     

 مـــر مـــرا فرزنـــد مانـــد بـــی شـــمار  

ــن    ــدان مـ ــد فرزنـ ــان انـ ــن غالمـ  ایـ

 رث تخـــت مـــن وتـــاج مـــن انـــد وا

 قدرت آن بت پرستان گشـت پسـت   

ــان    ــردش عیـ ــد را کـ ــوۀ توحیـ  جلـ

 امــر حـــق را ســـجده تســـلیم کـــرد  

ــود     ــری نبـ ــدا میـ ــق خـ ــر خلـ  برسـ

ــزر ــاه بـــ ــوبرو  گزان شهنشـــ  خـــ

ــت    ــدی نداش ــیچ دلبن ــتان ه  در شبس

 درزمــین غزنــه در خــاکش ســپرد     

ــد ــل امیـ ــار  نخـ ــیچ بـ ــاورد هـ  ش نیـ

 بـــر فـــراز تخـــت بـــا تـــاج وکـــاله  

 آن وزیــــــــران وســــــــپه داران او 

ــود     ــدمت نم ــاه را خ ــد ش ــیش آم  پ

ــن  ــاه در آن انجمــ  در حضــــور شــ

ــا ببیـــنم چیســـت آن گفتـــار تـــو    تـ

ــاد بــــا تائیــــد ذات کردگــــار      بــ

ــدرم    ــرت انـ ــدوه وحسـ ــدرین انـ  انـ

 گمــان  یبــود بــر ملــک تــو وارث بــ

 نخـــل امیـــد تـــرا پیونـــد نیســـت     

 و ایـــن مســـند واالی تـــوملـــک تـــ

ــود    ــب گش ــوابش ل ــروانه در ج  خس

ــوان     ــد جــ ــد برومنــ ــد فرزنــ  چنــ

ــار    ــان افتخـ ــی دارم بدیشـ ــن همـ  مـ

 مــــن  انهریکــــی برجــــای دلبنــــد

 الیــــق بــــالین دیبــــاج مــــن انــــد  
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ــزت از روی نســب   ــز ع  نیســت هرگ

 هرکــه گیــرد بعــد مــن شمشــیر را     

 بی گمان او نیـک فرزنـد مـن اسـت     

 هم چنـان شـد بعـد از آن شـاه عزیـز      

ــا   ــانش بجــ ــامش از غالمــ ــود نــ  بــ

ــین   ــه ب ــدین ایبــک را ب  میــر قطــب ال

ــر    ــتح وظفـ ــه زد فـ ــابش بوسـ  بررکـ

ــاری او    مســـجد دهلـــی اســـت معمـ

ــوروث    ــد مـ ــه شـ ــدوزرا غزنـ  مریلـ

ــهند     ــان شـ ــر غالمـ ــان یکسـ  خلجیـ

ــد     ــوده ان ــدگانش ب ــم بن ــیان ه  شمس

 ای خوش آن شه بنده سرداری دهـد  

 از حضـــیض خـــاک ذل بـــرداردش 

 مســـــتمندی را برومنـــــدی رســـــد 

 این عمـل جـزوی نکـرده هـیچ شـاه      
 

ــب   ــوا وحسـ ــه تقـ ــد بـ ــری باشـ  برتـ

 بـــــر فـــــرازد ر یـــــت تکبیـــــر را 

 یادگـارم هسـت ودل بنـد مـن اسـت      

ــز   ــد ، نیــ ــه ودر هنــ  دردیــــار غزنــ

ــالها بـــ  ــالها   سـ ــس سـ ــالها بـ  س سـ

ــین   ــارا جانشـ ــاه مـ ــد بـــدهلی شـ  شـ

ــر     ــات دگ ــس فتوح ــیغش ب ــد زت  ش

 آن منــــار قطــــب شــــه کــــاری او 

 آن غــــالم خــــواجگی آمــــوز را   

ــد     ــخنها آگهن ــن س ــش زی ــل دان  اه

 زین جهت سرها بگردون سـوده انـد   

ــد    ــداری دهـ ــاج وجهانـ ــند وتـ  مسـ

 برفــــراز تخــــت عــــز بگــــذاردش 

 بنــــده ای بــــاعز فرزنــــدی رســــد 

 1د الطــــاف الــــهبــــر روانــــش بــــا
 

 

 

ســالطین دهلــی در هندوســتان وبقــول طبقــات ناصــری ســالطین معزیــه مربــوط   

ــان از   طبقــه ــد غوری ــا  618)چهــارم حاکمیــت کردن ( م7550 –7816مطــابق  968ت

محمـدغوری بعـد از آنکـه     (شـهاب الـدین  )سـلطان  : ، بدین تفصیل کـه حکومت کردند

تانزدیکی دهانه ش  گنـگ  یش هندوستان شمالی رابدست خود ویا بدست سرداران خو

، قطب الدین ایبک یکی از غالمان خود را به نیابت در دهلی گذاشت وچون تسخیر کرد

قطـب الـدین   . بشـهادت رسـید   ( م7816/ هــ ق  618)ن محمـد غـوری در   الـدی  شهاب

                                                 
 . نسخۀ خطی 711مثنوی گلگشت خاطره ها اثرمستمند صفحه  - 7
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، واولـین سلسـلۀ مسـلمانان را کـه منحصـرا  در      دوستان اعالن نمـود خویشتن را پادشاه هن

مسلمان نشین هند حکم یکـی  ه اند تشکیل داد، چه قبال  قسمت ندهی داشتهندوستان فرما

، این سلسله را که اولین سالله از پنج سلسلۀ اسـت  رۀ خارجی غزنویان را داشتاز مستعم

، سـالطین مملـوک مـی    کومت کـرده انـد  دورۀ سلطنت مغول بر هندوستان ح که قبل از

کمـال قـدرت ناحیـه واقعـه در شـمال      التتمش با. ویند وبزرگترین سلطان التتمش استگ

جبال وینضیا را تحت فرمان خود نگاه داشت وخلیفۀ عباسی بغداد فرمان رسمی سـلطنت  

 . ود، صادر نمدر هند تشکیل داده بودمسلمان رااولین دولت مستقل  التتمش که مرا بنا

رضیه دختر التتمش تنها زنی است که بـر کرسـی سـلطنت دهلـی جلـوس کـرده       

 . من غیرمستقیم همین مقام را یافته است(م7353)ۀ ویکتوریا بسال وبعدها ملک

ترکان خلجی دومین سلسـلۀ مسـلمان را در هندوسـتان تشـکیل داده انـد وایشـان       

 . وبروالیت دکن نیز دست یافته اند وزۀ اقتدار مسلمین را بماورای جبل وینضیا کشاندهح

ا مجددا  مسخر کـرده  کجرات ر( م7891 /هـ ق 619)عالءالدین محمد در سال 

 . ی از والیات تابع دهلی نموده استدکن رایک تا

  :ویاسالطین معزیه از این قرار استفهرست سالطین مملوک 
 

 : الف

 ( م  7816/ هـ ق 618) قطب الدین ایبک  – 7

 ( م  7871/ هـ ق 611) آرام شاه  – 8

 ( م  7871/ هـ ق 611) التتمش شمس الدین  – 8

 ( م  7885/ هـ ق 688) اول ، رکن الدین فیروزشاه  – 0

 ( م  7886/ هـ ق 680( ) سلطان ) رضیه  – 5

 . این سه تن فرزندان التتمش اند( م  7889/ هـ 681) بهرامشاه ، معزالدین  – 6

 . ولد فیروز اول ( م  7807/ هـ ق 689) مسعود شاه عالءالدین  – 1

 پسر التتمش ( م  7806/ هـ ق 600) محمود شاه اول ناصرالدین – 3
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 ( م  7865/ هـ ق 660) ن ، غیاث الدین ببل – 9

 . ن بنواسۀ غیاث الدین بل( م  7831/هـ ق 636) کیقباد ، معزالدین  – 71
 

 

 : ب

 ( م  7891/ هـ ق 639) فیروز شاه ثانی ، جالل الدین  – 7

 . ثانی فرزند فیروز ( م  7895/ هـ ق 695) ابراهیم شاه اول ، رکن الدین  – 8

 .مجهول ( م  7895/ هـ ق 695) محمد شاه اول ، عالءالدین  – 8

 . ولد مبارکشاه اول ( م  7875/ هـ ق 695) عمرشاه ، شهاب الدین  – 0

 . ولد محمد شاه اول ( م  7876/ هـ ق 176) مبارکشاه اول ، قطب الدین  – 5

 . شاه اول ولد مبارک( م  7881/ هـ ق 181) خسرو شاه ، ناصرالدین  – 6

ــان وشیرشــاه ســوری واخــال    ــه ولودی ــلۀ تغلقی ــن دو سلس ــد از ای ــا  فکــه بع او ت

  1.در دهلی حکومت کرده اند( م7550/ق هـ 968)

دنـد  این پادشاهان خطبه را بنـام سـلطان شـهاب الـدین میخوان     ،بقول منهاج سراج

 . وسکه را بنام او ضرب میکردند

مـالوه  ( م7581 –7017) ق مطـابق هــ   981تـا   310)پادشاهان مالوه غوری از 

مین از خـود  قدیمترین دولت های طایف رجپوت است که مدتها در مقابل مسـل  یکی از

ن پسـر  ب، مالوه مدت سه قرن مقاومت نمود تا در عهـد سـلطان بلـ   مقاومت بخرج داده اند

، سـرحد  از سالطین دهلی مطیـع شـد  ( م7865/ هـ ق 660)التتمش شمس الدین حدود 

ز مغـرب گجـرات   ، البـ ، از شـمال چم ارت بود از طرف جنوب نهـر بریـدا  عبطبیعی آن 

ولـی درعهـد سـالطین خلجـی هوسـنگ آبـاد واجمیـر ورنتمبـور         . مشرق بنـد لخنـد   واز

 . یز گاهی به سالطین آن خراج میدادپور را شامل بود وچیتور ن والیچ

                                                 
 .817 –865ص 7868جمه عباسی اقبال میزان لین پول تر طبقات سالطین اسالم استانلی - 1
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پایتخت اسالمی مالوه در شهر منـدو قـرار داشـت کـه آنـرا هوشـنگ غـوری در         

 بـود ومسـاجد آن اشـتهار بسـیار داشـت     جلگۀ وسـیعی در میـان دره هـای عمیـق سـاخته      

 :دیگری در مالوه سلطنت کرده اند  ملوک مسلمان دوسلسله یکی بعد از از

مل اول سلسلۀ که آن رادالور خان غوری از حکام سالطین دهلی تشکیل داد وشا

 . او ودوپسر ونواده اش بیش نیست

ــود   دوم ــلۀ کــه محم ــوادۀ دالور خــان بپــاکرده وآن در     ، سلس خلجــی وزیــر ن

 .از میان رفته( م7581/ق هـ 981)

 : غوریان مالوه  – 7

 (  7017/ هـ ق 310) دالورخان غوری  – 8

 ( م  7015/ هـ ق 313) هوشنگ البخان بن دالور  – 8

 ( م  7080/ هـ ق 383) محمد غزنی خان بن هوشنگ  – 0

 : خلچیان  – 8

 ( م  7085/ هـ ق 389) ول خلجی محمود شاه ا – 7

 ( م  7015/ هـ ق 331) غیاث شاه بن محمود  – 8

 ( م  7511/ هـ ق 916) ناصرشاه بن غیاث شاه  – 8

 1(م  7581 – 7571/ هـ ق 981 – 978) محمود ثانی ابن ناصر شاه  – 0

در هرات حکومت ( هـ ق 197تا  608)سالطین آل کرت طبقۀ از ملوک که از 

 . سلسله توس  تیمورلنگ منقرض گردید، این د، نیز از نژاد غوریان اندرانده ان

( قـرن هفـتم تـا قـرن پـانزدهم     )این بـود داسـتان سـلطنت خانـدان غوریـان کـه از       

، رجال فاتح وپرورندگان فرهنگ وهنرودانش داشـته انـد   خراسان تا اقاصی هندوستان از

تاسر نیم قارۀ هنـد وآسـیای    وفرهنگ درخشان وعظیم سالطین اسالمی که امروز در سر

                                                 
 . 819ت سالطین اسالم، همان چاپ ص طبقا -7
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درود جاویـدان   .دۀ دست دانش پرور ایـن دودمـان اسـت   میانه موجود است ، قسما  پرور

  . در همین جا به پایان می رسانیم واین فصل را  1. برروان ایشان باد
 

 هـ ق  678 – 098حصۀ اول شجرۀ غوریان 

 ( ـ ه711حدود )  نجی نهارانب (هـ  861حدود )  امیر سوری (هـ  011حدود )  محمد امیر

 
 
  

                                                 
 .  30ص 7867، چاپ کابل ن او تالیف پوهاند عبدالحی حبیبیکرور ودودماامیر - 8

ملک قطب الدین محمد 
 هـ 507الجبال مقتول 

 شمس الدین محمد 

 ( هـ  599) متولد  

 بن عزالدین حسین  ->بن قطب الدین حسن  ->بن محمد  ->عباس  ->شیث بن  ابوعلی 

هـ 071حدود ) 

 ) 

  051حدود ) 

 ) 

 ( هـ ق   098) 

سیف الدین سوری مقتول 
 هـ ق 500در غزنه 

عالءالدین حسین جهان 
 (هـ  557 – 500)سوز 

 500بهاءالدین سام 
 هـ ق غور 

 برپشت این صفحه

 (8 ) ( 8 ) 

( 7 ) 

 سیف الدین محمد
 ( هـ  553 – 557)  

 عالءالدین اتسز    
 (هـ  671 – 611)  

زن  جوهر ملک 
 غیاث الدین محمد 

(0 ) ( 9 ) 

 غیاث الدین محمد
 ( هـ  599 – 553 ) 

 معزالدین محمد    ملکۀ خراسان 
هـ  618 – 569)  

  ) 

(5 ) (6 ) 

 دختر 
 عالءالدین محمد 

ناصر الدین محمد  جمشید 
 بندار 

فخرالدین مسعود 
 غرستان 

ماه ملک زن عالءالدین 
 محمد  

محمود غیاث الدین 
 (  هـ  619 – 599 )

 بهاءالدین سام 
 ( هـ  619 – 611) 

 دختر 
(3 ) 
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 حصۀ دوم شجرۀ غوریان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ناصرالدین 
 غازی 

جالل الدین علی   – 0
مقتول به امر  618) 

 ( هـ  678خوارزمشاه 

طبقـات ناصـری، دایـرت المعـارف     . م 7317پادشاهان افغان دردهلی از توماس، طبـع لنـدن   : مأخذ 
 . 061/  8، معجم زامباور 053، دول اسالمیه 055اسالم، نام های ایران 

 ( تالیف پوهاند عبدالحی حبیبی  اقتباس از تاریخ مختصر افغانستان،) 

شهاب الدین محمد 
 خرنک مادین 

 ن سوری سیف الدی

دختر شهاب الدین 
 محمد سام 

 عزالدین حسین 

 فخرالدین مسعود بامیان     – 7 شجاع الدین علی خرماس  
 ( هـ ق  553 – 501)  

 هـ 553شمس الدین محمد  – 8

 ناصرالدین حسین
 (  هـ 501) سوری مقتول  

شهاب الدین        
 علی 

ناصرالدین ابوبکر 
 ( هـ  681) متوفی 

عالء الدین 
 مسعود

 بهاءالدین سام     – 8
 ( هـ  618 – 531)  

 عالءالدین غزنه      عباس 
 (  هـ  618 – 618) 

 عالءالدین محمد غور – 71
 ( هـ  678 – 599)  

 رکن الدین ایران شاه   
 ( هـ  616وفی مت)  

 جالل الدین علی  -0
 مقتول به امر  618) 

 ( هـ  678خوارزمشاه 

 ناصرالدین 
 غازی 
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 شجرۀ سالطین مملوک دردهلی هندوستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 کقطب الدین ایب – 7
 ( مملوک سلطان شهاب الدین غوری )  

 شمس الدین التتمش   دختر   آرام  – 8

رضیه محمود  – 5 فیروز اول – 0
 (دربنگاله ) سلطان 

 بلبن – 9 دختر محمود اول – 3 بهرا م – 6

 بغراخان      
 (در بنگاله )  

 کیکاوس    اد کیقی – 71
 ( در بنگاله )   

 فیروز    
 ( در بنگاله )      

) بغراشاه                  
 ( در بنگاله غربی 

 بهادر 
 (دربنگالۀ شرقی ) 

 حاتم خان  قتلوخان 
 ( دربهار ) 

 .  7868اقتباس از طبقات سالطین اسالم پول ترجمۀ عباس اقبال چاپ تهران ) 
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 شجرۀ سالطین خلجی

 

 

 

 

 

 
 (م  7839– 7805هـ  197 – 608) از ( در هرات ) شجرۀ امرای کرت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( اقتباس از طبقات سالطین اسالم ) 

 مجهول ؟ 
 محمد اول   – 78

 مبارک اول  – 75 عمر  – 70
 خسرو   – 76

 رکن الدین ابوبکر بن عثمان 

 شمس الدین اول  – 7

 رکن الدین  – 8

 غیاث الدین  – 0 فخرالدین  – 8

 معزالدین   – 1 حافا  – 6 شمس الدین ثانی   – 5

 غیاث الدین پیر علی  – 3
 ( درسرخس ) محمد 

 فیروزثانی  -77
 ابراهیمن -78

 ( ن اسالم اقتباس از طبقات سالطی) 
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 فصل سوم
 

 وشعرای که به غور منسوب بوده اند خی از علماءرب
  

، چنانکه قـبال  متـذکر   فقدان مراجع ونبودن مأخذ استمشکل عمده درین قسمت 

، تــاریخی مغــول وحمــالت چنگیــز خــون آشــام، تمــام آثــار کتبــی شــدیم طوفــان فتنــۀ 

طوری غوریان مسـلمان را  وجغرافیائی ودیوان های شعراء ونویسندگان عصر طالئی امپرا

  .نابود کرد

اکنون به ناچار باید درین موارد به اشارات مجمل اکتفاء وبه عنـوان مشـت نمونـۀ    

شتری انجام داده ام که در دراین بخش تحقیقات بی هنمود وگذشت ک اخروار تذکر گذر

نوشته ایـن حقیـر موجـود اسـت ، امـا اکنـون آن تـاریخ خیلـی ازمـن           (غورستان) تاریخ 

 . ور، طبقات ناصری نیز در دسترس نیستفتادۀ وحتی هنگام نوشتن این سطدورا

، امـام فخرالـدین رازی  : غوریـان انـد  ، از علمـاء وشـعرای معـروف دورۀ    بهر حال

روضی سمرقندی، احمد میدانی نیشاپوری، علی بـاخرزی، قاضـی منهـاج سـراج     نظامی ع

جوزجانی، محمد بن منور میهنی، قاضی وحیدالدین مرورودی، امام صـدرالدین کرامـی   

، معزالدین هـروی، شـیخ االسـالم جـالل الـدین ورشـاد، موالنـا سـراج الـدین          نیشاپوری
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ــوفی    ــد ع ــی، محم ــر فراه ــانی، ابونص ــین ، جوزج ــار غرش ــا  ملکی ــدین بختی ــب ال ر ، قط

، این تعداد کسانی بوده اند که آقـای حبیبـی از منـابع    الکالم فخرالدین مبارکشاه وملک

 1. ست وار آنان را نام بـرده اسـت  فهر (دوتاجزیکی )ف در تاریخ مختصر افغانستان مختل

ک تعداد شاعران دیگری کـه منسـوب   ینظامی عروضی سمرقندی در چهارمقالۀ خود از 

ملـوک غـور آل شنسـب خلـداهلل      واسامی»: به دربار غور بوده اند، نام می برد، بدین قرار

، وکمتـرین بنـدگان نظـامی    ابوالقاسـم رفیعـی، وابـوبکر جـوهری    : بـاقی مانـد بـه   ! ملکهم

ت وعـدُت  آلـ روضی وعلی صوفی ودواوین این جماعت ناطق است به کمال وجمال وع

 2 «.، وتائید وتأثیر این پادشاهان، واصل وفضل، ور ی وتدبیروبذلوعدل ( سازوبرگ)

دیوان هـای معتبـر معرفـی     دریغا از آن شاعرانی که نظامی عروضی آنان را دارای

اش او را کـم وبـیش مـی شناسـیم      ، بجـز از خـود وی کـه ازروی چهارمقالـه    کرده است

بعـد  . بـری هـم درجـای نـداریم    ازدیگران ودواوین ایشان هیچ اثری پیدا نیست وهـیچ خ 

، تاجای که برای ما میسر است در مورد معرفی مختصر علماء وشعرای دورۀ ازاین اجمال

  :می آوریم بعمل غوریان بقرار ذیل صحبت
 

   :غفرانهت اهلل علیه وامام فخرالدین رازی رحم – 7
 

 افتخــــــــار افغــــــــان  ۀای قبلــــــــ

ــر رازی   ــو فخــــ ــۀ تــــ  در مدرســــ

ــد داده   ــرد کلیــــ ــت خــــ  بردســــ
 

 وی کعبــــــۀ ثــــــانی خراســــــان    

 ســــرگرم قیــــاس ور ی وبرهــــان   

 مـــــوز فرقـــــان  رتابـــــاز کنـــــد  
 

 

طـاب بـه مسـجد    این سـه بیـت از چکامـۀ بلیـغ وشـیوای مرحـوم اسـتاد خلیلـی خ        

ن حسین بن حسن بن علـی طبرسـتانی   ابوعبداهلل محمد بن عمر ب. هرات اقتباس شد جامع

                                                 
 . 7806، چاپ کابل 760رجوع شود به تاریخ مختصر افغانستان جلد اول، ص  - 7

 . 7866باهتمام دکتر محمد معین، تهران  05ی عروضی سمرقندی ص چهارمقاله تالیف نظام - 8
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ــه امــام فخــر، فقیــه شــافعی ودانشــمند  ، معــروف علــوم معقــول ومنقــول رازی مشــهور ب

هــ   616)ر ری متـوفی  در شه( هـ ق 500ویا  508)الخطیب وفخرالرازی متولد   ابن به

 1. درهرات( ق

ع کی از آثار مطبـو ، اما اندکرده است تا به دوصد عنوان میرسدکتبی که تصنیف 

یق خود وی جلد بخ  دق 78اتیح الغیب مسمی به تفسیر کبیر در مف. وی دردسترس است

 زندگی امام فخرالدین رازی سراسر مبارزه بـا دشـمنان اسـالم از گـروه هـای     . بوده است

این امام بزرگ . وی بر ملت اسالمی توجه زیاد داشت، گمراه گرفته تا یهود ونصاری بود

یادی را دربامیان سپری کرده ومورد احترام وارادت خاص ز یبه اتفاق مؤرخین مدت ها

سلطان بهاءالدین بن سلطان شمس الدین نواسۀ ملک فخرالدین مسعود بامیانی بوده است 

 2. لطان مسمی وبه وی اهداء کرده استیۀ خود را بنام این سئسالۀ بهارو

ررازی یان ضمن ترجمـه فخـ  در مورد عالقۀ امام وشهاب الدین غوری وفیات االع

ودر جملۀ از مال با شهاب الدین غوری صاحب غزنـه معاملـه کـرد وسـپس     : نوشته است

م وی وانعـام بـروی   اراده کرد که حقش را بصورت کامل از آن بگیرد وسلطان در اکـرا 

ی بیـنم کـه بـر    ودر آن چیزی نم. از این درک مال هنگفتی حاصل کرد .توجه زیاد نمود

: ه ابن االثیر در الکامل گفته اسـت شهاب الدین غوری ک، زیرا این فخررازی ننگین باشد

تش عـادل  یـ ، حمالت زیادی به سرزمین هند نموده در حصـۀ رع د، شجاع ودلیرمردی بو

رویۀ نیکو داشت ودربین شان مطابق شرع شریف حکم میکـرد وعلمـاء دربـار    ایشان  وبا

د وفخـررازی  دنـ اوکنفرانسها دایر کرده ودربارۀ مسـایل فقهـی وغیـره سـخن رانـی میکر     

: د ودرپایان کالمش گفتآنجا آمده موعظۀ ایراد کر هروزی ب. درمنزل او وعا میگفت

، قدرت تو می ماند ونـه تلبـیس رازی، مـا همـه بسـوی خـدا بـاز میگـردیم         نه! ای سلطان

                                                 
 . 7853، تهران 7871ص 6فرهنگ فارسی تالیف دکتر محمد معین جلد  - 8

 . تاریخیوسایر کتب  759رجوع شود بتاریخ مختصر افغانستان جلد اول ص  - 7
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. سلطان شهاب الدین آن قدر گریست که از کثرت گریه مردم را بروی رحمت آمد پس

او بیـان  : ه، سپس ابـن االثیـر بعـد از آوردن قصـۀ میگویـد کـ      بود زیرا او مرد رقیق القلب

 هکـ  وی گفتـه اسـت  . یشان ویا علیه ایشان حکم می نمـود عدالت میکرد ومطابق شرع برا

دولت ایشان از : ارۀ شاهان غوری ابن اثیر می گویددرب... امور بربهترین سیستم جاری بود

جملۀ سالطین غوری که در موعظـه   حیث روش عدالت وجهاد بهتر از همه دول بود واز

: بود ودربارۀ اوابن اثیر گفته است، یکی غیاث الدین محمود ر می شدندهای رازی حاض

 ث اخـالق کریمتـرین شـاهان غـوری بـود     واین محمود عادل حلیم وکـریم بـود واز حیـ   

وفات یافتـه  ( هـ ق 681)سال ابن اثیر مؤرخ معاصر وی است در!  رحتمش کنادخداوند 

، شهاب الدین غوری در نخستین شب اردبناءً شهادت وی ارزش واهمیت بسزای د. است

: گفـت باری بـه سـلطان   . (شهید شده است)وفات یافته است ( هـ ق 618)ماه شعبان سنه 

 ! ومادر پرتو آفتاب علم تو ایم: وسلطان به وی گفت! در سایۀ شمشیر تو ایمما

د را اد داشـت ورسـالۀ غیاثیـۀ خـو    امام با سلطان غیاث الدین غوری نیز محبت زیـ 

وقتیکه امام بـه هـرات آمـد خیلـی     : در مر ت الجنان یافعی آمده است. برایش اهداء کرد

وغیـاث الـدین بـرای    ... م شد وآن برگروه کرامیـه گـران آمـد   زیاد از طرف دولت احترا

رازی در هرات در نزدیکی مسجد جامع مدرسـۀ بنـاء کـرد وفقهـا از اطـراف در آن       امام

ع شدند وآن برای کرامیه که در هرات زیاد بودند گران آمد وغوری ها همه از گروه جم

ین بودند وشدید ترین مردمان در مخالفت بر ضد وی بکرامیه بودند که نسبت به رازی بد

 . ءالدین پسر عم سلطان ودامادش بودملک ضیا

ه بـه اشـتراک علمـای کرامیـ     یسلطان غیاث الدین غوری در فیـروز کـوه مجلسـ   

فتنـه   ه، بعـد از منـاظره کرامیـان دسـت بـ     رای منـاظرۀ امـام ترتیـب داد   وحنفی وشافعی بـ 
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 1. ش رابذریعۀ عساکر دولتی فرونشاندوشورش زدند وسلطان جانب امام را گرفت وشور

تاریخ نگـاران متفقنـد کـه سـلطان غیـاث الـدین غـوری        »: استاد خلیلی می نویسد

م امـام امـت فخرالـدین رازی در جـوار     مدرسۀ بزرگ برای وعا وتدریس حکـیم اسـال  

، گران ونگاشته خـود امـام بـر مـی آیـد     مسجد جامع اساس نهاده بود وچنانکه از اقوال دی

ــی          ــزد بعض ــدین ون ــاث ال ــدین و غی ــهاب ال ــلطان ش ــزد س ــه وی در ن ــت ک ــلم اس مس

ین اغلب آثار امام فخرالد 2« ...بامیان مقام ومنزلتی رفیع داشته الجبال یعنی امیران ازملوک

می آید که به زبـان فارسـی دری نیـز     به عربی است اما از خالل حرف های تاریخ نگاران بر

وهـم   امام ذولسانین هم بعربـی . که کتاب جامع العلوم ازآن جمله میباشد تالیفاتی داشته است

 : این شعر را منسوب به امام میداندالعلوم  مطلع کتاب. به فارسی اشعاری را می سرود
  

 نسـازد بـا تـوای دوسـت     اگر دشـمن 

 گرت رنجی رسد مخروش ومخراش

ــا    ــه چنـــد روزی صـــبر فرمـ  وگرنـ
 

ــازی       ــمن بس ــا دش ــه ب ــد ک ــو میبای  ت

ــازی      ــی نی ــف ب ــه لط ــن ب ــل ک  توک

3نــه او مانــد نــه تــو نــه فخــرازی      
 

 

 

 

 :چند رباعی از امام
  

ــوی  ــاک ش ــل اگرپ  ای دل زغبارجه

 عــرش اســت نشــیمن توشــرمت نایــد

ــده  ــان نادیـ ــالم جـ ــروم عـ ــم بـ  ترسـ

 درعـالم جــان چــون روم ازعــالم تــن 
 

ــوی    ــرافالک ش ــردی ب ــو روح مج  ت

ــوی    ــاک ش ــودۀ خ ــیم ت ــایی ومق  ک

 بیــرون شــوم ازجــان وجهــان نادیــده 

ــده  ــان نادیـ ــالم جـ ــن عـ ــالم تـ  درعـ
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 درویشــی جــوی وروی درراه مکــن 

ــوی   ــوومال مجــ ــدردهن مارشــ  انــ

ــد   ــیم آیـ ــدمم بـ ــردنیم کزعـ  آن مـ

 جانی است بعاریت مـرا داده خـدای  

 وادیـه بسیارشـتافت  دل گرچه دریـن  

ــیدبتافت  گرچـــه زدلـــم هزارخورشـ

 گرکنه خودم درخوراثبات تونیسـت 

ــم    ــی دان ــی ک ــه واجب ــن ذات تراب  م

 هرجاکه زمهرت اثـری افتـاده اسـت   

 دروصل تو کی توان رسیدن کان جا

 

ــن   ــاه مکـ ــت کوتـ ــن فقردسـ  وزدامـ

 درچـــاه بـــزی وطلـــب جـــاه مکـــن

ــیم آیــد   آن نیمــه مــرا خوشــترازین ن

ــل   ــت تس ــنم چووق ــلیم ک ــدتس  یم آی

 شگافتموی  است وبسیمویی بندان 

 لکـــن بـــه کمـــال ذرۀ راه نیافـــت   

 وارامش جان جزبه مناجات تونیست

 دانندۀ ذات تو بـه جـزذات تونیسـت   

 ســـودازدۀ برگـــذری افتـــاده اســـت

 1هرجاکه نهی پای سری افتاده اسـت 
 

   

 

 ی بـرآن ی، بیست سال قبل گنبد زیباامام بزرگ در شهر هرات واقع است مزار این

، ایـن حقیـر   ن به کمال زیبای آباد ومعمور بـود ساخته بودند ومسجد ومدرسۀ در جوار آ

 ...(اگردشـمن نسـازدبا تـوای دوسـت    ) ایامی را در آن مدرسه بسر بـرده ام وابیـات فـوق   

  . ادان هرات به کاشی نوشته شده بودبخ  نستعلیق زیبای است مبرگنبد آرامگاه اما

مدرسه بجز پشته های از و، از آن مسجدر امام رفتموقتی به مزا 7817سال اما در  

ح خاک وخشت چیز دیگری باقی نمانده بود وگنبد آرامگـاه فروغلطیـده وسـنگهای لـو    

آن ، روسـها  مرمرین آن قطعه قطعه شده بودند، بخـاطری کـه منطقـۀ جنگـی بـوده اسـت      

مـزار امـام   ، درهمان وقت مقالۀ نوشتم وقصیده گریه بـر  حوالی را مین کاری کرده بودند

 . روزنامۀ اتفاق اسالم به نشر رسیدیکی از شماره های  در رازی را سرودم که
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 : (چهارمقاله)روضی سمرقندی صاحب نظامی ع – 8
 

احمد بـن عمـر بـن علـی سـمرقندی مشـهور       ( نجم الدین)ابوالحسن نظام الدین یا 

غوریـۀ   ، وی بـدربار ملـوک  نویسنده وشاعر قرن ششـم هجـری اسـت    نظامی عروضی به

عر متوس  ، چیزی از اشعار او جز چند قطعه ش. ان مختص ومعاصر خیام ومعزی استبامی

، ولی در مقالت دوم کتاب چهارمقالۀ خود از قـول امیـر عمیـد صـفی     بجای نمانده است

، مقرون بالفـاظ عـذب ومشـحون بـه     تالدین اشعار خود را واجد متانت وجزالت وعذوب

 .ر معرفی میکندبی نظی معانی بکر وخویشتن را در شعر
 

 : چهار مقاله 
 

ــدین علــی شــاهزاده غــوری     ــام ابوالحســن حســام ال ــه بن ــر مشــهور او چهارمقال اث

نام اصلی ایـن کتـاب ظـاهرا     . فخرالدوله مسعود بن عزالدین حسین تالیف شده است  ابن

تـه  ، بنـام چهارمقالـه شـهرت یاف   بوده، ولی چـون دارای چهارمقالـه اسـت   ( مجمع النوادر)

وشـامل یـک مقدمـه     تالیف شده اسـت ( هـ ق 558و 557)سالهای این کتاب بین . است

علـم  در: ، سـوم در ماهیـت علـم شـعر   : دوم، در ماهیـت دبیـری  : اول. مقالت است وچهار

، نخسـت دیباچـۀ در تعریـف موضـوع     مؤلف در هـر مقالـت  . در علم طب: نجوم، چهارم

  1.ه استت آن ذکر کردآورده وسپس قریب ده حکایت به مناسب

که به زمان مؤلف نزدیک بوده کتاب شرح حاالت واشعار بعضی از شعراءدر این 

ردیـف اول  سالمت انشاء وطرزسخن واسـلوب عبـارت، در   ، آمده وخودکتاب ازنظر اند

 2.محسوب استورفارسی ثآثار من

 

 
                                                 

 . 7866چاپ تهران  8 –7ه بقلم دکتر محمد معین، صمقالدیباچۀ چهار -7
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 : (مجمع االمثال)احمد میدانی نیشاپوری صاحب  – 8
 

 

قمـری در نیشـاپور    هجـری  573نیشـاپوری در   ابوالفضل احمد بن محمد میدانی

 1. وی شامل امثال مشهور عرب میباشد وکتاب مجمع االمثال. وفات یافته است
 

 :(القصر هدمی)علی باخرزی صاحب  - 0
   

الیف بـاخرزی مشـتمل بـر    ، تـ کتابی است به عربـی [ پیکر کاخ . ع] دمیت القصر 

 2. آن در موزۀ بریتانیا موجود استی نسخۀ خط دو، ی عربی زبانباب شعراهفت فصل در

 . زری معلومات زیاد تر در دست نیستاز احوال باخ
 

 :(طبقات ناصری)منهاج سراج جوزجانی صاحب  – 5
  

ابــو عمــر منهــاج الــدین عثمــان بــن ســراج الــدین جوزجــانی مشــهور بــه            

، ادب متبحـر  ی مرد فاضل ودر علـوم دیـن، حـدیث   و( هـ ق 661وفات )(سراج منهاج)

هــ ق بـه سـغد ومولتـان      680در سال . خدمت ملوک غور وغرجستان میزیسته ه ودربود

بعد از شکسـت ناصـرالدین قباچـه از التـتمش     . دربار ناصرالدین قباچه راه یافت رفت وبه

مهم . ه میزیستبدربار التتمش پیوست ومدتها در خدت او وپسرش ناصرالدین محمود شا

 (طبقـه )بخـش بنـام    88در تاریخ عمومی که در ، رین اثر او کتاب طبقات ناصری استت

نوشته ( هـ ق 653 – 651)این کتاب در . ته واز اینرو به طبقات معروف استتدوین یاف

، ولی ح سلسله های سالطین را دربر داردطبقات بفارسی است ومخصوصا  شر. شده است

مغـول  درضمن وقایع مهمی از تاریخ مانند بعضی حوادث دورۀ غزنـوی وشـرح سـلطنت    

 ، در ایـن کتـاب  یه که غالبا  مشهود خود مؤلف بـود ومخصوصا  تفصیل قلع وقمع اسماعیل

                                                 
 . 7915فرهنگ فارسی معین جلد ششم ص - 8
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مهمتر اینکه در این کتاب تـاریخ سـلطنت غوریـان    1. سبک متین وروان بیان شده است با

مؤلف شـاهد تمـام   . ورده شده استبشکل کامل آن با شرح وتفصیل وبادقت وصحت آ

یـدادهای آن عصـر را معلومـات    ، روروایـات مؤثـق  از چشم دید خـود واز   حوادث بوده

، خوشـبختانه  هم در بارۀ غور مبهم وتاریـک بـود   ، تاریخمیدهد، اگر این کتاب نمی بود

این اثر ارزنده بارها در کشور خود مـا در کابـل ومملکـت ایـران بـا تصـحیح وتعلیقـات        

 . گردیده ودردسترس همگان قرار داردپوهاند عبدالحی حبیبی چاپ 

ی نیـز تفـوق جسـته    از نثـر بیهقـ  ... وامـا نثـر منهـاج سـراج    : حبیبی می نویسد آقای

، ق وابهام را در آن نخواهیـد یافـت  ، اغالوسبقت یافته است، اگر طبقات را سراپا بخوانید

مجـزا  ، جمالت آن از هم دبی زبان پارسینثری است سهل وممتنع وحاوی تمام صفات ا

وشـنی ادای مقاصـد در آن   اللـت ور ، صـراحت د وخبرهای جمل واضح وروشـن اسـت  

از شهکارهای نثر  ، جادونگار وطبقات ویبهر حال، موالنا نثر نویسی است. آشکار است

  :نمونۀ نثر منهاج سراج   2. زبان پارسی است
 

 فتح اجمیر بدست سلطان شهاب الدین غوری 
 

، بانتقـام سـال گذشـته روی بـه     ازی دیگر سال لشکر اسـالم جمـع کـرد   سلطان غ»

ال بـود ، لقـب او   ندوستان نهاد واین داعی از ثقۀ شنید که از معارف بـالد تولـک وجبـ   ه

ن در آن لشکر با سلطان غـازی بـودم، عـدد سـوار لشـکر      م: او می گفت که. معین الدین

 .(سواران زره پوش:برگستوان. )هزار بر گستوان بود ، صدوبیستاسالم در آن وقت

قلعـه   استعداد نزدیک رای کوله رسید واوبا چنین ( طاب ثراه)چون سلطان غازی 

، سـلطان تعبیـۀ لشـکر    تبرهنده را بصلح گشاده بود، ودر حدود تر این لشـکر گـاه کـرده   

ــروه     ــد ک ــدر چن ــب بق ــیالن در عق ــر وپ ــات وچت ــات وعالم ــه ورای ــب وبن  بســاخت وقل

                                                 
 . 8183وجلد ششم ص  7130جلد پنجم ص، فرهنگ فارسی معین - 7
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، آهسته مـی آمـد وسـوار    بگذاشت وصف راست کرده (دوکیلومتر فرسنگ، سوم یک)

: ر طرف کفار نامزد کرد وفرمـان داد را چهار فوج فرموده بود واز هر چهابرهنه وجریده 

بهـر طـرف ده هـزار     ،منه ومیسره وخلف وقدام لشکر کفـار می باید که از چهار طرف می

یالن وسواران مالعین حمله میکنند وچون پ. ر کفار میدارند، دست بر لشکسوار تیر انداز

 . شان دور می شویدتک اسپ از پیش ایبه ، وشما پشت میدهید

، حقتعالی اسالم را نصرت داد م برین منوال کفار را عاجز کردندلشکر اسالمیان ه

سپ نشست وتا ، وبر ابر پشت پیل بود فرود آمد (هورارایتپ)ولشکر کفار منهزم گشت و 

 . حد سرستی گرفتار آمد، واورا بدوزخ فرستادند

، بدان رو دندان لطان بشناختوسر اورا س. در مصاف کشته شد (ند رای دهلیبو)

ودارالملـک  ( آنهـا را بتوسـ  نیـزه شکسـتانده بـود     که سال گذشته خود سلطان )شکسته 

، وایـن حـال نصـرت در    ح شداجمیر وتمام سوالک چون هانسی وسرستی ودیگر دیار فت

  1. «بود ( هـ 533) ئهشهور سنه ثمان وثمانین وخمسما

ــرا  ــاج سـ ــی   منهـ ــو مـ ــعر نیکـ ــی ودری شـ ــرود ج در عربـ ، اشـــعاری از او سـ

ــات در ــتمش ودر م  طبق ــدح الت ــه ناصــری در م ــانی ب ــایل عرف ــده اســت  س ــار مان  . یادگ

 : سراج منهاج شعر نمونۀ
 

 نعت شریف
 
 

ــا شــکر     ــان تنــگ تراتنگه  ای مرده

 تابوی برد شکر از آن چشـمۀ حیـات  

 هرگز کجـا رسـد بلـب بـا حالوتـت      

 ز بهـر هـر جـالب    بالعل ارمـزه کنـد ا  

 شــاخ نبــات تســت بــر آونگهــا شــکر  

ــکر   ــا ش ــت آن رنگه  آورده از خجال

 گر قطع کرد خواهد فرسـنگها شـکر   

  شکرازراه طعنه بین که خورد سنگها 
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 بدید چون لبت ردعوی ذوق کرد مگ

 چون گشت لذت لب نوشینت منتشر 
  

 باخود زشرم کرد بسی جنگهـا شـکر   

 از نام خود کشیده بسـی ننگهـا شـکر    
 

ــه ملـــــک ســـــخن   ــت عرصـــ ــاج راســـ ــراخ منهـــ  فـــ

ــز  ــکر    نکـــ ــا شـــ ــنش تنگهـــ ــت دردهـــ ــت تســـ  عـــ
 

 

 : (اسرار التوحید)محمد بن منور میهنی صاحب  – 6
 

د محمد بن المنور بن شیخ االسـالم ابـن سـعد بـن ابـی طـاهر سـعید بـن ابـی سـعی          

حیـد فـی مقامـات الشـیخ     اسـرار التو )، کـه کتـاب خـود    اهلل بن ابی الخیـر المیهنـی   فضل

بار واقوال وکرامـات جـد خـویش از مجموعـۀ روایـات      را در بارۀ احوال واخ (سعید ابی

ابـوالفتح غیـاث الـدین محمـد بـن سـام        هواطالعاتی که درین باره داشتند گرد آورده وب

 درحـدود  (اسـرارالتوحید ) تـألیف .تقدیم داشـته اسـت   (هـ ق 599)پادشاه غوری متوفی 

 . صورت گرفته است. (هـ 511)

، روانـی  ملۀ آثار استادانۀ زبان ماسـت جازکتب ادب فارسی و تاین کتاب از امها

کتـاب بحـد    ایـن ام وتمام موازین فصاحت وبالغـت در ورعایت ت انشاء وانسجام عبارات

تن کلمـات وترکیبـات   رفجمله ها وتمامی آنها وبکـار وتاهی ک. اعالی خود رسیده است

ــی در  ــاصــیل پارس ــد وسر   هم ــی آی ــم م ــاب بچش ــن کت ــای ای ــایع  ه ج ــا ووق گذشــت ه

 ننــده راکایــت شــده اســت کــه گیرنــدگی خــاص آنهــا خوا      مهــارت ح چنــان بــا

 . دارد می نگه مجذوب همواره

بـاب اول در ابتـدای حالـت شـیخ     : ب تقسـیم شـده اسـت   ، برسه بـا اسرار التوحید

اهمیـت ایـن کتـاب    . در انتهـای حالـت او  : وس  حالت وباب سومدر :ابوسعید، باب دوم

هـ ق بما  6 – 5نثر آن را در قرن درآن است که نمونه های خوبی از فارسی دری ونظم و

خ تحـول زبـان وشـعر ونثـر پارسـی مـورد مطالعـه        ی، تـا از لحـاظ تحقیـق در تـار    می دهد

دهیم وچون در سراسر کتاب اززندگانی خصوصی مردمی از طبقـات گونـاگون در    قرار
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طالعـه در تـاریخ   ، ازبـاب م آغـاز قـرن پـنجم هــ ق سـخن رفتـه اسـت       پایان قرن چهارم و

، نیـز اثـر   چنین از حیث تحقیق در تاریخ تصوفم ه، در آن روزگار وین دیاراجتماعی ا

 1. است سودمند وارزنده ای
 

 : اطی از مراسم اهدای کتاب به سلطان غیاث الدین غوریقالت
 

، خواسـت کـه حضـرت پادشـاه اسـالم      (محمد بن منور)پس این دعا گوی بخیر »

، مغیـث  مـولی ملـوک العـرب والعجـم    قاب االمم، ر، مالک معظم، شاهنشاه اعظمسلطان 

، معزاالسـالم  اهلل، غیاث الـدینا والـدین   ه، معین خلیفناصر اولیاء اهلل، قاهر اعداء اهللالعباد، 

، ، نظـام العـالم  هالبـاهر  ه، جـالل االمـ  هاهـر زال الملـه  ، تـاج هالقاهر هوالمسلمین، عضدالدول

کـه در  ند وتحفۀ فرستد تـا چنان را خدمتی ک... ، قسیم امیر المؤمنینابوالفتح محمد بن سام

شاه ، ازاقامت رسم دعای دولت وادای شکر نعمت آن پادهیچ حالت این دعا گوی بخیر

ا عـدیم  نیـ داعی مخلص گـرد خـدمتی وتحفـۀ کـه در د    ... عالم عادل فار  وخالی نیست

نزدیکتر دید چه محقق ر ی اعالست که هرچه تحفـۀ  ، گشتن اولی تر وبادب المثل باشد

احراز فوایـد  بر... وچون جوامع همت سلطان اعظم... ست همچون دنیا فانی استوی انیاد

ول بـ موقـع در محـل ق  ب، اعتقاد مخلص آن اسـت کـه ایـن تحفـه     دینی مقصود بوده است

حضرت آن پادشاه ب، که کامل ترین وبزرگترین تحف است خواست که این تحفه... افتد

حـق  ، چه امید بفضـل وکـرم   نیاستبزرگوارترین حضرتهای ملوک دفرستد که بهترین و

، که این سلطان عادل چنانکه دردنیا بزرگترین ، بل یقین صادقسبحانه وتعالی واثق است

، هم بعدل وهم رین پادشاهی است از پادشاهان عصرملکی است از ملوک دهر وخوب ت

: فرمـوده اسـت  ( ص)چـون حضـرت مصـطفی    و... مذهب وهـم بـه سـیرت   بباعتقاد وهم 

واین پادشاه در دنیا جز تخم عدل وانصاف با رعایا واحسان با ضعفاء  هاالخر همزرع الدنیا

                                                 
تمـام وتصـحیح خـودش    بـا ه  7803از مقدمۀ دکتر ذبیح اهلل صفا استاد دانشگاه تهران بر اسرار التوحید که در تهران  - 7

 . بطبع رسیده است
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ــا اهــل دیــن  ــه فــردا ر  وزیردســتان وســخات ومــروت ب  عیــوخیــر نمــی کــارد وهــر آئنی

فی مقعد صـدق عنـد ملیـک      :کهاین تخم جز چنین ثمرۀ می نتواند بود  (وثمره حاصل)

سرای فانی آن سایۀ حق را بـه سـلطنت   پادشاهی این ... آفریدگار تعالی وتقدس ...مقتدر

ودنیای این سلطان عـادل در  ومملکت آن سرای باقی مقرون گرداناد وهرچه صالح دین 

 1« ...والحمدهلل! ضل وکرم خویش میسر ومحصل گرداناد، بفآن است

القاب واوصافی که در اول مراسم اهدای کتاب آمده ، از طرف خلیفـۀ بغـداد بـه    

ده بود که تقریبا  در تمام کتیبه های عصر غیاث الدین غوری بآن شاهنشاه غوری اعطاء ش

روحانی معاصر سـلطان بیـان    از این گونه او صاف پسندیده که یکنفر. وریمالقاب بر میخ

، می توانیم مقام وعظمت آن پادشاه را بخـوبی درک نمـائیم واز ارادت ومحبـت    میدارد

 . اند، واقف شویم وی داشته علماء واهل دین در آن زمانه نسبت به
 

 :غوریاننمونۀ از نثر اسرار التوحید یا نثر پارسی دری عصر 
  

؟ بیک روایت گفت هزار راه ل کردند که از خلق بحق چند راهستاز شیخ ماسوا

ــ ــتب ــت . یش اس ــر گف ــت دیگ ــر  : وبروای ــدد ه ــودات بع ــی از موج ــت  ذرات ــی اس ، راه

کــه راحتــی بکســی رســد یــا راه نزدیکتــر وبهتــر وســبکتر از آن نیســت  هــیچ امــا ،بحــق

 2. رفتیم وهمه را بدین وصیت می کنیموما بدین راه  (رسانی مسلمان بدل راحتی)
 

 : شیخ ابوسعید ابوالخیر وابن سینا 
 

، در نیشاپور مجلس میگفت یخ ابوسعید قدس اهلل روحه العزیزیک روز شحکایت 

از ایـن یکـدیگر را    پیشودخواجه ابو علی سینا از در خانقاه شیخ در آمد وایشان هـر  هک

در آمـد، شـیخ روی   چون بـوعلی از در  . اتبه رفته بود، اگرچه میان ایشان مکندیده بودند

                                                 
 . 78 –71دمۀ اسرار التوحید همان چاپ صمق - 7

 . 818ذکور صاسرار التوحید چاپ م - 7



 

  

 

 

 

90 

یخ با سـر سـخن   ، شآمد، خواجه بوعلی در آمد وبنشستحکمت دانی : بوی کرد وگفت

، بوعلی باشـیخ در خانـه شـدو در خانـه فـراز      رفت ومجلس تمام کرد، ودر خانه در رفت

هیچکس نیـز  خلوت سخن گفتند که کس ندانست وبه دیگر سه شبانه روز کردند وبا یک

وجز به نماز جماعت بیرون نیامدنـد،  ، مگر کسیکه اجازت دادند بنزدیک ایشان در نیامد

وال کردنـد کـه شـیخ را    ، شـاگردان او سـ  بعد سه شبانه روز، خواجه ابـوعلی سـینا برفـت   

دان از شیخ سوال کردند کـه ای  ومری ،، اومی بیندهرچه من میدانم: چگونه یافتی؟ گفت

 1. هرچه ما می بینیم، اومی داند: ابوعلی را چگونه یافتی؟ گفت! شیخ
 

 دوزخی بربهشتیان 
 

ای ناخوش دید ، جشیخ ابوسعید بمرو رود می شد، چون به بغشور رسید: حکایت

مفتی  ، وچنین گویند که سیصد مردومردمانی نیکو بزرگ، وبیشتر ائمه واهل تقوی بودند

  .بغشور بوده است، وجمله عوام شهر مصلح بودند ومتدین در

. طان خواست که در آن شهر فسـاد کنـد  یکی از عمال سلحکایت کنند که وقتی 

کـه  البتـه مـا تـن در آن نـدهیم     : از صغار وکبار جمع آمدند وگفتند عام وخاص آن شهر

رزندان مـا بدانندکـه فسـاد    ، یا فکسی در شهر ما قاعدۀ فساد نهد یا ارتکاب معصیتی کند

 .در ندادند ونگذاشتند میتوان کرد وآن خصومت بجای دور برسید وعاقبت تن

هشـتیان و از آنجـا بـه    دوزخـی اسـت بـر ب    این شهر :چون شیخ آنجا رسید، گفت 

اسرار التوحیـد   ، صحبت ازکایت که مربوط به غرجستان ما بوداین ح باو 2.مروالرود شد

 .را پایان می دهیم
  
 

                                                 
 . 8788فرهنگ فارسی معین جلد ششم ص - 8

 . 851اسرار التوحید، همان چاپ ص - 7
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 : (نصاب الصبیان)ابو نصر فراهی صاحب  – 1
 

هــ ق معاصـر    673ابونصر احمد فراهی شاعر قرن ششم وهفـتم هجـری وفـاتش    

طیـع  لوک سیستان ونیمروز کـه م مومداح ملک غازی یمین الدوله بهرامشاه بن حرب از 

یز ون 1.الصبیان را به نظم در آورده است ، ابو نصر نصابسلطان غیاث الدین غوری بودند

 2.الصغیر را نیز به نظم آورده است کتاب فقه الشیبانی موسوم به جامع
 

 : لکالم امام شرف الدین احمد فراهیملک ا – 3
 

، یک قطعه شـعر وی را  راهی است که اهل یک شهر بوده اندف ابونصروی معاصر

 : ددر شرح حال بهرام شاه حرب از ملوک نیمروز نقل میکن 70منهاج سراج در طبقۀ 
 

 ودر روز ملکــــت  یه نیمــــروزشــــ
 

ــت     ــداد اس ــا م ــوز اول ب ــته هن  خجس
 

 :مقطع آن

 

عوفی این شاعر را بنام االمام شرف الدین محمد بن محمـد  : حبیبی می نویسد که

عوفی او را در ووقتی . الفراهی دارای فضایل ومنبع زالل وصاحب علم وعمل گفته است

 :قصیدۀ غرا در قافیت وفا به مطلع ، از جمله یکشعار اورا نقل میکندافراه دیدار کرده و
   

 چو هست زیر نقاب عمل جمال وفـا 
 

 صبای عهـد مجـوی ودم شـمال وفـا      
   

 

 : از غزلیات اوست
 
 

ــانم      تـــوئی ای جـــان زدولـــب در مـــانم  ــی در مــ ــر نکنــ ــرهمم گــ  مــ

                                                 
 . 96 –95فرهنگ فارسی معین جلد پنجم ص  - 8

 . 8788فرهنگ فارسی معین جلد ششم ص - 8

ــرو    ــاد خســ ــوش بریــ ــد فرامــ  نمانــ
 

ــاد اســت    ــای فراهــی اگــر هــیچ ی  ثن
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ــن   ــرای دل مـــ ــار بـــ ــی کـــ  نکنـــ

ــیش   ــه زان ب ــت  نبآنچ ــم تس ــد غ  اش

 شکری از تـو بجـان خـواهم داشـت     
7 

ــم     ــدانی دانـ ــن راه نـ ــود ایـ ــو خـ  تـ

ــم   ــن آنـ ــود مـ ــم نبـ ــه زان کـ  وآنچـ

ــه از پســـته دهـــی بســـتانم      1گرچـ
 

 

 

 :  (لباب االلباب)محمد عوفی صاحب  – 9
 

سدید الدین محمد بن محمد بخاری نویسنده ودانشمند ( منصوب به عوف)عوفی 

وی ( م7888 –7716/ هـ ق 685 – 518)بین  1اوایل قرن  و 6ر قرن معروف در اواخ

 .بدالرحمن بن عوف صحابی معروف استاز اعقاب ع

علمـای حـدیث ومعرفـت    جد عوفی امام ابوطاهر یحیی بـن طـاهر بـن عثمـان از      

وخال او شـرف الزمـان محمـد الـدین محمـد بـن ضـیاء الـدین عـدنان          . انساب عرب بود

عـوفی در نیمـۀ دوم   . اسـت ( اقانیانخ)ترکستان  ف تاریخ ملوکی دانشمند ومؤلسرخکت

پـس از  . یش را در همان شهر بانجام رسانیدقرن ششم در بخارا بدنیا آمد وتحصیالت خو

سیروسیاحت ودیدار فضالء پرداخت  به آن مدتها در بالد ماوراء النهر وسیستان وخراسان

. ه بوعا وتذکیر اشتغال می ورزیدگاوتا سقوط خوارزمشاهیان در خراسان بسر می برد و

مقـارن  . نصرت الدین عثمان بن ابـراهیم بـود  مدتی هم صاحب دیوان قلچ ارسالن خاقان 

الدین قباچه از ملـوک غـوری   حملۀ مغول عوفی به سند گریخت وبه خدمت ملک ناصر

وسـپس تـالیف   . تـالیف کـرد  بنام عین الملک وزیر ایـن پادشـاه    (لباب)، وکتاب در آمد

( هــ ق  685)ناصرالدین در سال . صرالدین قباچه آغاز نمودارا بنام ن (الحکایات جوامع)

ع جمیـ . وخود را برود سـند انـداخت وغـرق شـد    ت خورد کساز شمس الدین التتمش ش

، از آن جمله عوفی بود که به خدمت وزیـر التـتمش   خدم وحشم وی به التتمش پیوستند

ــ ــام  ات را نخســت میخواســت، وجوامــع الحکایــدی مخصــوص گردیــدابوســعید جنی بن

                                                 
 . 818 – 818طبقات ناصری صتعلیقات عبدالحی حبیبی بر - 7
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عــوفی . ناصــرالدین قباچــه تــالیف کنــد، بنــام ایــن وزیــر، برشــتۀ تحریــر در آورد        

لبـاب    1. م از عربی بفارسی ترجمـه کـرده اسـت   تالیف تنوخی را ه( شدت از بعد فرج)

االلباب در شرح حال شعراء وادباء از آغاز شعر فارسی تـا زمـان مؤلـف وشـامل دوجلـد      

( هـ ق 673)حدود ، ودر شاعر وادیب وسخنور در آن آمده 769ل است که ترجمۀ حا

 2. تالیف شده است
 

 (نسب نامۀ منظوم غوریان)صاحب  :(ملک الکالم)ین مبارکشاه غوری فخرالد – 71
 
 

ملک الکالم وامیر الشعراء فخرالدین مبارکشاه غوری معاصـر سـلطان عالءالـدین    

وی نسب نامه سـالطین غـوری   . ده استن غیاث الدین محمد غوری بوجهان سوز وسلطا

را بنظم آورده بود کـه منهـاج سـراج آن کتـاب را در فیروزکـوه دیـده بـوده واز آن در        

فخرالـدین شـاعر زبردسـت وبدیهـه     . ی به کمک حافظه استفاده کرده استطبقات ناصر

، متأسـفانه از نسـب نامـۀ    ی عالقۀ خاصـی بـه اوداشـت   سرا بود وسلطان غیاث الدین غور

م ملک الکالم فخرالدین مبارکشاه جز ابیات چنـد بـاقی نمانـده وماننـد دیگـر آثـار       منظو

، در آن ابیـات در فصـل اول ایـن کتـاب    . در فتنۀ مغول نابود گردیـده اسـت   وکتب غالبا 

ونیـز یـک ربـاعی وی دروصـف بـا  ارم      . آورده شـد  (ش نور اسالم در غـور تاب)مبحث 

قرار نوشـتۀ ابـن اثیـر ،    : حبیبی می نویسد که آقای. زمینداور در فصل چهارم خواهد آمد

وفـات یافتـۀ در عربـی وفارسـی شـعر خـوبی         (هــ ق  618)نام پدرش حسـن بـوده ودر   

محمد عوفی در لباب . تمیگفت ونزد غیاث الدین پادشاه غزنه وهرات منزلت عظیم داش

ور بسـالمت ولطافـت مشـه   تفصیل سـتوده اسـت وقصـاید ورباعیـات اورا      هاورا بااللباب 

 : ک سیف الدین خسرو جبال گفته استواین قصیده در مدح مل: دانسته گوید
 

                                                 
 . 7887جم صسی معین جلد پنفرهنگ فار - 7

 . 7316فرهنگ فارسی معین جلد ششم ص -8
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 دســـــت صـــــبا بـــــر گشـــــاد روی عـــــروس بهـــــار 

ــار    ــه نثـــ ــرد زژالـــ ــر کـــ ــم ابـــ ــر او چشـــ ــر ســـ  بـــ
 

 

 بــــرق بــــر آورد تیــــغ رعــــد فروکوفــــت کــــوس       

ــوار    ــکر گــــل شــــد ســ ــر فراخــــت لشــ  ســــروعلم بــ
 

 

 

 : مقطع
 

 انجم ومردم مقـیم تـابع فرمانـت بـاد     
 

 وکار تو چرخ فلک را مدار  غرضبر 
 

 

 : از غزلیات اوست
 

 خــــواب بــــود تــــرا دل بخــــواب دیــــد  کــــه هگــــآن
 

 

ــد      ــاب دیـــ ــان آفتـــ ــدۀ جـــ ــب بدیـــ ــره شـــ  در تیـــ
 

ــت      ــار یافـــ ــرا در کنـــ ــاط تـــ ــر از نشـــ ــان پـــ  جـــ
 

 

ــد      ــراب دیــ ــر شــ ــف پــ ــماع بکــ ــر از ســ ــوش پــ  گــ
 

 فریــــــاد از آن مقــــــام کــــــه بیــــــدار گشــــــت دل 
 

 

ــه دولـــت بخـــوا       ــاه گشـــت کـــاین همـ  ب دیـــد آگـ
 

 زلفـــــش ندیـــــد در کـــــف واز دســـــت روز گـــــار 
 

 

 نزدیــــک شــــد کــــه بگســــلد از بســــکه تــــاب دیــــد  
 

 : رباعی
 

 خواهـد کـرد   باز این دل دیوانه هـوا  

 آسود است روزی دوسه ازعشق مگر
 

 هر لحظه بهر موی نـدا خواهـد کـرد     

 آنــرا بــبال کنــون قضــا خواهــد کــرد 
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 دل در سر زلفت آرمیـدن خـو کـرد    

 شدم نزدمنش بـاز فرسـت   چون موم 
 

 هر لحظه بهر سوی دویدن خو کـرد   

  1اکنون بموی سر دویـدن خـو کـرد   
 

 

این فخـر الـدین مبارکشـاه    : می نگارد که (68)آقای حبیبی جای دیگر در تعلیق 

شاعر نسب نامۀ غوریان نباید با فخر مدبر مبارک بن منصور مشهور به مبارکشـاه    غوری 

، در حالیکـه  وشجرۀ انسـاب مبارکشـاهی خلـ  شـود     (هلشجاعآداب الحرب وا) نویسنده

فوت شده ومبارکشاه ثانی سالها بعد از ایـن در هنـد   ( هـ ق618)مبارکشاه اول در شوال  

ــدگی  ــد از     زنــ ــود را بعــ ــاریخ خــ ــاب وتــ ــجرۀ انســ ــته وشــ ـــ ق 618)داشــ ( هــ

ن را بنام شـمس الـدی  عۀ وآداب الحرب والشجا. تقدیم داشته است ایبک الدین طبق به

تاد حبیبـی مـی افزایـد کـه ابـن اثیـر، در بـارۀ        اسنوشته است ( هـ  688 – 611)التتمش 

تـا   ،در آن کتابها وشطرنج گذاشـته بـود   داشت که یمهمان سرای: شخص اول می نویسد

ــان از هــر طبقــه کــه  وجــاهالن ببــازی ، علمــاء بــه مطالعــۀ کتابهــا پرداختــه  باشــند مهمان

 . گردند مصروف شطرنج

مـدح ملـک   دوقصیده ازفخرالدین مبارکشـاه در ، م امین احمد رازیلیدر هفت اق

در کتـابی   755/ 8السـیر حبیـب  در. موجود است( هـ ق 553)ری متوفیسیف الدین غو

کشـف الظنـون   نسـبت داده شـده کـه در    النجوم بـاو ، المدخل المنظوم فی بحرعلم نجوم

کـرده انـد   طبـع  ( بجـای مـرو روذی  )خلیفه نامش بصورت مغلـوط مبـاک اوذی    حاجی

مسـجد  )وغـان مـی نویسـد در کتابخانـۀ ایـا صـوفیه       تقراریکه ذکـی ولیـدی    .(018/ 5)

من کـالم فخرالـدین    (رحیق التحقیق)بنام  0198کتاب خطی نمبر ( معروف در استانبول

/  8مؤلفان فارسـی از سـتوری طبـع لنـدن     )مبارکشاه غوری در علم اخالق موجود است 

7761)  . 
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هنگامی کـه از نیمـروز بـر سـالت در بـار غـور در       ( ستانیسی)ظهیر الدین سگزی 

وصـدر اجـل   ، ری رفـت، نسـبت بـه وی الطـاف هـا شـد      حضرت سلطان غیاث الدین غو

را مـدح هـا    اورا انعام وافر  داد واو در شکرانۀ آن مبارکشـاه  ،فخرالدین مبارکشاه غوری

 :ن گویدیت نقل کند که در یکی از آگفت وچند بیت دوقصیدۀ مدحیه او را هدا
  
 

 

وبدین ترتیب یکی دیگـر   1. 351/ 8جوع شود به مجمع الفصحاء برای تفصیل ر

از علماء ونویسندگان دورۀ غوری اعنی فخر مدبر مبارک بن منصور مشهور به مبارکشاه 

ومالزم قطب الـدین ایبـک وشـمس الـدین      معاصر (آداب الحرب والشجاعت)نویسندۀ 

کـه  : عـوفی میگویـد   . بمعرفـی گـرفتیم   غـوری  رفی مبارکشاهالتتمش را نیز در ضمن مع

فخرالــدین مبارکشــاه بــه ســمت وزیــر دربــار ســلطان غیــاث الــدین غــوری کــار میکــرد  

 امیر نصر ظهیرالدین سجزی که از دربار ملوک سیسـتان . الشعرای آن سلطان بود وملک

به رسم سفارت به بارگاه سلطان غیاث الدین غوری رسیده بود مبارکشاه غوری مهماندار 

 :اینک بیتی چند ازان قطعه. وی بود قطعۀ مطول در مدح مبارکشاه سرود
 

ــدم    ــاجز شـــ ــان عـــ ــامش چنـــ ــکر انعـــ  از ادای شـــ
 

 

 کــین زمــان صــد خجلــت از طبــع ســخنور مــی بــرم        
 

 اتفـــــاق رجعـــــت از فیروزکـــــو هـــــم مـــــی فتـــــد 
 

 

 مـــن بضـــاعت بـــار خوزســـتان وعســـکر مـــی بـــرم       
 

ــد   ــی میزنــ ــوج معنــ ــبعش مــ ــای طــ ــخن دریــ  در ســ
 

 

 مـــن بـــه کشـــتی هـــا ز مـــدحش در وگـــوهر مـــی بـــرم 
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ــل  ــمیــ ــان   یــ ــر شــ ــک بهــ ــود واینــ ــکر بــ  ارانم بشــ
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 او سلیمانســــت و مــــن در جنــــب او مــــور حقیــــر    
 

 

ــرم       ــی بـ ــر مـ ــه محقـ ــر هدیـ ــت اگـ ــول اسـ ــذر مقبـ  عـ
 

ــد    ــاز رانـ ــوبی بـ ــلطان بخـ ــرت سـ ــن در حضـ ــر مـ  ذکـ
 

 

ــ    ــک سـ ــر فلـ ــرازی بـ ــردن فـ ــدان گـ ــا بـ ــرمتـ ــی بـ  ر مـ
 

 می روم افسوس از ایـن آتـش کـه هجـرش بـر فروخـت      
 

 

ــرم       ــی بـ ــر مـ ــه دل بـ ــوری بـ ــزاران دا  مهجـ ــد هـ  صـ
 

ــد   ــی میزنــ ــوج معنــ ــبعش مــ ــای طــ ــخن دریــ  در ســ
 

 

 مـــن بـــه کشـــتی هـــا ز مـــدحش در وگـــوهر مـــی بـــرم 
 

 او سلیمانســــت و مــــن در جنــــب او مــــور حقیــــر    
 

 

ــرم       ــی بـ ــر مـ ــه محقـ ــر هدیـ ــت اگـ ــول اسـ ــذر مقبـ  عـ
 

 

 : ن آن قطعه را جواب فرستاد که این ابیات ازان استفخرالدی
 

 

 

ــخن پـــرور ظه    یا  حـــق نیـــد ریـــســـخا گســـتر سـ
 

 

ــر مـــی رود      ــرق تـ ــت در عـ ــوان ز لطفـ ــمۀ حیـ  ...چشـ
 

ــان     ــدر جهــ ــو انــ ــاظ تــ ــرود ز الفــ ــوثر میــ  آب کــ
 

 

 ...هـــــم بنـــــوعی دیگـــــر آری آب کـــــوثر میـــــرود  
 

 بـــــا جمـــــال خـــــ  معـــــانی لطیـــــف شـــــعر تـــــو
 

 

ــده هـــم از   ــده بجـــان در میـــرود چـــون شـــود دیـ  ...دیـ
 

ــرم     ــد در ســ ــوش آمــ ــت از گــ ــدیث رفتنــ ــا حــ  تــ
 

 

 ...از ســـــرم بگشـــــاده ابـــــی کـــــان در آذر  میـــــرود  
 

 مانــــد خــــدمتگار در حــــبس غــــم هجــــران تــــو     
 

 

ــرود    ــر میــ ــاتو برابــ ــر بــ ــی خبــ ــم، بــ ــن غــ  ...دل ازیــ
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ــان     ــین زمــ ــتم کــ ــار  شدســ ــخن فــ ــدی ســ  از بلنــ
 

 

ــرود     ــر میــ ــو چنبــ ــرخم چــ ــری چــ ــپهر چنبــ  ...از ســ
 

ــود    با ــاد بـــ ــری پربـــ ــرم ســـ ــتی عمـــ ــان کشـــ  دبـــ
 

 

ــرود       ــولنگر میـ ــتی چـ ــوی پسـ ــتم سـ ــم پشـ ــز خـ  ...کـ
 

 در نکـــــویی دلبـــــرا نظـــــم تـــــرا انـــــدازه نیســـــت 
 

 

ــرود     ــوتر میــ ــت نکــ ــوت خطــ ــدر کســ ــیکن انــ  ...لــ
 

 

محمد قزوینـی وسـعید نفیسـی در تعلیقـات بـر لبـاب االلبـاب عـوفی در تعریـف          

تفصـیل سـخن رانـده انـد ونفیسـی      فخرالدین مبارکشاه غوری بـه   الشعراوتوصیف ملک 

  1. بیست رباعی او را از کتاب نزهت المجالس نقل کرده است
 

 : محمد بن عمر فرقدی  – 77
 

شاعر معروف خراسان است ودر آنجا به کمال هنـر وقـوت فضـل اشـتهار داشـته      

وبدربار شاهنشاه معروف سلطان غیاث الدین محمد بن سام غوری منسـوب بـوده وبقـول    

ار او در آن بارگاه معقـول افتـاده وقصـاید زیـادی در مـدح سـلطان موصـوف        عوفی اشع

 : در مدح سلطان غور گوید. شته استدا
 

ــأخیر    ــال تــ ــوبی مجــ ــغ تــ  ای تیــ

ــک جــوان بخــت    ــل ی ــالم که  در ع

 ای بـــــر دربـــــار گـــــاه جاهـــــت 
 

 چـــون تیـــغ ســـپیده دم جهـــانگیر     

ــر     ــد پیــ ــده گنبــ ــو ندیــ ــل تــ  مثــ

ــر    ــو زنجیـ ــرخ همچـ ــۀ چـ ــه حلقـ  نـ
 

 

 

 :ز وی استونیز ا
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ــم    ــارتیغ وقلــ ــان یادگــ ــوک جهــ ــس ازملــ  کــ
 

 

 نبــــوده اســــت مگــــر شــــهریار تیــــغ وقلـــــم      
 

ــد  ــک محمـ ــزود  ملـ ــه فـ ــتان کـ ــان سـ ــام جهـ  سـ
 

 

ــم     ــغ وقلـــ ــار تیـــ ــنش یســـ ــن یمیـــ ــر یمـــ  بفـــ
 

ــه آرد بــــار      ــاه اللــ ــد گــ ــه دهــ  گهــــی بنفشــ
 

 

ــم       ــغ وقلـ ــار تیـ ــرگ وبـ ــی بـ ــرگس بـ ــد ونـ  زبیـ
 

ــگال او دارد  ــود ورخ بدســـــــ ــر حســـــــ  بـــــــ
 

 

ــه کبــــو     دی شــــعار تیــــغ وقلــــم  بــــزردی وبــ
 

ــد     ــی گریــ ــمن یکــ ــر دشــ ــدد بــ ــی بخنــ  یکــ
 

 

ــار تیـــغ وقلـــم       ــت کـ ــرزم وبـــزمش ایـــن اسـ  بـ
 

 فــــــرو  لـــــــون رکــــــاب ونگـــــــین او دارد  
 

 

 از آن شداســــت جهــــان خواســــتار تیــــغ وقلــــم  
 

 بســـــا کشـــــید جهـــــان انتظـــــار دولـــــت او    
 

 

ــم    ــغ وقلـــ ــار تیـــ ــش وداد انتظـــ ــه دانـــ  چنانکـــ
 

ــنده   ــت وجوشـ ــنده اسـ ــاعقه کوشـ ــیل وصـ  چوسـ
 

 

ــم   ــغ وقلــ  بغــــرق وحــــرق عــــدویت دوبــــار تیــ
 

ــار     ــالک ودمـ ــی هـ ــر آری همـ ــر بـ ــر وقهـ  بزهـ
 

 

ــم     ــغ وقلـــ ــار تیـــ ــدوزان دومـــ ــان عـــ  زدودمـــ
 

ــر  ــمن تـــو مگـ ــی ودو روی اســـت دشـ ــان تهـ  میـ
 

 

ــم   ــار تیــــغ وقلــ  باصــــل هســــت زخــــویش وتبــ
 

 برنــــگ مهــــر وســــپهرند وزنفــــاذ تــــو هســــت
 

 

ــم      ــغ وقلــ ــدار تیــ ــپهر اقتــ ــر وســ ــزون ز مهــ  فــ
 

ــوده اســــت ونباشــــد    ز خســــروان جهــــان  نبــ
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 نظیـــر ومثـــل تـــو کـــس حـــق گـــزار تیـــغ وقلـــم 
 

 

  

 

 

 

 

 

ــد     ــو شـ ــو چـ ــمن تـ ــد دشـ ــو آن دیـ ــام تـ  ز انتقـ
 

 

 انامـــل وکـــف تـــو جفـــت ویـــار تیـــغ وقلـــم       
 

 کـــه دیـــد ز آهـــن وآتـــش بـــاول وآخـــر؟     

 

 

ــم    ــغ وقلـــ ــار تیـــ ــرق فگـــ ــخوده وفـــ  رخ شـــ
 

ــن شــعر خــوب خــاطر زاد    اگرچــه هــر چــه ازای
 

 

ــزار     ــد هــ ــد از صــ ــی نباشــ ــم یکــ ــغ وقلــ  تیــ

 

ــار   ولیـــک هســـت زمانـــه گـــواه مـــن کـــاین بـ
 

 

 مــــراین قصــــیده بــــود شــــهریار تیــــغ وقلــــم  
 

ــود گلگـــون      ــا شـ ــغ تـ ــم تـــو قلـــم وتیـ  بحکـ
 

 

 شـــــگفته بـــــاد زتـــــو نوبهـــــار تیـــــغ وقلـــــم 
 

ــدوت   ــاد عـ ــورده بـ ــک خـ ــکافته سروخایسـ  شـ
 

 

 1چــو تیــغ و چــون قلــم ازکــار زار تیــغ وقلــم       
 

 
 

 : احمد کافی – 78
 

، مولد ووطن اصلی رگ عصر غوریان استالدین از شعرای بز فرید الزمان شرف

سـلطان   ، این شاعر در فیروزکـوه بـه دربـار   علوم نیست وباستناد تذکره نگاراناین شاعر م

، اسـم وکنیـت او   غیاث الدین غوری بسر برده، قـرار نگـارش صـاحب مجمـع الغصـحاء     

الـدین غـوری بـر تبـۀ     فریدالدین احمد بن محمد ایزدیار کافی اسـت و در دربـار غیـاث    

بـه مقـام خالفـت نیـز ارتبـاطی      ریاست دارالتحریر سلطنتی سلطان موصوف رسیده حتـی  
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 میشود که، چنانچه خلیفه الناصرلدین اهلل در حق او التفات نموده از اشعار او معلوم داشته

، قصیده در مدح سلطان غیاث الدین سـروده کـه در تشـبیب    در سخن مهارت بسزا داشته

ــی و  ــل وم ــاحب      گ ــول ص ــوده وبق ــزام نم ــت الت ــر بی ــایه را در ه ــاب وس ــدح آفت در م

 :الفصحاء بعضی از ابیات این قصیده با ابیات قاضی منصور اوزجندی توارد یافته مجمع
 

 گـــل ومـــی را بـــر خســـار ولـــب تـــو افتخــــار       ای  

ــار    ــون بیـ ــی گلگـ ــد مـ ــار آمـ ــون ببـ ــل میگـ ــون گـ  چـ
 

 

 جام ورنگ می چـون رنـگ گـل     شکل شکل گل چون 

 هـــردو را از هـــم صـــفت هـــا مســـتعار   یگـــویهســـت 
 

ــدر     ــام قـ ــن هنگـ ــد دریـ ــا باشـ ــل کجـ ــی گـ ــا  را بـ  بـ

ــرار     ــم قـ ــن موسـ ــد دریـ ــا باشـ ــی کجـ ــی مـ ــام را بـ  جـ
 

 

 گـــل زمـــی گیـــرد شـــعاع ومـــی ز گـــل گیـــرد فـــرو   

ــار        ــار وخم ــت خ ــی زحم ــن ب ــیش ک ــی ع ــل وم ــا گ  ب
 

 خاصه چـون سـلطان اعظـم گـل بـه پـیش ومـی بدسـت         

 ان را دادبـــــار ان را خوانـــــد پـــــیش وبنـــــدگبـــــمطر
 

 

ــاب     ــا کافتـــ ــن ودنیـــ ــاث دیـــ ــزدان غیـــ ــایۀ یـــ  ســـ

 زان بیارایــــــد چمــــــن کــــــزرای او دارد شــــــعار    
 

ــال او    ــایۀ اقبــــــ ــاب وســــــ ــهریاری کافتــــــ  شــــــ

ــ ــار    پبرســ ــد کامگــ ــران شــ ــس اختــ ــعد ونحــ  اه ســ
 

 

 آفتــــاب ســــایه دار اســــت او جهــــان را گــــاه عــــدل  

 ســــخت نــــادر باشــــد الحــــق آفتــــاب ســــایه دار     
 

 افتــــاب تیــــغ او اســــت خصــــمش ز  دســــایه پــــرور

ــرار    همچــــو ســــایه زآفتــــاب از بهــــر آن جویــــد قــ
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ــد      ــدمت کننـــ ــاک را خـــ ــایۀ او خـــ ــرای ســـ  از بـــ

ــیآفتـــــاب انـــــدر  ــدار مســـ  ر و آســـــمان انـــــدر مـــ
 

ــیت میکنــــد      ــمان هــــردم وصــ ــی فخــــر آســ  از پــ

 کافتابــــــــا ســــــــایۀ رایــــــــات او را ســــــــجده آر 
 

 

 ر مثــــل صــــد شــــهریارش باشــــد انــــدر روزکــــین  و 

ــی    ــایه کـــ ــاب اورا بســـ ــهریار  ز آفتـــ ــذارد شـــ  گـــ
 

ــان     ــر جهـ ــایون بـ ــد همـ ــا آمـ ــز همـ ــایه کـ ــو سـ  همچـ

ــار      ــت از غبـــ ــن بماندســـ ــتش ایمـــ ــاب دولـــ  آفتـــ
 

 

ــاه   ــاس شـ ــواهی قیـ ــی خـ ــرد   گرهمـ ــاه کـ ــم شـ  وخصـ

ــار      ــاب روزگـــ ــا آفتـــ ــین بـــ ــب را ببـــ ــایۀ شـــ  ســـ
 

 تـــابی گـــردد آن کـــش دشـــمن اســـت فگربصـــورت آ

ــار    ــر آرد زو دمـــ ــورش بـــ ــالم منصـــ ــایۀ اعـــ   1ســـ
 

 

 

 

فی بـه اوصـاف صـدر اجـل شـرف الـدین سـید الکتـاب         این شاعر را محمـد عـو  

فریدالزمان احمد بن ایزد یار کافی معروف به فرید کافی نگاشته است و میگوید که وی 

منشی دیوان سلطان غیاث الدین محمد بن سام غوری بود ومکاتباتیکه بـه امیـر المـؤمنین    

فـت او را مـورد   الناصرلدین اهلل خلیفۀ عباسـی از دربـار غـور نوشـته اسـت حضـرت خال      

عوفی خ  فرید کافی را در نیشاپور دیده بوده که آن را از . تحسین وتقدیر قرار داده اند

خ  ابن مقله وابن بواب بر تر شمرده است و می افزاید که هرچند فن اصلی او شعر نبود 

اما در آن وقت فیروزکوه پایتخت غور جایگاه علم وفضـل وادب بـود وعلمـاء وفضـالء     

موصوف نیـز گـاهی   آنرا قبلۀ حاجات خود دانسته وروی بدان جا می آوردند ن وهنرمندا
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سپس قصیدۀ گـل ومـی را   . قصیده میگفت و در بارگاه سلطان بزرگ غور تقدیم میکرد

 : یک رباعی از روایت عوفی می آوریم. آورده که قبال  تحریر شده است
   

 من آخته قد بودم و با قوت وچسـت 

 ن به درست جویان جوانی است قد م
 

 وسست  گم گشت جوانی ودوتاگشتم 

  1.دوتا نتوان جستمرگم شده را بجز
 

 

  

 :حکیم ضیاء الدین عبدالرافع هروی – 78
  

لـۀ دانشـمندان دوران خـود    حکیم ضیاء الدین عبدالرافع بن ابوالفتح هروی از جم

 ، وی اوال  بخـدمت ملـک خسـرو   در حکمت وفلسـفه دسـترس کامـل داشـته    . بوده است

بـه عـالوه   . واز مداحان سالطین غـور قـرار گرفـت   آخرین شاه غزنه وبعد بدربار غوریان 

ا مذکورسـت رسـالۀ منظـوم    برخی از تذکره هقصیدۀ ناتمامی که ازاین شاعر دانشمند در

 . وی است سال وفاتش معلوم نشداز( تفسیر نودونه نام)جاللیه در

ک چنـد بیـت از قصـیدۀ کـه در     که اینـ . محمد عوفی چند قصیده از حکیم آورده است

 : نقل میشود. مدح سلطان غیاث الدین محمد بن سام سروده است
 

ــاد   ــروار شـ ــد مهـ ــه تابـ ــا کـ ــالی رایـــتش هرجـ ــاه عـ  مـ
 

 

ــل      ــردد دلیــ ــتری گــ ــد مشــ ــادیش باشــ ــمان هــ  آســ
 

ــت    ــال مرحمــــ ــز کمــــ ــابی کــــ ــاش ای آفتــــ  بــــ
 

 

 ظــــل عــــدل ور فــــت تــــو هســــت درعــــالم ظلیــــل  
 

ــه زیـــر سُـــم اســـپت در       ــس عجـــب نبودکـ  چـــرابـ
 

 

 از زمــــین ســــربر زنــــد شــــاخ زمــــرد چــــون قصــــیل 
 

 فتنـــه را کوتـــه بـــود دســـت از حـــریم ملـــک تـــو      
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ــل    ــا بـــود دســـتت همیشـــه بـــاد چـــون رمحـــت طویـ  تـ
 

 

ــو   ــار تــ ــغ آتــــش بــ ــد از تیــ  کــــیش آذر محــــو شــ
 

 

ــل    ــن خلیـــ ــد دیـــ ــازه شـــ ــدارت تـــ ــنان آبـــ  1وزســـ
 

 
 

 : ازهری هروی – 70
 
 

هدایت صاحب مجمع الفصـحاء  ، تخلص میکرداسمش جالل الدین بود وازهری 

 معدودی کـه در مـدح تـاج الـدین محمـد اسـت       تویرا از فحول شعراء می شمارد وابیا

 : ازوی نقل کرده آنست وآن این است
 
 

 ای در غـــم تـــو گشـــته مـــرا چشـــمه ســـار چشـــم  
 

 

ــم        ــار چشـ ــر خمـ ــرا پـ ــت تـ ــی چراسـ ــاخرده مـ  نـ
 

ــون     ــیالبهای خـــ ــن  بســـ ــدر مکـــ ــونم هـــ  خـــ
 

 

ــن ا    ــزای مـ ــی نهدسـ ــود مـ ــم   خـ ــار چشـ ــدر کنـ  نـ
 

ــو     ــل روی تـ ــی وصـ ــه بـ ــار کـ ــیده کـ ــای رسـ  جـ
 

 

ــم        ــار چشـ ــته یـ ــن گشـ ــتن مـ ــو بکشـ ــر تـ ــا هجـ  بـ
 

 دادی بــــه وصــــل وعــــده وگفتــــی ز روی طنــــز
 

 

 چیــزی کــه کــس نیافــت تــو از مــا مــدار چشــم         
 

ــد   ــا روانشــــ ــو جانــــ ــال تــــ  گروعــــــدۀ وصــــ
 

 

ــپید شـــــد از انتظـــــار چشـــــم     بـــــاری مـــــرا ســـ
 

ــمم دارم روا از  ــته چشـــ ــره گشـــ ــک  گرتیـــ  انـــ
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ــم     ــار چشـــ ــارا بکـــ ــد مـــ ــو نیایـــ ــی روی تـــ  بـــ
 

 نــی نــی چراســت تیــره کــه هــر روز مــی شــود        
 

 

ــم       ــار چشــ ــر کبــ ــت فخــ ــور طلعــ ــن ز نــ  روشــ
 

ــ   ــه خاص  ت یصــدری کــه هســت یوســف چــاهش ب
 

 

 روشــــن کنــــد جهــــان را یعقــــوب وار چشــــم      
 

ــوئی     ــاحبقران تــ ــه صــ ــاه خواجــ ــک شــ  در ملــ
 

 

 زان ســــانکه بــــر حــــواس بــــود شــــهریار چشــــم  
 

ــر      ــت قه ــت بدس ــمن جاه ــد ز دش ــی کش ــر م  پ

 چــــرخ زمــــردی چــــو زمــــرد زمــــار چشــــم 
 

 
 :(سیستانی)ظهیرالدین سگزی  – 75

 
 

اسم او ظهیرالدین نصر ومولد او سیستان است بـه قـول صـاحب مجمـع الفصـحاء      
باری از بالد نیمروز برسم رسالت بـدربار سـلطان غـوری رسـیده واز ایـن سـلطان ملـک        

لوک نیمـروز مطیـع دربـار غـور     ، مبارکشاه غوری انعام وافر یافتهم الشعرای او فخرالدین
 : ی در مدح فخرالدین مبارکشاه گویدو . بودند

 
 

ــان ســـخن   ــو زنـــده جـ  ای بلفـــا تـ

ــر  ــیچ دور پ ــو در ه ــود  چــون ت  نکش

 نمــود چــون تــو در هــیچ وقــت رخ ن

ــد    ــن توانـ ــع وذهـ ــاران طبـ ــیم کـ  نـ

 آن ســــواری کــــه رخ نگردانــــی   

 ه هسـت  دشمن شایان نیست کـ ! کذا

ــع تـــ   ــخن  ای ز طبـ ــان سـ  و زاده کـ

 ، ســــــخن شــــــاهبازی ز آشــــــیان

ــمان ســـــــخن   آفتـــــــابی ز آســـــ

ــخن   ــان ســـــ ــبندان پرنیـــــ  نقشـــــ

ــوان ســــخن   ــیچ پهلــ ــز از هــ  هرگــ

 خـــاطرت گـــنج شـــایگان ســـخن    
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 داد ملـــک ســـخن بـــده کـــه تـــوئی 

ــخنت    ــد س ــه ش ــک زن ک ــن المل  لم

 صـــد هـــزاران کرامـــت واعجـــاز    
 

 مهــــدی آخــــر الزمــــان ســـــخن    

ــا  ــک در جهـ ــخن مالـــک الملـ  ن سـ

ــخن    ــان ســـ ــود در میـــ  درج فرمـــ
 

 

 :ونیز او راست
 
 

ــاجز شــــدم      ــامش چنــــان عــ  از ادای شــــکر انعــ
 کــاین زمــان صــد خجلــت از طبــع ســخنور مــی بــرم  

 

 

ــدم      ــد آمـ ــد هـ ــو هـ ــر چـ ــه انـــدر سـ ــتش نامـ  پـــیش تخـ
ــرم     ــی بـ ــوتر مـ ــون کبـ ــکرش چـ ــردن زشـ ــوق در گـ  طـ

 

ــن کــرد چــون صــبح وشــفق     ــه تشــریفم ســرو ت ــا ب  ت
ــر  ســر از آن صــبح وشــفق  ــرم   خرچــب ــی ب ــر م  واخت

 

 

ــار او     ــا رفتــــ ــه بــــ ــارم کــــ ــاد رفتــــ ــپی بــــ  داد اســــ
ــرم        ــی بـ ــر مـ ــر صـ ــاد صـ ــام بـ ــه نـ ــی دارم کـ ــرم مـ  شـ

 

 نــی کــه بریــک خلعــت معهــود مقصــود اســت بــس   
 ز اصـــطناعش صـــد هـــزار انعـــام دیگـــر مـــی بـــرم  

 

 

 میـــــل یـــــارانم بشـــــکر بـــــود اینـــــک بهـــــر شـــــان   
 شــــعر فخرالــــدین بجــــای شــــهد وشــــکر مــــی بــــرم  

 

ــاق ر ــب    اتفـ ــن عجـ ــوهم ویـ ــروز کـ ــت از فیـ  جعـ
 ســـتان وعســـکر مـــی بـــرم زمـــن بضـــاعت بـــار خو

 

 

ــد      ــه انــ ــس دل تفتــ ــه بــ ــقش را کــ ــنگان راه عشــ  تشــ
ــرم    ــی بـــ ــوثر مـــ ــوان وکـــ ــمۀ حیـــ ــربتی از چشـــ  شـــ

 

ــین کــه ســحر    ــن ب ــادانی م  شــعر مــن ســحر اســت ون
 مـــی بـــرم ( ع ) بـــر گزافـــه ســـوی موســـی پیعمبـــر 
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 بـرق   رسم ابر است این وبـرمن عقـل میخنـدد چـو     
  1کاین چنین قطـره سـوی دریـای اخضـر مـی بـرم      

 

 

وخـ  اورا  . عوفی اورا واسطۀ عقد نیمروز خوانده وبه فضل ودانش سـتوده اسـت  
خ  دلبران عنبر زلف خوشتر وشعرش را از سخن معشوقان مهر پرور دلکشتر توصیف  از

دربـار   که وی را از حضرت سیستان به رسـالت غـور فرسـتادند وچـون    : ومیگوید. میکند
ملـک الشـعراء   . وتشریفات بسیار دیـد . الدین غوری رسید رسالت اداء کرد سلطان غیاث

او شـکرانۀ آن اکـرام را قطعـۀ رسـا     . فخرالدین مبارکشاه غوری او را بسیار دلداری کـرد 
وصـدر اجـل   »: عـوفی مـی افزایـد   . ابیاتی از این قطعه وجواب آنرا پیشتر آوردیـم . گفت

وایـن قطعـه در   . بارکشاه از وی مسـودۀ اشـعار او التمـاس کـرد    فخرالدین ملک الکالم م
 :جواب آن به خدمت فرستاد

  
 فرمودۀ که دفتر شعرت به من فرست

 امر ترا به طوع مطیعم زجـان ولیـک   

 از چشم کـور آب زکوتـاه دیـدگی    

ــیم تـــاب را  نـــور  ــتۀ نـ ــرا  کاسـ  چـ

 دهی بده گواهیبه دیوی ارچه بر من 
  

 نمی برم خ  فرمان در خ  مشوسراز 

 خرما به بصره زیره به کرمان نمی برم 

 قطره بسوی چشمۀ حیـوان نمـی بـرم    

ــرم   ــور درخشــان نمــی ب ــاب ن  در آفت

  2پای ملخ به پیش سـلیمان نمـی بـرم   
 

  

 : عجیبی جوزجانی – 76
 

اسمش . بار بهاءالدین سام بن الحسین استعجیبی جوزجانی از شعرای مشهور در

وزجان که از متصـرفات غوریـان   ودر خطۀ معروف جشمس الدین وتخلص وی عجیبی 

، بدنیا آمده صاحب لباب االلباب شعری چنـد از ایـن شـاعر را کـه در مـدح سـلطان       بود

 :بهاءالدین سام است نقل می کند

                                                 
 .  869 – 866، ص غوریان ، همان چاپ - 7
 . 717ص 7لباب ج  - 7
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 مان روشـن ازایـوان آسـ   چون شمع روز

 را زقیـر ومشـک   دوش زمین وفرق هـوا 

 آورد پــای مهــر چــو دردامــن زمــین     

 هنـد شـد مکـین     فلک چـو شـه  بر طارم 

 بمعجزات حسـن  تاج کسریچوگردون 

 چرخ ودربرش زهره چوگوی سیمین بر

 با همچو شکل صرح ممردبه پیش چشم 

ــی     ــین هم ــک پنجم ــت از فل ــرام تاف  به

 بر جیس چـون شـمامۀ کـافور پـر عبیـر      

 رکاب  چووقت پویه گران ترکنیپروین 

 دیواز شهاب گشته گریـزان بـران مثـال    

 شــدی دلیــل  شــبی چنانکــه غضــنفرراند

ــن روی ســوی راه ن ــم ــعد ه ــال س  اده بف

 راهی چنانکه آیـد از او چشـم را خلـل    

 ارم کیشچو سنگشو مگژدنیش چو گشیر

ــله      ــز بسلس ــرود ج ــمک ن  درآب او س

 وغاراو فزود  سنگ وکههرچند ریگ و

 زو دردلم نبود خطر زانک همچو حـرز  

 خسرو بهاء دولت ودین سام بن حسـین  
  

ــد   ــاد بـ ــه در او فتـ ــروان ناگـ  ریای قیـ

ــان     ــرده طیلس ــر رداک ــپهر پی ــحر س  س

ــان آســمان   ــاه گریب  بگرفــت دســت م

 خاک تیره شد ملک روم را مکـان  در

ــکندر برونشــان     ــر س ــل چت  از در ولع

ــد صــولجان    ــرب مانن ــرج عق ــال ب  دنب

 برروی او فشانده همـه گـنج شـایگان    

 ان ژیـ چونانکه دیده سرخ کنـد شـرزۀ   

 بنفشه ستان برگ ارغوان کیوان چودر

 جوزا چو گاه حمله سبکتر کنی عنـان  

 چون خصـم منهـزم زسـتان خـدایگان     

 واندر شبی چنانکه دالور شدی جبـان  

ــو  ــد خ ــدان    دامی ــد خان ــده ز پیون  بری

 راهی چنانکـه باشـد از وروح را زیـان    

 ن طبع را فغان ازین عقل را عقوبت وز

 ردبـان  نبر کوه او ملـک نـرود جـز بـه     

ــت روان   ــن ضــرر وآف ــالی ت ــج وب  رن

ــان     ــد برزب ــای خداون ــی ثن ــدم هم  ران

  1کاقبــال هســت بســته بفرمــان او میــان
 

 

 ، اسـتاد سـعید نفیسـی در   در مـدح یکـی از پادشـاهان   : این قصیده را تحت عنوان

الوه بـر اختالفـات لفظـی ومعنـوی ازایـن      ، کـه عـ  چاپ کرده انـد  880ص دیوان انوری
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اینجـا ایـن   ایـن قصـیده در   یر، بیت اخطول تر استاینجا بنام عجیبی است مقصیده که در

 : طور است

 
 

 قطــب جــالل شــاه معظــم کــه روزگــار  
 

 هست پاسیان قدروحشمت اوحصن در 
 

ایـن قصـیده را بنـام عجیبـی      098اما عـوفی در جلـد دوم لبـاب االلبـاب صـفحۀ      

 . که مدح سلطان بهاءالدین سام غوری است. جوزجانی نقل کرده است
 

 : حکیم انوری – 71
 

، شـاعر ودانشـمند قـرن ششـم هــ      محمـد ابـن محمـد، حجـت الحـق     او حدالدین 

تحصیالت وی در علوم ادبی وعقلی زمان، خاصه حکمت وریاضـیات  ( دوازدهم م قرن)

زندگانی او در عهـد سـنجر بمـداحی آن    . و پیرو ومدافع ابن سینا بوده استونجوم بود وا

اء وسـفر در بـالد   امـر  خراسـان در سـتایش   پادشاه وپس از مرگ او واسـتیالی غـزان بـر   

( م7731/ هــ ق  538)، سال وفاتش نوشته اند، از میان سالهای که برای مختلف گذشته

مشکل در طی کـالم  انوری طبع قوی ودر بیان معانی دقیق و . اقرب بصحت دانسته اند را

انوری در قصیده وغـزل  . است اصطالحات علمی در سخن او بسیار. روان مهارت داشت

 1. دیوان او مکرر بطبع رسیده است. ا نشان داد، مهارت خودرهردو

، هنگامی کـه سـلطان عالءالـدین جهـان     وری معاصر سلطنت غوریان بوده استان

سوز غوری با سلطان سنجر در آویخت وسنجر او را مغلـوب واسـیر سـاخت، در حـدود     

 : انوری قصیدۀ در مدح سنجر ساخت ودر یک بیت آن گفت( هـ ق 501)
 

ــی   ــت هم ــدۀ تهنی ــک   قاع ــد زان  ننه
 

 چین وغورنه چین است خصم نه فغفور 
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 عد از آنکه دوباره پادشاه غـور شـد  عالءالدین از او سخت رنجیده خاطر گشت، ب

عوفی در لباب االلباب نوشته . وطی از سران طایفۀ غز بسر می بردانوری در دربار ملک ط

ری را نـزد او درغـور   تا انواست که عالء الدین از ملک طوطی طی مکتوبی استدعا کرد 

 .اید، بجهت تعهد و تلطف اما در دل میخواست که او را سیاست نمبفرستد

حتا  نمـی  ، صـرا امیر عمید فخرالدین خالد بـن ربیـع، از موضـوع آگـاهی داشـت      

انـوری  . ن نامۀ کنایه آمیز بـه انـوری نوشـت   ، از بیم عالء الدیتوانست بانوری اطالع دهد

دیگـر   عالءالدین بار. به غور معذرت خواستان از رفتن وبذریعۀ شفیع کدر موضوع را

ن فرسـتی  ، اگر او را به نزدیک مهزار سر گوسپند می دهم :رسولی فرستادوپیغام داد که

دی را او بهزار سر گوسپند می خرد، پادشـاه را  چون من مر: انوری به ملک طوطی گفت

 .طوطی را خوش آمد او را نگاه داشت؟ ملک برایگان نمی ارزد

ه این قضیه را موالنا جامی نیز در بهارستان خویش با انـدک تصـرف ایـراد کـرد     

اشـد  از هجوی که انوری دربارۀ عالءالدین غوری گفتـه ب : بقول استاد سعید نفیسی. است

در جواب مکتوب : تنها در آغاز قطعه نوشته شده است، در دیوان وی اثر آشکاری نیست

و مـورد بـه همـین    رۀ به نرفتن بغور هست وشاید این دپادشاه غور ونیز در یک رباعی اشا

 :اول اما آن رباعی 1. واقعه مربوط باشد
 

ــود   ــا دور شـــــــ ــور از دل مـــــــ ــم غـــــــ ــر غـــــــ  آخـــــــ

 ویـــــــن مـــــــاتم هجـــــــر دوســـــــتان ســـــــور شـــــــود     

ــکر ــو درلشــــــ ــردون چــــــ ــلکش گــــــ ــد بحمــــــ  آیــــــ

 2فرمانــــــــــده گیتــــــــــی بــــــــــه نیشــــــــــاپور شــــــــــود
 

 

 :واما آن قطعه این است
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ــب    ــروز وبشـ ــد رو بـ ــه ای کنـ  کلبـ
ــ ــه درآن د التیحــــ  ارم اندرو،کــــ

ــپهرم درو ــپهر   آن س ــوی س ــه گ  ، ک
ــانم  ــوج محــی   درووان جه ــه م  ، ک

ــود    ــوک بـ ــس ملـ ــه در مجلـ  هرچـ
ــرو   رحـــل ــان خشـــک بـ ــزا ونـ  اجـ

ــبر مـــن ــر  شیشـــۀ صـ ــادا پـ ــه بـ  ، کـ
ــریر خوشــــش   ــه وصــ ــم کوتــ  قلــ
ــوفیانۀ ازرق  ــۀ صـــــــــ  خرقـــــــــ

 وبـیش   مهرچه بیـرون ازیـن بـود کـ    
ــد    ــب نکنـ ــان جنـ ــر جهـ ــده پیـ  گنـ

ــ   ــدم راه رجعـ ــن قـ ــتستم بزیـ  ت سـ
ــا   ــت خطـ ــق ارنمایشیسـ ــن طریـ  ایـ
ــاد    ــاقی بـ ــه بـ ــاه کـ ــدمت پادشـ  خـ
ــرور او    ــام روح پـــ ــه پیغـــ  گرچـــ
ــان جــواب      نیســت مــن بنــده را زب

 

 

 

 

 

 

 من اسـت   وشادی وخورد وخوابغم  
 من است  غبن ورشک وتابچرخ در 

 ذرۀ نــــور آفتــــاب مــــن اســــت    
 والـــۀ لمعـــۀ ســـراب مـــن اســـت    
 همــه در کلبــۀ خــراب مــن اســت     

 کبــاب مــن اســت گــرد خــوان مــن و
 پــیش مــی شیشــۀ شــراب مــن اســت  
ــاب مـــن اســـت    زخمـــه ونغمـــۀ ربـ
ــت    ــن اس ــاب م ــس انتخ ــزار اطل  بره

 عــذاب مــن اســت ! حــاش للســامعین
ــن اســت    ــاب م ــی را کــه در جن  همت
ــت     ــن اس ــآب م ــع وم ــه او مرج  آنک
 چه کنم؟ این خطا صواب مـن اسـت   
 نـــه ببـــازوی بـــاد وآب مـــن اســـت 
ــن اســت    ــکین اضــطراب م ــه تس  هم

 1ای مـن جـواب مـن اسـت    خانه وجـ 
 

 

 

قابل یاد آوری است که عالءالدین غوری یکی از ملوک دانشمند وادیب وشاعر  
است که عوفی دیوان اشعار اورا در کتابخانۀ سمرقند دیده بود ، بعید به نظـر میرسـد کـه    

سیاسـت فرمـودن بـه غـور     اوانوری را با آن همـه کمـال فضـل وادب ودانـش وی بـرای      
لبا  او با انوری عالقۀ فراوان داشته که حتی یکهـزار گوسـپند را در بـدل    غا، خواسته باشد

وی می داده است وبا وعدۀ انعام وبقـول خـود انـوری پیغـام روح پـرور خـود اضـطراب        
 . جوئی خود او را امیدوار می ساختهانوری را به رفتن غور تسکین می بخشید وبدل
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جر دوسـتان مـانع رفـتن    ا ماتم هاز رباعی خود وی در فوق بر می آید که انوری ر

وهمچنان قطعۀ زاهدانۀ وی شهادت میدهـد کـه انـوری در حالـت انـزوا      . غور شده است

رق وبرق آن از ز وگوشه گیری قرار داشته است واز خدمت ملوک از ساز وبرگ آن از

، قلـم ، ب، بنان خشـک آن از شراب وکباب آن بکلبۀ خراب، به تالوت قرآن عیش ونوش

شکستگی انـوری از   دل ، علت آن همنه دم شیشۀ صبر، قناعت ورزیده بودهبخرقه صوفیا

. واضمحالل ممدوح وی سنجر بوده اسـت وسقوط استیالی طایفۀ وحشی غز بر خراسان 

خویش را در همین وقـت سـروده وبـه     (اشک خراسان)بدلیل اینکه انوری قصیده غرای 

زادۀ سنجر که در مـاوراءالنهر  خاقان کمال الدین محمود از ملوک آل افراسیاب وخواهر

 :به فتنۀ غز از او استمداد خواستهحکمرانی داشته فرستاده وراجع 
  

 ، ای بـاد سـحر   برسمرقند اگر بگذری
 نامه ای مطلع آن رنج تن وآفت جان 
ــدا     ــان پی ــررقمش آه غریب ــه ای ب  نام

 خشک  نقش تقریرش از سینۀ مظلومان
 عــادل خاقــان معظــم کزجــد  خســرو 

  ملـوک  پیشدانست که دردایمش فخرب
 که واجب باشد ،زغزان کینهباز خواند

 

 ر خاقـان بـر   ی اهل خراسـان ببـ  نامه ی 
 گر ج دل وسوزنامه ای مقطع آن درد 

  ضمرم ی در شکنش خون شهیدانینامه 
 سطر عنوانش از دیـدۀ محرومـان تـر    

 پـدر   پادشاهست وجهاندار بـه هفتـاد  
 نجر س خواندی سلطان سالطینپسرش 
  1کین پدر بر پسـر خـوب سـیر    خواستن

 

 

این قصیده خیلی مطول است وبیانگر احساسات غم انگیز انوری وعملکرد ظالمانۀ 

 . اختیار کرده است انوری گوشۀ عزلت طایفۀ ستم پیشۀ غز که پس از استیالی آنان

مــردم غــور وبــه ، بــه رطــی بــه ســرزمین غــور، بــه مملکــت غــورانــوری عالقــۀ مف

 : (ان شهاب الدین وناصرالدین فرمودهدر مدح ملک)جای که  ،غور داشته است ملوک
 

ــت     ــدود اســـ ــه نامحـــ ــور چـــ ــت غـــ ــۀ مملکـــ   عرصـــ
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ــت     ــدود اســ ــکر نامعــ ــان لشــ ــه چنــ ــه در آن عرصــ  کــ
 

 دارد ( ع)رونـــــــــق ملـــــــــک ســـــــــلیمان پیمبـــــــــر  

 عــــرق ســــلطان چــــه عجــــب کــــز نســــب داود اســــت 
 

ــددور ــم بـ ــت    ،چشـ ــن دولـ ــت ایـ ــتظم اسـ ــس منـ ــه بـ  کـ
 عهــــــود اســــــت آری ایــــــن دولــــــت را منتظمــــــی م

 

 

ــتن      ــواهم گفــــ ــت بخــــ ــخن راســــ ــرادر ســــ  ای بــــ
ــا    ــر تــ ــتی بهتــ ــتقم)راســ ــت    (فاســ ــود اســ ــدر هــ  انــ

 

ــت       ــس اســ ــود دوکــ ــا بوجــ ــه مهیــ ــد کــ ــل دانــ  عقــ
ــت      ــود اســـ ــب درو موجـــ ــم وزترتیـــ ــه از نظـــ  هرچـــ

 

 

 از یکــــی بــــازوی اســــالم همــــه ســــاله قــــوی اســــت   
ــعود اســـــت   ــدا  مســـ ــالع دولـــــت ابـــ  وزدگـــــری طـــ

 

 حســــــت گــــــوهر تیــــــغ ظفــــــر پیشــــــۀ ایــــــن از فت 
 هیُـــــت دســـــت گهـــــر گســـــتر آن از جـــــود اســـــت  

 

 

ــرند    ــان منتشــــ ــردو چنــــ ــی از هــــ ــردی ومردمــــ  مــــ
 کـــه شـــعاع از مـــه ورنـــگ از گـــل وبـــو از عـــود اســـت 

 

 فضـــــلۀ مجلـــــس ایشـــــان چـــــو بـــــه یغمـــــا دادنـــــد  
ــود اســـت  : گفـــت ــان موجـ ــا چیســـت؟ همـ  رضـــوان برمـ

 

 

ــاهر    ــه ظـ ــت چـ ــک جهانسـ ــه در ملـ ــی  هرچـ ــه خفـ  ، چـ
 مـــردود اســــت   هـــردو در نســـبت ایـــن هـــردو نظـــر     

 

 طــــه خــــورد ، غوتیــــغ شــــان گــــر افــــق صــــبح شــــود
ــان  ــین کــ ــل زمــ ــین ظــ ــت   در زمــ ــدود اســ ــدا  ممــ  ابــ

 

 

 خصــــم دولــــت را چــــون عــــود ســــیه ســــوخته انــــد   
ــت        ــود اس ــون ع ــاخته گرچ ــب س ــه عج ــار دولــت چ  ک

 

  ، اگـــــر بینـــــد کـــــس بـــــر تمـــــامی حســـــد  حاســـــد
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 علـــــو محســـــود اســـــت بچـــــرخ را ایـــــن ببقـــــا و آن 
 

ــه  ــت القصــ ــ نیســ ــالی کــ ــد  کمــ ــل دارنــ ــه حاصــ  ه نــ
 ، زانکــــه قــــدیمی صــــفت معبــــود اســــت جــــز قــــدم

 

ــاخرد گفــــــتم  ــود جهــــــان   : بــــ ــت مقصــــ  ای غایــــ
 نیســـت چیـــزی کـــه بـــه نزدیـــک تـــو آن مفقـــود اســـت  

 

 

 و خداونــــــــد؟ تعــــــــین بنمــــــــای کیســــــــتند آن د 
ــت      ــود اسـ ــالن مقصـ ــعر فـ ــن شـ ــت ایـ ــالن غایـ ــه فـ  کـ

 

ــت ــت     : گف ــدین نیس ــهاب ال ــه ش ــز ک ــی ج ــن هردویک  زی
 فتــــا حســــن محمــــود اســــت    گفــــتم آن دیگــــر؟ گ 

 

 

 : یــی باشــد؟ گفــت  ، ایــن چــه دو دهاغلوطــه مــ : گفــتم 
ــل ــی عقـ ــت   دویـ ــهود اسـ ــم مشـ ــاهد وهـ ــم شـ ــه هـ  ، کـ

 

ــان  ــر مـــ ــود   دیـــ ــاز وجـــ ــه ز آغـــ ــالی کـــ  ، ای بکمـــ
 برجـــــود چـــــو تـــــویی راه دویـــــی مســـــدود اســـــت  

 

 

 ، عمــــری از حــــد   ملکــــی از حصــــر بــــرون بــــادت     
 گرچـــــه در عـــــالم محصـــــور بقـــــا محـــــدود اســـــت 

 

ــالی از و ــخنی  خـــــ ــادا ســـــ ــو مبـــــ ــای تـــــ  رد ثنـــــ
1تـــا قلـــم را چـــو ســـخن ورد زبـــان مـــورود اســـت      

 
 

 

گویا مـراد از شـهاب الـدین همـان شـهاب الـدین       »: استاد سعید نفیسی می نویسد

( ـ قه 533)سیف الدین محمد بن حسین در ( قتل)محمد بن سام باشد که پس از مرگ 

 کی از شهزادگان این خانـدان ، وناصر الدین نیز می باید یدر غزنی حکمرانی داشته است

، غیاث الدین محمد بن در سلسلۀ ممدوحان انوری عدد پنجماستاد سعید نفیسی   2. باشد
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 81ودر. بفرمـان روائـی رسـید    (هـ ق 553)ر سام پادشاه معروف خاندان غوری را که د

: بحسـاب مـی آورد ومـی افزایـد کـه     . درهرات در گذشـت ( هـ ق 599)ولیجمادی اال

ه اسـت  وی از کسانی بوده که انـوری در پایـان زنـدگی خـود، وی را سـتود     پیداست که 

 . قصیده در مدح وی دارد ودو
 

 در ستایش غیاث الدین محمد شاه: قصیدۀ اول
 

 ساقی بیا، که وقت می لعـل روشنسـت   

 از تیــغ آفتــاب همــه جوشــن غــدیر     

 هرجــزو در خیــال مــن از کــل بوســتان 

 سوری گرفت با  ز دور فلـک ولیـک   

 از صــبا  درخــت عــود مطــرا  شــدشــاخ 

 ه زدسـتان عنـدلیب   ، کدر خانۀ تن مزن

 را سیر کـن بـر طـل    ، مخیز از می قدیم

ــی رغــم دشــمنان رودو ســتگانی آر  ، عل

 جان است باده در تن جامش رها مکن 

 گل فشان بهمنجنه گذشت وبهاراست؛ 

  ، بهـر آنـک  چون گل بسازبرگ چمن باز

 بیک تن گـه وغـا    عادل غیاث دین که

 رمانده زمانه محمـد شـه آنکـه ملـک     ف

 ی کـه فرمـان جـاه او    موسی سخن شـه 

 ، کــه ایــن عــالم فــراخ افراســیاب عهــد

 دعوی ملکست وحجتش  هعدلش گوا

 میدان خاک تیره کنـون سـبز گلشنسـت     

  رخنه چون تراهوس تیغ وجوشنسـت  شد

 گـــوئی کـــه کارگـــاه حریـــر ملونســـت 

 ه شــیوۀ او بــاز شیونســت قمــری نگــر کــ

ــوی چندن  ــره گــر ب ــادۀ کــه تی  ســت زان ب

  تنسـت  بدست باغچه صد جای تـن درهر

  سـت کمنیوریحدیث که یکساین بگذراز

  عقل دشمنستکان دوست را که می نخورد
  این تنسـت درجان من فرست که درخـورد 

  تاج بهمنستبرخسروی که خاک درش 

 بلبــل بیــاد مجلــس عــالی نــواز نســت      

 جـان عــدو صـد تهمتنســت    بهـر قصــد  از

 ســت  رای او چــو روی عروســان مزین از

  سـت وعام کنون سـلوی ومـن   خاص برخوان 

 بردشمنانش تنگ تر از چـاه بیـژن اسـت    

ــان را مبرهنســت    ــدل جه ــواه ع ــا آن گ  ب
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  ، از انکاز حزم شه به نرگس مسکین نگر

 ورجای سـاخت دردل بـدخواه تیـغ او    

ــا     ــو التج ــاب ت ــان بجن ــرده مؤمن  ای ک

 شـــهباز دولتـــی وســـالطین کبـــوترت 

ــۀ   ــا طعم ــرزم    ت ــود ب ــت ب ــاب عتاب  عق

 شمشــیر توزخــون عــدو رانــد رود نیــل 

 شب گرچه حاملست ولی تابروز حشـر  

 زیر زمـین ز بـیم چـو قـارون فـرو رود     

  جزم تـو هرکس که سرکشید چومدازامر

 ؟ چاک جیب صبح چه بینی ولون اودر

ــان    ــو در راه کهکش ــدل ت ــاد ع  از اعتم

  این، بنگرچو منزل کیوان ستایوان تو

ــو   بهــر ههــر ذر ــای ت  گفــت وشــنود ثن
  سوسن سخن نگفت گرازرشک من چه شد
 هرفن که بنده را تو در آن امتحان کنی 

 گر از ثنا بسـوی دعایـت روم رواسـت    

 پاینـــده بـــاد ســـایۀ تـــو بـــر جهانیـــان  
 

ــانش مسکنســـت   ــان بیابـ ــیم وزر میـ  باسـ

  آنکه جـای گهرسـنگ وآهنسـت   از نشگفت

ــام مأمنســت    ــب از حــوادث ای ــان جان  ک

 ت همـه را زیـب گردنسـت    وزطوق طاعت

 پــرورده دشــمن تــو چــو مــر  مسمنســت 

 لیک آب نیل نیسـت درو آب روینسـت   

 از زادن نظیـــر تـــو بـــاری سترونســـت    

ــازور قارنســت    گــر در نبــرد خصــم تــو ب

ــو حــروف منونســت    ــه چ ــر زده هم  برس

  کز خون حاسـدت فلـک آلـوده دامنسـت    

 باری ببین بماه که اورا چـه خـرمن اسـت    

 شـعری مدونسـت    صـحیفه شعری که بـر  
  ده گوش وده زبان چوبنفشه است وسوسنست
 من بندۀ توام نـه هـر آزاده چـون منسـت     

ــن فن  ــال مگــرهم دری ــداری از کم   ســتپن

 کان حرزآزمودۀ هرمـرد وهـر زن اسـت    

  1کز آفتاب رای تـو آفـاق روشـن اسـت    
 

 

 : مدح سلطان غیاث الدین محمد گوید در: قصیدۀ دوم
 

 ار گـــــل  افـــــزوده بـــــاز رونـــــق هـــــر مرغـــــز    

ــل     ــر  زار گــ ــر مــ ــۀ هــ ــت نالــ ــر یافــ ــون زیــ  چــ
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ــزن  رو راه   ــل بــــــ ــروانی بلبــــــ  انــــــــک  ، ازخســــــ

ــزار   ــر مرغــــ ــود زهــــ ــا نمــــ ــیرین لقــــ ــل شــــ  ، گــــ
 

ــار     ــحرگه عبیربـــ ــیم ســـ ــت از نســـ ــون گشـــ  چـــ

 نگرفــــت اعتبــــار گــــل    گــــر هــــیچ از گــــالب 
 

 

 ، بـــــرون کشـــــید  تـــــا بارســـــیم بـــــر کـــــف آرد    

ــل    ــار گـــ ــالص عیـــ ــر زر خـــ ــت پـــ ــه دســـ  از غنچـــ
 

ــ  ــرد عـ ــرض کـ ــون عـ ــوچـ ــافور وام خـ  یش ارض کـ

 ، گــــل افگنــــد چــــین بــــر ابــــروی مشــــک تتــــار 
 

 

 تاشـــــد قمـــــر مجـــــاهز گـــــل بربســـــاط لطـــــف       

ــل    ــار گــــ ــود قمــــ ــرد ز عــــ ــدب ببــــ ــت نــــ  دســــ
 

ــک      ــان چنان ــد جه ــرب ش ــت ط ــه مس ــمی ک  در موس

ــل      ــیار گــ ــر هوشــ ــد دگــ ــه ندیــ ــزم شــ ــز حــ  جــ
 

 

ــهریار    ــدار شــــــ ــاد دولــــــــت بیــــــ ــر اعتمــــــ  بــــــ

ــل    ــکار گــــ ــت آشــــ ــت بدشــــ ــیم وزر بخفــــ  باســــ
 

 ات ثمربــــــــــادۀ کهــــــــــن نوبـــــــــاوۀ حیــــــــــ 

ــل    ــار گـــ ــن نوبهـــ ــان کهـــ ــر جهـــ ــاند بـــ  کافشـــ
 

 

ــی   ــه باشــ ــه چــ ــون بنفشــ ــرده چــ ــی پژمــ  ؟ بنــــوش مــ

ــل    ــار گـــ ــن را چوپـــ ــرد چمـــ ــازه کـــ ــال تـــ  کامســـ
 

ــگفد      ــو بشـ ــالش چـ ــه خیـ ــی کـ ــون مـ ــه گـ  آن اللـ

 نشـــــگفت اگـــــر بجـــــان طلبـــــد زینهـــــار گـــــل 
 

 

 زان مــــی دمــــا  خشــــک مــــرا مایــــه ده نخســــت       

 یــــار گــــل  ب تــــر پــــس بــــر ســــماع ایــــن غــــزل    
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  :طلع ثانی
 

ــل     ــار گـ ــن روزگـ ــو دریـ ــون تـ ــگفته چـ ــای ناشـ  کـ

 ماننـــــد مـــــن زعشـــــق تـــــو در خارخـــــار گـــــل  
 

 

 از اســـــــتماع شـــــــرح مقامـــــــات حســـــــن تـــــــو   

ــل     ــار گـــ ــد اختصـــ ــویش کنـــ ــر خـــ ــانون عمـــ  قـــ
 

 تـــــا آفتـــــاب تافتـــــه مانـــــد زغـــــم چـــــو مـــــن  

ــل      ــدار گــ ــنبل مــ ــایۀ ســ ــر ســ ــیش زیــ ــن بــ  زیــ
 

 

ــک      ــا زرشـــ ــداز تـــ ــر انـــ ــعر بـــ ــاب شـــ  از رخ نقـــ

ــار گــــــل     پیــــــراهن حریــــــر  ــد تــــــار تــــ  کنــــ
 

ــر ــن    در گــ ــل زمــ ــون گــ ــود خــ ــا نشــ ــو تــ  دن تــ

 ، منـــــه زپـــــس گوشـــــوار گـــــل بشـــــنو ســـــخن
 

 

ــل ز     ــود گــ ــمه شــ ــو وســ ــون چــ ــا نیلگــ ــتتــ   عزّتــ

 بردســـــت وپـــــای خـــــود زحنـــــا زن نگـــــار گـــــل  
 

 چشـــــمم شدســـــت شـــــیفتۀ روی تـــــو از آنـــــک 

 از خــــاک کــــوی تســــت مــــرا یادگــــار گــــل      
 

 

 بــــــر چشــــــم مــــــن گــــــذار قــــــدم ازره کــــــرم   

ــه در    خورســــت دریــــن جویبــــار گــــل    زیــــرا کــ
 

ــاه    ــرای شـــ ــو نـــــداری بـــ ــر چـــ  نـــــوروزی دگـــ

 بــــاری چــــومن ز گلشــــن خــــاطر بیــــار گـــــل      
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 زیـــــــرا کـــــــه از شـــــــگوفۀ پـــــــروین مالیکـــــــه  

ــل   ــدار گــــ ــه تاجــــ ــد پــــــیش تخــــــت شــــ  آرنــــ
 

 

 

 

 

 

ــه حقیقـــت زخلـــق اوســـت    ــادل غیـــاث دیـــن کـ  عـ

 نزدیـــــک زیـــــر کـــــان جهـــــان مســـــتعار گـــــل 
 

 

 جمشـــــید روزگـــــار محمـــــد شـــــه آنکـــــه کـــــرد   

ــ ــل    بــــ ــعار گــــ ــت شــــ ــدای زدولــــ  رذات او خــــ
 

 شـــــاهی کـــــه در حمایـــــت شمشـــــیر تیـــــز او     

ــل      ــار گـــ ــد خاکســـ ــاد نشـــ ــد بـــ ــیچ تنـــ  از هـــ
 

 

ــه   ــت معرکــــــ ــنان او  باغیســــــ ــه زخارســــــ  ، کــــــ

ــل     ــزار گــ ــرت هــ ــگفت ز نصــ ــس شــ ــک نفــ  در یــ
 

 ابـــری ســـت دســـت او کـــه زفـــیض ســــخاوتش      

 بــــــرداد امیــــــد را زیمــــــین ویســــــار گــــــل      
 

 

 یش رای تـــــو خورشـــــید نـــــور بخـــــش بـــــ، شـــــاها 

 بـــــی آب شـــــد چنانکـــــه ز تـــــاثیر نـــــار گـــــل      
 

 ســـازنده نیســـت خصـــم تـــرا مملکـــت چنانـــک      

 اهـــــــل زکـــــــام را نبـــــــود ســـــــاز وار گـــــــل 
 

 

 در رزم تـــو کـــه خـــون عـــدو کـــف کنـــد چـــو بحـــر    

 گـــــویی کـــــه هســـــت ریختـــــه براللـــــه زار گـــــل  
 

 از بــــس بخــــار خــــون کــــه رود ســــوی آســــمان  

 در چشـــــم آفتــــــاب کنـــــد زان بخــــــار گــــــل   
 

 



 

  

 

 

 

780 

 

 

 

 

 خـــــاک افگنـــــد   برو پیکـــــان بـــــرگ بیـــــد تـــــ   

ــار گـــــل       ــاورده بـــ ــاخ عمـــــر خصـــــم بیـــ  از شـــ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــود بیقــــرار از انــــک       ــو شــ ــۀ تــ  دشــــمن زحملــ
ــل      ــرار گـــ ــذیرد قـــ ــزان نپـــ ــر خـــ ــر صـــ  باصـــ

 

 

 برکــــــــار کــــــــرد خنجــــــــر نیلــــــــوفری تــــــــو  
ــل     ــار گــــ ــر کردگــــ ــان زظفــــ ــاند آن زمــــ  افشــــ

 

ــرد     ــن بــ ــوی چمــ ــو ســ ــگ تــ ــار جنــ ــاد ارغبــ  بــ
ــ    ــار گـــ ــر زان غبـــ ــر تـــ ــزاج عنبـــ ــرد مـــ  ل گیـــ

 

 

ــو     ــدح تــــ ــتان مــــ ــرا زگلســــ ــا مــــ ــی دمــــ  عیســــ
 مـــــی شـــــد بـــــرای تقویـــــت دل بکـــــار گـــــل      

 

ــود لفــــا مــــن       ــه چــــو شــــکر بــ  در ذوق ناطقــ
 از مــــدحت تــــو باشــــکرم گشــــت یــــار گــــل      

 

 

ــی       ــل نکردمــ ــود از گــ ــعر خــ ــف شــ ــرمن ردیــ  گــ
ــخنوری  ــز ســــ ــردی ب هرگــــ ــل  نکــــ ــمار گــــ  شــــ

 

 نــــی نــــی اگــــرز مــــدح تــــو عــــزت نیــــافتی       
ــار گـــل      ــواره خـ ــوخته همـ ــودی چـــو خـــار سـ   بـ

 

 

ــدر     ــال آن قــــ ــویش در اقبــــ ــال خــــ ــمار ســــ  بشــــ
 کــــــارد زمانــــــه بــــــاز پریشــــــان شــــــمار گــــــل  

 

ــد      ــا کنـــ ــوروز تـــ ــم نـــ ــن بموســـ ــز کـــ  گلریـــ
ــل    ــار گــــ ــت افتخــــ ــک زپیــــ ــرگس فلــــ  برنــــ
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ــه زن      ــوی بوســـ ــب جـــ ــان بلـــ ــام رادهـــ ــه جـــ  گـــ
ــل    ــار گــ ــدر کنــ ــش انــ ــبزه کــ ــان ســ ــه در میــ  1گــ

 

 

 . می بریم وبدین جا سخن را پیرامون شرح حال واشعار حکیم انوری به پایان

 
 

  :جبلی غرجستانی  - 73
 

، عبدالواسـع بـن عبـدالجامع بـن عمـران بـن ربیـع غرجسـتانی متـوفی          بدیع الزمان

 . سید بود ودر غرجستان والدت یافت اصال ( هـ ق 555)
 
 

 زخانــــــدان قــــــدیمم مــــــن وشــــــما دانیــــــد     
 

 

 ( جبلــی)کــه واجــب اســت مراعــات خانــدان قــدیم       
 

 

 :در جای دیگر گوید
  

ــرد  ــاری   نکـــــ ــر جبـــــ ــامن بقهـــــ ــد بـــــ  بایـــــ
 

 

ــارم      ــدای جبــ ــول خــ ــل رســ ــن زنســ ــه مــ ــی)کــ  (جبلــ
 

 

 

جبلــی در علــوم زمــان مخصوصــا  علــوم ادبــی کســب کمــال کــرد ودر شــاعری  

به وشعرا. وریان وسلجوقیان وغزنویان پرداختوسپس بمدح شاهان عصر از غ. شد ممتاز

وی به . بود نزدیک شد یزش بیشتری یافتهلهجۀ عمومی زمان که تا آنگاه با زبان عربی آم

وزیورهای معنوی توجه بسـیار داشـته، جبلـی بـه     کالم آراستۀ مصنوع وپیرایه های لفظی 

 صـفا اسـتاد   ، دیـوان او در تهـران باهتمـام دکتـور ذبـیح اهلل     شعر عربی هم دسـت داشـت  

 : نمونۀ سخن جبلی. دانشگاه بطبع رسیده
 

ــر     ــدان آن دلبــ ــب ودنــ ــاه ولــ ــین آن مــ  رخ وزلفــ
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ــر یکــی ال  ــه اســت در عنب ــؤ اســت در شــکر  ل  ، یکــی لؤل
 

ــر   ــه عنبـ ــان چـ ــۀ نعمـ ــه؟ اللـ ــه اللـ ــاراچـ ــر سـ  ؟ عنبـ
 

 

 ، چــه شــکر؟ شــکر عســکر    چــه لؤلــؤ؟ لؤلــؤی دریــا    
 

ــمه ورو ــان چشــ ــبســ ــوده  هضــ ــه وتــ ــال حلقــ  ، مثــ
 

 

 دهــــان وعــــارض وزلفــــین وخــــ  آن پــــری پیکــــر  
 

ــه حلقه؟ ــۀ چ ــودۀ نســرین    ســنبلحلق  ، چــه تــوده؟ ت
 

 

ــتج ه؟روضــۀچــه روض  ــوثر  ن ــمۀ ک ــه چشــمه؟ چش  ، چ
 

 نمایـــد ســـاعد وعـــارض بـــدین دلخســـتۀ عـــاجز      
 

 

ــدین     ــره ، بــ ــزه وطــ ــارد غمــ ــطر  آگمــ ــفته مضــ  شــ
 

 چه عارض؟ عارض رنگین ، چه ساعد؟ سـاعد سـیمین   
 

 

ــادو   ــزه؟ غمـــزۀ جـ ــافر  چـــه غمـ ــره؟ طـــرۀ کـ  ، چـــه طـ
 

 

 : شکوه کرده گوید( ن غرجستا) ، ودر جای دیگر از دوری وطن خود
 

ــطرا ــویش   باضـــ ــکن خـــ ــده ام زمســـ ــدا مانـــ  ر جـــ
 چنانکــــــه مانــــــده جــــــدا آدم از بهشــــــت نعــــــیم 
ــای   ــرد جـــ ــدار الســـــالم گیـــ ــه بـــ  غریـــــب گرچـــ
 بــــــود نتیجــــــۀ غربــــــت همــــــه عــــــذاب الــــــیم  

 

 

 : در نیکوهش تکبر
 

 بایکدیگر کنند همـی کبـر هرگـروه    
 هرگز بسوی کبـر نتابـد همـی عنـان     

 

 نــی کــزان نتــوان یافــت کبریــا  آگــاه 
 د زهل  تی هرک آیت نخست بخوان

 

 

 : دوستی
 

 ه روی نتابـد زدوسـتی   کـ مردآن بود 
 

 لوبُســـت الجبـــال او انشـــقت القمـــر  
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 : کارزمانه
 

 قاعـــــدۀ کـــــار زمانـــــه بـــــدان    
ــذار  ــعادت گـــ ــادی وســـ  عمربشـــ

 

ــن     ــه بصــارت مک ــی جزب ــه کن  هرچ
ــن   ــارت مکـــ ــتی وحقـــ  کاربسســـ

 

 

 
 

 : قضاوقدر
 

 اج اگـــــر شـــــوی بـــــدها حیلـــــه گرتـــــر از درّ    
ــ  ــر شــــوی بــــذکاء چــ ــاه وگــ ــر از روبــ  اره دان تــ

 

 

ــت       ــد وقــ ــو آمــ ــا چــ ــردد هبــ ــه نگــ ــا بحیلــ  قضــ
ــردد    ــاره نگـ ــه چـ ــدر بـ ــدرقـ ــاه   هـ ــد ، گـ ــو آمـ  چـ

 

 

 : افتخار
 

 نگــر کــه در عــرب ودر عجــم ســمر گشــت اســت  

 بشـــــعر گفـــــتن تـــــازی وپارســـــی جبلـــــی     
 

 

این بود شمۀ از وصف الحال ونمونـۀ اشـعار جبلـی غرجسـتانی شـاعری کـه ایـن        

 1. دانۀ خویش، جاویدانی ساخته استوسرزمین را باهنر جا
 8 

 

 : خواجه معین الدین چشتی قدس سره – 79
   

نه تا الهـور تـا   کهکشانی با درخشش هزاران اخترتابناک از چشت تا هرات تا غز»

. ، که اندیشۀ سراسیمۀ بشر را بسوی عـرش اعـالی الهـی رهنمـونی کنـد     اجمیر تابیده بود

الدین غوری با سـپاهیان غزنـه   الدنیا والدین شهاب کیست بیاد آورد که سلطان غازی معز

                                                 
علـی اکبـر    الۀ جبلـی غرجسـتانی تـالیف پوهانـد شـاه     ورسـ  086، صود به فرهنگ فارسی معین جلد پـنجم رجوع ش - 7
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شهر اجمیر را بگشاید ودوعقـاب زریـن بـه بلنـدی بـاالی شـتر بـه         و، کابل والهوروغور

غنیمــت بســتاند وبــه هــرات بــه ســلطان غیــاث الــدین بفرســتد کــه از بهــای آن مســجد    

کـی  هرات را ترمیم وتوسیع نماید واجمیر ظلمت کدۀ شـرک بـه یمـن آرامگـاه ی     جامع

، معین الدین سجزی زیارت گاه بنیان گذاران طریقۀ مبارکۀ چشتیه، خواجۀ خواجگان از

ۀ ثانی در خراسان نامیده شود وباز کیست که پنـدارد  عبانام گردد ومسجد جامع هرات ک

روزی صحیفۀ لیل ونهار بر میگردد ونـا خـدایان کشـتی توحیـد را چنـان خـواب غفلـت        

« . خواجـۀ خواجگـان بدسـت ناپـاک مشـرکان مـی افتـد       مگاه اوغرور فرا میگیرد که آر

معین الدین چشـتی یکـی   . لیلی در رسالۀ مسجد جامع هرات ویبود درد دل استاد خ این

، مدتی در سمرقند وبخارا به تحصـیل علـوم   وفیان بزرگ در قرن هفتم هجری استص از

، تی بـود یکی از بزرگترین طایفۀ چشـ پرداخت وبعدها بخدمت خواجه عثمان هارون که 

، عرب وسـوریه  او بود وپس از آن به ایران وعراقرسید ومدت بیست سال را در خدمت 

بشـهر اجمیـر آمـد    ( م7738 /ق هــ  531)وافغانستان سفر کرد وباالخره به هند در سال 

، ومورد احترام فوق العاده بود وپیروان به تعلیم وارشاد پرداخت ومدت چهل وچهارسال

، وقبـر او تـا   در همـان شـهر وفـات یافـت    ( م7808 /هـ ق 668)زیادی داشت ودر سال 

 1. مسلمانان وغیر مسلمانان هند است کنون زیارتگاه

، بار در هندو پاکستان بطبع بار( رح)دیوان اشعاری بنام خواجه معین الدین چشتی 

، ت حمد ونعت واشعار تصوفی وعرفـانی صاید وغزلیاقرسیده است که مجموعۀ است از 

ک غزل او را در برای نمونه ی. گاهی معین وگاه معینی تخلص میکنداشعار خواجه درین 

 : اینجا درج میکنیم
 

 شهباز آشیانۀ قدس 
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 بگشــای پــرده از رخ وبــردار هســتیم 

 قـدس   محروم گشتم از طیران درفضای

 شــهباز آشــیانۀ قدســم گهــی عــروج 

  مخوانجنتم کوی دوست سوی  ز واعا
 ته ام من مست ومی پرست نه امروز گشـ 

 من در جمال بُت رخ بتُکـر بدیـده ام   

ــته ام    ــرق گش ــنائی او غ  در بحــر آش

 دل ذره ذره گشـــت زنـــور تجلیـــت 

 نــور ظهــور ســاقی بــاقی کنــد طلــوع 

 بگذار تـا روم زجهـان آسـتین فشـان     
 

 حســنی بمــن نمــای وبیفــزای مســتیم  

 تابـــال جـــان برشـــتۀ قالـــب ببســـتیم 

 گرقیــد تــن فرونکشــد ســوی پســتیم 

 کجا به کجا مـی فرسـتیم    بنگر که از

 سـتیم  لسرمست وبیخود از مـی بـزم ا  

 توحید مطلق است کنون بُت پرستیم 

 ای خضــرتا ســفینۀ هســتی شکســتیم  

 صد درستیم  لیکن ز هر شکست بود

  اززنگ هسـتیم چون جام دل زدوده شد

 کز آب دیده دسـت زعـالم بشسـتیم    
 

 برخاســت شــغل وشــادی وعــیش از دل معــین 

ــینۀ  ــا دردرون ســـ ــتیمتـــ ــزون نشســـ   1محـــ
 

 

 (رح ) امیر حسینی سادات غوری  _ 81
 

 

. ن غوری مشهور به میر حسینی ساداتعالم بن ابی الحسن حسیبن اسمش حسین 

تولـد او   (از سعدی تا جـامی )در حاشیۀ ترجمۀ  (حکمت)، اما تاریخ تولد او معلوم نیست

أخـذ خـود را نشـان    آورده، ولـی م ( هــ ق  617)ت غور، بسـال  وه یکی از دهایرا در گر

 .گفته اند( هـ ق 173)ره نویسان وفات او را اغلب تذک. نمیدهد

میر حسینی در مصرخ هرات ، در جوار ضریح سید عبداهلل بن معاویه بن عبداهلل بن 

 : این قطعه آمده است (مزارات هرات)مدفون است وتاریخ وفاتش در ( رض)جعفر طّیار 
 

 (ص)نمود واقعـۀ افتخـار آل محمـد      هفتصد وهژده ده وشش ازمه شوال و

                                                 
 . طبع هند 51ین الدین چشتی، صفحه دیوان خواجه مع - 7
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 روان سید سادات عصر میـر حسـینی   
 

 شد از سراچۀ دنیا بـدار ملـک مخلـد    
 

 

امیـر وملـک میدانـد     (مجمـع الفصـاء  )سید عالم پـدر میـر حسـینی را هـدایت در     

، پدرش مرد فاضلی بوده کـه  بهر حال. میر حسینی ترک سلطنت کرده است: دگوی ومی

 . و بحیث آموزگار خود یاد کرده استاد المسافرین خود از اامیر حسینی در مثنوی ز
 

ــرد    ــایتم کـ ــن حکـ ــدر ایـ  روزی پـ

ــفت     ــر آشـ ــود بـ ــراق خـ  از درد فـ

 دیـــده نـــورم از تـــو وکـــای در دل 

 گفتند تـوئی حجـاب وکـس نیسـت     

 هی هی بخـدا کـه هـم چنـین اسـت      

ــز     ــر گ ــده ه ــی ندی ــه کس ــن طرف  ای

ــل   ــزار عاقـــ ــود هـــ ــه شـــ  دیوانـــ
 

ــ    ــی مـ ــان یکـ ــع محققـ ــز جمـ  رد کـ

 در حالـــت ســـکر بـــا خـــدا گفـــت 

ــو    ــرم دورم از تــ ــه جــ ــر بچــ  آخــ

 ایــن زیســتنت گنــاه بــس نیســت؟    

 اینجـــا گنـــه کبیـــره ایـــن اســـت     

 ویـــن قصـــه کســـی شـــنیده هرگـــز 

 ل فـــه هســـت غاکـــآســـوده کســـی 
 

 

ایــن دختــر ، وادۀ دیگــر اوالدی بــاقی نمانــده اســتاز امیــر حســینی جــز دختــر ز

قتی که سید نعمت اهلل ولی بـه  ، وحسینیبموجب وصیت میر . حمزه دستار بند است سید

شاه نعمـت اهلل از صـوفیه بـزرگ بـوده کـه هـدایت       . هرات آمد، این دختر را به او دادند

 ، سید خلیـل واز بطن همین نواسۀ میر حسینی. ساله فارسی وعربی از او دیده استر (68)

 . اهلل بوجود آمد که خلیفه پدر شد

نـد سـلوک   وفعی بوده ویـافعی بـا احمـد غزالـی پی    شاه نعمت اهلل مرید ابوعبداهلل یا

 هبشـاه نعمـت اهلل ارادت خـاص داشـت    ( هـ ق 351)داشته شاهرخ میرزا پسر تیمور متوفی 

د کـه  میدانـ ( هــ ق  380رجب المرجـب   88وخوافی  301)سال وفات او را سمرقندی 

ت ، هفـ ر کهسان هرات واماوفـاتش در ماهـان  تولدش د. قول اخیر بصواب نزدیکتر است

در مورد مولد امیر حسینی، فکری سلجوقی از چشم . فرسنگی کرمان بوقوع پیوسته است

ن میکند، واز قول اهالی میگوید در آنجا درخت ی، قریه های کرو واسفور را تعیدید خود
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، هر سال مردم ثمر آن را بـه تبرکـی   ست که امیر حسینی سادات غرس کردهچار مغزی ا

ن در آنجاست و آنجا در دامنه های کـوه چلنـگ شـاه مـردا     برند ومزار سید عالم نیز می

 .واقع است در حدود تیوره وپرچمن

امیر حسینی سادات غوری سفری به مولتـان هنـد کـرده ومریـد شـیخ بهاءالـدین        

 . شده است( هـ ق 666متوفی  513لد متو)زکریای ملتانی 
 

 : یر حسینی در کنز الرموز خود گویدم
 

 لیـــاء شـــیخ هفـــت اقلـــیم قطـــب او

ــن    ــرع ودیـ ــاء شـ ــت بهـ ــر ملـ  مفخـ

ــتان   ــزد دوســ ــه نــ ــود او بــ  از وجــ

 من کـه روی از نیـک واز بـد تـافتم     
 

 واصــــل حضــــرت نــــدیم کبریــــا  

ــین     ــدق ویق ــع ص ــاکش منب ــان پ  ج

ــتان   ــده هندوسـ ــاوی شـ ــت المـ  جنـ

 ایـــن ســـعادت از قبـــولش یـــافتم    
 

 

، میر حسینی معاصر سلطان غیـاث الـدین کـرت بـوده کـه ایـن       بقول حبیب السیر

 : قطعه از سلطان مذکور نام می برد حسینی درامیر. له نیز به سالطین غوری می پیونددسلس
 

ــن را شــب وروز   ــت ودی ــاث دول  غی

 نــه چنــدان آرزومنــدی اســت دل را 

 درین دریا کـه قعـرش ناپدیـد اسـت     
 

ــد کــه میباشــم    دعــا گــوی  خــدا دان

  آن کـوی که کلک وکاغذم گنجد در

ــام نیــک مــی جــوی     نشــان خــود زن
 

 

یکی  در سالطینیکه معاصر امیر حسینی بوده، فیروزشاه خلجی استیکی دیگر از 

لطان شهاب این فیروزشاه از غالمان وجانشینان س. برده است از غزلیات خود از او هم نام

 : الدین غوری در هند است
 

 روزشـــــه ، ســـــلطان دیـــــن فیدارنـــــدۀ تخـــــت وکلـــــه

ــر تـــ     ــه بـ ــر ومـ ــز مهـ ــروری کـ ــالم را  آن سـ ــد اعـ  ر زنـ
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از جملـه  میر حسـینی بـا تعـداد زیـادی از شـعراء وعرفـاء هـم روزگـاری داشـته          ا

، شیخ عراقی و شیخ محمود شبستری که اخیر الذکر با امیـر  هروی، حسن سنجری حسام

شـیخ سـعدالدین محمـود بـن عبـدالکریم شبسـتری       . ومکاتبه داشته استحسینی مراوده 

ــ ـــ ق 181)وفی مت ــود ( ه ء وفضــالی عصــر خــود  علمــا، ودر شــمار عــارف معــروف ب

 . داشت مقامی

امیر حسینی نامۀ منظـومی  ( هـ ق 171)، شبستری در گلشن راز در سال بنابه گفته

، وشبسـتری  فـانی را شـامل بـوده اسـت    باو فرستاده که پانزده سوال غـامض تصـوفی وعر  

، گلشن راز که در حدود شانزده ن پرسش ها سروده استرا درحل آ( مثنوی گلشن راز)

 . دوار مختلف بر آن نوشته اند، منظومۀ عرفانی مهمی استا رد شرح

نیـز بـه    (گلشـن راز جدیـد  )ه اقبال الهوری در کتاب زبور عجم خویش بنام معال

 . ه فلسفۀ خودی خویش پاسخ داده استسواالت امیر حسینی مطابق ب

 : آثار ذیل از امیر حسینی غوری میباشد

 . (رح)مجنون جامی بر وزن لیلی و ، مثنوی استـ قلندر نامه7

سرو وشیرین نظامی گنجوی مگـر در انتسـاب   خا عشق نامه بر وزن ی، ـ سی نامه  8

 . ی برخی از محققین تردید کرده اندن بامیر حسینآ

 . ده در عرفان وتصوف ایراد شده است، که در ان پنج قصیـ پنج گنج 8

 . ور، در تصوفساست من ه ییـ صراط مستقیم، رسال 0

  .لطیف دیوان اشعاری است بغایتاورا  :ه جامی در نفحات گویدک، حسینیمیر ـ دیوان ا 5

 . ـ عنقای مغرب، در معارف وحقایق 6

، از آثار گران بهای میر حسینی است که شرح اسماءاهلل تعالی از ـ روح االرواح  1

 . است وچهار صد وسی وپنج صفحه داردگاشته شده ننگاه عرفاء در آن 

، مثنوی است بـر وزن لیلـی ومجنـون نظـامی واز هـر کلمـه آن       نـ زاد المسافری  3

 . تصوف وکرامت انسانی موج میزندعرفان و
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 . توان آن را تالی گلستان سعدی گفتـ نزهت االرواح ، نثری است که می 9

نـاظره واخـالق آمیختـه بـا نثـر      حکمـت وم ، کتابی اسـت در ـ طرب المجالس  71

 . ونظم

 . نوی موالنا جالل الدین محمد بلخیبر وزن مث، مثنوی است ـ کنز الرموز 77

، رده کتاب تاریخ وتـذکره مـذکور اسـت   شرح حال امیر حسینی در بیشتر از چها

تالیف مایل هروی ( شرح حال وآثار امیر حسینی غوری)برای تفصیل رجوع شود برسالۀ 

 : ز اشعار دل انگیز امیر حسینی سادات غورینمونۀ ا   .7800طبع کابل 
 

 کـــــه درد منـــــدم زغـــــم فـــــراق یـــــارا    بخـــــدا 
 

 

 نـــه خـــالف گویـــدآنکس کـــه حکـــم کنـــد خـــدارا  
 

ــم   ــیدم از غــ ــه چهاکشــ ــویم کــ ــو گــ ــم برتــ  چورســ
 

 

ــاجرا را     ــروپای مــــ ــتن ســــ ــه گفــــ ــوان بنالــــ  نتــــ
 

ــرس   ــا مپــــــ ــن از مــــــ ــا ودیــــــ ــۀ دنیــــــ  قصــــــ
 

 

 از دل مجنـــــــــون غـــــــــم لیلـــــــــی طلـــــــــب     
 

 

 : مناجات 
 

 هرچــــه تقــــدیر تــــو میدانــــد بــــه پیــــری در پــــذیر  

ــ ــه از حکـ ــذر  وانچـ ــوانی در گـ ــدر جـ ــت انـ ــو رفـ  م تـ
 

 

ــن        ــو کـ ــدایا عفـ ــد خـ ــود آمـ ــن دروجـ ــه از مـ  آنچـ

ــذر      ــی در گــ ــب دانــ ــدارم غیــ ــاهی نــ ــه آگــ  آنچــ
 

 رباعی 
 

 ای ســـــایۀ تـــــو مـــــرد صـــــحبت نـــــور نـــــه ئـــــی 

 

 

 رومــــاتم خــــود گیــــر کــــزین ســــور نــــه ئــــی       
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ــد  ــت نرســــــــ ــل آفتابــــــــ ــۀ وصــــــــ  اندیشــــــــ

 

 

 مـــــی ســـــاز بـــــدین قـــــدر کـــــزو دور نـــــه ئـــــی 

 

 

 ( هـ ق 173حسینی سادات غوری متوفی افرین تالیف امیر از مثنوی زاد المس)

 

  :حکایت
 

 ایــن طرفــه حکایــت اســت بنگــر     

ــا او   ــپاه بـــ ــه ســـ  میرفـــــت وهمـــ

ــرد      ــذر کـ ــی گـ ــه ئـ ــه بخرابـ  ناگـ

 پیـــری نـــه کـــه آفتـــاب پرنـــور     

ــر     ــاید آخ ــه ش ــن چ ــه ای ــید ک  پرس

ــۀ ایـــن مغـــاک دلگیـــر      در گوشـ

 آمــــد بــــر آن مغــــاک پرنــــور    

 چــون بــاز نکــرد ســوی او چشــم     

 ت ای شـده غـول ایـن گـذرگاه     گف

ــرامم   ــردی احتــــ ــه نکــــ  بهرچــــ

 دانــی کــه مــنم بــه بخــت فیــروز      

 یـــــــم  دریـــــــا دل وآفتـــــــاب ر

ــرزد    ــگ بـ ــت بانـ ــر وقـ ــر از سـ  پیـ

ــو     ــالمی تـ ــه روی عـ ــت نـ ــه پشـ  نـ

ــی شــمار اســت    ــک کــه ب  دوران فل

ــوی    ــن ک ــافلم دری ــه غ ــول ون ــه غ  ن

 از روز پســـین چـــو آگهـــم مـــن    

ــ   ــا مگـــ ــکندر  رروزی ز قضـــ  ســـ

 وان حشـــمت وملـــک وجـــاه بـــا او 

ــرد     ــدر کـ ــر بـ ــه سـ ــری ز خرابـ  پیـ

ــد از دور   ــکندر آمــ ــم ســ  در چشــ

ــر     ــد آخ ــی نمای ــه م ــت ک ــن کیس  ای

ــی   ــن چنـ ــد ایـ ــوده نباشـ ــر بیهـ  ن پیـ

 پیــر از ســر وقــت خــود نشــد دور     

ــم    ــد خشـ ــکندرش بصـ ــاه ، سـ  ناگـ

ــن راه    ــتۀ دریــ ــه نشســ ــل چــ  غافــ

 آخـــر نـــه ســـکندر اســـت نـــامم     

 پشــــت همــــه روی عــــالم افــــروز 

 فــــرق فلــــک اســــت زیــــر پــــایم 

ــو نیــرزد       ــه نــیم ج ــت ایــن هم  گف

 مــــی تــــو  آدیکدانــــه زکشــــت  

 هر سـاعتش از تـو صـد هـزار اسـت      

 هشــــیار تــــر از تــــوام بصــــد روی 

 منتظـــران دریـــن رهـــم مـــن چـــون 
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ــی     ــرای بیشـ ــز بـ ــوئی کـ ــل تـ  غافـ

 ا جــدائی اســت چــون آخــر کــار هــ

 دوبنــدۀ مــن کـــه حــرص وآزنـــد    

 بــــامن چــــه برابــــری کنــــی تــــو 

 گریــان شــد از ایــن ســخن ســکندر  

ــزد   خاز  ــر میــ ــود نفیــ ــت خــ  جلــ
 

ــی   ــر خویشــ ــرور دو روزه عمــ  مغــ

 بــا خلــق مــرا چــه آشــنائی اســت      

 بـــر تـــو همـــه روز ســـر فرازنــــد     

ــو     ــی تــ ــدۀ منــ ــدۀ بنــ ــون بنــ  چــ

 بفگنــــد کــــاله شــــاهی از ســــر    

ــزد   ــر میــ ــای پیــ ــر برکــــف پــ  ســ
 

 

ــودش  ــال ره نمـــــــ ــر حـــــــ ــر از ســـــــ  پیـــــــ

ــودش    ــار بـــــ ــت یـــــ ــه وقـــــ ــدر همـــــ  کانـــــ
 

 

 (.831ص 7805تاریخ افغانستان جمن ان. عتیق اهلل پژواک :تالیف .غوریان)

 : وروان وآمیخته با نظم سید حسینی نمونۀ از نثر مسجع

. یم، کـرم دربـا  تسـت   ، اگرچه من بـاغ این وآنم مگذار که مرا دا  تست الهی به

لــودۀ معاصــی اســت، وارتکــاب منــاهیش، نامتنــاهی،      میــدانی کــه نفــس عاصــی آ   

. ت، اگر چـه اسـتطاعت نیسـت   است، اگرچه طاعت نیست، عزیمت صادق اس واثق امید

 : تقصیر از عاجزی آید نه مالل قطعه، واندیشه را پای کند است، وزبان الل
 

 اگر کار یک خـس بـه سـامان شـود     

 امیــــد مراقاعــــدۀ محکــــم اســــت 

ــاره آواره گشـــت      بســـا نفـــس امـ

ــده ام     ــا زن ــه ت ــوا گرچ ــپ ه ــر اس  ب
 

 ز دریــای رحمــت چــه نقصــان شــود  

 اگرچه بدی بیش ونیکـی کـم اسـت    

 پرسی یکـی آنچـه بـر مـن گذشـت      ن

ــده ام     ــا زنـ ــه تـ ــوئی قبلـ ــم را تـ  دلـ
 

 

، ، عارفاین بود شرح حال کوتاهی از امیر حسینی سادات غوری دانشمند صوفی

 . تواناوشاعر شیوا بیان سرزمین ما، رحمت اهلل تعالی علیه وغفرانه نویسندۀ
 

 :لدین پدر مؤلف تاریخ طبقات ناصریـ موالنا سراج ا 87
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الزمان بن موالنا منهاج الدین عثمان نیـز   اج الدین محمد افصح العجم واعجوبهنا سرموال 

از رجال مهم دربار فیروز کوه وغور بود واندر حضـرت سـالطین پایـۀ بـزرگ ومرتبتـی      

، موالنـا سـراج   ور بدست سلطان شـهاب الـدین فـتح شـد    هنگامی که اله .سترگ داشت

، در بارگـاه لشـکر   شـکر هندوسـتان گذشـت   پوشیده قاضی ل الدین تشریف آن سلطان را

 . شتر به انتقال کرسی وی نامزد شد مجلس علم عقد کرد ودوازده

سلطان بهاء الدین سام بن سلطان شمس الدین محمد از ملوک عالم پرور و دانش 

علمـاء را بـدور خـود    ، در بامیان سلطنت رانده( هـ ق 618ـ  531)که از  بوددوست غور

چه عالمه امام فخرالدین رازی مدتها نزد وی با احترام سـپری کـرد   چنان. فراهم می آورد

وشیخ االسالم ملک العلماء جالل الدین در عهد او . خود را باسم او کرد( بهائیۀ)رسالۀ و

فیروزه کـه  ، آن سلطان موالنا سراج را انگشتری منصب شیخ االسالمی خطۀ بلخ رسید به

، واز وی استفاده های امیان خواستانه او را به بمخفی، بفرستاد و نقش سام بر آن ثبت بود

ه بهاءالدین بـه تخـت   ک( هـ ق 531)ر، تا باردیگر دآمدعلمی برد وباز موالنا بفیروزکوه 

رستاد وتفویض مناسب قضای فموالنا را به بامیان طلب فرمود وانگشتری خاصه ب ،نشست

، ودو ر شـرعی ت ممالـک واحتسـاب بـا کـل امـو     ممالک وانقطاع دعاوی حشـم وخطابـ  

. طرف آن پادشاه به وی مفـوض گردیـد   مدرسه با اقطاع وانعام فراوان را تکفل نمود واز

تـاحین   .وزیر مملکت بامیان بدو داده شد ،(بصاح) وعلم ودستار وتشریف سلطان بخ 

موالنا باز بدربار غیاث الدین بـر گشـت   . قات ناصری نزد مؤلف آن موجود بودتحریر طب

ر از جهـت  ، یکبـا اتفاق دیدار دربار سیستان افتاد توی را دو کر( ق هـ 591)در حدود 

، بـه  رالخالفۀ الناصرلدین اهلل میرفت، باردیگر که به خدمت داغیاث الدین برسالت برفت

 . حرب ملک سیستان عواطف فراوان دیدسیستان گذشت واز تاج الدین 

اوقات که حدود  ، وظایف خودرا اجرا کرد وهمدرینموالنا با هیأت سفرای غور

باشد  در سفارت بغداد در حدود مکران از جهان در گذشت ودر آن معنی ( هـ ق 598)
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فقـد وقـع فـی    لسـراج المنهـاج   اواما : لدین اهلل فرمانی رسید کهناصرالاز حضرت خالفت 

 :ستوده وچند رباعی اورا نقل میکندعوفی مقام شاعری اورا  ...الطریق اجره علی اهلل

 
 

 ردردنـاکش کـردی   هجآن دل که ز

 اگــه ناز خــوی تــو آگهــم کــه ناگــه 
 

 وزهر شادی کـه بـود پـاکش کـردی      

 آوازه در افتــد کــه هالکــش کــردی  
 

 

ــو ــاد اســـــت   بدل را بـــــرخ خـــ ــو میـــــل افتـــ  تـــ

ــد     ــر امیــ ــده بــ ــان دیــ ــت   لجــ ــاد اســ ــت بگشــ  بــ
 

 

 چشــــــم آبــــــزن خــــــاک درت خواهــــــد بــــــود   

ــت     ــن داد اســـ ــرار ایـــ ــد قـــ ــا کنـــ ــر وفـــ  گرعمـــ
 

 

 : ودهدر هجو کسی گفته ب
 

 ای کرده یخ وبـرف بسـی دایگیـت    

 برجـای رســول آخــر از بهــر خــدای  
 

ــر از آ   ــن ت ــت  فروش ــی مایگی ــاب ب  ت

  1گیتیگه میخـوری وبنـده در همسـا   
 

 

 . دسترس نیستوشاعرنامورازاین بیشترچیزی درجسته وادیب لم براین عاافسوس که از
 

 :مام صدر الدین علی هیصم نیشاپوریا – 88
 

به  را( طاب ثراه)حقتعالی ذات سلطان غیاث الدین محمد : ویسدمنهاج سراج می ن

انواع عنایت ظاهر وباطن مزین گردانیده وحضـرت اورا ازافاضـل علمـاء واکـابر فضـالء      

بـود ومرجـع   وجماهیر حکماء ومشاهیر بلغا آراسته کرده ودرگاه باجاه او جهان پناه شده 

                                                 
 . 881-888طبقات ناصری صشود به تعلیقات عبدالحی حبیبی بربرای تفصیل بیشتر رجوع  - 7
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، وشعرای بی نظیـر  هر فریق جمع بودندذاهب مقتدایان دنیا گشته از کل مافراد مذکوران 

  ...ظم ونثر در خدمت بارگاه او منتظمحاضر وملوک کالم ن

در اول سلطان غیاث الدین وبرادرش شهاب الدین بـه   :منهاج سراج افزوده است 

، اما شهاب الدین بعد از جلوس بر تخت غزنی بودند( کرامی)اسالف وبالد خود مذهب 

وغیاث الدین در هـرات بدسـت قاضـی    . مذهب حنفی رفت قت مردم آن ملک بهبه مواف

 . بدان مذهب بیعت کردوحیدالدین مرورودی مقتدای شافعیان 

 و از آن طایفـه علمـاء بسـیار بودنـد    این کار بـر علمـاء کرامـی سـخت تمـام شـد       

درس مدرسۀ شهر افصح ایشان امام صدر الدین علی هیصم نیشاپوری بود و ساکن وم اما

قطعـه  . لطان فرستاد وخود به نیشـاپور رفـت  ، قطعۀ اعتراض آمیز به سبودافشین غرجستان 

 :این است
 

 در خراســـان خواجــــه گونــــه شـــافعی بســــیار بــــود   

ــر خســروی ای خســرو  ــان ( ســلطان)بردره  صــاحب نش
 

 

 لیـــــک انـــــدر هفـــــت کشـــــور پادشـــــاهی شـــــافعی  

ــان      ــیچکس دارد نشــ ــا هــ ــن تــ ــوم کــ ــرک معلــ  بهتــ
 

ــود   ــذهب بــ ــافعی مــ ــه شــ ــد خلیفــ ــی گویــ   ورکســ

ــان    ــن گمــ ــد ایــ ــرک را نباشــ ــیچ زیــ ــاش هلل هــ  حــ
 

 

 مــــذهب عبــــاس را انــــدر خالفــــت بــــی خــــالف       

ــدان    ــی بــ ــن معنــ ــر ایــ ــالف ذکــ ــود مخــ ــاجتی نبــ  حــ
 

 زوخــالف آخــر چــو در لــب ســیه صــورت نیســت       

ــوان    ــی تــ ــور کــ ــن تصــ ــبغت اهلل ایــ ــعار صــ  در شــ
 

 

 کــــی کنــــد هرگــــز خلیفــــه جــــز بــــه عبــــاس اقتــــدا  

 نـــدان کـــی ســـزد هـــر گـــز خـــالف جـــدّ وعـــم زان خا 
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 پــس تــو بــاری چــون پــدر را خواســتی کــردن خــالف  

 چــــون نرفتــــی در شــــعار وراه دیگــــر خســــروان     
 

 

ــذرد      ــود بگـ ــان خـ ــن در جهـ ــه ایـ ــردی ونـ ــه آن کـ  ورنـ

 حجتــــی بــــاری طلــــب کــــن بهــــر عــــذر آن جهــــان  
 

ــر       ــزد روز حشـ ــل خیـ ــام اهـ ــرکس باامـ ــو هـ ــا چـ  تـ

 تـــو در ایـــن تقلیـــد خـــود تنهـــا بمـــانی جـــاودان       
 

 

 ه واهلل ایـــــن خواهنـــــد گفـــــت   شـــــافعی وبوحنیفـــــ  

 زیـــن در بـــدان  ،خـــوب نبـــود بـــی ســـبب زان در بـــدین
 

 

ت سلطان فرستاد تـا  ، وباز این قطعه به حضرصدرالدین یکسال در نیشاپور بماند  

 :اورا باز طلبد

 جالل حضـر تکـم غوثنـا وانـت غیـاث      

 غیاث خلق توئی پـس کجـا برنـد نفیـر     

  تراست جهان توئی کهزخسروان جهان در

 المان جهان نیز هم منم کـه مراسـت   زع

ــرا   ــده ایــم ت ــابر اســالم خوان ــر من  چــو ب

 دیننا فاغـــــث ویـــــاث لـــــدنیاغایـــــا 

ــهمیشــه خا ــا وســقف گــردون را ن  ۀ دنی

 عیف ضدعای دولت تو فرض بر قوی و 
 

ــاث    ــا المکث ــیمن عهــدک یتیســر امرن  ب

 ز صــولت فلــک پیــر ودولــت احــداث 

 زجد وعـم وپـدر سـلطنت تـرا میـراث     

 اجداد خفتـه در اجـداث    دعات ارث ز

 هزار بار فزون کای بفضل وعدل غیاث 

 غـاث  ییغثک من هو غوث العبـاد یـوم   

 اساس واثـاث  عدل وفضل تو بادا نهاد ز

 1واناث ثنای حضرت تو قرض برذکور
 

 

 : صدرالدین ربیعی فوشنجی – 88
 

یب پوشنگی مـتخلص بـه ربیعـی شـاعردربار ملـک فخرالـدین از       صدر الدین خط
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 . نوشته اند( م7818/  118)رسال وی را دوفات . بود کرت آل

ت وعالوه بـر آنکـه   نج وشعر دوسسملک فخرالدین پاد شاهی بود فاضل وسخن 

که بدربار او بودنـد واز همـه مشـهور    ، قریب چهل شاعر ماهر داشت خود شعر می گفت

ر کتـابی  ملوک غور را بتقلیـد شـاهنامه د   خملک فخرالدین تاری رۀاشابترربیعی است که 

 .به بعد 811صچاپ امیر کبیر( مغول ختاری)، سوم به کرت نامه منظوم ساخته بودمو

 630را ، جلوس امیرفخرالدین بقات سالطین اسالم ومعجم االنسابطدر: توضیح)

وتـاریخ ملـوک غـور اکنـون       (نامـه  کـرت )از  1.(هـ ق ثبت کرده انـد  116وفاتش را و 

ربیعـی بعـد از دقیقـی وفردوسـی و     : مـی نویسـد  مرحوم فکری سـلجوقی     .(نیست اثری

واشـعار رزمـی کسـی همپایـۀ او      اسدی شاعر بزرگی است که در قسمت شهنامه سـرایی 

هنگـامی کـه ربیعـی    : ودر قسمت اشعاری از او که دسـتیاب نمـوده نگاشـته اسـت     نیست

، ملـک اورا  ین به قهستان وسپس به نیشاپور رفتجیده خاطر وهراسان از ملک فخرالدرن

قطعـه رابـه ملـک فخرالـدین     ، بدربار خود خواست ربیعی این ه ییبشوق تمام بذریعۀ نام

 : فرستاد، قطعه

ــر ادراک او    ــر قصـ ــه بـ ــالمی کـ  سـ

 ســـالمی کـــزو دل بـــرد زنـــدگی    

 ران حضــرت جنــت آســا کــه شــد  بــ

ــیش او     ــه در پ ــر ک ــن اطه ــران ذه  ب

 در بـذل وجــود   بـرآن طبــع انـور کــه  

 در عــدل وداد  بــرآن شــاه گیتــی کــه

 آن قدر بخشی که در شرق وغرب بر

 در هسـت وبـود    برآن کامگاری کـه 

 بیفگنــــد فکــــرت کمنــــد گمــــان  

ــادمان   ــود شـ ــان شـ ــالمی کزوجـ  سـ

 زجان بنده اش هـم زمـین هـم زمـان     

 بقـــین شـــد سراســـر گمـــان جهـــان 

ــان    ــت واز بحروک ــرز ابراس ــزون ت  ف

 وچـو نوشـیروان    اسـکندر اسـت   وچـ 

ــک   ــاهرچــواو نیســت ی ــان  م  وقهرم

ــامران   همیــــدون جهــــان داور وکــ
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 بــرآن نامــداری کــه مــثلش ندیــد     

ــو    ــز علـ ــان کـ ــهریار جهـ ــرآن شـ  بـ
 

ــی   ــه یکـ ــتان   زمانـ ــی سـ ــاه گیتـ  شـ

 د اردوان صچوچو صد سنجر است و
 

 ( نقل از تاریخنامۀ هرات)
ی فرسـتاد تـا ربیعـی    داری به ربیعلفخرالدین در جواب مکتوبی مؤکد بسوگند ود

ربیعی عیاشی ویله خرچی ربیعـی  الدین از گویند علت رنجش ملک فخر. بهرات باز آمد
یقان بزمی بپاکرد ودر حال مستی گفت که سلطنت را بگیرم نـام  فربیعی بار دیگر بار. بود

مردمـان   همه رفیقان رادر کرت نامه بیارم که گویند شاعری از پوشنج هری باچند تـن از 
وشین بـه ملـک بـاز    صۀ دقسوزنی نام شاگرد ربیعی روز دیگر . نامی کار خطیر انجام داد

، بجز ربیعی که گران احضار کرد همه انکار کردند ملک ربیعی ورفقایش را بابند .گفت
وبینـی  ، بعضی را گوش ملک بعضی را بکشت. حال مستی از این سخنان گفته شود گفت در

ربیعـی در محـبس   . عی را در قلعۀ خیسار بزندان افگنـد اما ربی. برید، وبعضی رارخصت فرمود
 : این چند از آن کتاب است. نهاد تادن خود را به نظم کشید وانرا کارنامفبند اچگونگی 

 

ــاه   ــان شــ ــوار عوانــ ــز در ودیــ  کــ
ــد    ــگ درون آمدنـ ــان تنـ ــته میـ  بسـ

ــه ب ــشســتند ونن ــوش  ن ــی کــرده ن  ه م
ــد     ــم کمنـ ــه بخـ ــد کـ ــم آمـ  دردلـ
ــروه    ــی زان گـ ــاز یکـ ــامن از آغـ  بـ
 بــاده مخــور دســت بــدار از گنــاه     
  یکســره یـــاران هـــم بـــر خواســـتیم 
 نــــه دل بــــزم ونــــه تمنــــای مــــی 
ــاه فریــــدون نــــژاد      فرکیــــان شــ
ــپاه   ــداری وروی ســ ــت جهانــ  پشــ
ــین   ــرو روی زمـ ــان خسـ ــاه جهـ  شـ
  داشــت یکــی بنـــد گــران ســـاخته    
 کـــرد مـــرا بســـته بـــدان بنـــد پـــای 

ــاه      ــدان شـ ــحنۀ زنـ ــن وشـ ــد تـ  چنـ
ــته ه ــشس ــد   م ــون آمدن ــگ بخ  ه چن

 خموش  مطرب وچنگ ودف ونی شد
ــد    ــرخ بلنـ ــد چـ ــرا خواهـ ــت مـ  بسـ

 ت کــه ای کــودک دانــش پــژوه گفــ
ــه شــاه     ــه میخوانــدت القص ــز ک  خی
ــود کــه مــا خواســتیم    کــار جــز آن ب

 دیم ســـوی قصـــر کـــی   اروی نهـــ
ــادین وداد  ــرو بـــــ  وارث کیخســـــ
 وارث نــــام ونســــب کــــرت شــــاه 
ــردین  ــید ملــــک فخــ  وارث جمشــ
 زاهـــــن وفـــــوالد بـــــه پرداختـــــه 
 سر مکش از خواهش کیهـان خـدای   
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ــرد   ــه آزاد کــ ــران را همــ  آن دگــ
ــدگران    ــتۀ بنـ ــس بسـ ــده بـ ــن شـ  مـ
ــد    ــای بنــ ــر دل وبرپــ ــارغمم بــ  بــ

 بت شـان در غریـو   حجان مـن از صـ  
 ل ازیشــــان بجهــــان شــــادنه یکـــد 
ــو  ــان   یدی ــرد ش ــخره در گ ــی مس  ک

 عـــادت شـــان بســـتن وآویخـــتن   
 کــار همــه عمــر بــرون کــوب وزور  

 وه دوان انــــد ونبــــرد آزمــــای گــــ
 ده تـــن از ایـــن قـــوم نگهبـــان مـــن 

 

 چرخ فلک بین کـه چـه بیـداد کـرد     
 ت چــو کــامس بمــا زنــدران     راســ

ــم تــا      چنــد ی بــا همــه غــم همنفس
 چنـــد نـــه مـــردم نـــه دیـــو  1سبـــادن

 چـــون دل شـــاه آهـــن وفـــوالد نـــه  
 خرس یکی لت خـوره شـاگرد شـان    

 وخـون ریخـتن    نخصلت شان کشـت 
ــور    ــار وغـ ــر بخیسـ ــه عمـ  روی همـ
ــدای   ــنع خـــ ــد بصـــ ــو رواننـــ  کـــ
ــن   ــان مــ ــال پریشــ ــرین حــ  وای بــ

 

 

عار فوق را بین یادداشت های خود یـافتم ولـی   که اش: مرحوم فکری تحریر داشته
تی نسـخۀ  قس فصیح خوافی که وینمیدانم از کجا برداشته بودم وبه گمان من از تاریخ نف

 : ، این قصیده را نیز ربیعی به ملک فرستادنقل گرفته باشم خطی آنرا دیده بودم
 

ــر ــم      دبـــ ــا الاعلـــ ــاز کجـــ ــرا بـــ ــه مـــ  اندیشـــ
ــد  ــتم عــ ــی بوجــــود آورد از کــ ــه معنــ ــا چــ  م تــ

 

 

ــو       ــک پرتـ ــر ازو یـ ــت اختـ ــن وهفـ ــور مـ ــیض نـ  فـ
ــارم     ــی ازو یکطــ ــه کرســ ــن ونــ ــدر مــ ــدر قــ  صــ

 

ــرد    ــر بیـــرون بـ ــاه ســـکندر کـــه خضـ  گوبـــدان شـ
 ره بســـــر چشـــــمۀ حیـــــوان ز ســـــویدای ظلـــــم 

 

 

ــدان اســت     ــدان چــه غــم آخــر کــه جهــان زن  غــم زن
 هیچ غم نیست کسـی را کـه غـم ایـن اسـت چـه غـم        

 

ــه در روز م  ــوالفتح کــ ــور ابــ ــاه منصــ ــاف شــ  صــ
 جـــــرۀ ر یـــــت او کـــــوس زنـــــد بـــــا ضـــــیغم 
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ــاز      ــه بــ ــی گــ ــودم ازکــ ــدگکی بــ ــرا بنــ ــن تــ  مــ
ــی و   ــداری وداللــــ ــی خریــــ ــبــــ  اس ودرم نخــــ

 

 
ــی    ــرخ پـ ــه وفـ ــرک اندیشـ ــر وزیـ ــان  تسـ ــز زبـ  یـ

ــارک دم ومیمــــون مقــــدم       مقبــــل آیــــین ومبــ
 

 

ــو در    ــای تـــ ــه ثنـــ ــتثنی  اثبـــ ــای ســـــخن مســـ  نـــ
 بــــــه نــــــژاد خــــــود واربــــــاب دول مســــــتخدم 

 

 غــرض از خــر مــن شــان عمــرم ســی ویــک رفــت ز
ــرم    ــت حـ ــارده در بیـ ــو چـ ــدمت تـ ــده در خـ   1هفـ

 

 

 میــــاالی کــــه از ریــــگ عــــرب  خســــروا دســــت 
 چشــمۀ ســر زنــد آبــش خــورش از خــاک عجــم       

 

ــروح اســت      ــوم ال ــوم یق ــن ی ــه ای ــر ک ــان گی ــو هم  ت
ــم     ــم وحکــ ــو خصــ ــن وتــ ــان مــ ــده میــ  آفریننــ

 

 

 ن ابــــه از  ،بــــه پنــــاه تــــو گریــــزیم بــــه تــــو بــــه  
ــت آن رو ــۀ دامنــــ ــم بگ زگوشــــ ــریم محکــــ  یــــ

 

 (صیح خوافیفشاید از تاریخ  (فکری)یادداشت های من )
 

 : به ملک فرستاد را هم ملک با او اعتنا نکرد واو این مثنوی
 

 ت هســت یــتخــت کیان !ا تــا جــور 

 شـــاه نـــدارد چـــو تـــو گیتـــی بیـــاد  

ــوئی    ــنجر تــــ ــدۀ دودۀ ســــ  قاعــــ

 دودۀســـنجر زتـــو خواهـــد نویـــد    

ــت     ــتانیت هس ــک س ــت ودل مل  دس

ــاد    ــی مبـ ــه گیتـ ــو بـ ــاه ورای تـ  ! شـ

ــوئی   ــکندر تــ ــطۀ ملــــک ســ  واســ

 ملــــک ســــکندر بتــــو دارد امیــــد 

                                                 
ی همانجـا  ظاهرا  همان خدای خانۀ که در رباط پی فوشنج است که ربیعی در جوار آن بدنیا آمده و تـا چهـارده سـالگ    -7

 ( فکری.)بوده
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 تــاج کیــان طــرف غالمــان تســت     

ــغ تــــرا بــــ    رق برشــــک آورد تیــ

ــاع    ــوع بقــ ــو وقــ ــمند تــ ــم ســ  ســ

 رای تــــو ســــرمایۀ شــــمس وقمــــر 

ــار     ــیش ک ــرا پ ــر رای ت ــمس وقم  ش

ــه       ــاه ن ــی ش ــت کس ــر تخ ــو ب ــه زت  ب

ــان  ــای جهـ ــه غمهـ ــته ام  از همـ  رسـ

ــده ا ــآ مبنـ ــی  خـ ــدم کنـ ــه بنـ  ر زچـ

ــندیدمرد     ــه پســ ــود هرچــ ــد نبــ  بــ

ــروا   ــا خســـ ــتانا ملکـــ  ملـــــک ســـ

ــار  ــود وخیس ــن    1از خ ــاد ک ــی ی  یک

 یا بـه از ایـن در کنـف خـویش گیـر      

ــه ای     ــه گوش ــه کل ــن ب ــری ک ــا نظ  ی

ــدر نگــر     ــن ان ــه م ــان ب ــا چــو بزرگ  ی

ــای بســـت    ــرا پـ ــم دار مـ ــه نعـ ــا بـ  یـ

 روح پــــدر پیــــر مراشــــاد کــــن    

ــوز     جــان چــه ســتانی کــه جــوانم هن

ــرا    ــادی مــ ــدی بایــ ــه گزیــ  گرچــ

ــار    ــتان زینهــ ــدادی مســ ــه نــ  آنچــ

 حیــف بـــود خـــون کســـی ریخـــتن  

 ن نکتـــه بپایـــان رســـید   نامـــه بـــای 

ــت     ــان تسـ ــدۀ فرمـ ــرخ روان بنـ  چـ

 ســیر تــو از ســنگ سرشــک آورد    

ــد تــــو کلیــــد قــــالع    خــــم کمنــ

ــر    ــتح وظفــ ــۀ فــ ــو پیرایــ ــغ تــ  تیــ

 فـــتح وظفـــر تیـــغ تـــرا جـــان نثـــار  

ــیچ نکـــو  ــه  بـــه زمنـــت هـ ــواه نـ  خـ

 گــــر نبــــود بنــــد تــــو پیوســــته ام 

ــی    ــندم کنــ ــد پســ ــه در بنــ  بهرچــ

 هــان ز پســندیدۀ خــود بــر مگــرد     

 شـــــیر دال قلعـــــه گشـــــایا گـــــوا  

 داد کــــن از بهــــر خــــدا داد کــــن 

 یــا ادبــی کــن کــه ســر خــویش گیــر 

 یـــا مـــددی بخـــش بـــره توشـــه ای  

 یــا چــو کریمــان زســرم در گــذر     

 یــــا بکــــرم دار مــــرا بــــاز دســــت 

ــدۀ آزا  ــدا بنـــ ــر خـــ ــن بهـــ  د کـــ

ــه بمــــانم هنــــوز    دارم امیــــدی کــ

 جـــان وجـــوانی نـــه تـــو دادی مـــرا  

ــار     ــان زینهـ ــه جهـ ــانی بـ ــاه جهـ  شـ

ــاز    ــوان بـ ــش نتـ ــکـ ــتن بـ  ر انگیخـ

ــید   ــوان رســ ــاز بعنــ  در ره طــــی بــ

                                                 
 ( فکری. )حبوس بودغور که ربیعی در آن م خیسار قلعه ایست بر سرکوهی در - 7
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ــتادمش   ــاه فرســـ ــر شـــ  پـــــس ببـــ

ــر   ــید فـ ــرو جمشـ ــان خسـ ــاه جهـ  شـ

 نامـــۀ مـــن خوانـــد زســـر تابپـــای     

 دوده وقر طـاس وقلـم خواسـت زود    

ــپاس    ــتنی ناسـ ــه ای کشـ ــت کـ  گفـ

ــان از چــه ســبب زیســتی    ــه جه ــو ب  ت

ــرا روی  ــد رنیســــت تــ ــائی زبنــ  هــ

 پــای تــو مــن بعــد وخرنــدان مــن      

 بنــد بســاید پــس از ایــن پــای تــو      

 گــــور فرســــتادمت ی ســــوزنــــده 
 

ــش    ــر دادمـ ــد خبـ ــود و از بنـ  از خـ

 وخورشید فر شمشیر( جمشید)زبرده 

 از ســر انصــاف بــه فرهنــگ ورای    

ــت زود    ــه بیاراس ــن گون ــخ از ای  پاس

ــخرۀ ــناس    مسـ ــق ناشـ ــاکس وحـ  نـ

 هــیچ نگــوئی کــه تــو خــود کیســتی  

  خنـد  خـواه  ن وکـ خواه کنون گریه 

ــری  ــر نبـــ ــنســـ ــدان مـــ                         بازززنـــ

 چـــاه بـــود تـــا بـــه ابـــد جـــای تـــو  

 حـــال همـــین اســـت خبـــر دادمـــت 
 

 ( روضت الصفای خطی ) 
 

 

یعقـوب   استاد فکری چند بیت متفرق از کرت نامۀ ربیعـی را از تـاریخ سـیف بـن    

امید است روزی این کتاب نفیس . که اکنون از کرت نامه اثری نیست اخذ نموده وگفته

 : از کرت نامه ربیعی. خبایای هرات وغور بدست آیداز زوایا و
 

 خـــدیو جهـــان دار وشـــاه جهــــان    

 دلـش شـاد وکـف راد وبخشـنده بـاد     

ــن   ــل در چمــ ــد گــ ــد ماننــ  بخندیــ

 کـــامرانی کنیـــد  هکـــه یکســـر همـــ

ــه ر  ــزون زانکـ ــواختش  فـ ــود بنـ  ه بـ

 یــــه شمشــــیر زریــــن نیــــام وزد ور

ــه    ــین دوختــ ــای چــ ــای دیبــ  قباهــ

ــاله   ــا وکــ ــین وقبــ ــش ونگــ  در فــ

 بمانـــــاد تـــــا هســـــت دورزمـــــان  

ــاد   ــده بــــ ــامرانیش تابنــــ  رخ کــــ

ــا انجمــن   ــین گفــت ب  وزان پــس چن

 بخوشــــی درون زنــــدگانی کنیــــد 

ــاختش    ــا سـ ــه هـ ــه هدیـ ــر گونـ  زهـ

ــپان   ــه اسـ ــران مایـ ــام گـ ــن لگـ  زریـ

 چــو خورشــید تابــان بــر افروختــه     

ــاه   ــه وبارگــــ ــراپرده وخیمــــ  ســــ
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ــرامیش داد    ــن گـ ــی مـ ــدو داد وبـ  بـ
 

ــامیش داد   ــاد کـ ــب وروز در شـ  شـ
 

 

بقتـل  ( هــ ق  118یـا   118)ل در قلعه خسیار بسـا ربیعی این شاعر عیاش تیره روز

 1. رسید، کس ندانست که چسان کشته شد
 

 ، موالنا ابوالقاسم  – 80

 ، موالنا ابوالفرج  – 85

 ، نا ظهیرالدینموال  – 86

 : موالنا فصیح الدین  – 81
 
 

 ، ابوالقاسـم بـن  ین غـور که از علمای منسوب :خلیلی در آثار هرات می نگارد استاد

بـن   ایشان از احمد بن عبدالخالق وراق ومحمـد . محمد بن محمود بن عیسی غوری است

ار خود روایـت  از پدر بزرگو ، موالنا ابوالفرج پسر ایشانسلیمان باغندی روایت می کنند

موالنـا ابـوالفرج نیـز    . واقع شده است( هـ ق 803)ر سال ، وفات موالنا ابوالقاسم دمیکند

خدمات شایانی در عالم اسالم نموده ویکی از علمای ثقه ومتدین بحساب می اینـد و در  

 . وفات یافته است( هـ ق 819)سال 

. ه، به غور منسوب استن که یکی از اجلّۀ روحانیان بودوهمچنان موالنا ظهیرالدی

، وموالنـه فصـیح الـدین عـالء الغـوری کـه مفتـی        در گذشته است( هـ ق 188)ر سنه ود

 2. فوت شده هم از غور بوده است( قهـ  383)شرعی بوده ودرسنه  امور
 

 : ملک الکالم بهاءالدین اوشی – 83
 

                                                 
د تالیف استاد مرحوم فکری سلجوقی با تعدیل وتلخیص نقـل شـ  «بخشی از تاریخ هرات باستان »ابن مطالب از کتاب  - 7

 .(مستمند. )37تا  18هـ ش ص 7868رجوع شود بدان کتاب چاپ کابل، . 

 .  819غوریان تالیف عتیق اهلل پژواک همان چاپ ص  -8
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عی او را ، تنها منهاج سراج یـک ربـا  ر اطالعات بیشتری در اختیار نبوداز این شاع

در مدح سلطان قطب الدین ایبک ، نایـب السـلطنه سـلطان شـهاب الـدین غـوری آورده       

 : است وآن رباعی این است
 

ــش تولــک بجهــان آورده     ای بخش

 از شرم کف تو خون گرفته دل کان 
 

 کــان را کــف تــو کــار بجــان آورده  

  1پـــس لعـــل بهانـــه در میـــان آورده 
 

 

را عوفی به فضایل علم وبـه اسـتادی در نثـر     ملک الکالم بهاءالدین محمد اوشی 
جمله افضال عصر انصاف داده اند که از وی بدیهه گوی تـر  : وگوید. ونظم ستوده است

واز هندوستان مراجعت نمـود  . لطایف او بسیار است. کسی پای بر باالی منبر ننهاده است
آمد منصـب شـیخ   ( اوش شهری بوده در ماوراءالنهر در حدود اوزجند ونساء ) وبه اوش 

 :در مدح قطب الدین ایبک گفته است. االسالمی اوش او را مسلم شد
  

  ای قطب آسمان که زسهم وزبـأس تـو  
 از شرم فـیض قلـزم مـواج کـف تـو      
 قطبی و آفتاب ز نور تو وام خواست 
 بادا حیات ذات تو جفت ثبات و عز 

 

 در روز رزم رستم خونخـوار بشـکند    
ــ   ــار بش ــزم بحــر گهرب ــت ب  کنددر وق

 گر رد کنی ز تـو دل آن یـار بشـکند    
 تا آنگهی که طـاق نگونسـار بشـکند    

 

 

 :رباعی در صفت پیری
  

 آسیب زمانه چـون بـه رویـم بـر زد     
 مشکم به بهاء بخواست نفروختمش 

 

ــر زد      ــبویم بـ ــۀ سـ ــه میانـ ــنگی بـ  سـ
  2بســتد ز مــن و ســیم بــه رویــم بــر زد

 

 

 ( حب مقامات حمیدیصا)دالدین عمر بن محمود بلخی  یقاضی حم -89
 

عوفی او را در علم وفضل و مسلک قضاء وتصنیف کتـب سـتایش بسـیار نمـوده     

                                                 
 . 075اصری جلد اول ص طبقات ن - 7

 . 767ص  7لباب ج  -8
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مقامـات حمیـدی بـه فارسـی کـه بـر طـرز مقامـات         : واین آثار را از او ذکر کـرده اسـت  

الرضاء، قدح المغنی، االستغاثه الـی   ه، حنین المستجیر، روضالعفات هوسیل. است حریری

 . الراجی هاالخوان الثالثه، ومنی

: ونمونۀ چند از آنرا نقل میکنـد . عوفی گفته است که اشعار او بغایت لطیف است

در بــارۀ حمیدالــدین عمــربن محمــد بلخــی گذشــته از آنچــه در : ســعید نفیســی میگویــد

متن لباب االلباب عوفی است در همان کتـاب ایـن ربـاعی بنـام او آمـده       769-763ص

 : است
 

ــش دارد    ــالمی کـ ــار عـ ــام بهـ  هنگـ

 اسباب خوشیهای جهـان حاضـر شـد   
 

ــزش دارد    ــه نغـ ــل بنفشـ ــتان زگـ  بسـ

 خرم دل آنکس که دلی خوش دارد 
 

 

ــداونی در   ــاه بـــ ــن ملوکشـــ ــدالقادر بـــ ــواریخ  عبـــ ــب التـــ ــاپ )منتخـــ چـــ

 (618-599)در بارۀ معزالدین محمد بن سام بن حسین ( 50 ص 7363 ل 3 ج کلکته

ــارۀ وی آورده      ــاعران را در بـ ــدایح شـ ــه مـ ــوری کـ ــاه غـ ــد   پادشـ ــی گویـ ــت مـ اسـ

 : می گوید (بلخی حمید قاضی)
 

  غازی معزالدین والدنیا که هسـت خسرو
  بوالمظفر شهریار شرق، کاندر معرکـه 

 

  ش همسر ظفـر  یتبا همایون رروز هیجا 

  گوئیا دارد همای چترش اندر پـر ظفـر  
 

 

بدین گونه قاضی حمیدالدین بلخی با معزالدین محمد بن سام بـن حسـین غـوری    

  1. شته اشترابطه دا
 

 قاضی حمیدالدین علی بن عمر محمودی  – 81
 
 

                                                 
 . 197تکمله تعلیقات نفیسی بر لباب االلباب عوفی ص - 7
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طب الدین ایبک معرفی محمد عوفی او را ازعلماءوفضالی کم نظیر دوران سلطنت ق

سـلطان   ۀآن دولت آسایش ها دیده سلطان قطـب الـدین ایبـک نایـب الحکومـ     میکند که در

 .آنجا سلطنت نمودوبعد از شهادت سلطان مستقال  در .دهلی بودشهاب الدین غوری در

اینک چند بیت از قصـیدۀ  . عوفی نمونه های از اشعار قاضی حمید را آورده است

 : که به جواب مکاتیب سعدالدین مجد االسالم مسعود رئیس گفته است
 

 تا چند بارم ای ز لبـت گشـته زار لعـل    

 نی نی چو یافت با لب و دندانت نسبتی 

 جانا لب ودهان تو چون لعل وخاتم اسـت 

 ندر ازای آن لب ودندان که مرتراست ا

 من دُر ولعل میـدهم ای دوسـت مرتـرا    

 چون زاد ابر چشمم بـس بـی قیـاس دُر    

 مسعود آنکه کلکش ریزد گهر چنانک 
 

 آب از دودیده در غم آن آبـدار لعـل    

 ناقص شده است لؤلؤوگشتست خار لعـل 

 آید ز بهر خـاتم بیشـک بـه کـار لعـل      

 لعـل عزت گرفـت لؤلـؤو شـد نامـدار     

 اندر وشاح درکش و انـدر سـوار لعـل    

  چون داد دست صاحب بس بیشمار لعل

  1میریختی بـه هنجـار از ذوالفقـار لعـل    
 

  
 شمس الدین محمد بن نصیر سجزی – 87

  
 

چند تالیف . بنا به نوشتۀ عوفی ابن نصیر از علماء بزرگ، فقیه، خطیب،وادیب بود

کـه میـان حقیقـت وشـریعت     ( البحرین مجمع)که از جمله کتاب . وتصنیف ساخته است

 . نوشتۀ اوست موافقتی داده است

کـه وقتـی در سیسـتان از سـجزی شـنیدم کـه در مقـام افتخـار         : عوفی مـی افزایـد  

شـیروامیر وشـعر ابـن    : شهر ما به سه چیز بر جمله بالد ربع مسکون تـرجیح دارد : میگفت

تاج الدین یلدوز یکی از سـپه  از اشارۀ عوفی بر می آید که ابن نصیر معاصر ملک . نصیر

 . بوده است( هـ 618)ساالران سلطان شهاب الدین غوری وجانشین او در غزنه 

                                                 
 . 718ص 7لباب ج  - 7
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 : واین رباعی در حضور ملک تاج الدین یلدوز گفت
 

 شاها بایـد کـز تـو دلـی کـم شـکند      

 اندیشــه بــه کــار دار کانــدر ســحری 
 

ــم شــکند    ــزار لشــکر غ ــو ه  لطــف ت

 یــک آه هــزار ملــک بــر هــم شــکند 
 

 

 

 

 : نمونه های از اشعار او
 

 یک سحر بر دل ما باد صبای بفرسـت 

  گر سزاوار گل روضۀ وصل تو نه ایم

 قصه و غصۀ مـارا تـو جـواب نعمـی     

  گروالی تو همی جز به بال نتوان یافـت 

ــادانی در خطــۀ فســق   ــه ن  بنــدگانیم ب

 وترا  یدارد از تو نظری شمس گدای
 

ــت    ــی بفرس ــو دوای ــر ت ــدیم ز هج  درد من

ــاهی بفرســت  آخــ  ــا  جفاهــات گی  ر از ب

 گرنمــی گــویی پیغــام، بــه الیــی بفرســت 

 دل رضــاداد، بــرو بــاز بالیــی بفرســت     

 گرچه بـر خـ  خطـائیم عطـایی بفرسـت      

 چــه زیــان دارد مقصــود گــدایی بفرســت 
 

 

که به احتمال قوی موالنا جالل الدین محمد بلخی از آن اقتفاء کرده  :نمونۀ دیگر

 : شهور شد که این یک بیت از آن استم است و غزل موالنا خیلی
 

 دی شیخ با چرا  همی گشت گرد شـهر  
  

 کز دیو ودد ملولم و انسانم آروزست   
 

 

 

 

 : ابن نصیر گفته بود
 

 چنـدانم آرزوسـت   ! دیدار تو خدایا

  جانان فدای جان نتوان کرد زان سبب

  با صد فدای جان نبود وصل او گـران 

 نـون  دوری و درد بود غذای من وک

 قت جـانم آرزوسـت   کز بهر آن مفار 

 جان میکنم فدا چو زجانانم آرزوسـت 

  رزوست بس ارزانم آرزوستآارزانم 

 مردم ز درد دوری در مانم آرزوست 
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  درمان من تویی ز تو دوری چه میکنم 

 تاکی ازین تزهد ما در صبوح عشـق  
 

  از تو چه درمانم آرزوسـت درمان از تو 
 1نم آرزوستوجد وسماع و نعرۀ مستا

 

 

 

 

 حکیم مجدالدین صندلی  – 88
 

وحتی اورا . که وی افتخار حکماء ودر شعر و ادب بی نظیر بود: عوفی می نویسد

دیـوان اشـعاری دارد کـه از    : بر ازرقی وانوری و معزی وبرهانی ترجیح داده ومی گویـد 

الدین قاضـی  وقصیدۀ از او را در مدح پهلوان جهان ضـیاء . اول تا آخر جمله مختار است

 :تولک غور آورده اینک ابیاتی از آن قصیده
 

ــده    ــان برماآمـ ــون جـ ــا، چـ ــه زمـ ــو دل رفتـ  ای چـ
 

 

ــده     ــودا آمـ ــان ر ا برتوسـ ــن روی جـ ــو دل زیـ  همچـ
 

 هم چو گل نازک، چوریحان خرم، از مـن رفتـه بـاز   
 

 

ــده         ــا آم ــه رعن ــون الل ــوخ وهمچ ــرگس ش ــو ن  همچ
 

 و هـوش  من چو مجنون یا چو وامق رفته از دل صـبر 
 

 

ــده         ــذرا آم ــو ع ــا چ ــی ی ــو لیل ــن همچ ــوی م ــو س  ت
 

 وزبــــرای اســــتماع شــــعر مــــن بنــــده توبــــاز     
 

 

ــده    ــاه واال آمــــ ــوان شــــ ــت پهلــــ ــیش تخــــ  پــــ
 

ــیاءالدین کـــه انـــدر مـــدح او   صـــدر عـــالم آن ضـ
 

 

ــده     ــرا آمـــ ــوع غـــ ــع مطبـــ ــوع مطلـــ ــن طلـــ  ایـــ
 

 ای جهــــــان را از ســــــنانت نقــــــش آراآمــــــده
 

 

                                                 
 . با اندک تصرف 813ص  7لباب ج  - 7
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 وزمعــــــالی آســــــتانت چــــــرخ اعلــــــی آمــــــده 
 

ــ ــالمقــ ــل   1وت اســ ــه فعــ ــد بــ ــا آیــ ــد تــ ــدر هنــ  انــ
 

 

ــده     ــوال آمـــ ــن را هیـــ ــو دیـــ ــال تـــ ــورت اقبـــ  صـــ
 

ــرم    ــزوی الجــــ ــوالت جــــ ــر معقــــ ــان ســــ  در بیــــ
 

 

ــینا آمــــــده    2خــــــاطرت رشــــــک روان ابــــــن ســــ
 

 

 لطیف الدین زکی مراغه ای  – 88
 

او را به معرفی گرفته ونمونۀ اشـعار   511عوفی در جلد دوم لباب االلباب صفحۀ 

 . ضع دیگر نیز به مناسبت های از او ذکری کرده استاودر مو: تاو را آورده اس

بداونی در : سعید نفیسی در تکملۀ تعلیقات خود بر لباب االلباب عوفی می نویسد

شـاهی غـوری کـه مـدایح     پاد( هــ  618 – 599)بارۀ معزالدین محمد بن سام بن حسین 

 : ه ای در مدح او می گویدوموالنا زکی مراغ: حق او آورده چنین می گویدشاعران را در
 

ــت     ــت اوس ــز دول ــدین ک ــه معزال  ش

ــی    ــل در وقت ــر تخــت چوگ ــت ب  رف

ــواه     ــد خ ــرش ب ــش قه ــه در آت  آنک

ــت را    ــل دولــ ــن و گــ ــکر دیــ  شــ

 یــارب ایــن گــل شــکر دولــت دیــن 
   

ــان      ــته می ــک بس ــته فل ــو گلدس  همچ

ــزان      ــدر می ــور ان ــرد خ ــک ب ــه فل  ک

ــان   ــیرین بدهـــد شـــکر سـ ــان شـ  جـ

ــرد  ــپهر گــ ــت ســ ــاهم آمیخــ  ان بــ

ــردان   ــالم گــ ــحت عــ ــبب صــ  ســ
 

 

  3.هـ سروده است 599جلوس معزالدین در که این قطعه را زکی مراغه ای در پیداست
 

                                                 
ور قوت االسالم اشاره یی است لطیف به مسجد قوت االسالم دهلی که به حیث اولین بنای اسالمی توس  سالطین غ - 7

 (  مستمند. )اساس گذاری شد

 . 013ص  8لباب ج  - 7

 . 195لباب االلباب عوفی ص  8یسی ج تکمله بر تعلیقات سعید نف - 8
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 : خواجه صفی الدین محمود وزیر – 80
 

ــاه     ــرو تخــت گ ــوارزم بم ــاه خ ــه سلطانش ــدی ک ــۀ  در عه ــکر بدهان ــاخت ولش س

 فرسـتاد رسولی بدربار غیاث الـدین   ،شیرسرخس آورد، وسرحدات غور را تهدید میکرد

مجلسـیان وسـفیر را    ،شاه را معلوم کرده باشند، بزمی مهیا کردهبرای آنکه مقصد سلطان 

نـار شـیرین در پیالـۀ خـاص     ب اآ، وخاصۀ سلطان غیاث الـدین غـوری   شراب خوراندند

 : ، سفیر در حال مستی این رباعی را گفت واز مطربان در خواستمیریختند
 

 زان شیر که باشیر دهانـه اسـت مقـیم    

ــای    ــدان بنم ــه دن ــو ازدهان ــیر ت  ای ش
 

ــیم     ــند عظ ــان از او هراس ــیران جه  ش

 کاین ها همـه دردهـان شـیرند زبـیم     
 

 

ــرب در  ــون مط ــد چ ــل نواش ــۀ س ــتند  ، گون ــأثر گش ــور مت ــوک غ ــر ومل . طان متغی

ظرافت وطراوت آیتی وطبـع  صفی الدین محمود از سران وزرای درگاه بود ودر  خواجه

واب رسـول ایـن بیـت از مطـرب     رپـای خاسـت ودر جـ   ب ،نظم داشت، وشعر نیکو گفتـی 

 : بخواست
 

 یــت کــین افــرازیم  آن روزکــه مــا ر

ــدان      ــد دن ــر نمای ــه گ ــیری زدهان  ش
 

ــردازیم    ــان پ  وزدشــمن مملکــت جه

 دنــدانش بگــرز در دهــان انــدازیم    
 

 

تشریفات گرانمایه خوش طبع گشت واو را بانعام وافروسلطان غیاث الدین بغایت 

این چیـزی  وزیـر بیشـتراز   ایناز اشـعار   1.مله ملوک اورا بنواختندردانید وجمخصوص گ

 . نیافتیم

 
 : عمر سراج تولکی – 85

 

                                                 
 .865همان اثر، همان جلد ص  - 7
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شــاعری بــود . لعــه تولــک را بعــد از شــش ســال بگرفــت ، قان ســوزســلطان جهــ

تولک، اورا عمر سراج گفتندی، در وقتیکه جنگ بآخر می شد، وقلعۀ تولـک   درحصار

 : ، الیق بود آورده شدبصلح فتح می گردید، این بیت بگفت
 

 ورلـک فولـک    یـی  بر اسپ نشسـته 
 

 مقصود تو تولک است اینک تولک  
 

 

 1. رحمهم اهللوبزبان ایشان باال دوانیدن وبنشیب دانیدن اسپ را ورلک فولک گویند 

 : خواجه جمال الدین خازنچی تولکی – 86
 

. ور امیر بـود بارزالدین حبشی نیزه ، ملک مدر وقت حمالت مغول در قلعۀ تولک

اگـر بـروی زمـین بـر پشـت      : بارها می گفت. ان وخوارزم مثل او نیزه وری نبوددر خراس

در نیشاپور وی اول . ر مرد نیزه ور را از خود دفع کنم، چهاازخسپم وچوبی بدست گیرمب

. ر حمـالت مغـول را بـر تولـک دفـع کـرد      این حبشی چند با .به کفش دوزی میپرداخت

، هل هزار سوار بپـای قلعـۀ تولـک آمـد    ، با چین داماد چنگیز خانفیقونو( هـ ق 673)در

بـاز بـزور از آنـان     بول کرد، آن مال را بر تولکیان بخش نمود والی قمحبشی نیزه ور ازو

خواجه امـام جمـال الـدین خـازنچی دریـن       .مردم از وی روی گردان شدند. گرفتپس 

 : عنی رباعی لطیفی سرود که این استم
 

ــتم ــ :گفــ ــی نیــ ــت حبشــ ــران چیســ ــن خســ   ؟زه ور ایــ

ــت    ــدان چیســــ ــکنجه وزنــــ ــان شــــ ــر تولکیــــ   ؟بــــ

  .کـــــــه مـــــــنم کفشـــــــگر وفیقوســـــــگ :گفتـــــــا

ــ ــت گ داندوســـ ــان چیســـ ــه در انبـــ ــگر کـــ   2.کفشـــ
 

 

 :اختیارالدین علی شیبانی - 81
 

 

                                                 
 . 801جوزجانی با تصحیح عبدالحی حبیبی، جلد اول ص  ، تالیف منهاج سراجطبقات ناصری - 8
 . 780 –788با تصحیح عبدالحی حبیبی جلد دوم ص جوزجانی،طبقات ناصری تالیف منهاج سراج  -7
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به قول عوفی اختیارالـدین روزبـه شـیبانی از افـراد ملـوک جبـال وامجـاد شـاهان         

نـام وی علـی ونـام    . وافر داشت اعری نصیبیصاحب اقبال بود واز علم وفضل وادب و ش

ــدر  ــه اســـتپـ ــین  . او روزبـ ــدین حسـ ــن عزالـ ــام بـ ــدین سـ ـــ 505 - 500)بهاءالـ ( هـ

ــرادر ــدین را مــدح کــرده اســت  ســلطان ب ــد  .عالءال او را قصــاید اســت : عــوفی میگوی

 :چند از هر قصیده بیاریم بیتی وما
  
 زبــرج حمــل خســرو علــوی اجــرام   

ــفل   ــک نظــر کــل اجســام س  ی ازان ی

 مــؤثر شــود در زمــین نــور خورشــید 

ــت      بهــای دول شــاهی جمشــید رتب

 نهد عشرتش زخمه در دسـت زهـره   

ــت   ــای جاللــ ــرو کانتهــ ــا خســ  ایــ

ــیکن      ــت ولـ ــه پیشـ ــالم بـ ــام نـ  زایـ
 

ــام     ــفلی اجس ــز س ــرد زی حی ــر ک  نظ

 منــور شــده بــاز چــون علــوی اجــرام 

 چــو عــون شهنشــاه در شــرع اســالم  

ــام     ــن س ــاه دی ــالم شهنش ــد ع  خداون

 بتش خنجر از چنـگ بهـرام   کشد هی

ــام    ــیچ در حــد اوه ــی ه  نگنجــد هم

ــام     ــه زای ــس آنگ ــالع پ ــتین زط  نخس
 

 

 :بیتی چند از قصیدۀ شکارگاه
  

 مـــرا در نعـــت ایـــن ســـقف معلـــق  

ــاض   ــل فیـ ــر عقـ ــای تفکـ ــه دریـ  بـ

 نـــدا آمـــد ســـوی شـــمس ضـــمیرم 

ــیبان    ــودات ش ــه ای مقصــود موج  ک

 اگـــر خـــواهی مـــراد هـــردو عـــالم 

 قیـــق همــی بایــد خرامیــدن بــه تح    

 بهاءالـــدین والــــدنیا ملــــک ســــام  

ــش وآب      ــدر آت ــدلش ان ــه دور ع  ب

 مــرا در وصــف ایــن جــرم مــدور      

ــای مضــمر      ــی ه ــواص معن ــده غ  ش

 نـــــدای دلپـــــذیر و روح پـــــرور   

ــراهیم آزر   ــول ابـــ ــه ای مقبـــ  کـــ

 که گـردد مـر تـرا یـک یـک میسـر       

ــور      ــت کش ــاه هف ــید ش ــزم ص ــه ع  ب

ــر   ــک فـ ــدر ملـ ــک قـ ــد فلـ   خداونـ

 مکـــان ســـازند مـــاهی و ســـمندر    
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ــا    ــد ز دریــ ــذا آیــ ــمندر را غــ  ســ
 

  1چــو مــاهی را مفــرح گــردد اخگــر 
 

 

 : وزیر ابوبکر عمر ترمذی - 83
 

فخر الملک مویدالدین ابـوبکر عمـر ترمـذی وزیـر ملـک الجبـال شـمس الـدین         

در بامیـان  ( هـ  536) ملک شمس الدین تا سال . ملک فخر الدین مسعود بامیانی بود بن

ا به بزرگی وطبع منیر ستوده وگویـد کـه او را دیـوان    عوفی این وزیر ر. حکومت داشت

که اکثر این افاضل که اسامی ایشان در این مجموعه مذکور است در مـدح  مدایح است 

 :وسپس این رباعی را از اشعار او می آورد. او از رگ اندیشه خون  چکانیده اند
 

 زتو گر کسی حکایـت کـردی    !ابرا 

  مقصود تو گر غرق زمین بود از آب
 

 کنمیگرهمچوگل است سحاب رخ تر

 مرا چو سبزه عمری بودی    ،ای کاش
 

 طوفان گفتی، گرنـه عنایـت کـردی     

  خود چشم من این مهم کفایت کردی
 

ــاک منبــر کنمــی       ماننــدۀ ســبزه خ

   2.سـربر کنمـی   ،تا هرسـالی زخـاک  
 

 

 :وزیر عالءالملک ابوبکر احمد الجامجی -89
  

میر اسفزار بوده به حضرت او رسیده ودربار او را عوفی در وقتیکه احمد جامجی ا

مجمع علماء وافاضل نوشته واو را شخصیتی معرفـی میکنـد کـه علمـاء را بسـیار دوسـت       

وسلطان . میداشته وبدان افتخار می ورزیده است به قول عوفی وی از تاجیکان شجاع بود

مالـک غـور   در دهلـی سـلطنت نمـود وزرات م   ( هـ 611 - 533)قطب الدین ایبک که 

عـوفی او را شـاعر بدیهـه سـرا     . فیروزکوه وامارت اسفزار را به وی تفویض نموده بـود  و
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مقـرر شـد   ( نـام نـاحیتی اسـت در سـند    )معرفی کـرده ومیگویـد وقتیکـه وزیـر سیبسـتان      

 :رباعی را سرود این
 

 ای دوست مرا درد تـو از درمـان بـه     

ــک شــفتالو    ــو ی  از ســیب زنخــدان ت
 

 از صد جان بـه   یک ساعت دیدار تو 

ــه     ــتان ب ــزار سیبس ــن از ه ــک م  نزدی
 

 

 

 

 : و هم او فرماید
 

 هرچند چو مـن هـزار عاشـق هسـتت    

 جز زهره کرا زهره کـه بوسـد پایـت     
 

 کس را نرسد دست به زلف شستت  

   1.جز یاره کرا یاره که گیرد دسـتت 
 

 

 : وزیر علی بن احمد جامجی - 01
 

جامجی پسـر عالءالملـک صـاحب ترجمـۀ      مجد الملک بهاءالدین علی بن احمد

ســابق اســت بنــا بــه شــرحیکه عــوفی ایــراد کــرده ایــن وزیــر در دورۀ جانشــینان ســلطان  

الدین غوری یعنی در سلطنت سلطان شمس الدین التـتمش وناصـر الـدین قباچـه      شهاب

شخص مقتدری بوده وبسیاری از بالد هند را فتح کـرده اسـت   ( هـ 685 – 618 حدود)

به مناسبت فتوحات وی خطبۀ بلیغ ایراد کرده بـوده  ( هـ 671)در عید سال  عوفی خود و

. ودو بار بـه ظـن آنکـه اسـتقالل طلبـی دارد او را بـه  حـبس انداختنـد وبـاز رهـا کردنـد           

قهنـدوزی در وقتیکـه احمـد جـامجی بـه دهلـی مـی آمـد ودر اثـر بخشـش هـای             حمید

ــه ــاع     ک ــن رب ــود ای ــده ب ــد نمان ــه اش نق ــود در خزان ــرده ب ــافتن   ک ــام ی ــد انع ــه امی ی را ب

 :داشت تقدیم سروده
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ــت  ــدۀ دس ــو ای قاع ــیدن  ت  زر بخش

   روزی صد ره چو آب گردد خورشید
 

 چه زر؟ که به گنج ها گهر بخشـیدن   

 از شرم کف دسـت تـو در بخشـیدن    
 

 

 : او نیز در بدیهه گفت

 مــا بــود اگــر بخشــیدن  زیــن پــیش ز

 گشت وتهی اکنون چودل وخزینه پر
 

 را خانـــۀ زر بخشـــیدن   هـــر بیتـــی  

  1.مائیم و زبـان و کیـر خـر بخشـیدن    
 

 

 

 : جمال الدین محمد بن نصیر - 07
 

عوفی او را صدر اجل افتخار الملک افضل عصر قطب فلک بزرگـی ومـاه سـپهر    

بزرگــواری خوانــده ودارای فضــایل وهنــر هــای بــی نظیــرش میشــمارد وی مــی افزایــد  

خصوصـــا  ســـلطان ســـعید ( غـــوریســـالطین )در دولـــت ملـــوک جبـــال  ســـالها کـــه

قوی حال وخوش روزگار بود وتالیفـاتش چـون نسـیم    ( غوری سام محمد الدین غیاث)

کـه بـه احتمـال قـوی بنـام      ( مجلـس آرای شـهابی  )وکتـاب  شمال مقبول وجان افزااست 

سـپس عـوفی چنـد نمونـه     . شهاب الدین غوری اهدا شده بـوده ازان جملـه اسـت    سلطان

 : آورد بن نصیر را میاازاشعار 
 

ــید     ــود رس ــاده ب ــایان ب ــه ش ــل ک  گ

ــه گذشــت ولشــکر گــل    جنــگ الل

ــر سوســـن راســـت    ســـرو آزاده بهـ

ــه ســیر مخــواه    ــن ب ــیش از ای  آرزو ب
 

 آمــــدن وعــــده داده بــــود رســــید   

ــید    ــود رسـ ــاده بـ ــتر فتـ ــه پسـ  گرچـ

ــید   ــود رســـ ــتاده بـــ ــر ایســـ  منتظـــ

 . کانچـــه یـــزدان نهـــاده بـــود رســـید
 

 

 : ی گویددر مدح سلطان شهید شهاب الدین غور
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 خداونــدی، شــهی، گیتــی ســتانی     

ــد  ــد بیننــ ــار او در هنــ ــی آثــ  گهــ

 چو خصمان را ز بـأس او یقـین شـد    

 گهی در خدمتش قایم چـو تیـر انـد    

ــاک     ــان ب ــت مجرم ــد از جنای  ندارن
   

 کـــه شـــاهان جهـــانش بندگاننــــد     

 گهــــی فرمــــان او در روم خواننــــد 

ــد    ــدر گمانن ــود ان ــتی خ ــم از هس  ه

ــیمش چــون کما  ــاالن زب ــد گهــی ن  نن

 اگـــر از رحمـــت و عفـــوش بداننـــد 
 

 

 :در قصیدۀ گوید
 

ــدار   ــد نامــــ ــارو آن مویــــ ــر کامگــــ  آن مظفــــ
 

 

ــاه   ــهریارو آن مبــــــارک پادشــــ ــرم شــــ  آن مکــــ
 

ــن   ــم زیـ ــکری درخـ ــند لشـ ــدر مسـ ــالمی درصـ  عـ
 

 

ــابی در کـــــــاله     ــا و آفتـــــ  آســـــــمانی در قبـــــ
 

ــاب   ــوع آفتــ ــت طلــ ــع او وقــ ــم طبــ ــه حلــ  آنکــ
 

 

ــ   ــد کــ ــوه راماننــ ــت کــ ــه خجلــ  اهزردرخ دارد کــ
 

 آخـــــر مـــــاه از شـــــعاع روی او پنهـــــان شـــــود
 

 

ــاه      ــده مـــ ــر فروافگنـــ ــد ســـ ــه رخ نمایـــ  اول مـــ
 

ــیر   ــدز شـ ــبان خواهـ ــوان راپاسـ ــدلش آهـ ــرط عـ  فـ
 

 

 فــــیض اقبــــالش ز ســــنگ خــــاره رویانــــد گیــــاه 
 

ــت      ــا کجاس ــد وت ــه چن ــوش ک ــذت عف ــد ل  وربدان
 

 

ــاه       ــر گنـ ــی بـ ــر عاصـ ــردد مهـ ــازه گـ ــانی تـ  هرزمـ
 

ــاحت درگــــاه ا     ــر بســــاط بارگــــاه و ســ ــتبــ  وســ
 

 

ــواه     ــان داد خــ ــاه خاقــ ــارخواه و گــ ــر بــ ــاه قیصــ  گــ
 

 :وهم اوراست
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 چو صاحب سخن زنده باشـد سـخن    
 یکـــی را بـــود طعنـــه در لفـــا او     
 چو صاحب سخن مرد، آنگـه سـخن   
 زهــی حالــت خــوب صــاحب ســخن 

 

ــود     ــانی بــ ــه رایگــ ــزد همــ ــه نــ  بــ
 یکــــی را ســــخن در معــــانی بــــود 
 بــــه از گــــوهر نغــــز کــــانی بــــود 

  نــدگانی بــود  کــه مــرگش بــه از ز  
 

 : رباعی
 ای لطــف تــو در خامــۀ تقــدیر هنــوز 
 خون دل من مخور که خونی گردی  

 

ــوز      ــویر هن ــام تص ــده تم ــنت نش  حس
  1.ناشسته لبی چون شکر از شیر هنـوز 

  
 

 : مد غوریاح خشی - 08
 

عاصـر سـلطان کبیـر    وی م. یکی از صاحبدالن خطۀ غور، شیخ احمد غوری است
سلطنت کـرده  ( هـ ق 558تا  577)ان سنجر سلجوقی از سال سلط. سنجر سلجوقی است

ــت ــدین عطـــار حـــدود        . اسـ ــل عرفـــان وادب شـــیخ فریدالـ پیشـــوای بـــزرگ اهـ
 خویش حکایت جالب وماجرای (مثنوی منطق الطیر)در کتاب ( ق هـ 673 فوت 501)

وقـوع پیوسـته   آموزندۀ عرفانی را که میان شیخ احمد غـوری وسـلطان سـنجر سـلجوقی ب    
از تعلیقــات اســتاد حســن قاضــی طباطبــائی  878در صــفحۀ  . ظم آورده اســتاســت، بــن

 بهر حال ،هویت این شیخ بدست نیامد: لطیر کرده نگاشته است، شیخ غوریبرمنطق ا که
عطار  وری کهطضروری می دانیم حکایت شیخ غوری با سلطان سنجر سلجوقی را همان 

 : گفته است اینجا نقل نمائیم
 

 گشــته کــل شــیخ غــوری آن بکلــی 
ــکوه    ــنجر باشـ ــت سـ ــا میرفـ  از قضـ
 شــیخ گفــتش بــی ســرو وبــی پاهمــه 
 گرتــو مــارا دوســت داری بــردوام    
ــتدار   ــه دوسـ ــمنی نـ ــارا دشـ  ور تومـ
 گــر تــوزیر پــل در آئــی یــک نفــس 

ــلُ   ــان در زیـــر پـ  رفـــت بـــادیو انگـ
 گفت زبرپل چـه قـوم انـداین گـروه     
 از دو بیـــرون نیســـت حـــال ماهمـــه 
 زود از دنیــــا بــــر آریمــــت تمــــام 
ــار    ــت ک ــم این ــر آری ــت ب  زود ازدین
 وارهی زیـن طمطـراق وزیـن هـوس     
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 دوســـــتی ودشـــــمنی مـــــا ببـــــین 
ــما    ــرد شـ ــیم مـ ــا نـ ــنجرش گفتـ  سـ
ــمنم   ــه دشـ ــتم نـ ــما را دوسـ ــی شـ  نـ
 از شما هم فخـر وهـم عـاریم نیسـت     

ــد ه  ــت آم ــر    هم ــز پ ــر  تی ــو م  مچ
ــه بیــنش کــی بــود        گــر بپدــرد جزب
 ســیر اوزافــاق هســتی بــر تراســت     

 

 رســوا ببــین  پــای درنــه خــویش را  
 حب وبغضـم نیسـت در خـورد شـما     
 رفـــتم اینـــک تـــا نســـوزد خـــرمنم  
ــت     ــاریم نیس ــما ک ــک ش ــد ونی ــا ب  ب
ــر   ــز ت  هرزمــان در ســیر خــود ســر تی
 در درون آفـــــرینش کـــــی بـــــود 
  1کوزهشیاریومســـتی بـــر تراســـت  

 
 

 

 : زادگان شاعر غوریشاهان وشاه
 

ــدیم    ــذکر ش ــز مت ــبال  نی ــه ق ــوری ک ــوری    ،ط ــان غ ــاه زادگ ــاهان وش ــا  ش عموم

ودر پـرورش علمـاء   . های دانشمند علمدوسـت، ادیـب، شـاعر وفاضـل بودنـد      خصیتش

سف، حوادث ناگوار اما با کمال تأ. ی فضل ودانش، کوشش فراوان داشتندوفضالء وترق

انـدکی   ، ومـااکنون بـا نمونـه هـای    ثار انان را بیر حمانه نابود کرد، آحملۀمغوالن وحشی

خوریم کـه نمایـانگر سـیر نهـائی تکامـل شـعر دری واوج       ازآن آثار درخالل تاریخ بر می

 . ی در میان خاندان سلطنت غوری استن دردربار غور وحتآپختگی 
 

 جهان سوز غوری سلطان عالءالدین -08
 

ورا ، شاعر بزرگ این خاندان که عوفی دیوان شعر اسلطان عالء الدین جهان سوز

 سپاهیان سنجر سلجوقی گرفتـار شـد   ت، هنگامی که دردسدر کتابخانۀ سمرقند دیده بود

بخدمت سلطان سنجر بگوئید که بامن : ، تا برپای او نهند فرمود کهند آهن آوردندتخته ب

مقدار سـلطنت  آن کن که من باتو اندیشیده بودم وتخته بند طالئی مهیا گردانیده بودم تا 

ی او نهادند واورا ا، همان تخته بند طالئی را بر پچون عرضه افتاد. وحرمت تو موفور ماند
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 ل عـالء الـدین را بسـیار شـنیده بـود     چون سلطان لطافت طبع وشهامت عق .برشتر نشاندند

، طلب کرد وآزاد گردانید واعزاز کرد ویک ن رادیگر روز ویا بعد از چند روزعالء الدی

 : ءالدین این رباعی بر بدیهه بگفتعال. طبق گوهر ثمین بخشید
  

 کــــین  بگرفــــت ونکشــــت شــــه مــــرادر صــــف 

ــین    ــتنی ازروی یقـــــ ــدم کشـــــ ــد بـــــ  هرچنـــــ

 بخشــــــید مــــــرا یــــــک طبــــــق دُر  ثمــــــین     

ــین    ــاد وچنـــ ــان بـــ ــش چنـــ ــایش وبخشـــ  بخشـــ
 

 

. هیچ مجلس عشرت بی حضور او نبودی. سلطان سنجر اورا حریف وندیم فرمود

نظـر عالءالـدین بـر خـال کـف پـای        ر بر تخت نشسته وپای فروهشته بـود، تا روزی سنج

 : عی بگفتاوافتاد بر خاست واین ربا
 

ــن    ــو افســر م  ای خــاک در ســرای ت

 چون خال کـف پـای تـو بوسـه زنـم      
 

 وی حلقــۀ بنــدگی تــو زیــور مــن       

ــن     ــر م ــد برس ــه زن ــی بوس ــال هم  اقب
 

 

سلطان سنجر تخت غور او را باز فرمود وتمامت گله های اسپ ورمـۀ گوسـپندان   

 1...! یدین سپردند وفرمود تو برادر منالخاص وگلۀ اشتران فرمود تا به عالء

ــاب مینویســد  ــاب االلب ــدین)واو را »: محمــد عــوفی در لب اشــعار ( ســلطان عالءال

پادشاهانه است ولطایف ملکانه وشـعر او مـدون اسـت ودیـوان او ودیـوان سـلطان اتسـز        

... پیـر دوات دار سـمرقند مطالعـه افتـاده اسـت     در یک جلد در کتابخانۀ ( خوارزمشاهی)

رد، در اطراف بالد هند ودیار غزنـی امـا بـدین قـدر     واشعار او از غایت لطافت شهرتی دا

  2« .اقتصار افتاد
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 جهـــان دانـــد کـــه ســـلطان جهـــانم 

ــینم    ــن حسـ ــین ابـ ــدین حسـ  عالءالـ
 

ــیانم   ــرا  دودۀ عباســـــــــ  چـــــــــ

 ... کـــه بـــاقی بـــاد ملـــک جـــاودانم
 

 

 :نمونۀ دیگر
  

 آنم که هست فخـر زعـدلم زمانـه را    
  

 ...  ذلم خزانه رابآنم که هست جور ز 
 

 

اشعار سلطان عالءالدین جهانسوز در فصل دوم بـه طـور کامـل ذکـر شـده اسـت       

 . دراینجا الزم به تکرار نیست
 

 

 : ملک تاج الدین تمرانی - 00
 

ذکر العشرون جلد اول طبقات ناصـری آمـده کـه دختـر ایـن ملـک        71در طبقۀ 
 . بود، مادر سلطان بهاء الدین سامدرحبالۀ سلطان غیاث الدین محمود 

ملک معظـم تـاج الـدین تمـران شـاه      »: ی در لباب االلباب اورا ستوده وگویدعوف
ــ     ــو نس ــا عل ــوالی داشــت وب ب شــاهزاده وگــوهر آزاده هــم نســبتی عــالی وهــم کــرم مت

بر خاطر نبود واما رباعی چنـد   او بسیار است وتمامتواشعار آبدار... شعری وسموحسب
 : آمد قلمدر

 

 لــرزان تــنم از بــاد ســتیز غــم تســت   
 که خاک خواری گیـرد  !الر دامگذ

ــاری در   ــدمتت بـ ــه خـ ــنم بـ ــا بیـ  آیـ
ــدو   ــم دوب ــا ه ــته ب ــر نشس ــار دگ  یکب

  چو منی عاشق ومدهوش که دید؟هرگز
ــتم ــادل گف   دمــی فراموشــش کــن  : ب

 

 یـز غـم تسـت    تسوزان دلم از آتش   
 صحرای دلم که آب خیز غم تسـت  
 خود را به شروع خوشترین کاری در 

 ی دربی هـیچ سـوم، بـه چهـاردیوار    
 ؟آزاد چو بنده حلقه در گوش کـه دیـد  

  دلی زجان فراموش که دید؟: دل گفت
 

 

 : معنی شکار سلطان غیاث الدین گویددر  
 

ــیکن    ــاری مــــ ــهانه کــــ ــین شــــ ــرروز چنــــ  هــــ
 برچهـــــــــرۀ ایـــــــــام نگـــــــــاری مـــــــــیکن   
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ــور     ــرابی میخـــــ ــی شـــــ ــت بخُرمـــــ ــر تخـــــ  بـــــ
ــیکن    ــکاری مــــ ــدلی شــــ ــه خوشــــ ــا  بــــ  دربــــ

 

 

ب کـوه اشـک کـه یکـی از جبـال خمسـۀ       تمران والیتـی اسـت از غـور، در شـعا    

وتاج الـدین تمـران از جانـب سـالطین غـور خصوصـا  سـلطان        ( 86طب ص . )غوراست

ودختر او ملکۀ معزیه ( 30طب ص . )الدین غوری حکمران آن والیت بوده است غیاث

زوجــۀ غیــاث الــدین محمــود بــن غیــاث الــدین غــوری ومــادر ســلطان بهاءالــدین ســام   

وسابق رسم بوده است که اسم والی والیتی وملک ناحیتی را الدین محمد است  وشمس

  1« .موضع اضافه میکردند به اسم آن

 : ی در قطعۀ کنیزک بکر از او خواستسید ظهیرالدین سرخس
 

 ز لطف تو ناسفته گوهری  دارم طمع
 

 ح تـو سـفته ام   یمـد  به زیرا بسی گهر 
 

 

 :دیزک هندی با این قطعه باو فرستاملک تاج الدین کن
  

ــفتی   ــع دُرســ  چــــون بالمــــاس طبــ

 قوتــــــت ده خــــــدای عزوجــــــل 
 

ــتادم    ــفتۀ فرســــــــــ  دُر ناســــــــــ

ــوتی بفر   ــی قـــ ــه زبـــ ــاکـــ  دم یـــ
 

 

 : ملک تاج الدین این دوبیت فرستاد ،قضا را کنیزک در نزد سید در گذشت
 

 علــــــوی کــــــافران هنــــــدی را   

ــیر     ــردی از شمشـ ــزو کـ ــدرت غـ  پـ
 

 ســـالم ســـیر خـــواهی کـــرد زود ز ا 

 واهی کـرد  خـ ... ک هتو غـزا هـم بـ   
 

 

 : ملک تاج الدین تمرانی نوشت وسید ظهیر الدین سرخسی در پاسخ
 

ــاها  ،وعـــــــدۀ، کـــــــردۀ  مراشـــــ

ــین   ــه یقــ ــبــ ــاده    غــ ــافر مــ  زو کــ
 

 ســــخن دور ودیــــر نتــــوان کــــرد  

ــیر  ــه شمش ــز ب ــرد    ...ک ج ــوان ک  نت
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( 783ص  7لباب االلباب ج)
1 

 

 :غازی عالءالدین ابو علی -05
 

موضـعی اسـت کـه سـبب     ( حوالی قندهار کنونی درد شهری معروفی بو)تکنا باد 

ــبکتگین   ــود س ــادن آل محم ــت      برافت ــت، بدس ــوده اس ــهر ب ــب  ان ش ــت وض ــه منازع ب

رباعی ( علی داماد سلطان غیاث الدین محمدابو)، وسلطان غازی عالءالدین غور سالطین

 :بگفت ونزدیک خسرو ملک بن بهرام شاه فرستاد
  

ــاد    ــین را بنیـ ــاد کـ ــدرت نهـ  اول پـ

 تانــدهی زبهــر یــک تکنــا بــاد  !نهــا
 

 تا خلـق جهـان جملـه بـه بیـداد افتـاد        

  2بـاد ه سر تاسـر ملـک آل محمـود بـ    
 

  
 : ملک ناصرالدین غوری   - 06

 

منهــاج ســراج جوزجــانی صــاحب طبقــات ناصــری بــه ملــک ناصــرالدین یکــی   

 ویج یکی از اقربای خود را بنظم عرضه داشت وازوی اسـپی زشهزادگان غوری حال ت از

 : د بر پشت قصه نبشتالتماس کرد، ملک ناصرالدین جواب آنرا باقلم خو
 

 فتـــه شـــود انشـــاء اهلل غـــم زدلـــت رُ

 اسپی که زمن خواسته عذری نیسـت  
 

ــ   فته شــود وآن دُر گــران بهــائی توسُ

 باآن اسپ بسی عذر دگر گفته شـود   
 

 

سـال  ( هــ  673)منهاج سراج را اسپی زردۀ سه ساله فرستاد تنگ بسـته بـه تـاریخ    

 3. عبور چنگیز از رود جیحون
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 ( شمس وضیاء): ملک شمس الدین امیر غور – 01 
 

بـرای شـمس الـدین     ملک ضیاءالدین امیر کابل به منظـور تهدیـد ایـن ربـاعی را    

 :امیرغور فرستاد
  

 بکین کابل برخاسـت   ه ییغوری بچ

 تو شمسی ومن ضیاء وداند همه کس 
 

 ت سخن بخواهد آراسـ با همچو منی  

 فلک کار ضیاست کاوردن شمس بر
 

 

 : دملک شمس الدین این جواب را برای او فرستا
 

ــه کـــن چـــپ وراســـت   ــر از خـــویش نگـ  ای بیخبـ

 بـــا همچـــو منـــی خصـــومت از بهـــر چـــه خاســـت  
 

 

 مـــــن شمســـــم وتوضـــــیاء ودانـــــد همـــــه کـــــس  

  1کــــز شــــمس بــــود هرچــــه در آفــــاق ضیاءســــت 
 

 

رادر همین جا ختم مـی کنـیم    ، آهسته این فصلودر روشنی شمس وضیاء آهسته

ونقد تحلیل ادبی فصل هـذا را اوال  بـه قضـاوت خواننـدگان عزیـز بـاز میگـذاریم وثانیـا          

 .گرددد از این مارا دست دهد ومیسر بفرصتی که انشاء اهلل تعالی بع

و امــا در آخــر ناگفتــه نبایــد گذاشــت کــه در دوران حکومــت ســالطین غــوری  

در خراسـان  ( هــ  138 – 608)فتم تا آواخر قرن هشـتم  کرت که از نیمۀ اول قرن ه آل

چـون خـود آنـان عـالم و ادیـب      . حکومت کردند و پای تخت شان همـواره هـرات بـود   

ودر بـار آنـان مرجـع    . علماء وادبـاء وشـاعرا را بـی نهایـت قـدر میکردنـد      . شاعر بودند و

های گرامـی   ومجمع دانشمندان وسخن سرایان بود که از آنجمله میتوان از این شخصیت

( هــ  198متـوفی   188متولـد   )موالنا سعدالدین مسعود بن عمر تفتازانی . ونامی، نام برد

مختصـرالمعانی  . آثار او در صرف، نحو، تفسیر، منطق و معـانی شـهرت جهـانی دارد    که
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( هـ 197)شیخ زین الدین ابوبکر تایبادی متوفی . مطول وشرح کشاف از آن جمله است

معـروف بـه سـیفی    ( هــ  637)ن محمد بن یعقوب الهروی متولـد  عارف معروف سیف ب

 (. هـ 187 – 173)تاریخ تالیف  .صاحب تاریخ نامۀ هرات

قاضـی جمـال الـدین محمـود امـامی      ( هــ  101)خواجه قطب الدین یحی متوفی 

خواجه ضیاءالدین جامی، (. هـ 138)خواجه معین الدین محمد جامی متوفی (. هـ 138)

امـامی هـروی متـوفی    (. هــ   161)موالنا مظفـر هـروی متـوفی    . ین نسفیموالنا وجیه الد

ــاعر معــروف ( هـــ 616) ــام هــروی متــوفی    . ش ــن مــتکلم  (. هـــ 181)ابــن حس حس

 (.هـ 616) متوفی

الدین محمود مشهور بـه ابـن یمـین     وباآلخره قطعه سرای معروف شعر دری فخر 

ابـن یمـین در آخـرین    : دکـه گوینـ  (. هــ  169)متوفی ( هـ 635)فریومدی متولد حدود 

 : حیات سروده بود دم
 

 منگر کـه دل ابـن یمـین پـر خـون شـد       
    روی به دوستمصحف بکف وچشم به ره و

 

 بنگر که ازین سرای فانی چون شـد  

 با پیک اجل خنده زنـان بیـرون شـد   
  

 

چـاپ پاکسـتان   ( پـنج اسـتاد  )برای تفصیل رجوع شود به تاریخ ادبیات افغانسـتان  

(. حکـم )وکتاب چهره های شگفت انگیز تـاریخ تـالیف عبدالشـکور     .738ص  7836

زیرا پرداختن به این موضوع به صورت مفصل وتحقیق پیرامون . 7819انتشارات االزهر 

وآنـرا میگـذاریم   . تاریخ سالطین غوری آل کرت تالیف جداگانه یی را ایجـاب میکنـد  

 . فرصتی که ان شاءاهلل بعداز این دست دهد به
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 فصل چهارم 
 

 مدنیت باشکوه دورۀ درخشان غوریان
 

غور تاریخی آن چنانکه از نقطۀ نظر سیاست واداره به پیشرفت هـای نهـائی خـود    

وسعت قلمرو وهم از نقطۀ دیـد   ظهم ازلحا ، ه بود، که امپراطوری اسالمی غورنایل آمد

از دیـدگاه   .جهان کم نظیر میباشـد ت ما وتاریخ دورۀ ممتد حاکمیت آن در تاریخ مملک

 سایر ترقیات در علوم وفنون ومظاهر تمدن وتجمل آن عصـر وزمـان بـه نقطـۀ اوج وقلّـۀ     

 . شامخ ترین وآخرین خود قرار داشت

ولی متأسفانه هنگامی که غور در معرض خرابکاری ها وویرانگری هـای چنگیـز   

، بیشتر تبه کـاری هـای   فتسپاه مهاجم ووحشی مغول قرار گرفت، بحدی که میتوان گو

زیرا مردم غور وغرجستان وتولـک وخیسـار وسـیفرود     ،چنگیز در این سرزمین واقع شد

 از نیاکان خود به ارث برده بودنـد وفیروزکوه وغیره شهرهای غور باحس سلحشوری که 

یکردند که شکست های چنگیز در مقابل سپاه مغول تاپای جان وتا آخرین نفر مقاومت م

 ، وآناز آن هنگام غور به کلی ویران شد .بان زد غالب مؤرخان آن زمان استز، در غور

ک افسـانۀ آن انـدک، انـدک در کتابهـا یافـت      . مدنیت پرجالل باخاک یکسان گردیـد 
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دوشاهد قوی از آن عصر یکی مسجد جامع هرات ودیگـری منـار جـام در غـور     . میشود

ر اکنـون د . گ نماینـدگی دارنـد  است که هم اکنون بعد از صدها سال از آن مدنیت بزر

، وضـرب مسـکوکات واسـلحه    این فصل از وضع شهر سـازی ومسـکن، معـادن وصـنایع    

 ، وتجارت وزراعت ومالداری بطور خالصه آنچه در غور قدیم مروج بـوده اسـت  سازی

 . بحث مختصری خواهیم داشت
  

 : شهرسازی ومسکن – 7
 

ه وبـه منـزل کمـال خـود     در این ساحه غور قدیم وتاریخی پیشرفت زیـادی کـرد  

رسیده بود که در اثر آن دارای شهرهای مجلل وبزرگ وقلعه های مسـتحکم وقصـرهای   

القلـوب خـود جـای کـه دربـارۀ ربـع هـرات         هحمـداهلل مسـتوفی در نزهـ   . باشکوهی بـود 

دوازده هزار  (هرات)ودر عین حکومت ملکان غور در ...) : معلومات میدهد ، می نویسد

وسیصـدو پنجـاه ونـه مدرسـه      هش هزار حمام وکاروان سـرا وطاحونـ  دکان آباد بوده وش

کتـاب   .(ار هزار خانۀ مـردم نشـین بـوده اسـت    وخانقاه وآتشخانه وچهارصد و چهل وچه

القلوب را تائید میکند وبرخی از سیاحان اروپا هم در سـفرنامه هـای    هن قول نزهیبحیره ا

 1. بطول می انجامدکه ذکر همۀ آن . خود از این قول متذکر گردیده اند

دیگـر از  ): اسفزاری در روضات الجنات فـی اوصـاف مدینـه هـرات مـی نویسـد      

 حمـامی بـود در جـوار خنـدق حصـار بوضـع      ( سلطان غیاث الدین غـوری )عمارات وی 

، هیچ جا نشان نمیداد ودر جانب شـرقی حصـار   غریب وطرح بدیع که مثل آن هیچکس

چهارسوی بازاری بادو کاروان سرای ساخت کشکی عالی بناء کرد واز پای حصار تا سر 

، وآسیا واسباب بسیار از خالص امـوال  سفید خانقاهی بزرگ باتمام رسانیدود رجوار با  

                                                 
 . احمد پنجشیریغزیز  7861چاپ پوهنتون کابل 738، صپژواک« غوریان»جغرفیای تاریخی غور به نقل از  -7
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ده وبقعه جود است وبعضی معدوم وهر بلوخود بر آن وقف کرد وحاال بعضی از این ها م

 1 .( وخطه که در تصرف او بود، عمارت الیق حال فرمود

ــنعت م  ــگوفائی ص ــی     ش ــور یعن ــزرگ غ ــلطان ب ــان دوس ــور در زم ــاری در غ عم

الدین وشهاب الدین میباشد ودر این وقت نهضت های عمرانـی در گوشـه وکنـار     یاثغ

مختلف وامـاکن مقدسـه ماننـد     ، وسالطین به ساختن بناهایغور اوج میگیردامپراطوری 

سـمت اعظـم   ق. وقصرها می پردازنـد ، بازارها وکاروان سرا ها ،حمام ها مساجد، مناره ها

یک تعداد . ن وآسیای مرکزی انجام پذیرفته است، ایران وهندوستااین بناها در افغانستان

وسیل حوادث بشری ماننـد   ، عالی وبا شکوه تا اکنون از دست برد زمانهوابنیهاز این آثار 

 2. وتیمور وغیره در امان مانده است حمالت چنگیز

آبـدات تـاریخی غـور بحـث     بقایـای   وما بیاری الهی در فصـل دیگـری در مـورد   

از خالل نوشته های مؤرخین شهرها وقلعه های ذیل را مـی تـوان بـه عصـر      .خواهیم کرد

 :غوریان مربوط دانست
 

 : فیروزکوه: الف
 

، مستحکم ترین ومشهور ترین شهر غور بود وبزرگتـرین  فیروزکوه، باشکوه ترین
ج در مــورد فیروزکــوه منهــاج ســرا .ز سیاســی شــاهان غــوری محســوب میگــردد مرکــ
، سلطان سـوری  عزالدین حسین که پدر سالطین بود، درگذشت چون ملک): نویسد می

، دریـن قسـمت والیـت ورشـاد     شسـت، والیـت میـان بـرادران قسـمت کـرد      بجای پدر ن
وبعـد از آن اورا چنـان   . طب الدین داد ودارالملک آنجا کـرد اورشاد به ملک الجبال قیو

ب کرد تـا قلعـۀ حصـین وموضـعی شـگرفی بنـاء کنـد کـه آن         اتفاق افتاد که موضعی طل
 ی او بر موضع فیروزکـوه قـرار گرفـت    حضرت را شاید با طراف معتمدان فرستاد و تا ر
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خســتین بــار توســ  ملــک الجبــال نایــن شــهر کــه . وقلعــه وشــهر فیروزکــوه را بنــا کــرد
وری تأسـیس شـد در زمـان سـلطان غیـاث الـدین غـ       ( هـ ق 501)الدین در حدود  قطب
 . به اوج ترقی خود رسید( هـ ق 599 – 553)

ن وقصــورآ مــؤرخین وجغرافیــادان هــای قــرون وســطی از ایــن شــهر وعظمــت عمــارات
، ابوالفداء پیروزکوه ثبت کرده واز قول در مورد وجه تسمیۀ آن. تذکرات زیادی داده اند

روزکوه رشته وسلسلۀ فی. سبز ودارالملک جبال غور میشمارد المشترک آنرا به معنی کوه
طـول چهارصـد کیلـومتر     هکوهائی است که از شمال دولت یار والیـت غـور شـروع وبـ    

 . رات در قریۀ قزل بوالق ختم میشودشمال غرب ه به
ا از سلسلۀ سیاه کوه ، دریای هریرود جریان دارد که آن ردر پای جنوب این کوه

کـوه   وزکـوه را از در پای شمال آن رود مرغـاب گسـترش یافتـه کـه فیر    و.جدا می سازد
در حصـۀ  . سـد متـر میر  8111اوس  ارتفا  ایـن کـوه بـه     .تیربند ترکستان جدا می سازد

، در حصۀ وسطی سفید کوه ودر حصـۀ آخـر بنـام پاراپـامیزوس در     شرقی بنام فیروزکوه
در مـورد   1. ر ایالت خراسان امـروزه یـاد میشـود   خاک افغانی وبنام های بنیالود وبکتان د

 . صل دیگری تفصیل بیشتر خواهیم دادهر فیروزکوه در فتعین موقعیت ش
 

 : آهنگران: ب
 

مرکز سیاسی امیر محمـد سـوری بـود    ( هـ ق 017)یکی از شهرهای قدیمی غور وتاسال 

کیلـومتری  ( 61)ایـن شـهر د ر  . ل توس  سلطان محمود غزنـوی تسخیرشـد  درین سا که

 . جود استعلی هنوز خرابه های آن موشرق هرات بطرف غرب چغچران ف

القلــوب  ه، وحمــداهلل مســتوفی در نزهــ  ابوریحــان البیرونــی در کتــاب قــانون   

، وقاضی منهـاج سـراج جوزجـانی وعـدۀ دیگـری      مینورسکی در حواشی حدود العالم و

                                                 
 53، وجغرافیای عمومی افغانستان تـالیف محمـد اکبـر شـور مـاو نوسـتانی ص      به بعد 68غرفیای تاریخی غور، صج - 7
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، آهنگــران پایتخــت غــور القلــوب هنزهــبقــول . مــؤرخین از ایــن شــهریاد کــرده انــد  زا

زه بـ ه واز میوه هایش انگور وخربزرگ وگرمسیری بوده وآب وهوای خوب داشت وشهر

عرض البلد تعـین میکنـد کـه     85طول البلد و  99نیکوست وموقعیت آن را بین خطوط 

 1. ران با موقعیت امروزی آن یکی استاین قول راجع به آهنگ

آهنگران اکنون به همین نام مشهور وآثار آن پدیدار ): حبیبی می نویسد که آقای

در جنوب غرب کاسی بر کنار آن دریا افتاده ودر نقشه است و در قسمت علیای هریرد و

 (.نیز تعیین موقع شده است( 80نقشه )دوائیل 

: صــدقی نیــز آن را درســمت علیــای هریــرود میدانــد وکهــزاد مــی گویــد  آقــای

کیلـومتری جنـوب غـرب کاسـی دروسـ  وادی روی تپـۀ خـاکی         88آهنگران به  قلعۀ

ده ودوپارچـه دیـوار شکسـته روی صـخرۀ     متری سواحل چپ هریرود افتـا ( 51)بفاصلۀ 

باالخره این نام تاریخی را درضمن قراء والیـت غـور در   . تبزرگ سنگ به هوا رفته اس

ت آن را بطـرف غـرب مرکـز    اطلس قریه های افغانستان هم دیده مـی تـوانیم کـه موقعیـ    

( 053)، یعنی چغچران قرار داده ونفوس آن را به استناد منابع وزارت داخلـه  والیت غور

البتـه در سـال تـالیف    . ی کنـد نفر وانمود م( 7111)ووزارت زراعت واصالحات ارضی 

 . نفوس آن به مراتب زیاده تر باشد شاید اکنون 7858کتاب 
 

 : مندیش (ج
 

ایـن شـهر دارای قلعـۀ     .شهر ومحـل مسـکونی غوریـان قـدیم اسـت     قدیمی ترین 

 . آن به امارت می پرداختند غور در مستحکم بابرج وباره های متین بود وشاهان قدیم

در مـورد  ... ان سیاسـی مـورد اسـتفاده قـرار داشـت     در عصر غزنویان بصفت زنـد 

دختـری بـود   امیر سـور را  : تسمیۀ آن منهاج سراج در ذکر بسطام سوری می نویسد وجه
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  .، از خوردی نامزد همدیگر بودند وعاشق هماالر سام را پسری وهردو عمزادگانوسپه س

ر سور به سعایت حاسدان میخواسـت دخترخودرابـه یکـی ازملـوک     د وامیوفات کر سام

کـوه پایـه هـای غـور      ه، بـه تعجیـل خـود را بـ    یافتند آگاهی اطراف دهدچون دختروپسر

نـام شـد وکـار     ضع را منـدیش ووآن م (زومندیش): داختند وآنجا مقام ساختند وگفتندان

اره کـوه  ا از جملـه پـنج پـ   منهـاج سـراج کـوه زار مـر  منـدیش ر     . ایشان استقامت یافت

ارالملـک شنسـبانیان   ومیگوید کـه در پـای آن کـوه قصـر ود    . معرفی می نماید غور بلند

د که ما ذکر امیر عباس نیز از مندیش وکاخ نجومی آن شرحی خوبی دارقرارداشت ودر

جملـۀ  در زین االخبار قلعۀ مندیش را درعبدالحی گردیزی هم . پرداختیم آنقبال  به ایراد

. آن محافظـت مــی شــد شــاهان در نــه هـای ی محســوب میـدارد کــه خـزاین وگنجی  قالعـ 

قـه داری  عالمندیش قدیم را میتـوان در : نویسد رمورد موقعیت مندیش میکهزاد د آقای

، زیرا زار مر  بلند تـرین کـوه منـدیش کـه درطبقـات ناصـری       امروزی تعیین نمودساغر

ف آن ، وقلۀ بلنـد پربـر  جود استه همان نام تاریخی خود موهم ب هنوز ذکری ازآن شده

 1. میشود دیده دست دور از نقاط

  
 : زرنی (د

 

یکی دیگر از پایتخت های حکمرانان غوری بود که فعال  بصورت قریۀ در آمـده  

وبـه هنـوز در ایـن قریـه     آثار مخر .ر در جنوب قلعۀ تیوره افتاده استکیلومت 58وبفاصلۀ 

م از ایــن خرابــه هــا دیــدن نمــود  7305 جنــرال فریــه فرانســوی در ســال. دیــده میشــود

یب اکثر نویسـندگان  تباین تر. استاست که اینجا یکی از پایتختهای قدیم غوری  نوشته

وآن را شـهر معمـور   غور دانسـته انـد   قدیم پایتخت درنوشته های خودرا  دیگر هم زرنی

 2. دانند می غوری وآباد به هنگام جالل وشکوه امپراطوری
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 : داورنزمی (هـ
 

داور که بطرف جنوب کوهستانات غور و در سرحدات شمالی والیت هلمند نمیز

یکی از پایتخت های زمستانی حکمرانان غـوری  . ی موقعیت داشتنونی در قرون وسطک

در ایـن روزگـار   . میباشـد ( هــ ق  599 – 553)ومخصوصا  سلطان غیاث الـدین غـوری   

ــام  در بــا  ارم نامیــده مــی شــد  زمینــداور بــا  مجلــل وباشــکوهی ســاخته بودنــد کــه بن

ثقات چنین روایت ): منهاج سراج در ذکر سلطنت غیاث الدین از آن نام می برد وقاضی

کــرده انــد کــه ســلطان غیــاث الــدین در اول جــوانی معاشــر عظــیم بــود و شکاردوســت 

ین داور کـه دارالملـک زمسـتانی    تا بشهر زم. فیروزکوه که دارالملک او بود ضرتوازح

شـهر چهـل فرسـنگ     ویدۀ را مجال نبودی که شکار کردی ومیـان آن د هیچ آفر. بود او

در زمینداور باغی سـاخته بـود آن را   . رموده بود تا بر آورده بودندوهر فرسنگ را میلی ف

اوت آن با  هیچ پادشـاهی را نبـود   رنام نهاده والحق در میان دنیا مثل نزهت وط (با  ارم)

جمله چشمه های ان با  به درختان صنوبر وابهل وطول او بقدر دومیدان وار زیادت بود و

ا در جـوار بـا  میـدانی سـاخته بودنـد، طـول       تریاحین آراسته وسلطان فرموده بود  عوانوا

وهـر سـال یـک کـرت فرمـان دادی       .ان بـا  بـود  وعرض ان میدان مثـل طـول وعـرض    

زیادت از پنجاه وشصت فرسنگ از شـکاریان بـره کشـیدندی ومـدت یکمـاه بایسـتی        تا

بهـایم  وگ شکار بهم پیوستی زیادت از ده هزار شـکاری از وحـوش   بزرهردو سر بره  تا

، سلطان بر قصر بر آمدی در روزگار شکاروسباع از همه اجناس در آن میدان آوردندی، 

آن میـدان برفتنـدی   ومجلس بزمی مهیا فرمودی وبندگان وملوک یگان یگـان بسـوار در   

در آن صحرا بشـکار  وقتی خواست تا ( !طاب ثراه)در نظر مبارک او . وشکار میکردندی

شـکار فسـخ    ، سلطان عزیمتواین رباعی بگفت ، فخرالدین مبارکشاه برپای خاسترود

 :وآن رباعی این است. کرد وبه عشرت مشغول شد
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 انــدر مــی ومعشــوق ونگــار آویــزی  

 آهوی بهشتی چـو بـدام تـو درسـت     
 

 بــه زان باشــد کــه در شــکار آویــزی  

 کــوهی بــه چــه کــار آویــزی انــدر بز
 

 

موسـوم بـه ایـن نـام      فعـال  در داور بـاغی  : آقای عزیز احمد پنجشیری مـی نویسـد  

کـه در زمـین داور تـاریخی واقـع     ، اما باحتمال قوی این اسم را درولسوالی باغران نیست

تبدیل شده اسـت   باغران یافت می توانیم که در اصل با  ارم بوده وبمرور زمان به. است

ار داشـته از جانـب شـمال    ی قلعه والیـت هلمنـد قـر   سومسه میلی جنوب ولسوالی  که در

، از طرف جنوب برود هملند از طرف شرق به ولسوالی دهراود والیت ارزگان باغران به

 1. به حکومت موسی قلعه پیوست میباشدواز جانب غرب 
 

 : شهر غلغلۀ بامیان (و
 

ان شهر غلغلـه اسـت کـه از سـال     یکی دیگر از پایتخت های دولت غوری در بامی

ایـن شـهر زیبـا در سـال     . ن غوری بر آن دیار حکم رانـده انـد  شاها( هـ ق 671 – 501)

امـروز خرابـه هـای    . ت چنگیـز خـراب وبخـاک همـوار گردیـد     توس  حمال( م7888)

، در نتیجـۀ حفریـات   بـزرگ بـودا برتپـۀ بلنـدی قـرار دارد     شهر مقابل مجسـمه هـای    این

مندی از دورۀ غوریان از این شهر بدست آمده که اکنـون در اطـاق   آثار ارزش( م7981)

 2. استموزۀ کابل محفوظ  بامیان در
 

 : غزنه (ز
 

، سلطان شـهاب الـدین   گ سیاسی شاهای غوری شهر غزنه بودیکی از مراکز بزر

وخیلی علم دوست و مدنیت پرور ومشرق زمین  غوری که یکی از شاهان بزرگ غوری

 .گماشت وس  جهان سوز بخاک یکسان شده بود همتت هار غزنین ک، به تجدید اعمبود
                                                 

 . به بعد 09جغرفیای تاریخی غور ص  - 7

 . به بعد 57جغرافیای تاریخی غور ص  - 8
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اقاصـی خراسـان    درین وقت حدود قلمرو سیاسی غزنه شرقا  تـا سـواحل گنگـا وغربـا  تـا     

وخوارزم ونساوباورد امتداد داشت وجنوبا  به بحیرۀ عرب می پیوست وعـالوه بایـد کـرد    

 1. است ور بودهب الدین غوری شهر الهکه دارالملک زمستانی سلطان شها
 

 : تولک (ح
 

ندان زیـادی  اشـخاص نـامی ودانشـم   . یکی از شهرهای قدیم غور، تولک میباشـد 

محمـد   بنای این قلعۀ تاریخی را گردیزی در زین االخبار به ابوعلی. اینجا برخاسته اند از

 . بن العاص تولکی نسبت میدهد

اضـی منهـاج سـراج    ق. از این حصار تاریخی یـاد کـرده اسـت   ابوالفضل بیهقی نیز 

چنانچـه   .اسـت ازحصار تولک وخدمات عیاران تـولکی بـه سـالطین غـور ذکـر نمـوده       

ذکر سلطان شهاب الدین غوری وفتوحات هند از قول معزالدین کـه یکـی از معـارف    در

 ،حکایت میکندرا ، بعضی ازوقایعای هند مالزم وهمرکاب سلطان بودهتولک ودر جنگه

گفت قلعۀ تولک را  زهنگام فتح عالءالدین جهان سودر واز عمر سراج شاعر متذکره که

 :هک
  

 ورلـک فولـک   یـی  بر اسـپ نشسـته   
 

 مقصود تو تولک است اینک تولک  
 

 

جای دوانیدن اسپ را ورلک فولک گویندو در وبزبان ایشان باال دوانیدن ونشیب

ــای        ــام ه ــدین بن ــهاب ال ــلطان ش ــان س ــک را درزم ــامی تول ــای نظ ــر شخصــیت ه دیگ

 . وقاضی مجدالدین تولکی نام می بردالدین ضیاء ملک

امروز ولسوالی تولک در قسمت جنـوب شـرقی هـرات وجنـوب غـرب شـهرک       

کیلومتر مربع ( 8956)مساحت آن . متر ارتفاع دارد 8851از سطح بحر موقعیت دارد و

، بجنـوب تولـک   7858البتـه طبـق احصـائیه سـال    . س میباشـد نفر نفو( 87151)وحایز 

                                                 
 . به بعد 58جغرافیای تاریخی غور ص  -8
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چشت شریف مربـوط ولسـوالی اوبـه والیـت      ولسوالیرف شمال آن فرسی وط ولسوالی

 1. قعیت دارد رات موه
  

 : خیسار (ط
 

مـــؤرخین . رین ومســـتحکمترین قلعـــه در غـــور بـــودقلعـــۀ خیســـار حصـــین تـــ

ن بـر ایـن   ، حتی چنگیز خانت وعظمت عمرانی آن یاد کرده اندوجغرافیانگاران از حصا 

ا در تاریخ خود از آن نام برده است، آقای کهزاد بیهقی چند ج. قلعه دست یافته نتوانست

رنامۀ خـود شـرح   ن دیدن کـرده در سـف  آکه خود هنگام سفر از قلعۀ خیسار وخرابه های 

 . مبسوطی از آن دارد

این محل تاریخی کشور امروز بنام قیصار در شمال شرق ولسوالی پرچمن والیت 

باید تـذکر داد  . نفر میباشد 711ده وتعداد نفوس آن فراه به یک قریۀ کوچک تبدیل ش

( هــ ق  599 – 553)که بانی ومؤسس قلعۀ خیسار سلطان غیاث الدین غـوری اسـت از   

 . فیروزکوه سلطنت داشت در

فرانسوی هنگـام  قلعۀ سنگی وفخر آباد در نزدیکی خیسار واقع است، جنرال فریه 

قلعـۀ تـاریخی را   ، در چند فرسنگ شمال شرق تیوره خرابه هـای سـه   بازدید خود از غور

قلعـۀ  . قلعۀ سنگی وقلعۀ فخرآباد می باشـد ، عۀ خیسارکه عبارت از قل تمشاهده کرده اس

بشــلنگ کــه در اشــعارفرخی در ذکــر فتوحــات ســلطان محمــود از آن نــام بــرده اســت   

، فعال  قریۀ بنام باشـلنگ در کنـار   قل آن را تعیین موقعیت کرده ا ندن حوبا و واصطخری

کشـور وجـود دارد    ینوب قریۀ بغران خوله روی نقشه های جغرافیـای رود موسی قلعه بج

ــاد مــی آورد   ــاریخی را بی ــام ت ــن ن ــز از شــهرهای غــور میباشــد  . کــه ای قلعــۀ خــوابین نی

ــه از طــرف ( هـــ ق 015)مالی زمــین داور واقــع اســت ودر ســال    شــدرحصــص  ک

                                                 
 . به بعد 18جغرافیای تاریخی غور ص  - 7



 

  

 

 

 

719 

صـیل  قـی از آن بـه تف  گرفـت وفـتح شـد کـه بیه    محمود غزنوی مورد حملـه قرار  لطانس

 1. صحبت کرده است
 

 :حصار سیفرود (ی
  

از محکم ترین حصارهای کوهستانی غور بود که بنای آن را سـلطان بهـاء الـدین    

سام بن عزالدین حسین نهاده واز مقابله های سختی که در زمان حملۀ چنگیز خان در این 

ناصـری از آن   طبقـات . ت شـهرت تـاریخی زیـادی را کسـب نمـود     قلعه به وقـوع پیوسـ  

ن محبوسـین سیاسـی   غـرض زنـدانی سـاخت   ، از این حصـار محکـم   تفصیل ذکر میکند به

ز در غـور  گرچه بنام حصار سیفرود امرو. لطنت غوریان نیز استفاده شده استزمان س در

ــده نشــده اســت   ــددی ب کــدام محــل دی ــرای متع ــا ق ــای حصــار ودهــن حصــار  ، ام نامه

 . اریخی  یاد آوری میکندوحصارک در غور موجود است که از این نام تحصار وپای
 

 : شهر خلج (ک
 

افتخـارات وطـن    یکی دیگر از بالد کوهستانی ومستحکم غور است که در تاریخ

، موقعیت آن قراری که نامه نگاران عربی می نویسند باید در جنوب مقام ارجمندی دارد

. نـام بـرده انـد    ن حوقـل واصـطخری از آن  بـ ا. رب مرکز کوهستانات غـور بـوده باشـد   غ

، فعـال  قریـۀ بنـام خلـج یـا خلـچ در مرکـز        ر میکنـد بیهقی در چندین جا از آن ذک اریخت

نفر باشندگان خود  7818ولسوالی ناوۀ بارکزائی والیت هلمند موجود است که باداشتن 

 2. ام تاریخی را زنده نگه داشته استاین ن

کـز  مر: گزیـو . مرکز فعلی والیـت ارزگـان  : ارزگان: از شهرهای دیگر غور است

 مرکز ولسوالی کجـران والیـت ارزگـان   : ، کجورانارزگانفعلی ولسوالی گزاب والیت 
                                                 

 . به بعد 16جغرافیای تاریخی غور ص - 7

 . به بعد 31غور ص جغرافیای تاریخی - 8
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: والشـتان . ام تیمیـران وتخمیـران موقعیـت دارد   که اکنون در غرجستان بن: تمران وتخران

شـهر افسـانوی قـره بـا   نیـز از بـالد غـور بـود         . در  حدود بلوچستان وسند واقع بـود  که

 ونقره دست یاب شده از آنجا را ذکر میکنـد کـه یکـی    فرانسوی سکه های طال فریه که

 1. انچ تخمین شده است ( 815 )قطر   آنها به از
 

 : هتی، جرماس واسولت یار وچغچران وکاسید (ل
 

اسـت در شـرق چغچـران بـر کنـار سـرک عمـومی غـور          یی فعال  قریه یار دولت

. ی واقـع اسـت  عرض البلد شمال  80-88-05طول البلد شرقی و  65-01-57وبرخ  

مربوط چغچران مرکز والیت غـور  کیلومتر فاصله دارد و 758رباط دولت یار از پنجاب 

 . است

عـرض البلـد شـمالی     80-87طـول البلـد شـرقی و     65-75که بر خ   چغچران

ولسوالی لعل وسر جنگـل   متر از سطح بحر وقوع دارد از طرف شرق به( 851)وبارتفاع 

ی ولسـوالی جونـد   وبعضـی از قسـمت هـا   دولینه سوالی ول به ، از طرف غربوالیت غور

نیـز بـه   وسـرپل واز قسـمت جنـوب     والیت فاریـاب  ، از جانب شمالی به والیت بادغیس

 . محاط میباشد دولینه وپسابندغورولسوالی 

دیگـری بنـام   ، که یکـی رابنـام هریـرود و   از چغچران دو دریای بزرگ می گذرد

عمـومی   سـرک  ویـک  ان عموما  کوهستانی بودههای چغچر ، راهمرغاب رود یاد میکنند

افـق جنـوبی   بندبایان که دامنـه بنـدواخان اسـت    .چغچران رابا هرات وبامیان وصل میکند

، حصۀ بـزرگ  وه که بنام سیاه کوه یاد شده استچغچران را محدود ساخته است، این ک

بسمت  ن را که در حقیقت ادامۀ دیوار بزرگ هندوکش اصلی وکوه بابا می توان گفتآ

تـر  م( 8351)غرب پیش رفته است تا به شیندند میرسد ، قلۀ بلند این کوه تقریبـا   جنوب 

                                                 
 . به بعد 91جغرافیای تاریخی غور ص - 7
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از باشـندگان اصـیل   اهـالی چغچـران عمومـا  فیروزکـوهی میباشـند کـه شـاخۀ          1. میرسد

ــد   و ــور انـ ــلی غـ ــد     اصـ ــی داننـ ــور مـ ــالطین غـ ــاد سـ ــود را احفـ ــان خـ ــود شـ . ، خـ

یروزکـوه مرکـز سـاللۀ غـوری هـا      نسـبتی کـه ا زروی شـهر ف    اسـت  اسمی فیروزکوهی

 .آمده استمیان  به فیروزکوه روی نام سلسلۀ از یا

. شانرا بیست هـزار خـانوار نوشـته اسـت    ، تعداد ایدر کتاب نژاد های افغانستانبیلو 

 سلطان یار، اهلل یـار، خـدایار  : ذیل تقسیم میکنند یخود مردم فیروزکوه خود را بدسته ها

زای حسـین وزای حکـیم بـاهم     زای رضـا، . قبیلـه انـد  د یک پدر وشاخه هـای یـک   اوال

ه رهـایش فیروزکـوهی هـا    مرکـز عمـد  . یک پـدر انـد  ، وادهم ازیارفوالد، شیخ. برادرند

ثقل ، تیمنی هابیش از دوصد خانوار در نقطۀ اخیر الذکر نمیباشند و مرکز چغچران است

ا  از ایشـان  ر عمومـ وجمعیت تیوره مرکز سابق غـو . ر هایش آنان جنوب غرب غور است

فیروزکوهی ها وتیمنی ها باشندگان اصیل کوهسار غور اند وبالشبهه . تشکیل شده است

عضـی نقـاط   در دورۀ جالل وعظمت فیروزکوه به حاشیۀ اطراف چغچران ودولت یـار وب 

کاسی بطرف شمال دریای هریرود وشهر چغچران واقع بـوده  . دیگر هم متمرکز شده اند

 2. فاصله داردکیلومتر از دولت یار  61کاسی . است نفوسنفر ( 78111)ودارای 

سـالطین غـور والیـت معمـور     جرماس نیز از جاهای تاریخی غور بوده ودر عصر 

کیلومتر قریۀ بنام جرمـاتو در پهلـوی    88فعال  در نقطۀ غرب چغچران بفاصلۀ . بوده است

لعـه هـای   شمال هریرود وشمال آهنگران موقعیت دارد کـه آثـار عمرانـات وکشـکها وق    

تـاریخی در همـین جـا    ا هنوز جلب نظر میکند وبه احتمال قـوی جرمـاس   تمستحکم آن 

 . کاین بوده است

                                                 
 .  به بعد 59یای عمومی افغانستان ص به بعد وجغراف 91جغرافیای تاریخی غور ص - 8

 . به بعد 711افیای تاریخی غور، صجغر - 7
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، بـه همـین نـام اصـلی خـود در جنـوب شـرق        استیه که قلعۀ مستحکم داشته است

 . ا شکوهمندی خاصی در آن موجود استبادی های گذشته بآمنارجام واقع وآثار قلعه و
 

 

 : پسابند ،تیوره (م
 

غـو ربـود    تیوره از شهرهای تاریخی وقدیمی غور است کـه سـابق مرکـز والیـت    

تیوره فعال  یکی از ولسـوالی هـای   . ین شهر را بنام تیپاره نوشته است، اهرودت پدر تاریخ

متر از سطح ( 311)رمربع بوده و کیلومت( 5775)د که دارای مساحت والیت غو رمیباش

عـرض   80-81طول البلـد شـرقی و    60-85یت بین ، این شهر در موقعبحر ارتفاع دارد

گذر پام بـین نقطـۀ انشـعاب سـرک      ریکیلومت 783 راین محل د. الی قرار داردالبلد شم

کـوه چهـل ابـدال ،    . یلومتری کاسـی مرکـز چغچـران واقعسـت    ک 753غور وهرات وبه 

 .ره تاریخی در تیوره موقعیت دارنداچهاردیچهاردر 

ی ، امروز یکـی از ولسـوال  ی از نقاط تاریخی غور بودسابق یکناحیۀ پسابند که در 

( 8511)کیلـومتر مربـع اسـت و    ( 0180)پسابند دارای مساحت . های والیت غور است

غـرض   88-07طول البلـد شـرقی و    60-57متر از سطح بحر ارتفاع دارد وبین خطوط 

خی جـزء ایـن   ن تارییامان یا یم. نفر است( 80503)البلد شمالی قرار دارد، نفوس اینجا 

 1. دهدمعنی می( پشت کوه)پسابند . ولسوالی میباشد

 

 :معادن وصنایع در غور قدیم – 8
  

، دارای انـواع مختلـف   ر مانند دیگر نقـاط معـدن خیـز کشـور    سرزمین کهسار غو

معادن است که اهالی آنجا از قدیم ترین ایام به این طرف به ایـن معـادن آشـنا بـوده وبـه      

، ضـرب  یای کوچـک فلـزی  اختن سالح وآالت حربی وساختن اشانواع مختلف مانند س
                                                 

 . به بعد 711غرافیای تاریخی غور صج - 7
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این معادن عبارت از طال . وکاخ ها از آن استفاده برده اند سکه ها وحتی در اعمار قصور

ن قدیم از قبیل چنانکه مؤرخین وجغرافیانگارا. نقره، آهن، مس، سرب ونمک وغیره بود

 خری در المسـالک ، ابـن حوقـل در صـورت االرض خـود واصـط     صاحب حـدود العـالم  

جیب بکران در جهـان نامـه   نمحمد  ه،، نظامی عروضی سمرقندی در چهارمقالکالممالو

 . ز معادن غور مفصال  یاد کرده اندوحافا ابرو در جغرافیای خود ا

ختن سـالح وآالت حربـی   وجود معادن آهن واسـتفادۀ اعظمـی از آن جهـت سـا    

ز خــالل آثــار متعــدد مــؤرخین ، در غــور قــدیم واضــح ومشــهود بــوده واوغیــره مقاصــد

انـات نیـز از   ، غوری ها حتـی در صـنعت عمر  این مطلب فهمیده می شودوجغرافیانگاران 

کوشک سلطانی در فیروزکـوه تمامـا     (منهاج سراج)، چنانکه بقول آهن استفاده میکردند

 . ج کنگرۀ آن از طال ساخته شده بوداز آهن بوده وپن

ی قدیم غور بود، باموجودیـت معـادن آهـن    اسم آهنگران که یکی از پایتخت ها

ز اسـم آهنگـران را بخــود   در غـور، بـی رابطـه نبـوده ونسـبت موجودیــت معـدن ایـن فلـ        

آن سالح حربـی کـه شـهرت     ا آهن زیادسروکار داشتند وازب، چه غوری ها است گرفته

 . زیاد داشت،ودیگر اشیای فلزی می ساختند

ران داشت وکتب جغرافیانگـا  ن سنگ گوگرد ونمک نیز در غور موجودیتدمعا

، یکی از معادن نمک فعال  هم در غوربشـکل محلـی مـورد    قدیم از آن تذکراتی داده اند

شـهرک   کیلومتر در شمال شـرق  86اصلۀ فغوک ب وۀاستفاده بوده واز ناحیۀ موسوم به نا

متر بطـور مایـل در کـوه    ( 511)دهلیز این معدن بطول . بین کمنج وشورابک واقع است

بـه صـراحت گفتـه مـی تـوانیم       یباستناد اکثر کتب تاریخی وجغرافیای 1. تفته اسپیش ر

تمـام  ، بلکـه در  اسلحه وآالت حربی نه تنها در غورغور قدیم در فلز کاری وساختن  که

دارای  همچنانکـه غـور در سـاحۀ صـنعت عمرانـی     . آسیای وسطی شهرت زیادی داشـت 

                                                 
 . به بعد 757غور، ص جغرافیای تاریخی - 7
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نیز دارای روش واسلوب خـاص   ، در این رشته صنعتروش وسبک خاص وممتازی بود

ان بـا  ، ترقـی وپیشـرفت اسـلحه سـازی غـور همزمـ      ده وابتکارات زیادی بخرج میدادندبو

، بلکه این شهرت را مدت ها قبـل از تأسـیس امپراطـوری    تأسیس امپراطوری غوری نبود

نوشـته شـده اسـت تصـریح     ( ـ قهـ  818)خویش کسب کرده بود، حدود العالم کـه در  

واو را پادشـاهی اسـت کـه     هـا  یتی اسـت انـدرمیان کوههـا وشکسـتگی    احنغور ): میکند

وایشان را شهر کهـا وده هـا بسـیار    ... ن استغورشاه خوانند، او را قوتش از امیر گوزگانا

  .(است واز این ناحیت برده وزره وجوشن وسالحهای نیکو افتد

فتـه  ر از سالح حربی غوری ها یدرتاریخ بیهقی وطبقات ناصری چندین جا ذکر

، مالیـات  ین تحفه بدربار شـاهان میفرسـتادند  اینکه غوری ها سالح را بهتر برعالوه. است

مثال  . سالحهای مختلف النوع تشکیل میدهد، که به دولت های مختلف میداده اندایشانرا 

. دولت غوری بدولت غزنه می پرداخت، جوشن، زره وخود جنگی وغیره بود مالیاتی که

در اسـتعمال اسـلحه اتفـاق نظـر     لحه سازی غور وتوانایی غوریان مستشرقین از شهرت اس

، از جمله راورتی در ذکر امارت محمد بن سوری یاد آور میشود کـه در آن عهـد   دارند

از اینکه غوریان مردمان سلحشور ورزمنده . ید اسلحه وآالت حربی شهرت داشتنددر تول

، لهـذا صـنعت اسـلحه    میدادنـد  اومـت نشـان  بودند وهمیشه در مقابل مهاجمین از خود مق

 . بین ایشان بخوبی رشد وانکشاف کردسازی در 

، خودوکاروه بود آالت دفاعیه، زره، جوشن: نوع سالح داشتندعساکر غوری دو 

که اخیر الذکر بقول منهاج سراج از یک تا خام گاو سـاخته مـی شـد وبرهـردو روی آن     

هنـد از سـرتاپای   ور آن را بر کتف نیادگان غپپنبه بسیار وکرباس منقش در کشند وچون 

. ی باشند وهیچ سالح بروی کـار نکنـد  ، وچون صف زنند مانند دیوارایشان پوشیده شود

حهای تهـاجمی غوریـان را   ، سـال ه از ابتکارات جنگجویان غوری بـود بدین ترتیب کارو

طـی، گرزگاوسـر، نـاچخ    ، نیـزه خ تیروکمان، تیغ، نیـزه، شمشـیر، دشـنه، شمشـیر هنـدی     

اسـلحۀ  . ود بیست منـی ومنجنیـق تشـکیل میـداد    ، عمحربه، سنگ فالخن، ن، خنجرتبرزی
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، با استفاده از فلزات اسـتخراج شـده از معـادن سرشـار آن     فوق بصورت عمومی در غور

 . حو عالی وشیوۀ مرغوب ساخته می شدن به

غنـی تـرین نقـاط     سرزمین غور از لحاظ داشتن انواع معادن فلزات نجیبه یکـی از 

،در ضرب مسکوکات نیز از طال ونقره استخراج شده این معـادن  سوب می شدکشور مح

 . به وارد کردن این فلزات نداشتند کار می گرفتند ، واحتیاجی

ضرب سکه عموما  با نوشته های عربی صـورت میگرفـت وبـه اسـاس اظهـار نظـر       

سکه های ( Kulus – Ludvik کلیوس، لودویک)متخصص مسکوکات موزۀ پاریس 

ویاکندن بعضی به اثر تهداب کنی ویا سیل بردگی ( تصادفی)فریات غیر علمی توس  ح

و در میـان   .شده اسـت  ذریعۀ اهالی طور فروش به موزۀ کابل سپردهجاها پیدا شده است 

بـوده  ( هــ ق  500-508سام ابن حسین )آنها اولین سکه از نظر قدامت تاریخی اش بنام 

: ت ذیــل ضــرب شــده اســتمــات وجمــالوســکۀ مــذکور از طــال ســاخته شــده و بــا کل

ودر بین سکه مـذکور کلمـۀ شـریف     (سام ابن حسن... االعظم بهاء الدنیا والدین سلطان)

سکۀ مذکور این جمالت ضـرب  بر روی دیگر . حک وتقش گردیده است( الاله االاهلل)

چنـد نمونـه    (...شاه اعظم غیاث الـدنیا والـدین ابـو   ملک  –محمد رسول اهلل ): شده است

 : یم کابل قرار دارد،معرفی میداریمی دورۀ سلطنت غوری را که در موزه هاسک

ملـی متـر بـه     88به قطـر  ( م7850/هـ ق 616)سکه ذیل که در سال ضرب  - 7

السـلطان االعظـم محمـد    ): ام وتحریر که روی آن ضرب شده است، این استگر... وزن

  (اهلل ه، خلیفاء اهلل فی االرض، القامع العدسام ابوالفتح قسیم امیر المؤمنینبن محمد 

 81گـرام بـه قطـر     70/8بوده به وزن ( هـ ق  611) ضرب این سکه مربوط  - 8

السلطان االعظم معزالدنیا والدین ابوالمظفر محمـد   :ملی متر میباشد وتحریر آن این است

ین اهلل محمد رسـول اهلل الناصـرلد  . اج الدنیا والدین یلدوز السلطانیبن سام عبده ومواله  ت

 . دینار ببلد غزنه سنه سبع وستمائهامیر المؤمنین ضرب هذال
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گـرام بقطـر    70بـوده وبـه وزن  ( م7886هـ ق  610)سکۀ ذیل مربوط به سال   - 8

السلطان االعظم معزالدنیا والدین ابـوالمظفر  : وحاوی تحریر ذیل است( ملی متر81)

 . المؤمنینصرلدین اهلل امیر محمد رسول اهلل النا .محمد بن سام

ملـی متـر بـوده ودارای     88گرام وقطـر   6/7سکۀ مضروب ذیل به وزن  - 0

الناصرلدین اهلل السلطان المعظم محمد رسول اهلل السلطان االعظم  :تی میباشدآتحریر 

 .معزالدنیا والدین ابوالمظفر محمد بن سام غیاث الدنیا والدین ابوالفتح محمد بن سام

، ضرب ذیل را حاوی ملی متر میباشد 75وقطر  گرام 8ن سکه که به وز - 5

السلطان االعظم عالء الدنیا والدین  :میباشد( هـ ق 596)این سکه مربوط سال : تاس

 .ابوالفتح محمد بن السلطان

ملـی متـر دارای    80گـرام وقطـر    8/5ضرب ذیل بـاالی سـکه بـه وزن     – 6

فر محمـد بـن سـام    الملک المعظم شـهاب الـدنیا والـدین ابـوالمظ    :استکلمات آتی 

 .المستفی باهلل السلطان االعظم غیاث الدنیا والدین ابوالفتح محمد سام

هــ   508 – 500)ملی متر در سـال   88گرام به  8/5سکۀ ذیل به وزن  – 1 

السـلطان   ...ملـک المعظـم غیـاث الـدنیا والـدین ابـو      : کلمات آتی را دارا میباشد( ق

 ( م بن حسینسا...)االعظم بهاء الدنیا والدین ابو 

آقای کلیوس لودویـک دربـارۀ چلـش واهمیـت ایـن سـکه هـا عقیـده دارد         

ضـمنا   . تجارتی بوده اسـت  دو مورد داد وستسکه های مزبوردر هند خیلی رایج  که

نکـه از طـال سـاخته شـده بـود      در بسیاری از ممالک وامپراطوری های دیگر نیز از ای

اضحا  قدرت وعظمت امپراطوری غـوری  اعتبار آنرا و. مورد چلند واعتبار بوده است

الـک  م، پاریس وغیره مسکه ها ی غوری در موزه های مسکو، لندن .تضمین میکرد

اروپائی موجود است واین خود نشان میدهد که در اطراف واکناف جهان مورد داد 

وسـکه  ، که های طالئی دورۀ غوری را دینـار، جمـع دنـانیر   س. وده استوستد پولی ب

ج سـراج  ، درهم جمع آن دراهم می گفتند کـه منهـا  ه ضرب شده بودهای که از نقر
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صـنعت فلزکـاری حتـی در دوره هـای قبـل از ظهـور       . درین موارد تصریحاتی دارد

اسالم در غور رایج بود که نمونه های از دیگهای فلزی ومجسمه هـای فلـزی آن در   

اد ئی وپیشــرفت زیــاز شــگوفا ممــوزیم هــرات موجــود اســت وبعــد از ظهــور اســال 

در صنعت معماری نیز غور به حد اعالی ترقی خود رسیده بود   1. برخوردار گردید

 . را در فصل آینده بیان خواهیم کردکه ما نمونه های آن 

، چون غور زیاد داشتقدیم اهمیت غور ازلحاظ تجارت داخلی وخارجی در

 دلزکاری واسلحه سازی مهـارت داشـتن  در صنعت فدن سرشار داشت ومردم غورامع

ل میـداد  را نیز همین اشیای فلزی واسـلحه بـاب تشـکی   بنا برآن اکثر مال التجاره غور

وغیـــره ممالـــک شـــهرت ، ایـــران ومـــاوراء النهرهندوســـتانواســـلحۀ غـــوری در

  .داشت جهانی

، رباط ها تمام حدودی که با غور مقابل بود در قرن دهم ویازدهم میالدی در

از ایـن ربـاط هـا     تجـارتی خـود  وجود داشت کـه تجـار در ضـمن سـیر وسـفرهای      

وترتیبات امنیتـی راه هـا نیـز خـوب بـود، تـاجران غـوری نـه تنهـا          . میکردند استفاده

یگـر نیـز   درداخل خراسان به فعالیت های تجارتی می پرداختنـد بلکـه در ممالـک د   

ر آن زمـان کـه رواج بـرده داری    اموال صادراتی غـور د . غرض تجارت می شتافتند

ی کـه بـه منظـور پاسـبانی     ، سگ های قـوی غـور  پ های غوریبود، غالم وکنیز،اس

 وشــکار بــود، منســوجات، عطریــات، ادویــه، آالت فلــزی، احجــار کریمــه، کاغــذ 

، اسلحه مانند شمشـیرهای  شمع، روغن ،،چرم ، پوستمسی وشیشه ئی، پشم ظروف

 . یراق اسپ، خود وزره وغیره سالح غوری، حبوبات وغیره بودمرصع غوری و

هـا   ، کاروان سراها آبادان وحکام ایاالت از حفا راهرتی مأمونراه های تجا

 تجاریکه ازکشورهای خارجی بودند.ومال التجاره به نزددولت مرکزی مسؤل بودند

                                                 
 . به بعد تلخیص شد 757اریخی غور صیای تجغراف - 7
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احترام  به خاطرداشتن اطالعات جغرافیایی ومدنی ومعلومات آفاقی شان درغورمورد

در شـهرها بودنـد    مصروف امور پـولی ، صرافان هم ی شدندومقبول القول شناخته م

در سـرزمین غـور قـدیم وضـع زراعـت        1. مبادالت پولی سود گزافی می بردندواز 

بـا داشـتن دریاهـا    بطور قابـل مالحظـۀ رضـایت بخـش بـود، زیـرا غور       ومالداری نیز

ودریاچه ها وکوهساران برف پوش خویش در فصل بها ربرای زراعت آبـی ودیمـه   

الد ه کفایت اهالی را میکرد واحیانا  به بـ خیلی مساعد بود وحاصالت خوبی میداد ک

 . مجاور هم به تجارت برده میشد

علف ها وسـبزه زارهـای طبیعـی    این ناحیه با داشتن چراگاهای وسیع وگلها و

، کــه وزیبــا، پــرورش گــاو وگوســفند، بزواســپ واالق رادرآن مســاعد ســاخته بــود

ی غـوری همـواره   باداشتن این اموال واحشام شهرت جهانی داشت وگوسپندان اعال

ودریــن قســمت  .غرافیانویســان قــرون وســطی بــوده اســتمــورد توجــه مؤرخــان وج

 : نمونه کوتاه از وفور ثروت در غور آن روزگار این فصل را خاتمه میدهیم چند

منهاج سراج در طبقات ناصری میگوید که در زمان سلطان غیاث الدین  – 7

 در خزانۀ فیروزکـوه ( هـ ق 611-599)محمود پسر سلطان غیاث الدین محمد سام 

 . ص موازی چهارصد شتربار موجود بودهشتصد صندوق طالی خال

حضـرت  خواجـه اسـماعیل خزانـه داردر   : باز منهـاج سـراج مـی نویسـد     – 8

، ماه ملک خاتون دختـر سـلطان   ن گفت که به وقت ورود ملکه جاللیفیروزکوه بم

،از جواهری که در خزانۀ گرفتمبه تقریبی خزانه را موجودی غیاث الدین محمد سام 

الماس که نفیس ترین جوهر است، یکهـزار وپانصـد مـن    غزنین بود ، از یک جنس 

 . ر ونقود را به این قیاس باید کرد، دیگر جواهموجود بود

                                                 
 . به بعد تلخیص گردید 88غور ، ص جغرافیای تاریخی - 8
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روزی از روزهـا در سـال دوم   : ودر جای دیکر منهاج سراج گفته اسـت  – 8

حمت خق پیوست اده سلطان برسلطنت سلطان غیاث الدین ملک تاج الدین خواهرز

د وطــال ونقــره بخــدمت ســلطان ، امــوال وخــزاین او را از نقــوواز وی وارثــی نمانــد

وشک سلطانی که میان فیروزکوه بود، جشنی ومجلس ، سلطان فرمود تا بر کآوردند

، از نماز پیشین تا نماز شام تمـامی آن نقـود وجـواهر را از دراهـم     وبزمی مهیا کردند

، از دریچه ها بیـرون ریختنـد واز هـر صـنف     هابدره ها وچه در همیان ودنانیر چه در

مدند وخود را در نظر او ازاصناف خلق حضرت فیروزکوه خیل خیل بپای قصر می آ

، از طبق وصراحی وشمعدان وطشـت  میداشتند، هر صنف را نصیب کامل می فرمود

همـه آن   غیـره کـه  ش وکوآفتابه ونقلدان وحوضک وکاسه زرین ونقـره گـین وبـار   

، چنانچــه در آن بخشــش زیــاد از هــزار غــالم وکنیــز خــود را از  ازطــال ونقــره بــود

ــد  خواج ــد وآزاد نمودنـ ــاز خریدنـ ــود بـ ــان خـ ــهر ا گـ ــام شـ ــش ، وتمـ ز آن بخشـ

 . گردید وگوهرپُراززر

زمـانی کـه سـلطان    : دیگـری از طبقـات ناصـری مـی خـوانیم      در موضع – 0

و ترک ، وامرای خاص از غور شستد سام بامیانی به تخت سلطنت نعالءالدین محم

رت اموال ونفـایس کـه   همه در بیعت او آمدند وخزانۀ غزنی که در عهد ایشان از کث

همـه را بطریـق مناصـفه قسـمت      ده یک محصـول خـود مـی شـمردی    گنج قارون را

، دوصد وپنجـاه  ی بامیان که برادر خرد تر بود، قسمت سلطان جالل الدین علکردند

روف واوانــــی لص واســــباب وآالت مرصــــع وظــــبــــار اشــــتر از طــــالی خــــا

 . گردید مشخص ونقره طال

ه ، دارای شکوه وتجمل زیاد بود ویکی از قصرهای آن کشهر فیروزکوه – 5

، تماما  از آهن ساخته شـده بـود وبقـول صـاحب     بنام کوشک سلطانی نامیده می شد

طبقات ناصری آن قصر عمارتی بـوده کـه در هـیچ ملـک وپایتخـت مثـل آن قصـر        

 وشرفات هیچ مهندسی نشان نـداده اسـت  واقات رارتفاع وتدویر ارکان ومنظرها و به
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ارتفـاع سـه گـز    پنج گنگرۀ زرین مرصـع نهـاده بودنـد، هریـک در    برباالی آن قصر 

وچیزی ودر عرض دوگز ودوهمای زریـن مرصـع نهـاده بودنـد، هریـک بـه انـدازۀ        

طالئـی را سـلطان   ، ایـن هماهـای   رگ برآن کنگـره هـا نصـب کـرده بودنـد     بز اشتر

، بـا دیگـر هـدایا بـرای سـلطان بـزرگ غـور        الدین به فیروزکوه فرستاده بـود  بشها

، از آن ز فتح اجمیر طور تحفه پیشـکش نمـود  سلطان غیاث الدین به فیروزکوه بعد ا

پنج گز بود ودو کوس زریـن کـه   که دایرۀ آن پنج درجمله بود حلقۀ زرین وخربزۀ 

در پـیش  الدین آن حلقه وزنجیر وخربزه راطان غیاث برگردونه آوردند وبفرمودۀ سل

آن کـوس  کوه بیاویختند وچون مسجد جامع راسـیل خـراب کـرد   مسجد فیروزطاق 

از آن وجـوه  را جامع هرات ه را به شهر هرات فرستاد تا مسجدوزنجیر وخربز وحلقه

  1.عمارت کردند

ه بن ســام درآن زمــان کــه بــســلطان غیــاث الــدین محمــدکــه آورده اند – 6

، ده قصـبۀ زمـرد را نـام او بـرآن نوشـته کـه هریـک از آن کمـابیش         پیروزکوه بـود 

 .دراختیارخودداشت 2...را رنگ وشکل به غایت کمال افتاد ، وجملهقال بودمث ده

                                                 
 . 711و 65و  56ی تاریخی غور صفحاتجغرافیا -7

ج بکوشـش ایـر  . چاپ ایران ( هـ ق 111)عرایس الجواهر ونفایس االطایب تالیف ابوالقاسم عبداهلل کاشانی در سال  - 8

 . 59ق صفحۀ  هـ 7805افشار تهران 
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 فصل پنجم 
 

 آثار باشکوهی که از دورۀ سلطنت غوریان

 بجا مانده است  
 

حشیانۀ چنگیز وتیمور لنـگ  الت و، حمچنانکه پیش از این هم متذکر شدیم

مملکت ما باعث قتل عام مردم وتخریب آثار وابنیۀ باشـکوه واضـمحالل فرهنـگ    بر

وثقافت اصیل این دیار گردید وغور تاریخی در ایـن حـوادث نـاگوار از هـر جـای      

دیگر بیشتر صدمه دید با آن هـم نمونـۀ چنـد بطـور شـواهد آشـکار از آن روزگـار        

برکــا  ن فصــل اشــارۀ مختصــری بــه آنهــا مــی کنــیم وتکنــون بــاقی اســتکه در ایــ تــا

 : ثانی خراسان مسجد جامع هرات آغاز می نمائیم ازکعبۀ
 

 : مسجد جامع هرات – 7

 : شاعری در وصف هرات گفته بود
 

 از جماعـــــت روز جمعـــــه جـــــامع مجمـــــوع او   

ــه روز حـــج اکبـــر همســـری       ــا کعبـ ــد بـ  مـــی کنـ
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 : دانه نوشته استاستاد خلیلی در وصف این مسجد مبارک چه استا

اسـالم   ، از با شکوه ترین ابنیۀ است که در تاریخ مساجدمسجد جامع هرات)

بناء  چهار ستونویکصدو سی رواق بر چارصد وچهل . موقف بس ممتاز وعالی دارد

بد دارد که هر گنبد را گنبد دیگـر  ، سه صدو شصت گنیافته وبه شمار روزهای سال

سـطح مسـتطیل گونـۀ آن را از    . وباران در امـان مانـد   از گزند بادزیر دامان گرفته تا 

تمان مسجد کعبۀ مکرمـه  چهار جهت مسجد در میان گرفته تا در نظر ها همانند ساخ

ه و چهار ، دوصد پنجار از مرمر ورخام ممتاز مفروش هستسطح سراس. جلوه نماید

پخته  ا همه از خشتای آن است، رواق ها وگنبد ههناو یکصدو پنجاه گز پگز دراز

، همـه بـا کاشـی    که بر سـطح مشـرف اسـت   ، رویۀ دیوارها ورواق ها وچونه بنا شده

ــده   ــیده شـ ــون پوشـ ــرق وملّـ ــدار و معـ ــی   . گلـ ــدس قرآنـ ــات مقـ ــر آیـ ــد بـ مزیـ

ضــی منظومــات   ووجــایز خواجــه عبــداهلل انصــاری وبع    ( ص) بــوی ن واحادیــث 

م مسجد ، بعضی از اعالن ها وفرامین وتاریخنامه های تأسیس وترمیجامی عبدالرحن

یک از آنها تاریخ را روایتی ن با خ  زیبای اساتذه ثبت میباشدکه هردر الواح مرمری

 . وارباب ذوق را آیتی شمرده می شودوهنر 

ــوده       ــر نم ــرات ذک ــامع ه ــجد ج ــه از مس ــرب ک ــار ع ــا نگ ــتین جغرافی نخس

اول قرن چهارم هجری به سر ابراهیم بن محمد اصطخری است که در نیمۀ  ابواسحق

 : در فصل شهر هرات گوید (المسالک والممالک)در کتاب مشهورش  ،می برد

مسجد در وس  شهر است، بازار در اطرافش قراردارد، زندان بـه سـوی قبلـۀ    

ن وجهان هیچ مسجدی ، اعمر مساجد است در خراسان وماوراءالنهر وسیستاآن است

 . ستان فروتر از آن است، مسجد بلخ وسیبپایۀ آن نرسد

قهـاء هـرروزه گـرد مـی آینـد، ومـردم اجتمـاع مـی نماینـد          ن مسـجد ف در ای

 . روزهای جمعهودرسایرمساجد تنها در
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تالیف شـده، مـذکور   ( ق هـ 818)که در حدود سال  مدر کتاب حدود العال

ری است بزرگ ودر کمال اسـتواری، مسـجد جـامع آن ازآبـاد     هرات شه: کهاست 

اصری بر می آید کـه پـیش از   از نگاشتۀ منهاج سراج در طبقات ن. ترین مساجداست

ــدین  عمــارت موجــ ــدنیا وال ــود، ســلطان معزال ــاده ب  وده در مســجد جــامع آتــش افت

الدین غوری ازغنایم اجمیر دوعقاب طالئی که هریک به بلندی قامـت شـتر    شهاب

زه که دایرۀ آن پنج در پنج گز بود با دوکوس بزرگ کـه  بزنجیر زرین وخر با)بود، 

دند سلطان غیاث الـدین آن حلقـه وزنجیـر وخربـزه را در     بر گردونه آوردند وبفرمو

، آن مسجد جامع را سـیل خـراب کـرد   پیش طاق مسجد فیروزکوه بیاویختند وچون 

کوس وحلقه وزنجیر وخربزه را بشهر هرات بـرده ومسـجد جـامع را از نـو عمـارت      

 (الصـفا  هروضـ )، در کتـاب  گـاران متـأخر میرخوانـد وخوانـد میـر     تاریخ ن( . کردند

غیـاث الـدین داننـد    عهد سلطان وآغاز این مسجدجامع را ازتأسیس  (حبیب السیر)و

، زیرا چنانکه نوشتیم این مسجد قبل از قرن چهـارم هجـری آبـاد    واین درست نیست

ری ت که بنای آن بشکل کنونی از عهد سلطنت غیـاث الـدین غـو   سبوده اما شک نی

آن سلطان انجام ( ز وفاتدوسال قبل ا)یعنی ( م7811/هـ ق 591)است که در سال 

یافته ، دلیل قاطع درین باب کتیبه ای است از روزگار سلطنت غیـاث الـدین کـه در    

انـدر ایـوان مقصـوره    ) دیوار مسجد باخشت پخته وچونه به خ  کوفی نگاشته شده 

 . (شبستان جنوبیاندرون مدخل 

لی ، مـو االمـم  قـارب ر، مالـک  السلطان المعظـم، شهنشـاه االعظـم    :کتیبۀ اول

ه اهلل، غیاث الدنیا ، معین خلیفملوک العرب والعجم، سلطان ارض اهلل، حافا بالد اهلل

ــدین ــن ســام ا، معزاالســالم ووال ــوالفتح محمــد ب ، قســیم المســلمین، نظــام العــالم، اب

 .امیرالمؤمنین انار اهلل برهانه

 ( 591 هسمائمشهر اهلل المبارک سنه سبع وتسعین وخ: )کتیبۀ دوم
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زرگ بـرای وعـا   متفقند کـه سـلطان غیـاث الـدین مدرسـۀ بـ       تاریخ نگاران

، امامت امت فخرالدین رازی در جـوار مسـجد جـامع اسـاس     وتدریس حکیم اسالم

 ، مسـلم اسـت کـه   گران ونگاشتۀ خود امام بر می آیـد چنانکه از اقوال دیو. نهاده بود

ی الجبـال یعنـ  از ملـوک   وی در نزد سلطان شهاب الدین وغیاث الدین ونـزد بعضـی  

 .امیران بامیان مقام ومنزلتی رفیع داشته

بقیۀ تعمیر مسجد را سلطان محمود پسر غیاث الدین تکمیل بعضی برآنند که  

 . در تعمیر آن افزوده اند( بودند که نژاد غوری)کرده وشاهان کورت 

یـر تیمـور گورگـان در تزئینـات مسـجد      در روزگار پادشاهی شاهرخ پسـر ام 

 . هکارهای ارزنده انجام شد

در عهد سلطنت پادشاه دانشـمند وهنـر پـرور سـلطان حسـین میـرزای بـایقرا        

، به همت وزیـر دانشـمندش   قلم وقریحۀ علماء وارباب ذوق بودهرات آزمونگاه  که

تـاریخ تـرمیم   جالل وجمال مسجد افزونی ها یافته، این قطعـه در امیر علی شیر نوائی 

 : دآن هنوز در یکی از رواقهای مسجد خوانده می شو
 

ــهر  ــجد شـ ــاق مسـ ــوره وطـ  مقصـ

ــاریخ     ــب وگشــت ت ــرز غی ــد ام  ش
 

ــود از دیـــ    ــراب بـ ــده خـ  ر گردیـ

 ( هــ ق  395)وفق لبنائه علی شـیر  
 

 

که بـه برخـی از عرفـاء    جامع نشان میدادند اخرحجره های در مسجدتا این او

یکی ازرواقهای مدفون اد اموات وشهدای محاصرۀ هرات، دراجس .اختصاص داشت

 . میباشد

بـــارادۀ امیـــر حبیـــب اهلل خـــان ( هــــ ق 7885)یم مســـجد جـــامع در تـــرم

( هــ ق  7815الی  7818)دود سالهای ، اخیرا  در حوالدین انجام یافت هالمل سراج

ترمیمـات وتزئینـات   بمصرف جوان مردان وبذوق عالی هنرمندان هـرات درمسـجد   

 . نهائی بعمل آمد
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 : دیگ بزرگ فلزی
 

وی پایه هـای نفـیس اسـتوار    رگ برر، دیگ بزدر گوشۀ غربی صحن مسجد

پـنج سـانتی، قطـر دیـگ مـذکور      شعاع سر دیگ دونـیم ملـی هشـتاد و   .  )شده است

 .(ستی وعمق دیگ نود وهشت سانتی اروهشتاد وهشت ونیم سانتچهارمت

در مسـاجد  : از مقدسی روایت میکنـد  (هاالسالمی هحضار)در کتاب  زآدم میت

، اما مردم شهر از گذشـتگان  ی گذارنددر دیگهای بزرگ یخ وآب مجامع خراسان 

روایت کنند که در آن نوعی معجون می گذاشتند تا ایام جمعه زیر زبان نهـاده مـانع   

 . رفه گردد وخطبه بدرستی شنیده شودس

ت در بن محمـد پادشـاه کـر    قلندر نام فقاعی به امرملک محمددیگ بدست 

خارج دیگ در بخ  زیبای درت بانام شاه وقلن، این ابیاساخته شده( هـ ق 116)سال 

 :نقش گردیده
  

ــاد      ــش بـــ ــای ملکـــ ــی بقـــ ــال جاللـــ ــزار ســـ  هـــ

ــهور او همــــــ  ــروردین   هشــــ ــت وفــــ  اردی بهشــــ
 

 

ــ  ــ   بـ ــش بـ ــاد شـ ــد وهفتـ ــال هفتصـ ــرت ه سـ  د ازهجـ

ــن      ــورت ایـ ــود صـ ــوادث نمـ ــد حـ ــش بنـ ــه نقـ   1کـ
 

 

 : آبدان سنگی
 

، آبدان بزرگـی از سـنگ مرمـر در جـامع شـریف      غیر از دیگ بزرگ فلزی

 ایـن آبـدان را نـادر افشـار هنگـام     . و نیز بخطوط ونقوش مزین بـوده اسـت  بوده که ا

تاخت وتاز خود بگردونه بسته از هرات به مشهد برد وروی آن بقعـۀ طالئـی سـاخته    

                                                 
 .به بعد با اضافات اندک 8ص 7868، چاپ ثبات پاکسان ت، تالیف استاد خلیل اهلل خلیلیرسالۀ مسجد جامع هرا - 7
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واکنـون  سحن حضرت امام علی بـن موسـی الرضـاء رضـی اهلل عنـه نصـب نمـود        در

 1. العی ندارماخت واستاد حجار آن اطاز تاریخ س. سقاخانۀ طال معروف است به

آرامگــاه ومــدفن ســلطان ( هــرات)درســمت شــمالی مســجد جــامع شــریف 

جنـوبی جـادۀ جدیـد االحـداث شـمالی      الدین غوری است که فعال  درسـمت   غیاث

ایـامی کـه    می گویند ایـن مـدفن را سـلطان موصـوف    . بزرگ موقعیت دارد باگنبد 

ز در سین کُـرت نیـ  ملک غیاث الدین ح. ، برای خود ساخت مسجد جامع را بنا نمود

  2.جوار این بقعه مدفون میباشد

گنبد مقبرۀ سلطان غیاث الدین در شمال مسـجد  »: ی می نویسدقفکری سلجو

متـر   78به مساحت . گنبد قدیمه بقعۀ عالی بود. جامع خلف ایوان شمالی واقع است

در سـال  . متر که پایه های آن بر جای وسقف آن سالها قبل فرو غلتیـده بـود   78در 

هنگام تعمیر وترمیم مسجد جامع مهندسین هروی برای احیای گنبـد  ( هـ ق 7863)

روی همان پایۀ اصلی گنبد را . تا اگر ممکن شود. موصوف جمع و به مشوره نشستند

وپایه ها نیز در هـم  . چون از اصل بناء مدت هفتصد سال گذشته بود. دو باره بپوشند

بناچـار آنـرا از ریشـه برداشـته     . نداشـت تحمل پوشـش  . شکسته و از هم وا رفته بود

انـدکی خـوردتر وبـه صـورت مسـدس      . وسعت گنبد را از وضع اصلی که مربع بود

 .وگنبدی عالی باالی آن در نهایت متانت گذاشتند. ساخته بر آوردند

در رواق بیرونـی بـاال سـر    . واز بیرون به آالت کاشـی معـرق مـزین نمودنـد     

اجزانــۀ نگارنــدۀ روی کاشــی الجــوردی     ســلطان ایــن قطعــۀ تــاریخ از طبــع ع     

  «:نستعلیق کتیبه شد خ  به
 

 

                                                 
 . به بعد 83ص  7868سلجوقی چاپ کابلبخشی از تاریخ هرات باستان تالیف فکری  - 8
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 : قطعۀ تاریخ
 
 

 

ــاهی      ــاهر آن ش ــد ظ ــادل محم ــرو ع ــد خس ــه عه  ب
 

 
ــا     ــیم عـــدلش آمـــد گلشـــن دلهـ ــرم از نسـ  کـــه خـ

 

 هــروی شــد بــاز آبــادان بســان روضــۀ رضــوان       
 

 
ــی واال     ــان آن والــ ــداهلل خــ ــد عبــ ــه جدوجهــ  بــ

 

 غـــوری  بـــه روی تربـــت عنبـــر سرشـــت خســـرو
 

 
ــدنیا       ــدین وال ــاث ال ــودی غی ــب ب ــش لق ــد ک  محم

 

 یکی کـاخ مـزین چـون خورنـق گشـت مسـتحکم      
 

 
ــا    ــدارد همســر و همت ــی ن ــی کــاخی کــه در گیت  زه

 

 اســـاس بقعـــه اش محکمتـــر از شـــیرازۀ گـــردون  
 

 

ــرا     ــد خضـ ــت از گنبـ ــر اسـ ــش واالتـ  رواق دلکشـ
 

ــروزه اش شــمس وقمــر خشــتی   ــد فی  زکــاخ و گنب
 

 

ــش از   ــی نقـ ــوزا    یکـ ــر جـ ــتانش پیکـ ــوش آسـ  نقـ
 

 زبــرق شمســه اش هــر صــبح چشــم آســمان خیــره  
 

 

 ز نـــور بقعـــه اش هـــر شـــام روشـــن زهـــرۀ زهـــرا  
 

ــو   ــوان چــون مین ــن ای ــداری ز رضوانســت ای ــو پن  ت
 

 

ــا    ــۀ مینــ ــن قبــ ــود ایــ ــو بــ ــۀ مینــ ــا از روضــ  و یــ
 

ــوان      ــن ای ــل ای ــزین مث ــدان م ــن غم ــودی در یم  نب
 

 

ــد      ــنقش گنبـ ــد مـ ــن گنبـ ــل ایـ ــد مثـ ــانباشـ  حرمـ
 

ــانی      ــدۀ م ــرت دی ــه حس ــایش ب ــرز نقــش زیب  زط
 

 

 

 

ــینا     ــی س ــو عل ــرت ب ــه حی ــش ب ــت رنگ ــع طین  ز طب
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ــش گنبــدش عــاجز       مهنــدس از بنــاء و طــرح نق
 

 

ــا    ــا شـــود بینـ  ز طـــرز نقـــش ورنگـــش دیـــدۀ دلهـ
 

ــماعیل    ــاج اس ــق ح ــر عمی ــه اش فک ــرح نقش ــه ط  ب
 

 

ــا     ــن بقعــۀ زیب ــوه گــر ای ــا شــد جل  مــدقق شــد کــه ت
 

ــ  ــزاد از نقـ ــود بهـ ــران  شـ ــاء حیـ ــار ای بنـ  ش ونگـ
 

 

 بســــان دیــــدۀ وامــــق بــــه روی دلکــــش عــــذرا 
 

ــری     ــۀ فکــ ــر اندیشــ ــاریخش ز دوران قمــ ــه تــ  بــ

ــا    ــین گفت ــن چن ــد ای ــه ور ش ــانی غوط ــای مع ــه دری  ب
 

 

ــرش         ــتم تعمی ــال خ ــاریخ س ــی ت ــد کس ــر پرس  اگ
 

 

ــ)بگــو   ــاال واای ــد ب ــر گنب ــای نظی ـــ ق 7863( ن زیب  ه
 

 یمـــن زآفـــات وحـــوادث بـــاد یـــارب ایـــن بنـــا ا 
 

 

 1بــه ارکــانش نیابــد رنــگ آفــت دســت اســتیال        
 

 

آورده بودم در  این مستمند داستان تاریخی بنای مسجد جامع هرات را به نظم

 :مندان عزیز میگردد که اینک تقدیم حضور عالقه
  

 سلطان غیاث الدین غوری وبنای مسجد جامع هرات 
 

 

 آن شــهاب الــدین شــه عــالی مقــام 

 ارجمنـد   غور وغزنین از وجـودش 

 از غـــزای هنــــد ســــالی شــــاه را  

 الیـــق صـــد احتـــرام نـــام نـــیکش  

 ز افتخارش سـرخ روی وسـر بلنـد    

ــاه را   خســــــرو رزمنــــــدۀ آگــــ

                                                 
 . 1ارات هرات، چاپ کابل بیتا صتعلیقات فکری سلجوقی بر رسالۀ مز - 7
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 بس غنیمـت هـاش آوردنـد پـیش     

ــ ــال   هزان میانـ ــود از طـ ــا بـ  دوهمـ

ــتر   ــدر شـ ــی قـ  در بزرگـــی هریکـ

ــان   ــاده همچــون کهکش ــا بگش  باله

ــوی   ــطبر وقـ ــا واسـ ــا زیبـ ــای هـ  پـ

ــان     ــۀ اهریمن ــون پنج ــا چ ــه ه  پنج

ــاز کــــرده د  ــه منقارهــــا  وبــ  لبــ

ــب    ــال عجی ــه م ــرض از آن هم  الغ

ــوزۀ زریآن دگ ــود  رخربــ ــه بــ  نــ

 گردوگـــردان بـــود ماننـــد فلـــک 

 دور آن خربوزه کـو در گـنج بـود    

ــالن    ــن ک ــوس زری ــر دوک  آن دگ

 آن دگـــر آن حلقـــۀ زیبـــای زر    

 در فراخی بود چون کیهـان بسـی    

 داد شه فرمـان ز سـرداران خـویش    

ــکوه     ــد واال ش ــر آن قاص ــت ب  گف

 شــاه فرمــود ایــن عجایــب سربســر  

 آن شه عادل که از مـا مهتـر اسـت    

 د آن تحفه گرفت وشـد روان  قاص

ــاد    راه مـــی پیمـــود هـــم ماننـــد بـ

 کوهســار ســخت چنــد روزه بریــد 

 تحفه های شه شـهاب الـدین ببـرد    

ــدی   ــاث ال ــومن آن غی ــاه م ــا  نش  م

ــیش   ــدازه ب  از حســاب واز حــدو ان

 چــون همــای کوهســار چــرخ ســا  

 بود جـای هـردو چشـم شـان دودُر     

ــدر آســمان    ــر ان ــا چــو رنگــین اب  ی

ــروی   ــه ز راه ورهــ ــک بیگانــ  لیــ

 جـان سـتان    و بس قـوی وباشـکوه  

ــا    ــا وغاره ــون درهّ ه ــهمگین چ  س

ــودا ــب ب ــه مهی  ین دو پیکــر از جمل

 یادگــــار هنــــد از دیرینــــه بــــود 

ــک     ــس مح ــرا ب ــد آن ــوده نق  آزم

ــود      ــنج ب ــدر پ ــنج ان ــه پ ــز ش  از ک

 پـر صــدا وجــان خــراش ودُرفشــان  

ــثلش در نظــر   ــود م ــده ب  کــس ندی

ــی    ــای محـ ــد دریـ ــر آن ماننـ  قطـ

ــپه داران خــویش    قاصــدی را از س

ــوه   ــا فیروزکــ ــر رو زود تــ  زودتــ

ــدین   ــاث ال ــه زی غی ــر تحف ــر به  بب

 حق مدار و مومن ودین پرور است 

 تــا شــنید آن حکــم از شــاه جــوان  

 تـــا بمنـــزل گـــاه مقصـــود ومـــراد 

 عاقبــت در کــاخ فیــروزه رســـید    

 جمله بر سلطان غیاث الدین سـپرد  

ــا     ــین مـ ــر آئـ ــق ناصـ ــامی حـ  حـ
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 زان طــالی نــاب زان فرخنــده مــال 

ــات    ــوده طیبــ ــای آن وجــ  از بهــ

 جـــامع شـــهر هـــرات آبـــاد کـــرد 

ــرین    ــد ب ــود نیکــوئیش چــون خل  ب

 رسـوم شـد   در خراسان این سخن م

 بی گمان این نام را از حـایز اسـت   

 این مساجد سربسر کوی خداسـت  

ــه قــرن از آن روزگــار    مــی شــود ن

ــاک    ــر خـ ــروما زیـ ــده خسـ  آرمیـ

ــب    ــروز وش ــا  ه ــت دایم ــنج نوب  پ

ــاب     ــالی جنـ ــه عـ ــد شـ ــود امیـ  بـ

 نغمۀ جـان بخـش قـرآن هـر سـحر      

ــاز    ــردد در نمـ ــاز گـ ــا انبـ ــا دعـ  بـ

 حـــق ببخشـــید خســـرو اســـالم را  
 

 زان غنیمت های مرغـوب وحـالل   

 کــرد اســاس مســجد شــهر هــرات  

 در خراسان خلـق را دل شـاد کـرد    

 کعبـۀ ثـانی اسـت ایـن      گفت مردم

ــد   بـــکع ــانی حـــق موســـوم شـ  ۀ ثـ

 بر مساجد کعبه گفتن جـایز اسـت   

 جلــوه گــاه بیچگــون کبریاســت    

 هست ایـن مسـجد درینجـا پایـدار     

 در جوارش از سـر اخـالص پـاک    

ــود گلبانـــگ آذان بـــا ادب     برشـ

 زیــن نــدا تخفیــف یابــد از عــذاب  

 گوش جـانش را نـوازد خـوب تـر     

ــا ــاز یبانیــــــ  ش دردم راز ونیــــــ

ــام را  ــو نــ ــک نیکــ ــاه نیــ   1پادشــ
 

 

 : منارجام – 8
 

ــت        ــام اسـ ــا فـ ــای مینـ ــک مینـ ــر فلـ ــر بـ ــه سـ  اینکـ

ــت      ــام اســـ ــار جـــ ــور منـــ ــار وطـــــن غـــ  افتخـــ
 

 

مطلع قصیده یی است از این عاجز در وصف منار جام که در دیوان سوگنامۀ 

ولسوالی شهرک در قریۀ در شصت ودو کیلومتری شمال شرق . من چاپ شده است

بـدریای خروشـان   ( از جنـوب بطـرف شـمال   )ای کـه دریـای جـام    ، جـ موسوم بجام
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ی آن دو دریـا  قـ میریزد در زاویۀ تال( که از شرق بجانب غرب جریان دارد)هریرود 

 .متر جلب نظر میکند 68، 8منار قشنگ وباعظمتی بارتفاع 

از حیث عظمت معماری وتزئینات عالی ونوشته هـای کـوفی خـود     منار جام

متـر بـوده ودر زمـرۀ عجائـب هفتگانـۀ       18ی که دارای ارتفاع بعد از قطب منار دهل

ایـن هـردو منـار نیـز     )متـر ارتفـاع داشـته     65جهان محسوب میشود ومناربخارا کـه  

از بزرگترین وبا عظمت تـرین منارهـا در جهـان    ( ازشاهکارهای احفاد غوریان است

ابـوالفتح   سس این منار تاریخی سلطان غیاث الدین محمـد ؤبانی وم. شمرده می شود

، ایـن سـلطان   بزرگتـرین شـاهان غـور محسـوب میگـردد     بن سام غوری است که از 

مـدت چهـل سـال سـلطنت کـرد ومنـار مـذکور را        (  هـ ق 599-553)سنوات بین

منارجـام از لحـاظ مـدت تـاریخ     . اعمار نمـوده اسـت  ( م7818-7798)سنوات بین

  ...بخارا برتری دارد ومنار معماری آن نسبت به دومنار دیگر یعنی قطب منار دهلی

اولین کسیکه بکشف منار جام در قرن بیستم مؤفق شد،  عبداهلل ملکیار والـی  

هرات بود که بقول شـارل کیفـر دانشـمند فرانسـوی، ایشـان منـار جـام را در ضـمن         

شـارل  . ای احمد علی کهزاد از آن خبر دادسفرهای خود به غور کشف نمود وبه آق

 در بنام منار سلطان غیـاث الـدین  ( م7961)ۀ که در سال کیفر این مطالب را در مقال

ــر داشــت  فی ــار جــام بتوســ   . روزکــوه نشــر کــرده اســت، تحری ــارۀ من کشــف دوب

سـر وصـدای زیـادی در    ( م7951)اگسـت   71ماریـک دانشـمند بلژیکـی در    اندره

رین موفقیت محافل علمی جهان تولید نمود، حتی بیسوار عالم انگلیسی آن را بزرگت

اندره ماریک منار جام را طور مفصل مطالعه نمود وسپس . ت جدید خواندکشفیا در

  1.ات خود را ضمن مقالۀ به نشر سپردنتایج مطالع( م7959)در سال 
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 گونـه  ایـن . وکشـف آن لکـن  این بود گزارش پوهاند پنجشیری از منار جام 

ته اسـت  استاد خلیلی را خیلی متأثر وبرآشفته ساخته که واقعا  حق هـم داشـ   هاگزارش

دریـن اواخـر   » :این طور می نگـارد  (یک نکتۀ قابل تذکر)استاد خلیلی تحت عنوان 

دریکی مجالت مطبوع کابل خواندم کـه منارجـام توسـ  آنـدره ماریـک دانشـمند       

اگر مراد از کشف دیـدن وپیـدا شـدن منـار     . کشف شده( م7951)بلژیکی در سال

غـور مخفـی مـی مانـد، تـا یکـی       است، این منار سوزن نبود که از نظر مردم هرات و

خصوصا  که تا چندی قبل غور وهرات در . کشف می کردازبلژیک می آمد وآن را 

تقسیمات اداری یک والیت بود ودانشـمندان هـرات در حفـا واحیـای آثـار خـود       

بـا ذیـل هـای خـود گـواه ایـن        عالقۀ فراوان داشـتند، تـاریخ رسـالۀ مـزارات هـرات     

عین الدین اسفزاری وجغرافیـای حـافا ابـرو در    کتاب روضات الجنات م. مدعاست

 . این باب، از متون معتبر وبی مانند است

که این ناتوان به هرات بودم روایت ها وحتی افسانه ها ( هـ ش7813)در سال

ر از مسکوکات آن، از مسجد چهلستون از غور وآثار آن از چشمۀ آذان آن، از غار پُ

 ا جمله غوری ها وهراتی ها از منار جام بانواعوقصر نازنین آن می شنیدم که در آنج

ی یوچون هر اثر زیبا را از عهـد بهـزاد وبنـا   . مختلف وبا آب وتاب صحبت میکردند

ستند، منار جام را نیز بعضی بناء کردۀ نروزگار سلطنت سلطان حسین بایقراء میدا در

د اول جلـ در( هــ ش 7813) عهد سلطان حسین بایقراء می گفتند ومن در همان سال

هشـت سـال   کتابی که بنام آثار هرات نوشته ودر هرات طبع کرده ام، یعنـی چهـل و  

جام به تفصیل ذکر نموده ام وقول راویان همان وقـت را  از منار 773قبل در صفحه 

 کشف آن دانشمند بلژیکی بـود، امـا اینکـه   اشته ام که البته چند سال قبل ازمذکور د
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قات عالمانـه نمـوده قابـل    نه در کشف آن تحقیجزئیات منار آن دانشمند بلژیکی در

  1«.قدر است

در همان نقطۀ که آب قریـۀ جـام   : آندره ماریک، در بارۀ منار جام می نگارد

هریرود می پیوندد، در میان محیطی از کوه های تیره رنـگ، شـبحی زریـن یـک      با

ون نظر کاشی نیلگ برج مطنطن قد برافراشته بود ودر قسمت علیای ان کمربندهای از

گینی برج دقت ودرستی تناسب سه طبقۀ آن در وقت ساحتمان سن. را جلب می نمود

دورنمای برج بالد رنگ نمای قطب منـار دهلـی را بیـاد    . را تحمل پذیر ساخته است

خستین تماما  از رویه های نجدار طبقۀ . که چند ماه قبل مشاهده کرده بودممی آورد 

نوشـتۀ برسـم الخـ  کـوفی پیچیـده اسـت، آن        تزئینی پوشیده است کـه در دور آن 

ها طوری مرتب گردیده است که آن را ساده به نظر می آورد، وچار کمربنـد   آذین

. یشتر مجلـل جلـوه میدهـد   بزرگ خ  کوفی جهش عمودی منار را شکسته وبنا را ب

کل قاعدۀ برج هشت گوشه بوده وحامل سه قنداق که بـر روی هـم قـرار گرفتـه بشـ     

های ( رواق) برنده  بر ر س دوقنداق نخستین. ه سرش مقطوع باشدمخروطی است ک

حاکم بوده است که اکنون ویران گردیده است، وقنداق سوم با فانوسی متوّج گشته 

همین قدر باید بگوئیم که اندازۀ یک سوی قاعدۀ هشـت  . بود که پوش نداشته باشد

چکی میتـوان رفـت کـه    گوشۀ سه ونیم متر میباشد، امروز بداخل منار از دریچۀ کـو 

ه طوری پائین می آئـیم کـه بـدور    نبسمت شمال افتاده است برروی پله ها از یک زی

تـا پـائین راه   یک ستون مرکزی دور می خورد، چنان به نظر می آید که همین زینـه  

ــون ریختگــی مصــال   ــره آن را مســدود کــرده اســت مــی یافــت کــه اکن . ح هــا وغی

ه نمیشود، گویا برسنتی کـه بـوده اسـت    خصوصیت است که هیچ دروازۀ دید همین

ملتفـت بایـد بـود    )راهی از زیر زمین از تحت دریا تا داخل قصر امتداد داشته اسـت  
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منظور آندره ماریک از قصر در اینجا همان قصر فیروزکـوه میباشـد چـه وی بـه      که

که خرابه های  .(زکوه در همین جام موجود بوده استاین عقیده است که محل فیرو

 . حال هم آن طرف دریا نمایان است آن تا

برای رسیدن برواقک نخستین باید بیش از یکصدو پنجاه پلـه زینـه را پیمـود    

وبرواقک دوم یا پنج تا زینۀ کوچک که در یک طرف واقع است وهریـک ده پلـه   

دارد مـــی تـــوان رســـید وتـــا پـــنج گنبـــد کـــه هـــر کـــدام بزوایـــای قنـــداق هـــا  

ار تـا پوشـش گـچ کـاری شـده میتـوان رسـید        ومدور اند بوسیلۀ چهـ  گردیده وصل

 . فرارفتن وجود ندارد وسیلۀ سوتر آن واز

یکی از مناره های بلندی که با منار جـام قریـب بـوده واکنـون معـدوم شـده       

بوده است ودر همـان منطقـه در جـوار     (اکنون سیروان میگویند) است، منار شیروان

 . ده بودهریرود در مسافۀ ده کیلومتری غرب اوبه برپا گری

بروی عکاسی ها وضع گران و وزین منارجام را میتـوان بخـوبی انـدازه کـرد     

بصورت بسیار مستحکم آباد گردیده، ساختمان جالب آن است کـه بـا تزئینـات     که

ینش را پیچیانیده وآن را زیبائی وجالبیت خاص بخشیده منار را به نظر یکه قسمت پا

تـزئین  یبی این برج بزرگ که کـامال   کوچک جلوه می دهد، دیده اندوزی ونظر فر

آیـد، ودر افـق خـود     گردیده است، چنان است که هیچ نقطۀ آن زاید بـه نظـر نمـی   

تزئینات آن مجموعا  خیلی عـالی ومطـنطن اسـت وبـه معمـار آن      . خیلی جالب است

افتخار بزرگ دست داده است که چنان شاهکاری را در جای چنان مناسب بوجـود  

ای عمـارت در حالـت فعلیـه بـه تناسـب بلنـدی آن بطـور کلـی         آورده است، زیرا بن

تزئینـات تمـام سـطح    ): نوشـته اشـت  ( فان برخمن)نظر می آید، چندانکه متناسب به 

بخش پائین برج تا آنجا که کمربند  (.یده وبدرجۀ علیای غنا وصفا میرسدرا پوشان بنا

ــال     ــات ق ــد از تزئین ــی یاب ــاز م ــی آغ ــۀ کاش ــده ودور یکتیب ــیده ش ــو  نی پوش از حدش

ــد ــی     وزوایـ ــت اساسـ ــد ودارای اهمیـ ــایش میدهـ ــب را نمـ ــاس مرتـ ــت، ولبـ اسـ
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میباشد، نفاست کار وساختمان آن زیور زیبا کـه از پارچـه هـای کوچـک      یصوخا

. است خیلی جالب توجه وگیرا میباشد آجر ساخته شده وبر روی گچ وضع گردیده

 هحات مـدور بـ  این ورق شانی بهشت قسمت افقی تقسیم گردیده که سقف ها وصف

ت هویداســ ناشـکال وفواصــل مختلفــه تعبیـه گردیــده اســت، نظـم ونســق خــاص آ   

ترکیب خطوط هندسی خیلی متنـوع وهمیشـه   ... طوریکه تنوع آن حیرت آور است

خوانا است وداللت بخوبی وقوت تزئین می نماید وهرگاه که روشنی بـر روی آنهـا   

 . می تابد آن را بسیار دلربا وجالب می سازد
 

 : نوشته ها         
 

. نــاره نوشــتۀ طــویلی ثبــت گردیــده اســتبــر هشــت روی قمســت ســفالی م

نوشته بالفاصله از قمست زیرین وجه هموار بشکل مدّور باکاشی اغاز مـی یابـد    متن

این متن از جزء نوزدهم قـرآن  . بشکل شروع به نظر میآید متن 5و  8ودر وجه نمبر 

شروع آن بر )کلمه میباشد  916ومجموعا  گردیده واز سورۀ حضرت مریم انتخاب 

ات تشـخیص نمـی گـردد وروی هـای دیگـر همـه بـر روی        حروی یک ودو به وض

آیه سی ویکـم   8روی : برجستگی های نوشته تدقیق گردید وترتیب آن چنین است

تم، آیـۀ هفتـاد وهفـ    6آیـۀ پنجـاه وچهـارم، روی     5آیۀ چهل وسـوم، روی   0روی 

ت کـه  سـ این کتیبۀ دینی نتیجۀ چنان نظم ونسـقی ا . اشدآیۀ نود ودوم می ب 3وروی 

قرآن کریم  تثبت آیا. وبه منظور خاصی تثبیت گردیده استانگیزۀ آن معلوم بوده 

بر روی ابنیۀ کار تصادفی نیست، بلکه با هدف سـاختمانها وتسـمیۀ آن رابطـه داشـته     

 . است وبا آن زیبایی دنیا وحسن آخرت وافتخار می خواسته اند

الدین محمد بن سام بانی این مناره عالقه داشت که نسخه هـای قـرآن    غیاث

ــا را در مدار  کــریم ــیاستنســاخ گــردد وآن ه ــف   خــود کهس ــود، بوق ــاده ب ــاد نه بنی
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کتیبه های دیگری که در قسمت های وسطی وفوقانی منار قرار دارد ) ...گذاشت می

 :( از شرح آندره ماریک ذیال  بطور خیلی فشرده تذکر می دهیم

: متن کتیبۀ نخستین از باال به پائین با کلمۀ طیبـه شـهادت آغـاز مـی یابـد       -7

  (.ن الاله االاهلل محمد رسول اهللاشهدا)

ــت     -8 ــریم اس ــرآن ک ــۀ ق ــن آی ــتۀ دوم ای ــب  ): نبش ــتح قری ــرمن اهلل وف نص

سـه کلمـه از   ( 78سورۀ  67بدنبال این آیۀ کریمۀ  (وبشرالمؤمنین یا ایهاالذین آمنوا

که همین سبک را در کتیبه های ( !ای کسانیکه گرویده اید)است  که آمدهمبار آیۀ

 . ان فاطمیان هم می توان دید واین روش از آن هم فراتر میرودمز

مه علیای آن ثبت گردیده است، سـاده  نینوار نوشتۀ کوفی که در قسمت  -8

  (.نیا والدین ابوالفتح محمد بن سامالسلطان المعظم غیاث الد): میباشد

نبشتۀ مرکزی از کاشی اسـت، در آن فقـ  همـان القـاب وعنـاوین ثبـت        -0

است که رسما  به آن مخاطب بوده است وشش کلمۀ آخر کـه بـاالی سـطر     گردیده

 : میباشد زیرجا داده شده با خ  

السلطان المعظـم شاهنشـاه االعظـم غیـاث الـدنیا والـدین معزاالسـالم        ( الف)

 . والمسلمین ابوالفتح محمد بن سام

 ...قسیم امیر المؤمنین خلداهلل ملکه( ب)

م نه در زیـر آغـاز سـطر دو   یبر فـراز دومـین مـتن دراز رخ بعـد از نبشـته پیشـ       – 5

سه کلمه نخستین خوب خوانـا نیسـتند وبـه مشـکل     . دوسطر بخ  نسخ کتابت شده است

آنکـه  شود وآن دستخ  کسی اسـت کـه آن تـزئین را بخشـیده وجالـب تـر        خوانده می

 . نیز دیده می شود... عمل علی بن: معمار آنامضای 

تذکر باید داد که عصری را که مـا مطالعـه مـی نـائیم در آن خـ  نسـخ وکـوفی        

 . همدوش هم بر روی بنای ثبت گردیده است

 . نبشتۀ زیر بنا بحدی افتادگی دارد که تنها دو کلمۀ آن خوانا میباشد – 6
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. واز نـوع خـ  برجسـته اسـت    افـت خـورده   آن نوشته سبک زیبای هنری کوفی ب

چهار شکل ثبت گردیده که سـه از آن مختلـف اسـت وبسـمت راسـت وچـپ بـر روی        

: را بوجـود آورده اسـت، خوانـده مـی شـود     ( دل)هررویه طوری گره خـورده کـه قلبـی    

ابوالفتح که عبارت مابعد آن همان غیاث الدین محمد خواهد بود ایـن کلمـات بـر روی    

یق نوشته ابنیه که اشته ها خیلی ظریف کار گردیده وتمام دقاین نب. ثبت گردیده است 3

شده است، چنان احساس می شود کـه نوشـته    در فارس به نظر می خورد، در آن رعایت

 « ...است ها بشکل که انسجام یافته بذات خود زینت عمارت را تشکیل داده

اوی در بـارۀ منارجـام منتشـر شـد، حـ     ( م7959)مقالۀ آندره ماریک کـه در سـال  

مطالب سودمندی بود، به اساس کشف واطالع عبداهلل ملکیار والی اسبق هـرات در سـال   

آقای احمد علی کهزاد به جام سفر کرد ومقالۀ در مورد جـام در مجلـۀ کابـل    ( م7908)

 . نتایج تحقیق خویش را به زبان انگلیسی نشر کرد( م7958)نشر سپرد ودر سال به

ضمن نشر مقالۀ از چگونگی کشف ( م7961) کیفر فرانسوی در سال لآقای شار

منارجام به وسیلۀ عبداهلل ملکیار مطالب دلچسپ ارائه کرده است، اما کشف مجدد ونشـر  

مقالۀ آندره ماریک واقعا  فصل جدید را در تحقیقات علمی پیرامون تاریخ غوریان وغور 

 . میباشد( م7951)نوشته شده بصورت عموم مربوط به سالهای بعد از سال 

مـدیر هیـأت باسـتان شناسـی فرانسـوی در      ( Leberreلی بر )( م7961)در سال 

افغانستان برای مـدت کوتـاهی درپـای منـار جـام خـاک بـرداری مقـدماتی بعمـل آورد          

ترس عالقـه منـدان   متأسفانه نتیجۀ تحقیقات وی تا جای که اطـالع داریـم تـا هنـوز بدسـ     

خواننـدگان را از   (شـارل کیفـر  )د که به اساس همین یادداشت ها بو. گذاشته نشده است

ــات  ــر )تحقیق ــد   (لــی ب ــع گردانی ــیکه بعــد از   . مطل ــی بــر )اولــین کس ــالهای  (ل در س

اندریا برونـو  )منار جام را از نظر معماری مطالعه کرد، مهندس ایتالوی ( م7968و 968)

Abruno )یکـی  مامور شد منارجام را با وسایل تخن( م7915)نامبرده در سال . باشد می

مهندس آلمـانی  ( م7917-7911)در خالل سالهای . ترمیم واز خطر سقوط نجات دهد
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نر اسـالمی مطالـه   هظر معماری وبه افغانستان سفر نموده ومنار جام را از ن (ورنرهیربرگ)

وی در جملۀ اروپائیانی که جام را دیده انـد، یگانـه کسـی اسـت کـه عکـس هـای        . کرد

 . در اختیار داردجالب واسناد مهم دیگر از منار جام 
 

 : خطر سقوط منارجام
 

اندره ماریک در رساله اش راجع بـه منـار جـام متـذکر شـده اسـت کـه منارجـام         
این امر را مهنـدس ایتـالوی   . ا کرده است، مشرف به سقوط میباشدتمایلی که پیدبواسطۀ 

نیز تائید نموده بـرای نخسـتین بـار در رسـالۀ کوچـک خـود هشـت رسـم          (اندریا برونو)
ضـمنا  از خـالل رسـالۀ    . خنیکی منارجام را با جزئیات آن بصـورت خالصـه ارائـه نمـود    ت
اندازه گیـری وتحقیـق   . ردیم گمطلع می (لیبر)تا اندازۀ از خاک برداری مقدماتی  (کیفر)

در پای منارجام انجـام  ( م7917)ال سدر  (ورنر هیربرگ)و  (کورت شمید)معماری که 
 .بر خطر سقوط منارجام تائید کردند داده اند، همین نظریه را مبنی

منارجام فعال  در یک زاویۀ خیلی کوچک قرار داشته وسـاحل چـپ آن بواسـطۀ    
باعث  (ورنر هیربرگ)این امر بعقیدۀ . ریای هریرود پیوسته تخریب می شودجریان آب د

 . شده تا منار به اندازۀ دو درجه بسوی دریای هریرود میالن پیدا کند
در  (ورنــر هیربــرگ)بــه کوشــش ( م7918)منــار کــه در ســال مــواد ســاختمانی 

پوهنتون تخنیکی شهر ماینس تجزیه گردید، خاصیت ارتجاعی داشته در صورت تمایـل  
 1. گسیخته باعث سقوط منار می گردد هم بیشتر منار مواد از

 

 تعیین موقعیت فیروزکوه
 

عیــت پنجشــیری در مــورد اینکــه تمــام دانشــمندان ومستشــرقین بــا تب       آقــای

ه ماریک، جام را بحیث فیروزکوه ومنار جام را منـار مسـجد جـامع    درکهزاد وآن ازآقای

                                                 
 . به بعد با تلخیص واختصار بسیار 730جغرافیای تاریخی غور از  - 7
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ــی ــد      آن م ــرض میکن ــوه ف ــوره را فیروزک ــه تی ــته ودر نتیج ــی نوش ــند، رد وتحلیل شناس

 : وی قرار ذیل است دالیل خالصۀ که

از غـور  ( م 7965) باستان شناس آمریکائی که در سال   Leshnikلشنیک  - 7

کـه گفتـه   برای اولین بارنظریۀ آندره ماریـک را ( م7963)بعمل آورده ودر سال بازدید 

کرده وتیوره را فیروزکـوه تـاریخی دانسـته    محل اصلی فیروزکوه بوده است، رد بود جام

 .است

راه های منتهی به جام، هرگاه از نظر توپوگرافی تحقیق گردد، ثابـت خواهـد    -8

 . اهمیت دیگری ندارندشد که این راه ها بجز از ارزش محلی، 

وجود یک شهر باعظمـت باکاخهـای مجلـل ومسـجد بـزرگ در ایـن محـل         -8

کوهستانی که گنجایش آن را ندارد، بعید از تصور می نمایـد وشـاید ایـن منـار بیادگـار      

 . فتوحات سلطان غیاث الدین غوری بناء شده باشد

قات ناصری چهـل  فاصله میان فیروزکوه وزمین داور بقول منهاج سراج در طب -0

 1. که این فاصله با تیوره برابر می آید نه با جام فرسنگ بوده

باید در ردّ نظریۀ آقای پنجشیری اظهار نمود که در قسمت راه ها همان طوری که 

ماریک وسایر دانشمندان عقیده دارند، باید راهی را در نظر گرفت کـه در امتـداد    آندره

مرکزی از آن استفاده بعمل می آمده که بدین لحـاظ  هریرود قرار داشته وبحیث شاهراه 

. اسـت  جام نقطۀ اتصال شاهراه های مهم ودارای موقعیـت حسـاس سـوق الجیشـی بـوده     

الی قریۀ کمنج الـی چشـت والـی هـرات      مبقایای این شاهراه در امتداد هریرود از منارجا

نیـز در صـورتیکه   امتداد می یابد، که اکثرا  هموار وبدون کوه وکتل است وعراده جـات  

در قــدیم پیــل هــای جنگــی . د بخــوبی در آن عبــور ومــرور نماینــدآبــاد باشــد،می تواننــ

هــا را از هندوســتان بــه غزنــی واز آنجــا بــه هــرات وفیروزکــوه از همــین راه    وگردونــه

                                                 
 . 859-853و  810-791تاریخی غور ص جغرافیای - 8
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 جاین شاهراه از منارجام الی کمن. ر طبقات ناصری ذکر آن بیامده استآوردند که د می

وغیر قابل استفاده است که صرف پیاده می توان از آن رفت وآمـد  در روزگار ما خراب 

 . کرد ولی بقایای آن بصورت مخروبه همه جا بچشم میخورد

لـت فعلـی آنهـا خیلـی فـرق      شواهد نشان میدهد که وضع راه ها در آن عهد با حا

چنانکه شهرها وقالع مسـتحکم غـور دسـت خـوش رویـداد هـای تبـاه کـن         . داشته است

وما نباید وضع فعلی راه ها را . راه ها نیز به همان سر نوشت دچار گشته است گردید، شاه

این قیاسی است مع الفـارق  : باحالت تاریخی انها مورد مقایسه قراردهیم که بقول منطقیان

اگر به نقشه نظر اندازیم این امر بخوبی قابل درک است که جام نقطـۀ مرکـزی راه هـای    

اما در در اثر تخریبات . ی، غرجستان وماورای آنها بوده استمنتهی به هرات، بامیان، غزن

پیهم فیروزکوه به وسیلۀ خوارزمشاه، چنگیز وتیمورلنگ، آنجا بـه کلـی ویـران گردیـده     

 . واهالی آن قتل عام شدند، شهر مخروبه وبدون سکنه ماند وراه ها بمتروکه مبدل گشت

کمتری وجود داشـته امـا    در جنوب دریای هریرود ودر اطراف منار، آبادی های

حصار فیروزکوه وقصرهای مجلل وشهر وآبادی های آن اکثرا  به شمال دریا اعمار یافتـه  

بود، لذا در این محل، جای کافی برای مسجد موجود بوده که آقای کهـزاد ودانشـمندان   

دیگر خارجی دربیست متری شرق منارضمن کاوشهای خود آثار مسجد جامع را کشف 

در دوطرف دریا آثاری بچشم میخورد که میگویند در آن زمان سطح دریـا   ونیز. کردند

ــرود ودریاچـــۀ جـــام در فصـــل          ــه شـــاید طغیـــان هریـ ــامال  پوشـــیده بـــوده کـ کـ

پوشیدگی وتخریـب مسـجد شـده باشـند، زیـرا بقـول منهـاج سـراج          تخریب باعث بهار

 . جامع را سیل خراب کرد مسجد ناصری  طبقاتدر

نیـز   پنجشـیری   تیوره را فیروزکوه فـرض میکنـد وآقـای   اگر دانشمند آمریکائی، 

را تائید مینماید، این آقایان چرا از مسجد جامع آن، از کاخهـای مجلـل آن واز آثـار     آن

باشکوه دیگر آن چیزی را نشان نمیدهند، در حالیکه قسمت عمدۀ کتاب آقای پنجشیری 

 .ل داده استرا بحث از جام وآثار آن تشکی( جغرافیای تاریخی غور)اعنی 
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از طرف دیگر مناری با این عظمت نمیتواند دریـک منطقـۀ گمنـام اعمـار گـردد      

اگرچه به گفتۀ پنجشیری برای یادگار هم بوده باشد، چه سبب بوده که این یادگار را در 

ردند؟ ناگفته نماند که در آن زمان بیادگـار منـار   کجاهای دیگر ویا در تیوره اعمار نمی 

چیزی به نظر نرسیده، بلکه هرجا مناره بر می آوردنـد، بـرای مسـاجد     چنین .نمی ساختند

منارمسجد قوّت االسالم دهلی مشهور به قطب منار، منارمسـجد بخـارا کـه    . ومدارس بود

همزمان با این منار وبه تصریح آقای پنجشیری توس  احفاد غوریان بنا یافته اند، هـردوی  

آن در عصـر هـای بعـد از غوریـان منـاره هـای       نمونۀ دیگر . آن مناره های مسجد میباشد

جـاه  مصالی هرات ومدرسۀ گوهرشاد بیگم ومناره های پیش طاق مسجد جامع زیـارت  

وهمچنین از کتیبه های منارجـام  . هرات است که از عهد تیموریان هرات بجای مانده اند

منار  که عبارت است از آیات قرآن مجید وشعایر اسالم بوضوح معلوم می گردد که این

گلدستۀ مسجد است، اگر منار یادبود فتوحات سلطان غیاث الدین غوری مـی بـود، بایـد    

 . در این مورد تاریخ آن فتوحات در جای آن چیزی می نوشتند

از مسجد جامع فیروزکوه که در اثر سیل خراب شده ): فکری سلجوقی می نویسد

در قسـمت جـام    شـرح آن را  تاکنون یکپایه منار بلند بـاال وبسـیار عـالی بـاقی اسـت کـه      

 1(.وشهرک خواهیم نوشت

المعـارف المنجـد جلـد دوم اعنـی بخـش اعـالم آن، در شـرح         ههمچنان در دایر

 . امروز فیروزکوه بنام جام یاد می شود: فیروزکوه نوشته است که

دکتر محمد معین در فرهنگ فارسی جلد ششم به نقل از عالمۀ قزوینی فیروزکوه 

ن نشان میدهد، هکذا بسـیاری از دانشـمندان قبـل از کشـف منارجـام      را در حدود اهنگرا

فیروزکوه را در قسمت علیای هریرود سرا  داشتند، ولی هنگامی که خبر وجود منارجام 

در محافل علمی جهان منتشر گردید، اکثریت مطلق اذعان کردند که جام عبـارت اسـت   

                                                 
 . - 88پاورقی صفحه  7868، -بخشی از تاریخ هرا ت باستان، تالیف فکری سلجوقی چاپ کابل   - 7



 

  

 

 

 

878 

پنجشیری خودش در تعیین موقعیت از فیروزکوه وبا  ارم زمین داور باید گفت که آقای 

باحتمال قوی ولسوالی بـاغران، در اصـل   : اصلی ارم دچار شک وتردید است ومی گوید

در این صـورت فاصـله بـین     1.به  باغران تبدیل شده است زمانبا  ارم بوده است وبمرور

باغران وتیوره به مراتب کمتر از چهل فرسخ است ومتأسفانه تنـاقض گـوئی در اسـتدالل    

از این هم که صرف نظر کنیم، میتوان این طور تحلیل کرد کـه فاصـله   . شکار می گرددا

بدین . ور به گمان غالب شاید از روی تخمین صورت گرفته باشدابین فیروزکوه وزمین د

ترتیب که ماموران سلطان غیاث الدین غوری بـا همـان ظـروف دسـت داشـتۀ خـود کـه        

ده ومانند آن می سنجیدند، این منطقـۀ کوهسـتانی را   ر وسیر پیاتفاصله ها را با قدم های ش

باشکستگی ها وانحناء های که دارد مورد تخمین قرار داده انـد، نـه بـا فالصـله سـنج هـا       

ین موقعیـت  یـ وبـر مـانیز الزم نیسـت در حالیکـه در تع      2 .ونقشه های جغرافیای زمـان مـا  

رده بیــائیم در هرجــای ارم نیــز یقــین نــداریم از ولســوالی موســی قلعــه کیلــومتر کــ  بــا 

فرسخ پوره شد، بدون کدام دلیل قناعـت بخـش وبـدون وجـود آثـار وعالیـم        چهل که

 . وبرخالف اکثریت دانشمندان شرق وغرب، فورا  حکم کنیم که این است فیروزکوه

منهاج سراج نویسندۀ دانشـمند دربـار غـور در طبقـات ناصـری بـه مناسـبت هـای         

 . فته که ذکر همۀ آن موجب تطویل استمختلف فیروزکوه را به معرفی گر

را بچشم سفیر اسپانیا به دربار امیر تیمور گورگان، فیروزکوه  (کالویخو)همچنان 

سر دیده واز آن شرحی در سفرنامۀ خود نوشته اسـت کـه هـرکس منطقـۀ پـای منارجـام       

وآثار تاریخی ووضعیت طبیعی آن را دیده باشد از تعریف وتوصیفی کـه منهـاج سـراج    

                                                 
 . به بعد 730غرافیای تاریخی غور ص ج - 7
متولد )رو بلخی این موضوع که در قدیم فرسنگها را تخمینی می سنجیده اند از سفرنامۀ معروف حکیم ناصر خس - 8

 . نیز استنباط میشود( هـ 037ومتوفی  890

، از تون تا آنجا هجده فرسنگ ر ربیع االخر به شهر قاین رسیدیموبیست وسیوم شه»: حکیم ناصر خسرو می نویسد

  .(787ص  7811مۀ خسرو طبع کابل، سفرنا). «شدن که فرسنگهای گران است میدارند، اما کاروان به چهار روز تواند
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راجع به وضیعت طبیعـی وعمرانـات    (کالیخو)آن بعمل آورده واز شرح جزئیاتی که  از

گذشتۀ فیروزکوه نوشته است، یقین خواهد کرد که خرابه های موجودۀ جام بدون شک 

عبارت از فیروزکوه تاریخی است که جای هنچگونه شک وشبهه وتردیـد را بـاقی نمـی    

دلیل ومستند تـرین اثـر بـر تعیـین موقعیـت       از دالیل فوق که بگذریم، قوی ترین. گذارد

ــرو اســت  ــرو فیروزکــوه را در فصــل هــرات رود  . فیروزکــوه نوشــتۀ حــافا اب حــافا اب

ازجغرافیــای خــود، فیروزکــوه را صــریحا  در هــرات رود ودر ردیــف اوبــه، دری تخــت 

 : چشت، اسفرز حصارک قرار داده می گوید

او کـه از مشـایخ قـدیم     مـودود چشـتی وفرزنـدان    هقریۀ چشت که مـزار خواجـ  »

گاه سـالطین غـور بـود وتـا اکنـون اثـر       تتخ: قریۀ فیروزکوه. در آنجاستخراسان است، 

عمارت ایشان در آن موضع باقی است، ده مزرعه دارد که حـاال معمـور اسـت ودر ایـام     

قریــۀ . بیســت مزرعــه دارد: قریــۀ اســفرز. ســالطین غــور درغایــت معمــوری بــوده اســت

دارد واین هرات رود متصل به والیت غور است، هوای خـوش   حصارک شانزده مزرعه

دارد وبیرون اینکه نام برده شد قُری ومزارع بسیار دارد وکان آهن وسرب که حـاال کـار   

ــد       ــا باش ــت آنج ــازند ودرخــت شیرخش ــرمه س ــنگ س ــا س ــت ودر آنج ــد آنجاس میکنن

وغرجسـتان   حافا ابرو، جای دیگر در ذکر غور 1« .ودرکوهستان آن درخت بسیار باشد

 : وساخر وتولک می نویسد

وفیروزکــوه کــه ذکــر آن در هــرات رود گذشــت، بعضــی آنــرا از جانــب        )

در بارۀ شهر فیروزکوه در تاریخ غورستان به تفصیل سخن رانـده ایـم    2(.شمارند یمغور

 (وقعیـت داشـت؟  فیروزکوه پایتخت غور در چه جای م)ونیز مقالۀ مبسوطی تحت عنوان 

 . این مختصر به همین مقدار اکتفاء می نمائیم نگاشته ایم که در
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 :از دیگر آثار تاریخی جام - 0

 : ارگ دختر پادشاه(: الف)
 
 

در مقابل منارجام، آن طرف شـمال دریـای هریـرود، خرابـۀ قلعـۀ در بلنـدی       

خـاره هنـوز هـم بـه نظـر میخـورد کـه در نـزد اهـالی بنـام ارگ دختـر پادشـاه              کوه

 . است معروف

، این خرابه ها را با برجها وباروها ودیده بانگاه های آن عبـارت  اندره ماریک

دردهانۀ ناوۀ بیدان، در دوطرف همواری هـا وتپـه هـا    . دانست می از قصر فیروزکوه

همچنان . آثار دیوارها وآبادی های که اکثرا  باخشت پخته بوده اند، جلب نظر میکند

. ی بــه چشــم میخــورددر دوطــرف دریــای هریــرود آثــار عمرانــات حیــرت انگیــز 

سراسر منطقه سفالهای وقطعات شکسته ظروف سفالی وشیشه نیز دیده مـی شـود    در

از روی نقوش وتزئینات وساختمان آنها گفته می توانیم که تعداد زیـاد آنهـا بـدورۀ    

غوریان تعلق دارد، این امر مستلزم کاوشهای باستان شناسی وتحقیق متخصصین هنر 

  1.ایج سودمندی را دربر خواهد داشتام گردد نتجکار اناسالمی است، هروقت این 

کـه وطـن مـا دسـتخوش حـوادث      ( هـ ش7816-7853)در جریان سالهای 

ناگوار گردید، خارجیان آزمند با استفاده از جهل وبی سوادی هموطنان ما آثارگران 

غـارت بـرده انـد    وبهای زیر خاکی منطقۀ پای منار جام را طور بیرحمانـۀ بـه چپـاول    

این چپـاولگری بـه اوج خـود رسـیده     ( هـ ش7816-7815)صوصا  در سال های خ

ومتأسفانه اطالعاتی که به این ناتوان میرسد، شاید چیزی از آن گنجینـه هـای گـران    

در مرکـز چغچـران بـودم     ههـ ش کـ  7815من در اواخر سال . بها باقی نمانده باشد

ا از کاوش کاری خـود سـرانۀ   موضوع را به والی غور گزارش دادم واز او خواستم ت

منطقۀ منارجام جلوگیری بعمل آورد وهم چنان اعالمیۀ را از راه رادیو نشرات غـور  

                                                 
 . به بعد 881جغرافیای تاریخی غور ص - 8
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عجیـب تـر آنکـه    . در این مورد به نشر سپردم که هیچگونه مفـادی را دربـر نداشـت   

ولسوالی شهرک از قیمت اجناس یافت شده که گاهی تا هزاران لک روپیـۀ افغـانی   

در حالیکـه  . یعنی پنج یـک اخـذ مـی نمـود    ( خُمس)وش میرسید در خود منطقه بفر

کار خالف قوانین شرعی وخالف قوانین نافذۀ مملکت ما بوده ودزدی وچپاول  این

متأسـفانه بایـد   . آثار باستانی موجب جزای سنگین است که قوانین بدان تصریح دارد

ت مـا در دورۀ  م، تـاریخ مملکـ  تذکر بدهم که با چپاول وغارت آثار تاریخی منارجا

 . درخشان امپراطوری اسالمی غور، بغارت رفته است

 

 : سنگ نبشتۀ عربی(: ب)
 

از یـک سـنگ نبشـتۀ عربـی صـحبت       (79منارجام ص )اریک در اثرش مآندره 

چون وی این موضـوع  . قسمت شمالی دریای هریرود قرار دارد درمیکند که بقول اهالی 

 . بنا بر آن تحقیق در بارۀ آن ممکن نشد را بعد از بازگشت سفرش در چغچران شنید،

م یکدســته از 7959شــارل کیفــر دررســاله اش متــذکر مــی شــود کــه در ســال   

یسی که می خواستند از جام بازدید نمایند، نظر بخواهش آندره ماریک در لمحصالن انگ

سـنگ نبشـتۀ   . جستجوی این سنگ نبشته شدند که متأسفانه تالش ایشان به نتیجـۀ نرسـید  

ر قسمت غربی ارگ دختر پادشاه بروی یک صخرۀ بـزرگ تراشـیده شـده اسـت     فوق د

صخرۀ مذکور که در میان دریـای بیـدان قـرار دارد، دارای سـطح نـاهموار بـوده صـرف        

قسمت راسـت آن کـه بـه سـوی کـوه خـاره مایـل اسـت، سـاحۀ نسـبتا  همـواری داشـته             

خوبی معلوم می شود برروی آن سنگ نبشتۀ فوق درج شده است، از تصویر مذکور ب که

آن عمیق کنـده نشـده وبمرورزمـان تخریـب      یسنگ نبشتۀ مورد بحث ما بنا بر سخیت که

گردیده که فعال  نمیتوان تمام متن آن راخواند، قرائت ابتدائی آن به اساس عکس گرفت 

 : شده از آن، چنین می باشد
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 وعلی بن ... وابو – 7

بـه نظـر میخـورد، در     (فاحنـ )در سمت چپ بر روی یک ساحۀ کوچک کلمـۀ  

 .کنار آن نام عبداهلل دیده میشود

 عباس بن عطا... - 8

 ویعقوب بن عطا... -8

 وخالد بن داود ...-0

 علی بن سور...-5

 ...یعقوب...-6

 ...احمد...-1

  1 ...وابویعقوب...-3
 

 : محل ذخیرۀ آب -(ج)
 

وه خاره بـه  چند صد متر باالتر از سنگ نوشتۀ فوق سراشیبی های قسمت غربی ک

مالحظه می رسید که بواسطۀ جوی کامال  تخریب شده است، از همین طریق به سـهولت  

اسـت کـه   برفراز آن ساختمان کوچکی . متر ارتفاع دارد باالشد( 811)میتوان بر قلۀ که 

بعد از تحقیق معلوم شد که این ساختمان عبارت . بصورت نیمه ویران هنوز هم باقی است

متـر وعـرض   1 , 31بنای مـذکور بصـورت مسـتطیل بطـول     . میباشداز محل ذخیرۀ آب 

. در قسمت شمالی آن دوناوه از خشت پخته ساخته شده است. متر آباد شده است 0995

عمـق  تمام مواد این بناء خشت پخته بوده وداخل محوطه هم با ساروج کـار شـده اسـت،    

منطقـه   توسـ  اهـالی آن   مـواد سـاختمانی آن متأسـفانه   . مترمیباشـد  0 , 35اندازۀ  به آن

غرض استفادۀ شخصی برده شده است، جای شک نیسـت کـه محـل مـذکور عبـارت از      

                                                 
 . ه بعدب 881غرافیای تاریخی غور صج - 7
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اما در هیچ نقطۀ کانال آب رسانی آن مالحظه نشـد، معلـوم   . ذخیرۀ آب ارگ بوده است

ذخیرۀ آب مذکور در یک محـل  . چه ترتیب به آنجا آب نوشیدنی می برده اند نیست به

ضـمنا  از ایـن محـل    . د شده که از هیچ نقطه بچشم نمـی خـورد  مناسب بصورت پنهان آبا

  1. را تحت مراقبت داشت کمیتوان تمام منطقه جام، منارجام، قریۀ جام ومنطقه کشک
 

 : قبرستان یهودیان در منطقۀ کشکک جام -د
 

چیزیکه در سالهای اخیر توجه دانشمندان اروپائی را بخـود جلـب نمـوده، منطقـۀ     

. میباشد که در آن جا زمانی قبرستان یهودیـان قـرار داشـته اسـت    ( درۀ جام)کشکک در 

بخـش آن   یـک لوحه سنگ بدسـت آمـده اسـت     30به تعداد ( م7918)ازاینجا تا سال 

وبخـــش دیگـــر توســـ  اویگـــن لودویـــگ رپ   G.Gnoliتوســـ  گیراردوگنـــولی 

E.L.Rapp ( م7178)مـؤرخ  (  م7918)قدیم تـرین لوحـۀ مکشـوفۀ سـال     . منتشر شد

یعنی دوسال قبل از ویرانی فیروزکوه بواسطۀ اوکتـای  ( م7881)د ترین آن مؤرخ وجدی

توس  اویگین لودویک رپ ( م7918)هشت لوح مکشوفه سال . پسر چنگیزخان میباشد

  2. مورد مطالعه قرار گرفت  Mainzدر پوهنتون مانیز 
 

 : کتیبۀ تنگی ازو(هـ)
 

قرار دارد که از سـبب ضـیقی   بفاصلۀ شانزده کیلومتری غرب شهرک، درۀ تنگی 

 (ازو)معروف بـوده ودر محـاورۀ عـوام بـه      (عذاب)دره وراه صعب العبور آن بنام تنگی 

( یهـودی )دره کتیبۀ سنگی میباشد کـه روی آن بالفبـای عبـری    دراین . تبدیل شده است

 . وزبان دری نوشته های حک شده وتاریخ آن بقرن اول هجری تعلق میگیرد

                                                 
 . به بعد 808جغرافیای تاریخی غور، ص  - 7
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دار سمت غربی در حصۀ که دره خیلی کـم عـرض وباریـک    کتیبۀ مذکور در ج

کتیبه روی سنگ کنده شـده کـه   . میشود در مقابل صفحۀ عمودی جدار مقابل قرار دارد

قریبـا  هشـت متـر مربـع چنــین     تسـطح آن مایـل ومحـدب اسـت وسـنگ دریــک سـاحۀ       

بلنـدی کتیبـه شـش سـانتی متـر بـوده سـه سـطر بطـرف چـپ           . بخود گرفته اسـت  شکل

 . دیگر در مقابل آن قرار دارد سطر وشش

لوح قبرستان که از محـل کشـکک جـام کشـف      30بادر نظر داشت این کتیبه و 

  1. شده است، می توان گفت که در غور قدیم اقوام یهود نیز زندگی داشتند

منهاج سراج در طبقات ناصری در ذکر رفتن امیر بنجی نهاران وسپه ساالر شـیش  

در راه بغداد یک نفر : اسی، داستان لطیفی دارد، بدین قرار کهنزد خلیفه هارون الرشید عب

پیشنهاد میکند که من تـرا  تاجر یهودی با امیر بنجی همراه میگردد، آن تاجر به امیر بنجی 

آداب رفتن به نزد خلیفه وسخن گفتن ولباس پوشیدن ونشستن تعلیم میدهم کـه بمجـرد   

اما در برابرر این تعلیمـات بایـد اقـوام مـرادر      ورود به نزد خلیفه ترا به پادشاهی برگزیند،

بدین ترتیب گروهـی از قـوم یهـود در حـدود     . وامیر بنجی قبول میکند. غور جای بدهی

در چهارمقاله نظامی عروضی سمرقندی نیز . در سرزمین غور ساکن میگردد( هـ ق711)

ود در کـان  نام یک نفر یهودی بنام اسحق بیامده است که نظامی عروضـی اورا عامـل خـ   

 . سرب ورساد مؤظف کرده بود

هم عهـدان از  )از کشف این قبرستان نیز اهمیت جام افزود میگردد، زیرا اهل ذمّه 

غالبـا  در پایتخـت هـای دول    ( در ممالـک اسـالمی زنـدگانی میکننـد     یهود ونصاری کـه 

 . اسالمی وشهرهای بزرگ میباشد تا امنیت آنان بهتر تأمین بوده باشد
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 :ۀ شاه مشهد، مقبره های چشت وشهزاده های سربازآبد - 8
  

در ولسوالی جوند والیت بادغیس، آبدۀ تاریخی بنام شـاه مشـهد وجـود داردکـه     

توان گفت جای شهادت یافتن سـلطان سـیف الـدین وبـه پادشـاهی رسـیدن سـلطان         می

الدین در همین محل بوده اسـت، سـبک معمـاری آن هنـر دورۀ غوریـان را نشـان        غیاث

به طرف شمال غرب مرکـز  » : نویسندۀ تاریخ دولت مستقل غوریان نگاشته است .دهدمی

قدیمی هرات باستانی خرابۀ یک مدرسه وجود دارد که انعکاس دهنـده و بهتـرین نمونـۀ    

این کشف در اثر زحمات کاسـیمیر وگالیـزر در سـال    . هنر دورۀ غوریان به شمار میرود

مخروبه به کنار چپ دریای مرغاب در حـدود  این مدرسۀ . میباشد( م7971 هـ 7897)

دوکیلومتر پائین تر از تقاطع آن با دریای کوچه موقعیت دارد باشندگان این منطقه خرابه 

 x 85این سـاختمان از خشـت پختـه    . وساحۀ بین دهانۀ کوچه را بنام شاه مشهد می نامند

85 x 5 خشتی بوده با کم ه سطح بیرونی آن دیوار های ساد. سانتی متر ساخته شده است

پـالن آن مربـع   . وبیش بافت های مغلق خشت موزائیک با پالستر وستوک دیـده میشـود  

متر از شرق به غـرب وسـاختمان    00متر از شمال به جنوب و  00، 81بوده و اضالع آن 

امروز قسمت های از دیوارهای شمالی وجنوب باقی مانده وهـم  . درجه میباشد 891 آن

مت جنوبی ایوان دروازۀ اصـلی وقسـمتی از بقایـای شـمال غـرب      چنان یک قسمت از س

در سمت جنوب یک طاقچه بـه شـکل   . اطاق که اصال  گنبدی بوده به جا مانده است دو

طـرف   به اسـتثنای )خاص خود دارای کمان های پنج گوشه تقریبا  به عرض های مساوی 

به وجود دارد که ده آن در شاه مشهد پانزده کتی. و عمق های مختلف دیده میشود( ایوان

معماری رواق ها، تزئینات وکتیبـه هـا چـون خـ  کـوفی      . کوفی و پنج آن نسخ میباشند

در اکثر قسمت ها کمـان هـای   . وحدت وهم سانی کامل هنری را نشان میدهد 03سورۀ 

. به شکل نعل اسپ نیز وجود دارد که ارتباط آنرا بـا هنـر دورۀ غزنـوی هـا نشـان میدهـد      

خصوص در کمان های بلند متبارز است کتیبۀ نسـخی آن بـا کتیبـۀ دیگـری     واین نوع به 
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درمسجد بدون تاریخ بیشوران واقع سیستان وکتیبۀ مقبرۀ غیاث الـدین در مسـجد هـرات    

ساختمان کتیبه ها وقسمت های تزئینـی آن متعلـق بـه دورۀ غوریهـا     . مقایسه شده میتواند

ترتیـب وبافـت خشـت هـا     . دیـده میشـود  تزئینات نباتی بسیار غنی در سمت شمال . است

زاویۀ سمت راست مختص به خود بوده که به بعضا  در ساحۀ همـوار  وتزئینات گلی پخته 

با چوکات بندی تزئینی میباشد کاشفین این نوع معماری وشیوۀ تزئینـاتی را بـا سـاختمان    

های صدۀ ششم هجری ودوازدهم میالدی در خراسان، آسیای مرکزی، غزنـی وسیسـتان   

مقایسـه نمــوده معتقـد انــد کـه متعلــق بـه دورۀ غــوری ماننـد خراســانی وسـلجوقی هــای       

در زمـان حکمروایـی سـلطان    ( م7756 –7755. هــ   517)شاه مشـهد در  . است بعدی

الدین ابوالفتح محمد بن سام به مساعی یکـی از زن هـای دربـار بنـا یافـت کـه در        غیاث

در  03آن معلوم نیست وبرجستگی سـورۀ   اما نام. کتیبۀ نمره یک ذکر آن زن رفته است

، دیگر مارا به فرضیۀ رهنمائی میکند که شاه مشهد بنـای یادگـاری    1 ، 6 ، 0کتیبه های

در گرجسـتان ویـا یکـی از فتوحـات     ( Gugg)غیاث الدین بر ترک هـای گیـوگ    فتح

: شــاه محمــود محمــود جــای دیگــری مــی نویســد   1«  .دیگــر ایــن حکمروایــی میباشــد

د هنوز هم دارای پانزده دسته کتیبه ها که ده آن خ  کوفی وسه آن خ  نسخ مشه شاه»

دیگر همۀ آنها ازپارچه استثنای یکی خطوط کوفی به . ودو دیگر خ  ثلث است میباشد

دودسته . های ساخته شده کاشی که بعدا  در بین گچ قرار داده شده تشکیل گردیده است

ــرات    ــث نم ــ  ثل ــر  78و  78خ ــین روش را پی ــه    هم ــاقی هم ــه ب ــرده در حالیک وی ک

 . شکست در بین گچ کار شده است خطوط

ــۀ  ــوبی    : 7کتیبـ ــزرگ جنـ ــوان بـ ــل ایـ ــت مقابـ ــیه اسـ ــوفی در حاشـ ــ  کـ : خـ

از کتیبـۀ   ...ته المعظمه العاملـه ... الرحیم امرت ببناء هذالمدرسه المبارکه الرحمن اهلل بسم

که بدون شبهه همـان خـانم    متذکره چنین بر می آید که این مدرسه را خانمی بناء نموده
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دختر سلطان غیاث الدین ابوالفتح ملکۀ معظـم جـالل الـدنیا والـدین کـه نـام اصـلی اش        

. ملک بود ونظر به قول مولف طبقات ناصری آن دختر پادشاهزاده بـس بـزرگ بـود    ماه

وقرآن مجید محفوظ او بود و اخبار شهادت یاد داشـت وخطـش چـون دُر شـاهوار بـود      

  . دورکعت نماز گذاردی وتمام قرآن در آن دو رکعت ختم کردی وهرسال یک کرت

حصـۀ  ( 7کتیبـۀ نمـره   )در سمت چپ مقابل ایوان بزرگ جنـوبی ادامـۀ   : 8کتیبۀ 

بـه تـاریخ   : وآن اینکـه . و اهدای آن تکمیل می نمایدتعمیر  ی باقی مانده آنرا با تاریخ بنا

. هــ   517سـال  )مـاه رمضـان    ریخبه تا( )...مائه)شهر رمضان سنۀ واحد وسبعین وخمسه 

سلطان غیـاث  ( م7715. هـ  517)قرار گزارش مولف طبقات ناصری در سال ( م7751

الدین هرات را فتح کرد که بعد از این تاریخ نقاط مهـم چـون فوشـنج، نیمـروز، تالقـان،      

حصـۀ پـائین ایـن    . اندخوی، میمنه وفاریاب وپنجده ومرو رود ودزق وخلم فـتح گردیـد  

دیدا  تخریب شده اما اشکال بسیاری از حروف آن از روی خالیگـاه وشکسـتگی   کتیبه ش

با نگاه به این دو خ  انسان فکـر میکنـد   . های حصص خراب شده فهمیده شده می تواند

واین کار در هیچ جای ودستۀ دیگری این بناء تکـرار  . که دستۀ تزئینی مقابلش قرار دارد

د وخطاطی دروازۀ قدیم غور مسجد جامع هـرات  البته بین خطاطی شاه مشه...نشده است

ولی در هیچ یـک از امثـال فـوق الـذکر ایـن      . منارجام ومصلی چشت ارتباط وجود دارد

اشـکال  همچنـان  . روش طوریکه در شاه مشهد با مهارت استعمال شده بکار نرفتـه اسـت  

ال  در مث. حروف در شاه مشهد با حروفی که در هرات، جام وچشت بکار رفته فرق دارند

در حالیکه در . در آخر کلمه مؤرب تا چپ امتداد می یابد( ن)شاه مشهد انجام کوتاه تر 

در هـرات  . هرات، جام وچشت انجام کوتاه تر از هم شکسته ومستقیما  طرف چپ میرود

جام تا حدودی در چشت مطابق به روش عمومی وثابـت خـ  حروفـی ج، ح، خ شـکل     

 ... ه مشهد کجی حروف ج، ح، خ زیادتر میباشدحروفی ز را اختیار کرده ودر شا

... یکدسته خ  کوفی بـه طـرف دیگـر ایـوان جنـوبی در دسـت راسـت       : 8کتیبۀ 

. می باشـد  8و  7سبک خ  این کتیبه مشابه به کتیبه های بزرگ نمبر ... بن محمد احمد
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ه یک ک. وتفاوت آن نظر به کتیبه های متذکره در تنظیم تکراری شکل کتیبۀ آنها میباشد

 . مانع را بوجود آورده است

خ  کوفی که در طاقچۀ دوم رواق طرف راست ایوان جنوبی در دیـوار  : 0کتیبۀ 

 . می باشد 6جنوبی آن دیده میشود ادامۀ کتیبۀ نمبر 

 . می باشد 0این کلمات در پائین کتیبۀ نمبر ... عمل محمد: 5کتیبۀ 

. را در بـر دارد  0و  8، 03طاقچۀ سوم ایوان بـزرگ جنـوبی کـه سـورۀ     : 6کتیبۀ 

 . دیده میشود 0و نمبر  1کتیبۀ نمبر  ادامۀ

را در  8و 7، 03طاقچۀ چهارم طرف راست ایوان بزرگ جنـوبی سـورۀ   : 1کتیبۀ 

 . ادامه می یابد 6برداشته ودر کتیبۀ نمبر 

 8و 7همان نوع خ  را نشان میدهد که در کتیبه های  1، و 6،  0کتیبه های نمبر 

درین دسته بندی ها خود خ  بـر جسـته اسـت فقـ  بـا      . متفاوت به نظر میرسد با تزئینات

. تزئینات گل کاری که در داخل خ  به یک حروف استعمال شده از هم جـدا میگـردد  

در حاشیه مراعات نشده واین سـه دسـته کتیبـه     6که در کتیبۀ نمبر ( اهلل)استثنای کلمۀ  به

 . د نشان میدهدرا که عنوان آن فتح میباش 03شروع سورۀ 

 0از نگاه طرز وفن کار مانند کتیبۀ نمبر. این کتیبه در حصۀ شمال میباشد: 3کتیبۀ 

 . است اما همه آیت دسته طور گوشدار ساخته شده وشامل موضوعات مذهبی میباشد 1و

خ  کوفی که طور متراکم در گـچ کـار شـده ودر اطـراف کنـار رواق      : 9کتیبۀ 

ایـن خـ    . ن آن عبـارت اسـت از موضـوعات مـذهبی اسـت     ناحیۀ شمال امتداد دارد مـت 

شکل کمانی داشته وحروف . ازدیگر خطوط کوفی فرق دارد که در گچ کار شده است

 . وانجام باالی آنها طور ساده کار شده است. آن دارای ارتفاعات مساوی میباشد

... علی علی: خ  کوفی مربع به سمت بیرونی طرف چپ ایوان جنوبی: 71کتیبۀ 

تعمـیم نیافتـه بـود    یک نمونۀ قدیم تر از خ  کوفی مربعی کـه تـا عصـر  مُغـول     ( وغیره)
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ابتدائی مراحل اول انکشاف خ  کـوفی مربعـی   ( ع)ومخصوصا  خاصیت مورب . میباشد

 . را نشان میدهد

. خ  شکسـت نسـخ در گـچ کـه حـاوی موضـوعات مـذهبی میباشـد        : 77کتیبۀ 

 . ال شده استامتداد خ  مقابل ایوان جنوبی استعم به

با خ  ثلث طرف داخل دست راست ایـوان جنـوبی بعضـی از اسـمای     : 78کتیبۀ 

 . بکار رفته است( ج)خداوند 

در این کتیبه که به سمت داخل طرف ایوان جنوبی قرار دارد نوع خ   :78کتیبۀ 

وایـن هـا مخصوصـا  نمونـه هـای بسـیار کـم یـاب         . میباشد 78ومتن آن مانند کتیبۀ نمبر 

واز همین نوع کتیبه که در مصـلی بـزرگ چشـت بکـار     . ر این ثلث تزئینی میباشدوبیانگ

 . رفته است بشمول خ  تزئینات وچوکات آن شدیدا  آسیب یافته

ادامـه   9یک خ  نسخ با کار آزاد به طرف شمال موازی به کتیبۀ نمبر : 70کتیبۀ 

 . یافته ودارای متن مذهبی میباشد

ــۀ  ــه  : 75کتیب ــن کتیب ــر  خــ  نســخ ای ــۀ نمب ــه کتیب ــه طــرف شــمال    70مشــابه ب ب

سه کتیبۀ دیگر نیز وجود دارد که از همـین نـوع ودارای   . می باشد( 70نمبر کتیبۀ پائین)

یک اساس هستند می شناسیم یکی از این سه کتیبه باالی مسجد بـدون تـاریخ پیشـوران    

الـدین  دومی کتیبۀ نسخ بزرگتر است که در مصلی قدیمی سـلطان غیـاث   . سیستان است

 –در قـرن هشـتم هجـری   ( E.Dietze)وبـه غلـ  توسـ  ای دیتـز     . هرات می باشـد  در

 1«.داخل یکی ازمصلی های چشتیبه درچهاردهم میالدی گذاشته شده ونمونۀ سومی کت

متأسفانه قرار اطالعاتی که از قول بعضی از باشندگان ولسوالی جوند به این عاجز رسیده 

اکنـون هـیچ چیـزی بجـای نمانـده وبکلـی       ( اه مشـهد شـ )است از آبدۀ باشکوه وتاریخی 

 .بعد از این مگر داستان آنرا در کتاب ها بخوانیم  .تخریب و از بین برده شده است
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ــویش     ــرمن خـ ــویش درخـ ــت خـ ــدو دسـ ــش بـ  آتـ
 

 

ــویش      ــمن خـ ــالم از دشـ ــه نـ ــود زده ام چـ ــون خـ  چـ
 

 

 

ــارعمرانی از  فچشــت شــری ــز آث ــان موجــود اســت نی ــرۀم  .زمــان ســلطنت غوری  قب

نزدیکی های قلعۀ تاریخی بُست کـه کتیبـۀ آن مربـوط دورۀ    های سرباز واقع در زاده شاه

افتخــارات بــوط دورۀ غــوری هــا میباشــد، نیــز از    غزنــوی وصــنعت معمــاری آن مر  

 . است غور معماری
 

 : یادگارهای تاریخی عصر غوری در هندوستان -0
 

ان وآبـادی آن دیـار   هنگامیکه سلطان شهاب الدین هندوستان را فتح کرد به عمر

توجه جدی مبذول داشت وتأسیسات زیادی را مطـابق فرهنـگ اصـیل اسـالمی در تمـام      

سرزمین نیم قاره از خود به یادگار گذاشت که همه مؤرخین از آن بحث کـرده انـد ومـا    

 : بطور نمونه از آن جمله تعدادی از یادگارهای مهم را در اینجا بمعرفی میگیریم
 

  :زیمدرسۀ فیرو( الف)
 

وقتیکه سلطان شهاب الدین بر والیت وشهر اچه در هند دست یافت، بـه مناسـبت   

این فتح مدرسۀ فیروزی را تأسیس وعلماء وفضالء را برای تدریس وتعلیم اسـالم در آن  

این مدرسه بحیث یک مرکز علمی شهرت وافتخارات عظیمـی را کسـب   . بکار گماشت

رانـی ناصـرالدین قباچـه وقتیکـه در ملتـان      حتی قاضی منهاج سـراج در زمـان حکم  . کرد

ــ  ــرود، از ط ــروزی   روشــهر اچــه می ــلطان ناصــرالدین قباچــه سرپرســتی مدرســۀ فی ف س

  1. سپرد می شود وی به
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 :قلعۀ سیالکوت( ب)
 

زمانی که بخش های از پنجاب بدست سلطان شهاب الدین فتح گردیـد، سـلطان    

ء نمـود کـه بـه قلعـۀ سـیالکوت      حصـار مسـتحکمی بنـا    (چناب) و (راوی)در بین دریای 

وسپه ساالر حسین خرمیل را باعساکر زیاد در آن قلعـه جابجـا کـرد کـه تـا      . معروف شد

 . روزگار آن منطقه به سیالکوت معروف ومشهور است این
 

 :مدرسۀ معزی( ج)
  

بعد از فتح دهلی مرکز مهم دینی وعلمـی  ( شهاب الدین غوری)سلطان معزالدین 

این مرکز علمی فرهنگی در زمان سـلطان  . تأسیس کرد (مدرسۀ معزی)وفرهنگی را بنام 

رضیه باوج شهرت وترقی خود رسیده بود وتا زمانه هـای بسـیار دراز اهـل علـم وعرفـان      

 1. مصروف بودند در آنجا تعلیم وتعلّم وآموزش وپرورش به
 

 (: موجب نیروی اسالم ) مسجد قوت االسالم ( د)
 

کـه بـه امـر سـلطان     )دهلـی در کنـار منـار قطـب     مسجدی است بزرگ، واقـع در  

وتوسـ  نایـب الحکومـه وجانشـین وی، سـلطان      ( ی فـاتح هندوسـتان  الدین غـور  شهاب

در جای این مسجد قبال  معبد هندوان قرار داشـت وچـون   . الدین ایبک ساخته شده قطب

. سلطان مذکور بصورت مسجدتعمیر شـد معبد مذکور به خرابه ای تبدیل شد بود، به امر 

  2.صحن مسجد قوت االسالم مدفون میباشدسلطان شمس الدین التتمش در: ویندمی گ

( قوت االسـالم ) مسجد قطب » : ه استدر تاریخ دولت مستقل غوریان چنین آمد

وایـن  . م به اتمام رسید به اساس معبد هنـدو بنـاء یافتـه اسـت    7795. هـ  598که به سال 
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ه چه آنها هر جا لشکر کشی می نمودند اول محل رسم با عنعنه مسلمانان قدیم مطابق بود

معبدی را که در نزدیکـی آن  ( قطب الدین ایبک) موصوف . نمودند ین مییمسجد را تع

وجود داشت امر کرد آنرا ویران کنند معماران را به حضور طلبید ونقشۀ مساجد را مقابل 

افزودند تا آنکه طول  آنان گذاشت اساس معبد را تغییر ندادند بلکه بعضی ملحقات بر آن

فـت طـول و    707فت رسید حیاط مسجد قطب  751فت وعرض آن به  878مسجد به 

بـه طـرف   . با راهـرو سـتون دار محـاط سـاختند    دور این محوطه را . فت پهنا داشت 715

قبل موجود بود وسعت بیشتری داشت وروی آنـرا بـا گنبـد هـای     راهرو که جانب  غرب

مقابل مرکز محراب سـتون  . قیقت حکم محراب را داشتپست پوشانیده بودند که در ح

بـه سـال   . آهنی معروف قرار داشت که اشـکال هندسـی را روی آن حـک کـرده بودنـد     

ترتیبات برای تعمیر یک سر در طاقدار به جانـب غربـی راهـرو کـه     ( م7791. هـ 590)

. دتا از یک طـرف بـه زیبـایی مسـجد افـزون گـرد      . محراب در آن قرار داشت اتخاذ شد

عالوه بر تزئینات عمرانی خود طاق مسجد دهلی ... ودیگر اینکه سنن قدیمی عملی گردد

سند خوبی است برای نشان دادن ذوق هنری مدنیت هـای کـه در هـزارۀ قبـل از بوجـود      

واین طاق با آنکه هندی است با حریم طاق ممالک . آمدن این مسجد به میان آمده است

این ها به نوبۀ خـود از عمـارت اسـالمی قـرن دوم     . دارددیگر اسالمی شرق میانه شباهت 

در جـای دیگـری اثـر مـذکور مـی        1« . وسوم هجری هشتم ونهم میالدی متأثر شده انـد 

آوانی که دهلی ( م7797. هـ  531)غوری در سال ( شهاب الدین )  معزالدین» :  نویسد

اما تعمیر آن به حال . بردرا فتح کرد بت خانۀ را مسجد ساخت وتمام بت های آنرا از بین 

کتیبۀ متـذکره  . ودروازۀ شرقی آن کتیبۀ فتح وتاریخ آنرا نگاشت. اولی خویش باقی ماند

سـطر اول مشـتمل   : انـچ در دو سـطر   78انـچ وعـرض    97لوحۀ اسـت سـنگی بـه طـول     

وسـطر دوم ایـن   (  96و  98سـورۀ آل عمـران آیـات    ) اسـت از قـرآن شـریف     برآیاتی
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این حصار را فتح کرد واین مسجد جـامع  ... پیچیده کتیبه شده استعبارت به خ  بسیار 

را بساخت به تاریخ فی شهور سنه سبعه وثمانین وخمسـمائه امیـر اسفهسـاالر اجـل کبیـر      

بیست هفت الت بتخانه کی . الدوله والدین امیر االمراء ایبک سلطانی اعزاهلل انصاره قطب

در این مسجد بکار بسـته شـده    ل صرف شده بود در هر بتخانه دو بار هزار وار هزار دلیوا

. است خدای عزوجل بر آن بنده رحمت کند هرگه بر نیت بانی خیر دعای ایمـان گویـد  

نصب گردیده وآن سـال  ( م 7797.هـ  531)میشود این کتیبه در سال طوریکه مالحظه 

ن گرچـه بعضـی از محقیقـی   . ظاهرا  سال است که قطب الدین ایبـک دهلـی را فـتح کـرد    

اند که این کتیبه را چند سال بعد از بنای مسجد سـاخته و در آن جـا نصـب کـرده      معتقد

چنان در سردرب داخلی دروازۀ شرقی همان مسجد کتیبۀ دیگری اسـت کـه آن    هم. اند

انـچ وسـه ربـع انـچ      53انچ ونیم وبـه عـرض    79نیز به زبان دری بر روی سنگی به طول 

ن مسجد را بنیاد کرد قطب الدین ایبک خدای بـر آن  ای: وآن کتیبه چنین است. باشد می

 1« . بنده رحمت کناد هرکه بانی این خیر را دعای ایمان گوید
  

 : قُطب منار( هـ )
 

( ویکی از عجایـب هفتگانـۀ جهـان   )قطب منار یکی از بلند ترین مناره های جهان 

ــاع آن    ــه ارتف ــی ک ــع در دهل ــب  889واق ــت  31پاقری ــر اس ــاختمان آن تو. مت ــ  س س

این منار به پنج طبقه تقسیم . ایبک در اوایل قرن سیزدهم آغاز گردیده است الدین قطب

می شود که در فاصلۀ هردو طبقه ایوان مدوری است که چون کمربنـد منـار را در خـود    

 . از داخل خود تا آخرین طبقه راه دارد. گرفته است

ــۀ اول آن دارای  ــۀ دوم ( 56)طبق ــۀ طبق ــۀ( 13)زین ــه، طبق ــه ( 68)ســوم  زین زین

قطـب منـار سرتاسـر     .ارای پنجـاه، پنجـاه زینـه مـی باشـد     چهارم وپنجم هریـک د  وطبقۀ
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در کتیبـه هـا   . سرخ مرمر ساخته شـده ودر هرطبقـۀ آن دو کتیبـه منقـوش اسـت      ازسنگ

اسامی سلطان شهاب الـدین محمـد بـن سـام غـوری مـوالی قطـب الـدین ایبـک، خـود           

آخرین قسـمت منـار   .اه وفیروز شاه دیده می شودالدین ایبک، التتمش، اسکندر ش قطب

ت وملحـق  قطب منار، پیوس. توس  فیروزشاه تغلق ساخته شده است( هـ 7876)در سال 

ن بطوطـه، مسـجد قـوت االسـالم     بـ بقـول ا  . ذن خانۀ آن استبه مسجد قوت االسالم ومؤ

آن هیچ زی از نخستین عمارت های اسالمی درسرزمین هند میباشد، قبل اوقطب منار دهل

  1.وجود نداشتمی درآن دیار عبادت گاه اسال

سـردار  قطـب الـدین ایبـک    »: نویسندۀ تاریخ دولـت مسـتقل غوریـان مـی نگـارد     

بنـای  ( قوت االسالم)غوری بعداز ساختن مسجد قطب ( شهاب الدین)معروف معزالدین 

ــذکور را      ــوی مســجد م ــدرت روحــانی ومعن ــلطانی وق دیگــر کــه از جــالل ورفعــت س

که پس از تکمیـل آن از بهتـرین یادگارهـای    . سازد، اساس قطب منار را گذاشتباال دو

منار نام برده بر حسب مخروطی شکل، که با کتیبه ها ونقوش تزئین . هنر معماری گردید

قطـب الـدین بـرای    . یافته واز پائین تا باال چندین بالکن از سنگ تراشیده بناء شده اسـت 

لـذا  . وآن عبارت از منـار جـام بـود   . نی مقابل داشتساختن منار قطب نمونۀ واضح وآسا

ولـی اخـتالف وتبـاین نیـز     . هردو منار از نظر طرح عمومی با هم شباهت نزدیـک دارنـد  

–منار قطب نمونۀ از سبک معماری نیمۀ دوم قرن ششم هجری. آن به مشاهده میرسد در

در آن بکـار  دوازدهم میالدی که بدست معمار هندی ساخته شده وذوق وسلیقۀ هنـدی   

فت ارتفاع داشته ونسـبت بـه ارتفـاع زیـاد بـرای اذان دادن       883منار متذکره . رفته است

منـار قطـب پـس از آنکـه     . بلکه مؤذن در بام مسـجد اذان میـداد  . نماز بکار برده نمی شد

وهر اندازه به باال نزدیک شده میرفت شکل مخروطـی  . تکمیل شد دارای چهار طبقه بود

. وکمربند مهتاب نمـا هـر طبقـه را از یـک دیگـر جـدا مـی سـاخت        . فتخود میگر را به
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اما طبقۀ چهـارم ونهـائی دارای دریچـه هـای نیـز      . پائین آن دست نخورده مانده طبقۀ سه

. طـرح منـار در اصـل دایـروی اسـت     . که با سقف گنبد نمـا پوشـانیده شـده اسـت    . است

بـاالترین قطـر آن   . لیل مـی یابـد  اما متدرجا  به طرف باال تق. فت میرسد 06قاعده به  قطر

بالکن ها هر یک از نگاه خصوصیت تعمیراتی با هم فرق میکند وهم چنان . فت است 71

در قسمت شمالی منـار دری  . هریک از طبقات آن با طبقۀ دیگر در جزئیات تفاوت دارد

از نظر  .وبه طبقۀ باالئی منتهی میشود. گشوده اند که مارا به زینۀ مارپیچی رهنمائی میکند

گل فهشنگ های . معماری بارزترین خصوصیت منار بالکن ها طرز قایم کردن آنها است

. در نـوع خـود بـی نظیـر اسـت     . طاقداری که به واسطۀ آن بالکن ها نگهداشته شده است

نوع طاق که در بناهـای اسـالمی دیگـر بـه کثـرت دیـده شـده اسـت در هنـد سـابقه            این

طرح عمومی بناء نشان میداد که مهارت . خصوصی بودوچون ایجاد شد از نوع م. نداشت

هنری قطب منار از روی نمونه صورت نگرفته بلکه به معمـار ایـن مطالـب را تلقـین     های 

به طور کلی قطـب منـار را از هـر نظـر کـه بنگـریم       . نموده اند واو آنرا اجراء کرده است

ریگی کتیبـۀ هـای    خیالی است مؤثر بر انگیزندۀ احساسات، رنگ سرخ زندۀ سنگ های

عالی وبالکن ها اختالط متناسب معماری ساده ومنبت کاری پرتو ضعیف سـایه کـه زیـر    

شکل اسـتوانه ئـی کـه    . بالکن ها ایجاد می شود به منار قطب زیبائی خاص بخشیده است

کم کم باریک می شود به منار از این جهت داده شده است که ارتفاع آنرا به نظر بیشـتر  

به روش اهرام ها . رگترین صفت منار شاهد محکمی ثبات وکمال آن استبز. نشان دهد

: راست است که در حق منار قطب می گویند. هر قدر بلند تر می رود باریک تر می شود

متأسـفانه در  ... بشر آن روز خواسته است به این وسیله آثار هنری خـود را مخلـد  بسـازد   

میجـر  . سـتون آن بـه سـختی صـدمه دیـد     سقف گنبد منار و( م7318 . هـ 7873)زلزلۀ 

آنرا تکمیل کـرد ولـی   ( م7383. هـ  7800)گردیده بود در  سمت که مأمور ترمیم آن

تشابه منار قطب ومنار جام را اکثـر  . نسبت عدم تناسب به بقیۀ منار آن قسمت را برداشتند

مـی   کلوز فیشر در مجلـۀ مـارک  . نویسندگان وحتی دانشمندان هندوستان ذکر کرده اند
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منار دهلی در سال های آخر قرن ششم هجری دوازدۀ میالدی اعمار گشـته   قطب: نویسد

عدۀ دیگـر در مـورد تشـابه منـار     . ودر ساختمان آن واضحا  از منار جام الهام گرفته است

کشف اخیر منار غوری در جام قطب منار دهلی را در : جام وقطب منار دهلی می نویسند

   1« .قرار میدهدی روشن تر یک دور نمای تاریخی وسبک

 : کتیبه های قطب منار

قطب منار که قبال  ذکر شد از سنگ های سرخ اعمار گردیده وبعضا  سنگ مرمـر  

نیز در آن استفاده شده است ودر هر قسمت منبت کاری وگل کاری های زیبـای در آن  

ی کتیبـه هـای   ضمنا  ایـن منـار دارا  . که زیبائی آنرا دوچندان ساخته است. دیده می شود

که نشان دهندۀ انکشاف خطاطی ومعماری میباشد که ذیال  چند کتیبۀ آنرا . متعدد میباشد

: ســطر دوم. االمیــر االمــراء االسفهســاالر االجــل الکبیــر الدولــه قطــب : نقــل مــی نمــائیم

مم مولی ملـوک العـرب والعجـم اعـدل     المعظم شهنشاه االعظم مالک رقاب اال السلطان

الم معز الدنیا والدین غیاث االسالم والمسلمین تاج الملـوک والسـالطین   السالطین فی الع

باس  العدل واالحسان فی الثقلین ظل اهلل فی الخافقین الراعی بـه عبـاد اهلل الحـامی للـبالد     

الموید من اسماء المنصور علی االعالء عالء الدوله القاهره جالل االمه الباهره فلک المله 

السطان المعظم شهنشاه االعظم مال رقاب االمم مولی ملوک العرب : سطر چهارم. الطاهره

والعجم سلطان السالطین فی العالم غیاث الدنیا والدین معزاالسالم والمسلمین محی العدل 

فی العلمین عالء الدوله القاهره فلک الملته الطاهره جـالل االمـه البـاهره شـهاب الخالفـه      

اهلل فی الخافقین الحـامی لـبالد اهلل الراعـی بعبـاد اهلل      باس  االحسان والرفق فی الثقلین ظل

محرر ممالک الدنیا ومظهر کلمه اهلل العلیاء ابو المظفر محمد بن سام قسیم امیـر المـؤمنین   

این کتیبه از جمله قدیم تـرین کتیبـه هـای دری اسـت کـه در      : کتیبۀ دیگر. خلداهلل ملکه

. الم نزدیـک درب منـاره دیـده مـی شـود     بنیان طبقۀ اول منار قطب در مسجد قوت االسـ 
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بعـد از آنکـه   : کتیبۀ دیگر. متولی این مناره فضل ابن ابوالمعالی بوده است: این عبارت به

چنانکه در ایـن  . توجه بیشتر نمودالتتمش به قدرت رسید در تعمیر مسجد و منار متذکره 

اء شـمس الحـق والـدین    امر با تمام هذه العماره الملک الموید من السم: کتیبه می خوانیم

السلطان العظم شهنشاه المعظـم مالـک   : کتیبۀ دیگر. ایلتتمش السلطان ناصر امیر المؤمنین

رقاب االمم مفخر ملوک العرب والعجم ظل اهلل فی العـالم شـمس الـدنیا والـدین غیـاث      

االسالم والمسلمین تاج الملوک والسالطین باس  العدل فی العلمین عالء الدولـه القـاهره   

جالل المله الباهره الموید من السماء المظفر علی االعداء شهاب سماء الخالفه ناشر العدل 

والر فه محرز ممالک الدنیا ومظهر کلمه اهلل العلیـا ابـو المظفـر ایلتـتمش السـلطانی ناصـر       

السـلطان  : کتیبـۀ بـاالی دروازه  . المؤمنین خلداهلل ملکـه وسـلطانه واعلـی امـره وشـانه      امیر

نشاه االعظم مالک رقاب المم خاتم ملوک العرب والعجم الموید من السـماء  المعظم شه

المظفر علی االعداء سلطان ارض اهلل حافا بـالد اهلل ناصـر عبـاداهلل محـرز ممالـک الـدنیا       

والدین مظهر کلمه اهلل العلیا جالل الدوله القاهره نظام المله الباهره شـهاب الـدنیا والـدین    

ن ظل اهلل فی العالمین تاج االمم والخالفه صاحب العـدل والر فـه   غیاث االسالم والمسلمی

نوبه العبـد المـذنب محمـد    تمت هذه العماره فی : کتیبۀ پهلوی دروازه.  سلطان السالطین

السلطان المعظم شهنشاه االعظم مالک رقاب االمم : سطر سوم یک کتیبۀ دیگر. امیر کوه

ی العـالم حـافا بـالد اهلل ناصـر عبـاداهلل      خاتم ملوک العرب والعجم سـلطان السـالطین فـ   

المظفر علی االعداء الموید من السماء تاج االسالم والمسلمین غیاث الملوک والسالطین 

الحامی لبالد اهلل الراعی لعباد اهلل یمین الخالفه باس  العـدل والر فـه ابـو المظفـر التـتمش      

سـطر چهـارم همـان    . ی امره وشانهالسلطان ناصر امیر المؤمنین خلداهلل ملکه وسلطانه واعل

امر بهذه العماره فی ایام الدوله السلطان االعظم شاهنشاه المعظم مالک رقاب االمم : کتیبه

مولی ملوک الترک والعرب والعجم شمس الدنیا والدین معز االسالم والمسلمین ذواالمن 

منار قطب را . ؤمنینواالمان وارث ملک سلیمان ابو المظفر ایلتتمش السلطان ناصر امیر الم

کتیبــۀ دیگــری . فیروزشــاه تــرمیم واضــافاتی بــر آن نمــود( م7863. هـــ  111)در ســال 
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ول دارد که نشان دهندۀ ترمیم قطب منار میباشد که توس  سکندر شاه بـن بهلـ   وجود نیز

عمـارت منـاره مبـارک    : نقـل کتیبـه  . صـورت گرفـت  ( م7518. هــ   919)شاه در سال 

شمس الدنیا والدین مرحوم مغفور طاب ثراه وجعل الجنه مثواه حضرت سلطان السالطین 

شکست شده بود مناره مذکور در عهد دولت سلطان االعظم والمعظم والمکـرم سـکندر   

 ملکه وسلطانه واعلی امره وشانه عمل خانزاده فتح خـان  شاه بن بهلول شاه سلطان خلد اهلل

رتبهـا بـاال مرمـت کـرده مرتـب      بن مسند عالی خواص خان جونانا گنبدی ودر زینـدی م 

  1«. کنانید الغره من ماه ربیع االخر سنه تسع وتسعمائه
 

 : مسجد اجمیر( و)
 

یک بنـای عـالی دیگـری را هـم بـه      »: در تاریخ دولت مستقل غوریان آمده است

این جا نیز سلطان . قطب الدین منسوب می سازند وآن مسجدی است در اجمیر راجپوتاتا

روی تراسی که در تپۀ ریگـی  . معابد مجاور اساس مسجدی را گذاشت از مواد تعمیراتی

طـرح  . آغاز گردیـد ( م7811. هـ  591)کاری تعمیر مسجد در . ودمجاور ساخته شده ب

تعمیر این مسجد با مسجد دهلی شباهت دارد وبناء برآن تجربۀ عمرانی یـک در دیگـری   

تیار معمار بوده است مجال بیشـتری  عالوه بر این چون میدان وسیعتری در اخ. مفید افتاده

تناسب راهرو ها خـوب  . در نتیجه ستون های زیباتری به میان آمد. برای هنر نمائی داشته

برای بلند تر کردن . در نظر گرفته شده وتعادل بهتری در تعمیر سقف راهرو میسر گردید

فـرش راهـرو   فت از  80پایه ها سه پایۀ معبد هندی را روی هم گذاشتند بطوریکه سقف 

در بیـرون محوطـۀ دیـوار    چون مسجد روی بلندی بناء شده بود می توانستند . بلند تر آمد

شرقی آن یک حریم بیفزایند این کاررا بوسیلۀ زینۀ بزرگی که چهـار رخ داشـت انجـام    

ــد ــد       . دادن ــی میش ــجد منته ــومی مس ــدخل عم ــی در م ــای بزرگ ــه رواق ه ــا ب ــه ه . زین
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تا مدتی مسجد مشتمل بر یک حیاط . خیاره قرار داشتاین رواق مناره های  هرگوشۀ به

امـا بعـد هـا ماننـد مسـجد دهلـی پـردۀ        . ساده که بدور آن ستون بندی بـاز سـاخته بودنـد   

وهمین دیوار طاقـدار سـردر رواق اصـلی را تشـکیل     . طاقداری مقابل محراب ساخته شد

تمـام کـرد کـه    ( ارهراهایی دین کاجهومپـ )قطب الدین بناء مذکور را در دونیم روز . داد

ولـی ایـن   . وبه همین مناسبت نام آنرا کلبـۀ دونـیم روز گذاشـتند   . شکل افسانوی را دارد

وجه تسمیۀ مسجد هرچه باشد کار اتمام مسـجد  . ظاهرا  از دورۀ مرهته ها باقی مانده است

شمس الدین در مقابـل رواق مسـجد   . حتما  دونیم سال را در بر گرفته است تا دونیم روز

کنگـره هـای   . ورۀ زیبای افزود این مقصوره بـه بزرگـی مقصـورۀ قطـب الـدین بـود      مقص

نقاشی هـای برجسـته بنـاء    . خوش آیند آن واقعا  ابداع تازۀ در هنر معماری شمرده میشود

ولـی بـا وجـود ایـن عظمـت وکمـال       . استادی وطرز کار آن نظیر نداشـت . بسیار زیبا بود

واضح است که در تزئینات هنری این مسـجد   .توانست به زیبایی مسجد قطب برسد نمی

بسیار دقت شده بود وتناسب تزئینات را از نظر ریاضی سنجیده بودند ولی دقـت ریاضـی    

پرکار وخ  کش فقدان مهارت هنری را جبران نمـی کنـد   . نمی تواند بنای را زیبا بسازد

میدولن های  محراب های بی تناسب و. دو منارۀ بیجا روی در طاقدار گذاشته شده است

کوچک قطع بیجای گچ بری های قاعده همه بر محدودیت های طرح کنندۀ بناء داللت 

بنا بـر ایـن مقصـورۀ    . ومهارت تخنیکی معمار را بیشتر از مهارت هنری او میرساند. میکند

هفــت طــاق آن در حــدود . اجمیــر بهتــرین نمونــۀ هنــری معمــاری بــه حســاب مــی آیــد

فـت   78وسنگ کاری آن . فت ارتفاع دارد 56کزی محجر مر. فراخ است( فت 811)

یکـی  . ضخیم است چون همه اینها باهم ترکیب یابد به مقصوره عظمت خاص می بخشد

آن تختـۀ مسـتطیل شـکل    . ازجزئیات معماری ملحقات اجمیر ارزش تاریخی خاص دارد

 این جا را برای تعبیـه روشـنی در داخـل مسـاجد عربسـتان     . در گوشه های هر طاق. است
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. داده بودند این قسـمت در همـان اوایـل اسـالم از اجـزای عمـارت مسـجد مـی آمـد          جا

 1«. وقتی پس از قرن ها به هند آمد مطلق جنبۀ تزئینی به خود گرفت اما

وبدین حسن ختام این فصل پـنجم از تـاریخ مختصـر غـور را بـه انجـام میرسـانیم        

   2.نمایم این بیت شیخ اجل سعدی به ناتوانی خویش اعتراف می وبا
 

ــردن    ــلیمان بــ ــزد ســ ــی نــ ــای ملخــ  پــ

ــوری    ــر اســت از م ــی هن  زشــت اســت ول
 

 

هـ ش العبد غوث الدین مستمند غوری عفی اهلل عنـه   7815عقرب  78روز شنبه 

هـای کـه اتفـاق افتـاده      هـ ش بوده اسـت وباوقفـه   86/1/7815شروع کار از فصل اول 

 . مختصر را تا اینجا تحقیق وتحریر کردم این
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 فصل ششم 
 

 جنایات سپاه چنگیز در والیت غور
 

چنانکه قبال  به تفصیل نگاشتیم کـه غـور ایـن سـرزمین تـاریخی در دورۀ طالئـی       

شـاف یافتـۀ تمـدن بشـری ویکـی      کوزه هـای بسـیار ان  حـ امپراطوری وسیع خود یکـی از  

 .مراکز مهم سیاسی وفرهنگی جهان اسالم شمرده می شد از

ــادانآشــهرهای معمــور و پرجمعیــت داشــت کــه بناهــای عــالی وقلعــه هــای   و ب

مستحکمی در آنها اعمار یافته بود ودارای مساجد ومدارس وکتابخانه هـای بـزرگ بـود    

که بقول منهاج سراج در مملکت غـور از کـل مـذاهب اسـالم مقـدایان هـر فریـق جمـع         

در سـلک خـدمت بارگـاه    نثـر بودند، وشـعرای بـی نظیـر حاضـر، وملـوک کـالم نظـم و       

فضـالء  وحق تعالی حضرت غور را از افاضـل علمـاء واکـابر    . منتظم بودند( غور سلطان)

  1. آراسته کرده بود وجماهیر حکماء ومشاهیر بلغأ
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اختالفـات  در اثر( هــ ق  599)اما بعد از وفـات سـلطان غیـاث الـدین غـوری در      

داخلی مملکت متحد غور، متأسفانه پارچه پارچه شـد وقـدرت وقـوت آن روبـه ضـعف      

حدی که محمد بن تکش پادشاه خود خواه وناعاقبت اندیش خوارزم را بر آن  ید تاگرائ

در وآنــرا .دادفیروزکــوه را مـورد تاخـت وتــاز قـرار   داشـت کـه پایتخــت غـور باشـکوه،     

آن غور واضـمحالل خانـدان شـاهی    تصرف نماید وباعث انقراض سلطنت ( ق هـ 611)

 . گردد

( نواسۀ سلطان غیاث الـدین غـوری  )م اسلطان بهاءالدین س: منهاج سراج می گوید

وبرادر وهمشیره گان ووالدۀ او با خزاین که موجود بود، وعمۀ ایشان، ملکه جاللی دختر 

حبالــۀ ملــک عالءالــدین بــود، جملــه را بــا تــابوت ســلطان  درســلطان غیــاث الــدین کــه 

بطـرف خراسـان بردنـد وتـابوت     ( پسر سلطان غیاث الـدین بـزرگ  )الدین محمود  غیاث

به هرات بنهادند و اتباع وعورات ومخدرات وملکات را بخـوارزم   کازرگاهمود رادر مح

روایـت چنـین   . در خـوارزم بودنـد  ( حملۀ چنگیز)نقل کردند تا به عهد حادثۀ کفار چین 

آن ملکـه شـریر   )ظاهر شد، مادر محمد خوارزمشاه ( چنگیز)مغل  هکردند که چون حادث

  1.درجیحون خوارزم غرق کرد آنان را( بودکه بنام ترکان خاتون 

بعد از این، سلطان محمد خوارزمشاه، قراخطائیان وترکان سمرقند را نیـز از میـان   

هـم اخـتالف   ( هــ ق  688- 515)وبا خلیفۀ بغداد الناصر لدین اهلل ( هـ ق 611)برداشته 

چـون چنگیـز خـان در    : بقول منهـاج سـراج  . ونام اورا از سکه وخطبه انداخته بود. داشت

مین چین وطمغاج واعالی ترکستان خـروج کـرد وآلتـون خـان طمغـاج را کـه پادشـاه        ز

ترکستان باال بود وپادشاه قراخطـا، مقهـور گردانیـد وممالـک طمغـاج وتنگـت واویغـور        
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او را صـاف شـد، ایـن خبـر بـه سـمع سـلطان محمـد رسـید، سـودای ملـک چـین              وتتار

   1. محمد افتاد سلطان دردما 

نـام اصـلی وی   ( ومحکـم وبـزرگ وخـان در لغـت مغـولی      یبه معنی قو)چنگیز 

چنگیـز در مغولسـتان   . تموچین پسر یسوکای بهادر رئیس قبیلۀ قیات از قبایل مغـول بـود  

بر تخت نشست، او پس از مرگ پدر بر قبیلـۀ کرایـت غلبـه    ( هـ ق 611)متولد شد ودر 

رد ودرسـال  یافت وملقب به چنگیز خان گردید خان وسپس قـوم او بغـور را منقـرض کـ    

به ممالک خوارزمشاهی حمله برد و در ظرف دوسال آن ممالک را تسخیر ( هـ ق 676)

قبال  متذکر  2. در گذشت( هـ ق 680)به مغولستان بازگشت ودر ( هـ ق 679)کرد ودر 

شدیم که سبب سرازیر شدن سیل سپاه گرسنه ووحشی مغول بـر سـرزمین هـای اسـالمی     

بود، از طرفی هم امور مملکت او در دست تورکـان  رزمشاه واحرص وآزبیحد وحصر خ

خاتون مادر سلطان به فتور وفساد کشیده شده بـود تـا جـای کـه تمـام بزرگـان مملکـت        

ازاعمال ناشایستۀ این ملکۀ سـتمگار بسـتوه رسـیده بودنـد وگویـا عوامـل سـقوط دولـت         

 . خوارزمشاهی از داخل وخارج فراهم آمده بود

تمـاس گرفـت   ( م7879هـ ق  676در)وارزمشاهی امپراطوری چنگیز بادولت خ

کاروان تجارتی تاتار را تاراج کرد وسفیر چنگیز ودرین سال بود که سلطان خوارزمشاه، 

را بکشت، چنگیز از شدت غیا با دوصد هزار لشـکر ماننـد سـیل خروشـان بـر مملکـت       

زسیحون خوارزمشاه تاخت ویک ملیون دیگر اورا در عقب تقویه کردندی، لشکریان او ا

گذشته ولشکر سلطان محمد را بشکستند وباوحشت وشدتی که تاریخ نظیر آن را ندیـده  

بالد معمور اسالمی مانند بخارا وسمرقند وبناکت وخجند وغیره بالد مـاوراءالنهر تاختنـد   

وایـــن شـــهرها را بـــا دهشـــت فـــوق العـــاده تخریـــب ومـــردم آن را کشـــتار کردنـــد  
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حمــالت مــدهش چنگیــز از جیحــون گذشــته  خوارزمشــاه کــه از( م7881ق هـــ 671)

ودربلخ نشسـته بـود بعـد از شـنیدن داسـتان ویرانـی هـای مـاوراءالنهر سرراسـت بطـوس           

. تـا در مقابـل چنگیـز دفـاع کننـد     گریخت وشهرهای معروف را هر یک به امیری سپرد 

سنگه غوررا به ملک حسام الدین سرزراد، قالع دیگر غور به ملک قطب الـدین  : جملهاز

حصار فیوار غرجستان به پهلوان اصیل الـدین نیشـاپوری، وقـالع دیگـر غرجسـتان       حسن

بعمید پهلوان شیروان وشهر فیروزکوه به مبارزالـدین سـبزواری وحصـار تولـک بـه امیـر       

در ربیع االول ( جبه، وسبتای، وتغاجار)ز بافسری اما اردو های چنگی. حبشی نیزه ورسپرد

ته بعد از گرفتن بلخ بعقب خوارزمشاه بعد از قتل از جیحون گذش( م7881/ ق هـ 671)

عام مردم پوشنج وهرات خـود را بطـوس انداختنـد، ولـی محمـد خوارزمشـاه در کمـال        

در حالیکـه کفـن نداشـت جـان     ( هـ ق 671)نامرادی بجزیرۀ آبسکون گریخته در شوال 

  1. داد واستخوان های او را چنگیزیان سوختاندند

یگری های مغوالن تمام بالد خوارزمشاهی بـه مخروبـه   خالصه اینکه در این وحش

ل عام گردیدند وبه اتفاق مؤرخین فاجعۀ چنگیز مدهش ترین تتبدیل شد واهالی آن ها ق

ن اثیر ضرر آن همه خلق را شامل وخراسان بوسوزنده ترین فجایع تاریخ است که بقول ا

  2. اکی تبدیل شدبه مفهوم جغرافیایی آن تا سواحل دریای سند به ویرانۀ هولن

شــرح تمــام وقــایع وحشــت انگیــز چنگیــز وســپاه خــون آشــام او در بــالد اســالم 

وصلۀ ایـن مختصـر خـارج اسـت، ودریـن قسـمت تنهـا خرابکـاری هـای چنگیـز را           حاز

اولـین مقاومـت غوریـان     -والیت غور موجوده با اختصار تذکر میدهیم ومی گـذریم  در

خوارزمشـاه  : کـه بنـا بـه گفتـۀ منهـاج سـراج      زمانی در مقابل سپاه چنگیز صورت گرفت 

شصت هزار سوار در سرراه چنگیز در سمرقند بگذاشته بود که سـران غـور جملـه از آن    
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این ها تا مدتی در سمرقند تا پـای جـان باسـپاه چنگیـز مـی جنگیدنـد تـا        . جماعت بودند

وجماعت  چنگیز بعد از چند روز سمرقند را بگرفت( هـ ق  671) باالخره در ماه محرم 

سـبب فـرار خوارزمشـاه از بلـخ نیـز سـقوط سـمرقند وعـدم اعتمـاد          . خلق را شهید کـرد 

برسپاهیانی بود که در اطراف او باقی مانده بودند ومیخواستند اورا دستگیر وتحفه به نـزد  

  1. چنگیز خان برند

اما هنگامی که قدمهای منحوس سپاه چنگیز بیشتر بر خاک پاک غور نهـاده شـد   

متدین وباشهامت از تمام بالد اسالم از خـود بیشـتر سلحشـوری وشـهامت نشـان      غوریان 

ولشکریان شکست ناپذیر چنگیز را بار بار به شکستهای مفتضحانه روبـرو کردنـد   . دادند

منهاج سراج این وقایع را بـا جزئیـات آن   . وتلفات بی حد وحصری بر آنان وارد آوردند

اکنون ما نمـی دانسـتیم کـه در تهـاجم چنگیـز      می نویسد که اگر تذکرات وی نمی بود، 

 . وادث غور را از زبان آن مؤرخ بصیر بشنویمحاست؛ اکنون  گذشتهبراین مرزوبوم چه 

 

 : خسروغور وحصار استیه - 7
 

لشکر مغل بپای حصار استیه غور ( هـ ق 671)درین سال »: منهاج سراج می گوید

ر آن قلعـه امیـر ومقطـع سـپه سـاالر      آمدند، ومدت پانزده روز جنگهای سخت کردند، د

الدین حبشی سرزراد بود، ملک بزرگ با استعداد تمام فاما چون قضای آسـمانی در   تاج

شان صلح کرد ودر میان ایشان رفت واورا به نزد چنگیز خـان بردنـد، اورا   ای آمده بود، با

ن بازآمد چو. خسرو غور لقب کرد واعزاز نمود وباز فرستاد تا دیگر حصارها بدست آید

را بـر لـب آب سـند    ( پسر سلطان محمـد )منکبرنی خوارزماشاه بعد از آنچه جالل الدین 

ل روی بتافـت وبـا ایشـان مشـغو    ( مغـل )تاج الدین حبشی عبدالملک، از کفـار  . بشکست

 « .بقتال شد وبه ثواب شهادت رسید

                                                 
 . 878طبقات ناصری همان چاپ جلد اول ص - 8



 

  

 

 

 

801 

غـور بـین هـرات     هایاستیابکسراول از شـهر : حاشیۀ می نگارددرعبدالحی حبیبی 

ود در جنـوب  قریۀ استیه هم اکنون به همین نام تاریخی خ( االطالع مراصد. )وغزنه است

ــای حصــار    ــه ه ــه خراب ــراردارد ک ــام ق ــای منارج ــدار اســت شــرق پ ــون پدی ــا کن . آن ت

 زاسـتیۀ غـور مواجـه بـه شکسـت وا     که سپاه مغول بـرای اولـین بـار در    هویداست بخوبی

جنـگ رویـاروئی   چون دیدند کـه در . تاکتیک وحیله کار گرفتند وبخدعه متوسل شدند

را بــه طمــع خــام انداختنــد اســتیه موجــود نیســت، فرمانــده حصــارامکــان تســخیر حصار

 درفرصت دیگری براو دسـت یافتـه بشـهادتش رسـانیدند وشکسـت نخسـتین خـویش        تا

 . جبران کردندرا

 

 : فیروزکوهشهر وحصار  - 8
 

بدر شهر  (اقالن چربی)مغل با  لشکر( هـ ق 671)همدرین سال »: منهاج سراج می نویسد

ت فیروزکوه آمدند ومدت بیست ویک روز جنگهای سـخت کردنـد وبـر آن شـهر دسـ     

  1« .نیافتند ونامراد مراجعت کردند

این دومین شکست بـود کـه وحشـیان شکسـت ناپـذیر مغـل از غازیـان دیـن دار         

وفیروزکـوه  غور متحمل شدند واز این روایت استنباط شده می نوانـد کـه اسـتیه     والیت

نزدیک بهم موقعیت داشتند، زیرا سپاه چنگیز بالفاصله بعد از حمله بـر اسـتیه وهمـدران    

 . سال بر فیروزکوه هجوم برده است

را در عین ( اوکتای)چنگیز خان پسر خود : منهاج سراج در جای دیگر می نویسد

خـرا سـان   لشکرهای مغل از کیـری بطـرف غـور و    برف گرفته بود، با ها زمستان که کوه

اوکتای بموضعی آمد میان غـور وغـزنین کـه آن را پـل آهنگـران مـی گوینـد         فرستاد و

نزدیک فیروزکوه وآنجا لشکرگاه کرد واز آنجا نوینان مغل را با لشکرهای گران بطرف 
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  1. وبجهت جبال غور وهرات نامزد کـرده فرسـتاد  سیستان، بجانب حصار اشیار غرجستان 

 . که قبال  معرفی شده استآهنگران شهر معروفی بود 

بعـد از   »: منهاج سراج در مورد سر انجام فاجعه آمیز فیروزکـوه تـذکر مـی دهـد    

شم های مغل بدر شـهر فیروزکـوه آمـده بـود وپـس      ح با( هـ 671)آنکه اقالن چربی در 

ویش خازبیست ویک روز جنگ های قوی نامراد بازگشت، مردم شهر فیروزکوه بر امیر 

سبزواری خالف وخروج کردند ومبارزالـدین بضـرورت بـه قلعـۀ بـاال      ملک مبارزالدین 

رفت وآن قلعۀ بود بر شمال مشرقی شهر برسـرکوه بلنـد وشـامخ وبـدان موضـع در عهـد       

سالطین غور یک قصر بزرگ بیش نبود، ورفتن ستورها بر آن ممکن نبـودی، امـا دریـن    

در دور سرآن کوه باره بـر  عهد ملک مبارزالدین سبزواری آن قلعه را معمور کرده بود و

کشیده وراه آن قلعه چنان کرده بود که شتربا بار بر آن بر رفتـی ومـردی هـزار را امکـان     

مقام بودی، وچون میان اهل شهر وملک مبارزالدین مخالفت افتـاد، مبارزالـدین در قلعـۀ    

اهــل شــهر بخــدمت ملــک قطــب الــدین حســن طــاب ثــراه مکتــوب نبشــتند . بــاال رفــت

اســتدعا نمودنــد وملــک قطــب الــدین بــا لشــکر غــور در فیروزکــوه رفــت   اورا وآمــدن

ملـک عمادالـدین زنگـی بعلـی را در فیروزکـوه نصـب کـرد وآن حـال          خود عم وپسر

 . بود( هـ 671) سنه شهور در

چون لشکر کفار از غـزنین بـا اوکتـای بطـرف غـور آمدنـد، یـک فـوج مغافصـه          

شهید کردند ( هـ ق 679)ا در شهور سنه فیروزکوه براندند، ملک عمادالدین زنگی ر بر

بطـرف هـرات رفـت     وخلق شهر را به شهادت رسانیدند ومبارزالدین از قلعه بیرون شد و

  2« .شد وشهر فیروزکوه تمام خراب گشتآنجا شهید 
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منهاج سراج کیفیـت شـهادت ملـک مبارزالـدین را در شـهر هـرات بـدین گونـه         

را  حصار فیروزکوه منهزم بهرات آمده بـود، او ملک مبارزالدین سبزواری از »: گوید می

چنین روایت کردند کـه چـون هـرات را دریـن کـرت بکشـادند       . سر لشکر ساخته بودند

لک مبارزالدین مرد پیر وخوب منظر بود، در میان شهر سوار شـد وسـالح پوشـیده    م این

  1« .رفته جهاد می کرد تا شهادت یافتبابر گستوان ونیزه گ

سراج معلوم است که اگر مردم فیروزکوه بافرمانده خویش دچار  از روایت منهاج

اختالف نمی شدند واین تفرقه در میان نزدیکان فرمانده ومردم ایجـاد نمـی شـد، دسـت     

یافتن سپاه خونخوار مغل برفیروزکوه کـار آسـانی نبـود، امـا متأسـفانه فیروزکـوه دسـت        

روبرو شـد وبـه دسـت سـفاکان      خوش فتور وفساد داخلی گردید وبه سر انجام غم انگیز

بنـا بـه تصـریح اغلـب دانشـمندان داخلـی وخـارجی        . بیرحم مغول به ویرانه مبدل گردید

شهر فیروزکوه ومنارجام، منارمسجد جـامع   است از بقایای اثار عتیق پای منارجام عبارت

در تعیین موقعیت فیروزکوه در تاریخ غورستان وفصل پـنجم ایـن تـاریخ    . آن بوده است

 . الۀ جداگانه بطور مفصل بحث وتحقیق کرده ایمومق
 

 : حصار تولک - 8
 

وچون فصل »: از حمالت مغل می نگارد( هـ 671)منهاج سراج در حوادث سال 

زمستان بود، برف برجبال غور باریدن گرفت ولشکر چنگیز خـان مغـل از خراسـان روی    

ر مغل ومرتد وگذ. هزار بود بود، بقدر بیست ماوراءالنهر نهادند وآن لشکر که در غور هب

ایشـان  فوجی از هایشان برپای حصار تولک بود، در مدت هشت ماه وچند روز به پای قلع

ر میـان غازیـان بـا کفـا    واین داعی که منهاج سراج اسـت، در بتاختی وغازیان قلعۀ تولک 
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اهلل ّ ، ردح ـمد  امکـان نزدیـک شـدن قلعـه وحصـار نبـودی      جهاد می کردند، چنانچـه کفاررا 

 1 «.مغل به پای حصارمی گذشتکه تمامت روز لشکر آن بود مدت بیست روز. مداض یینال

این نخسـتین شکسـت هـای بـود کـه مغـالن وحشـی از غازیـان تولـک دریافـت           

منهاج سراج متانت واستحکام قلعۀ تولک وسایر واقعـات آن را هنگـام یـورش    . میکردند

بارزالدین حبشی نیزه وراز جهـت  ملک م: اما قلعۀ تولک»: مغل این طور تفصیل می دهد

. وقلعۀ تولک حصاری است معلق، باهیچ کوه پیوند نـدارد  .خوارزمشاه، ملک تولک بود

بر بـاالی آن   .وبنیاد آن قلعه از عهد منوچهر است وآرش تیرانداز، آن قلعه را دشته است

آن وامیـر نصـرتولکی بربـاالی     .قلعه در سنگ خارا خانه هاست که آن را آرشی گوینـد 

 دورچـاه بیسـت گـز در بیسـت باشـد، در سـنگ خـارا         .قلعه چاهی به آب رسانیده اسـت 

وقلعۀ بـس محکـم اسـت، میـان     . هرگز آب آن چاه کم نشود بکشش، وپایاب هم ندارد

وقتی که حبشی نیزه وراز بلـخ واز نـزد خوارزمشـاه مـامور حفـا تولـک        .غور وخراسان

بود وچندین بار لشکر مغول بر حوالی ( هـ 671)واستعداد جنگ بامغل گردید، اول سال 

ونـوین کـه دامـاد چنگیزخـان بـود،      قفی( هــ  673)تولک دوانیده به باالی قلعه آمـد ودر  

وچهل هزار سوار مغول ودیگر اصناف داشت، به پای قلعۀ تولک آمد، حبشی نیزه ور، از 

بـر تولکیـان    او مالی قبول کرد، از طرف او دوباره به قلعه بازگشـت، آن مـال را نخسـت   

ومردم از او رنجیده خاطر گشتند، حبشی نیـزه  . باز بزور از آنان پس گرفت و دبخش کر

ور در جوانی واول عهد محمد خوارزمشاه مردی مفرد بـود، نیشـاپوری مسـحی دوز، در    

خراسان وخوارزم مثل او نیزه وری نبود، بکرات از لفـا او شـنیده شـده اسـت کـه اگـر       

وبی بدست گیرم، چهار مرد نیزه دار را از خود دفع می چخسپم و پشت باز بروی زمین بر

در مطالبۀ آن مال از وی زحمـت دیدنـد، یکـی از افاضـل     درین وقت مردم تولک . کنم

 : خواجه امام جمال الدین خوازنچی در آن وقت گفته است، نظم
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ــزه ورا ایــن خســران چیســت؟ : گفــتم  حبشــی نی

 باتولکیـــــان، شـــــکنجه وزنـــــدان چیســـــت؟ 

ــاگف ــگ  : تــ ــگر،وفیقو، ســ ــنم کفشــ ــه مــ  کــ

ــت؟    ــان چیس ــه درانب ــگر، ک ــد وکفش ــگ دان  س
 

 

از این حرکت حبشی،تولکیان رنجیده خاطر بروی خروج کردند واو را بگرفتنـد  

وقلعۀ تولک وحبشی نیزه ور را بدست ملک قطب الدین سپردند، ملک قطب الدین پسر 

نیشـاپور   معثمـان حـاک   د الملـک احمـد  جخود را به تولک نشاند وقاضی جالل الدین م

ملک قطب الدین، حبشـی نیـزه ور    .خالوی منهاج سراج نیز خواجه ومتصرف تولک بود

آنجـا بدسـت ملـک آن قلعـه      ودررا بعد از مدتی حبس اجازت داد تا بقلعۀ فیـوار رفـت   

وبعـد از سـقوط کـالیون بدسـت کفـار، تولکیـان کـه        . اصیل الدین نیشاپوری بقتل رسید

ی جالل الدین بودند، خواجه را شهید وپسر ملک قطب الدین را نزد ان خواجه قاضکنزدی

پدرش فرستادند ومدت چهارسال با کفار جهاد بسیار کردند واین کاتب که منهاج سراج 

است، درین چهارسال در غزوات با اهل تولک، موافقت میکـرد کـه همـه اقربـا واخـوان      

 .بودند، بعاقبت از دست کفار بسالمت ماند

( هــ  81)عصیان اهل تولـک از حکـم ملـک قطـب الـدین، وی در سـال       بعد از  

را ( منهاج سراج)عزیمت هندوستان کرد وحصار تولک بسالمت ماند، بعد از این کاتب 

( هـ 688)ودر ( هـ 687)دوکرت اتفاق سفر قهستان افتاد، بوجه رسالت، یک کرت در 

التگین رفتـه شـد، واز   نـ یاز جهت ملک رکن الدین خیسار به نزدیک ملـک تـاج الـدین    

جهت تاج الدین درین سال هم به رسالت رفته شد، نزد پادشاه قهستان بطرف نیه سیسـتان  

نالتگین به تولـک آمـد واهـل قلعـه     یوبعد از آن باطراف هندوستان آمده شد، تاج الدین 

اورا خدمت کردند وایشان را به سیستان برد، در واقعۀ سیستان همـه شـهادت یافتنـد وآن    
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رالـدین محمـد بـن مبـارک بـود واو نـزد کیـک خـان         بامیر تولـک هز . آنجا بماندند قوم

 1. رفت وتا امروز، آن قلعه فرزندان او دارند( پسراوکتای بن چنگیز)

منهاج سراج در جـای دیگـر متصـل بشکسـت هـای پـی در پـی سـپاه چنگیـز در          

الـدین آمـد   فرود غور از حصار تولک وسر انجام آن وحادثۀ که برملک قطب یس حصار

کفار بر قلعۀ تولک کمین کشادند وجنگهای قوی کردنـد  ( هـ 681)در سال : گوید می

چون کـافر مغـول   . ودرپای تولک در آن روز مرد بسیار از کفار کشته شدند وباز گشتند

از خراسـان بازگشــته بودنــد وجبــال غــور وخراسـان از آن جماعــت خــالی شــده، ملــک   

ادیگر ملـوک غـور، چنانچـه ملـک سـراج الـدین       الدین بـر عزیمـت هندوسـتان بـ     قطب

عمرخــروش از والیــت حــار وملــک ســیف الــدین هــم بــااو موافقــت کردنــد وبــا اتبــاع 

از قضای آسمانی فوجی از حشم کفار مغل درین سال نامزد تاختن خراسـان  . شدند روان

شدند وبر سر آن لشکر مغولی بود، بزرگ نام او قزل منجق بخراسان در آمدندواز طرف 

هرات واسفزار بپای حصار تولک آمدند وهر مسلمانی را که یافتند شهید کردنـد واسـیر   

. ایشـان را معلـوم شـد    واتبـاع گرفتند، خبر رفتن ملک قطب الدین بـادیگر ملـوک غـور    

همین ارغنداب کنونی موجودۀ شهر قندهار )درعقب لشکر غور براندند برلب آب ارغند 

د که برلب آب ارغند پل می بستند، تا لشـکر واتبـاع   لشکر غوررا در یافتن (حبیبی). است

ناگاه لشکر مغول بدیشان رسیدند، ملک سیف الدین با لشـکر خـود بـه    . وبنه ها بگذرانند

دامـن کــوه پنــاه کردوبــه ســالمت بمانــد وبطــرف غــور بازگشــت وملــک ســراج الــدین  

یـک  عمرخروش به جنگ بایستاد وشهید شد وملک قطب الدین حسـن بحیـل بسـیار بـا     

اسپ خود بر آب زد وبا اندک مرد بیـرون آمـد، بـاقی جملـه امـرای غـور وسـر خـیالن         

وهمشیرگان وخواهر زادگان ملـک قطـب الـدین    . ومبارزان وعورات همه شهادت یافتند
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 1. لشــکر مغــول از آنجــا بازگشــت وبطــرف غــور وخراســان آمــد. همــه شــهادت یافتنــد

  مکش هـای داخلـی مبـارزان تولـک    ینیم که بـاوجود اختالفـات وکشـ   بترتیب می  بدین

لشکر مغول تا به آخر نتوانست قلعۀ آن را بزور تسخیر نماید، تولک یکی از مشهورترین 

 شهرهای غـور بـود کـه مـردان جنگـی آن در رکـاب سـلطان شـهاب الـدین غـوری در          

هندوستان جهاد بسیار کرده اند واز آنجا علماء ودانشمندان زیادی برخاسـته انـد کـه نـام     

 . قبال  نیز بمعرفی تولک پرداخته بودیم. ن ثبت تاریخ استایشا
 

 

 : قلعۀ کالیون وحصار فیوار - 0
 

این دو قلعه اگرچه فعال  در بادغیس واقع شده اند، لیکن در تاریخ بنام غـور ثبـت   

استادان : منهاج سراج از متانت وحصانت قلعۀ کالیون وصف بلیغ نموده می گوید. هستند

یعنی کـالیون از محکمتـرین    (احسنها و ن حصون الدنیاصاح): فته اند کهعالم به اتفاق گ

ا پای کالیون، بیست فرسـنگ روی  تاز پای شهر هرات . ونیکوترین قلعه های جهان است

حصار تا به پای سنگ آن قلعه یک فرسنگ دیگر رو به باالست وبـارۀ  به باالست از پای 

کهزار گز هـم بیشـتر وروی آن مثـل    حصار بر سر آن سنگ است وبلندی آن سنگ از ی

دیواری است که بر رفتن هیچ جانوری برآن ممکن نگردد، مگر حشرات ارضـی را وبـر   

ا زیـادت باشـد وهفـت چـاه آب در آن قلعـه در      یآن سنگ صحن بقدر چهار تیر پرتاب 

باشد که هرگـز بخـرج نقصـان     سنگ خارا حفر کرده اند ودر هریک چندان آب زاینده

 . ان قلعه میدان بس بزرگ بودنگردد ودر می

بعد از تخریب هرات، لشکرهای مغـول در پـای قلعـۀ کـالیون     : بقول منهاج سراج

غازیان وعیاران از قلعه فـرود آمـده وجهـاد آغـاز نهادنـد، شـب       . آمده، لشکرگاه کردند

کاربجـائی  . وروز بجهاد ودفع کفار مشغول شدند ومبـالغی مغـول را بـه دوزخ فرسـتادند    
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رد بر گـرد  گشکر مغول را بشب خواب از خوف ایشان ممکن نبود، تا مجبورا  رسید که ل

اصـره حصـار   حکـار م . رر کردنـد قحصار دوباره بر آوردند ودو دروازه نهادند وپاسبان م

د ومردم کالیون از خوردن گوشت قدید وپسـته، کـه پسـتۀ خراسـان     ییکسال بطول انجام

کس که آنان هم مریض  هگشته، غیر از پنجا ارچهمه از حوالی کالیون باشد، به بیماری د

بودند، بقیه همه مردنـد، لشـکر مغـول از آن حـال خبـر شـدند وروی بفـتح قلعـه نهادنـد          

قلعه دل بر شهادت خوش کرده تمامت نعمـت قلعـه از زروسـیم وجامـه هـای ثقـال        اهل

د ای قلعه انداختنـد وبـا سـنگهای کـالن پـر کردنـ      ه قیمت داشت، همه را در چاه وآنچه

ــاقی ــد       را وب ــار زدن ــر کف ــود را ب ــه خ ــای برهن ــیر ه ــاز وباشمش ــه را ب ــوختند ودر قلع س

لشکرهای مغول بعد از فتح کالیون به پـای قلعـۀ فیـوار قـادس     . رسیدند شهادت وبدولت

تر وحـال  قـوی  واین فیوار قلعه ای است در حصانت ومتانت واسـتحکام از کـالیون  . آمدند

ه مـرد آن را محافظـت تواننـد کـرد ومیـان کـالیون       محکمی آن قلعه به اندازۀ است که د

وفیوار ده فرسنگ مسافه است، چنانچه هردو قلعه در نظر یکدیگر بودندی اگـر بـه پـای    

دود وبشب آتـش کردنـدی، اهـل قلعـۀ فیـوار را معلـوم        کالیون سوار بیگانه آمدی بروز

محاصره در اثر  مردم فیوار نیز دراین. حکم داشتی همین شدی واگر به پای فیوار آمدی

بیماری جملگی در گذشتند وبه سپاهیان مغول خبر رسید که بجز هفت کس تمامی اهـل  

آنگاه مغـوالن قلعـه را گرفتنـد وآن هفـت تـن را نیـز شـهید کردنـد وایـن          . اند قلعه مرده

در روضـات الجنـات فـی اوصـاف مـدینت هـرات         1. بوقوع آمد( هـ 679)حوادث در 

کوهیست از سنگ  ۀواین قلعه بر قُل»ده گوید رقلعۀ نرتو نام بدرجمله عجایب بادغیس از 

از پای کـوه تـا در قلعـه کـه نـیم      . ویک راه باریک دارد خارا بخشت پخته عمارت یافته
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رفت، دیگر از همه طرف کوه تا پای حصار سـنگ   فرسخ نزدیک است که باال می باید

  1« ...گزهزار به ست یک اندازه که قریبخارا

قلعۀ نره توکه یکی از مضبوط تـرین آثـار خیلـی قدیمـه     »: لی می نویسداستاد خلی

است، در عالقۀ قلعۀ نو، بفاصلۀ هفت فرسخ از مرکز حکومتی بطرف جنوب غربی باالی 

شاید کالیون همین نره تو بوده باشد، اما فیوار را نمیدانیم قلعۀ آن   2« .لند واقع استکوه ب

قادس موجوده قریۀ بنام پیوار تاکنون آن نام تاریخی  در کجا موقعیت داشته، در ولسوالی

ممکـن  . را حفا کرده است ونزدیک قریۀ شـهر ارمـن ودر شـمال مغربـی آن قـرار دارد     

است قلعۀ تاریخی فیـوار در آنجـا باشـد کـه منهـاج سـراج نیـز آن را در قـادس قلمـداد          

فیـوار تـاکنون    هـای قلعـۀ تـاریخی    کند، از بعضی اهالی پیوار شنیده شـد کـه خرابـه    می

 . همان شکوهمندی واعجاب انگیزی خود در آنجا نظرها را بخود جلب میکند با
 

 : قلعۀ سیفرود غور - 5
 

حصار سیفرود غور که محکمترین قلعه های جبال است »: منهاج سراج می نویسد

وبنیاد آن قلعـه را سـلطان بهاءالـدین محمـد سـام ابـن حسـین نهـاده اسـت، پـدر سـلطان            

ین ومعزالدین طـاب ثـراهم، خوارزمشـاه هنگامیکـه از بلـخ بطـرف مازنـداران        الد غیاث

بـود   میرفت، فرمان داد تا ملک قطـب الـدین آن قلعـه را عمـارت کـرد، فرصـت انـدک       

برباالی قلعه از یک حوض بیشتر آباد کـرده نتوانسـت، در آن حـوض بقـدر چهـل روزه      

دو مـاه لشـکر مغـول در آمـد     بجهت اهل قلعه آب جمع کرد، بعد از ان بفرمان خـدای بـ  

کفار افتاد واهل غور  بدست سانوباطراف غور، در تاخت وجمله مواشی غور از همه اج
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لشکر مغول چـون دانسـتند کـه آب قلعـۀ سـیفرود       1.از درمی چهار دانگ شهادت یافتند

در  که. های سخت کردند اندک است، در پای قلعۀ لشکر گاه ساخته وپنجاه روز جنگ

درآن حصـار  . تلفات سنگین گشتند واز مسلمانان هم بسیاری شـهید شـدند   نتیجه متحمل

داشت بکشتند وقدید کردند وباقی بقدر بیست وچهار هـزار   مواشی زیاد بود آنچه امکان

وچارصد واند، از بی آبی بمردند همه را از بارۀ قلعه بیرون انداختند باوجودی که آب را 

ب قلعه یکروز آب بیش آاطالع رسید که ذخیرۀ  جیره بندی کرده بودند، به لشکر مغول

ملک قطب الدین واهل قلعه باهم عهد بستند که فردای بامداد جملـه اطفـال   . نمانده است

خــود بکشــند ودر قلعــه بکشــانید وهــر مــرد بــا یــک شمشــیر برهنــه  وعــورات را بدســت

یـغ در کفـار   منتظرورود کفار بقلعه بایستند، وچون کفار در آیند جمله مسلمانان یکدل ت

 . بدولت شهادت رسند هنهند، ومیزنند ومیخورند تا جمل

این معنی در همـه بـاطن هـا قـرار گرفـت وخلـق یکـدیگر را تـا نمـاز شـام وداع           

چـون  . شاد وتانیم شب باران رحمـت وبـرف باریـد   گدند که حق تعالی در رحمت برمیک

اه دومـاه آب جمـع   ه یکمـ یـر اهل قلعـه ذخ  لشکر مغول مدد آسمانی بدیدند ودانستند که

کردند وفصل زمستان نزدیک وآمدن برفها متواتر خواهد بود، به محاصرۀ قلعه پایان داده 

چـون نوشـد، بـاز مغـول از خراسـان وغـزنین وسیسـتان        ( هــ   673) تاسال دیگـر  . برفتند

باطراف جبال غور آمدند، بعـد از حادثـۀ سـلطان جـالل الـدین خوارزمشـاهی فـوج بـی         

 . عۀ سیفرود را بار دیگر مورد حمله قرار دادندشماری از مغل قل

چون ملک قطب الدین فرصتی یافته بود وحوض ها عمارت کرده، وغلـۀ ذخیـره   

دریـن  . بسیار جمع آورده بود، لشکر مغول هرچند می کوشیدند غازیان دلیرتر می شدند

بکار کرت جنگ ومحاصره سیفرود دوماه بطول انجامید، باالخره کافران خدعه ونیرنگ 

                                                 
به این حساب دو سوم مردم غور در حمالت چنگیز . درهم یک درهم شش دانگ است و یک دانگ یک ششم - 7

 ( مستمند. )شهادت یافته بودند
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برده پیشنهاد صلح دادند، ومردم قلعه بر خالف ر ی ملک قطب الدین آنرا پذیرفتند، بـر  

آن قرار که اهـل قلعـه سـه روز درمیـان لشـکر مغـول آینـد وبضـاعتی کـه دارنـد بیارنـد            

نچـه بایـد از مواشـی وجامـه وموئینـه بخرنـد       آ ن ببرنـد و آوبفروشند وزر ونقـره ازبهـای   

لشکر کفار از پای قلعه کـوو کننـد، چـون دو روز ایـن بـازار       وبفروشند وبعد از سه روز

گرم بود، روز سوم خلق از باال فرود آمدند ودر میان لشکرگاه با ایشان مختل  شدند، بـه  

وشرای میکرد همانجا آن مسلمان را  عبا مسلمانی بی یکبار طبل ونعره بزدند وهر مغلی که

را حیات بخشیده بود، هرکسی که بـا   مگر آنچه خدای تعالی کسی. بگرفت وشهید کرد

 . شتندکخود سالح ظاهر داشت اول سالح او را میگرفتند آنگاه وی را می

دوصد وهشتاد مرد معروف سرخیل مبارز بدسـت    ثقات چنین روایت کردند که

کفار گرفتار شدند، روز دیگر مغوالن پیغام کرد که مردان خود را باز خرید، ملک قطب 

وجنگ از سرگرفتند، ملک  -رضی اهلل عنهم. د تا جمله را شهید کردندالدین اجابت نکر

بـه   قطب الدین از یک تدبیر جنگی بسیار مؤثر کار گرفت که در نتیجه از لشکرهای کـه 

 .شده بودند کقلعه نزدی

یک تن به سالمت نمانـد وتعـداد آن زیـادت از ده هـزار سـپرگاوبود، جملـه یـا         

نان وبهادران مغول بدوزخ رفتند وباقی یوندی از اکابر کشته شد یا خسته گشت وعدۀ زیا

تعالی روز پنجشـنبه بـود    آن نصرت بفضل حق. برخاستند واز زیر پای حصار نقل کردند

  1( هـ 681)در سنه 

بقیه احوال سفیرود معلوم نیست اما از ملک قطب الـدین قـبال  در شـرح حـوادث      

  . مل آمدقلعۀ تولک وعزیمت وی بطرف هندوستان صحبت بع

این حصار سیفرود را اکنون به یقین نمی توان گفت در کـدام جـا موقعیـت دارد     

نه دانسته میشود ک سیفرود در نزدیکی های تولـک  یولی از سیاق کالم منهاج سراج بقر
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راه رود که در ولسـوالی شـهرک   فم که شاید در قسمت وسطی یقرار داشته وحدس میزن

تر به تولک است بعد ازجستجو بتوان قلعـۀ سـیفرود    غور واقع شده وهم سرحد ونزدیک

 .را پیدا کرد

از برخی اهالی بومی که پرسـیدم از عجایـب کوشـکها وقلعـه هـای عتیقـۀ آنجـا         

ولسوالی شهرک غور یکی از ولسوالی های غور است که از  .صحبت های جالبی داشتند

طـول البلـد    80- 6و  60-73هر لحاظ از دیگر ولسوالی ها بزرگتر است، بـین خطـوط   

کیلـومتر مربـع   ( 3516)مسـاحت آن حـایز   . شرقی وعرض البلـد شـمالی موقعیـت دارد   

 . متر است(  8851)وارتفاع آن از سطح بخر 

گــاه لشــکر چنگیــز بایــد دانســت  بهــر حــال، قلعــۀ ســیفرود را در واقــع شکســت 

 .بحساب آورد تاریخ غور ورزمندگان وغازیان مسلمان آنرا هم باید افتخار
 
 

 : حصار اشیار وقالع دیگر غرچستان - 6
 

ثقـات چنـین روایـت کردنـد کـه چـون چنگیـز خـان           :منهاج سـراج مـی گویـد   

نعمان طالقان عزیمت غزنین کرد، بنه واثقال وخزانـه همانجـا بگذاشـت وبژرفهـا      پشتۀ از

 ها ممکن نبود، بـه سـبب راسـیات جبـال ومضـایق راه      هودره های غرچستان رفتن گردون

ها اندک سواری بود  هردونگچون لشکر مغل بطرف غزنین آمد، با آن بنه و .اردشو یها

قالع غرجستان وخراسان نزدیک بود چنانچـه قلعـۀ زنـگ گرزیـوان      و. بجهت محافظت

وقلعه بلروان وقلعۀ الغـری وقلعـه سـناخانه وقلعـۀ     ( است همین نام خود موجود به)وبندر 

ها، چنانچه بـاران   است در روی کوه که طاقه سنگه وقلعۀ اشیار وآن قالع بیشتر آن است

 . بر اهل قلعه ببارد وچشمه های آب از پیشگاه طاق قلعه بیرون می آید
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و در قلعۀ اشیار امیر غرجستانی بود بـس عیـار وجلـد نـام او امیـر محمـد مرغـزی        

لشکر بسـیار از قلعـۀ اشـیار برفـت وچنانچـه امکـان داشـت گـردون هـای زر ونعمـت            با

 . خالص داد واسپ بسیار بدست آورد را ه مغل بگرفت واسیر کرد وبسیارلشکرگا از

م کرت از این چنین دلیری مـی کـرد وعیـاری مـی نمـود، چـون       ویک کرت ود 

چنگیزخان از والیت کیری بجانـب ترکسـتان شـد وپسـر خـود اوکتـای را بطـرف غـور         

( تــذکر شــدیمآهنگــران کــه قــبال  نیــز مدر )فرســتاد، اوکتــای میــان فیروزکــوه وغــزنین 

. مقــام کـرد ولشــکر بهـر طــرف فرســتاد، چنانچـه بــه تقریـر انجامیــده اســت     نزمسـتا  آن

را که امیر ده هزار مرد منجنیقی بود، نـامزد حصـار اشـیار کـرد، آن جماعـت       ننوی ابکه

هـا جنـگ کردنـد وچـون دیدنـد گـرفتن        تپای آن قلعه آمدند وجنگ پیوستند ومد به

ان دلیر ممکن نیست، مـدت پـانزده مـاه بنشسـتند واهلل     حصار از غایت استحکام ومرد آن

 وکار بر اهل حصار بواسطۀ قلت مواد غذائی تنگ آمـد تـا کـار بجـایی رسـید کـه      . اعلم

که کشته می شد ویا می مرد گوشت او میخوردند، تا بحدی رسید که هر کـس مـردۀ   هر

شــیار خــودرا بجهــت خــوردن وقدیــدکردن نگــاه میداشــت، بموجــب روایتــی در قلعــۀ ا

 (طـالی خـالص  ) عـین ربهای گوشت مادر وکنیزک خود دوصد وپنجاه دینـار ز  از زنی

آخر اهـل قلعـه بقـدر سـی مـرد مانـده بودنـد        در. حاصل کرد اما عاقبت خود او هم بمرد

نزدیـک لشـکرگاه مغـول     برامید خالص خود امیر محمد مرغـزی را شـهید وسـر اورابـه    

مـدت قـالع    دریـن . را شـهید کردنـد   د وجملـه انداختند، اما لشکر مغول قلعـه را بگرفتنـ  

ــهور     ــه در ش ــادند، چنانچ ــه بگش ــتان را هم ـــ 679)غرجس ــتان   ( ه ــالع غرجس ــه ق جمل

  1. گشت گشاده

گرچـه در ظـاهر   . گونه مقاومت در تاریخ ملل جهان شـاید کـم نظیـر باشـد     بدین

ودنـد  وحشی مغول غرجستان را تسخیر کردند اما در واقع فاتح وپیروزمند کسـانی ب  سپاه
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امـا حصـار   . که تا آخرین رمق تسلیم سپاه بیگانه نشدند وبه ذلـت اسـارت تـن در ندادنـد    

درشـمال غـرب    یجار معروف است، در پایان درۀ شـیو پاشیار غرجستان هم اکنون بنام اش

در غرجستان عموما  آثار مقاومت شدید در مقابل سپاه چنگیز، از . چغچران موقعیت دارد

در طاق هـای صـخره هـای صـعب العبـور وقلـه هـای کوههـای          بقایای عمرانات گذشته

های مهیب وهولناک همـه جـا بـه چشـم مـی خـورد کـه         آسمان خراش ودر اعماق دره

ن یمملکـت غرجسـتان سـرزم   . مشاهدۀ آنها هر بینندۀ را عمیقا  بحیرت وعجـب وا میـدارد  

ومردم آنرا از  معروفی بود که مؤرخان وجغرافیا نویسان بطور عموم از آن سخن رانده اند

بندۀ عاجز در تاریخ غورستان ودراین تـاریخ مختصـر    .ترین مردمان توصیف کرده اند الحص

 . در این جا بیشتر از این طوالنی نمی کنم آن سرزمین افتخار آفرین را به معرفی گرفته ام که

 

 : قلعۀ خیسارغور - 1
 

سـت، از جزئینـات   های سپاه چنگیز، قلعۀ خیسار غور ا گاه یکی دیگر از شکست

داد ورفعـت کـوه خیسـار نـام     تجنگهای آن طبقات ناصری چیزی ننوشته، اما از طول وام

( هــ  591)در »: برد وآنرا از حد وهم ودرک فهم وذهن بیرون میداند ومیکویـد کـه   می

ت برباالی این کوه یک قصر از تنه درخت آبنوس یافتند، زیادت از دوهـزار مـن وکیفیـ   

  1«.درک نکرد وضع ووقع آن هیچکس

واسـتحکام قلعـۀ خیسـار بـین      رفعـت وحصـانت  : عبدالحی حبیبی می نویسـد کـه  

مقر حکمداری تاج الدین عثمـان مرغنـی   ( هـ ق 611)مؤرخان شهرتی دارد ودر حدود 

قلعـۀ خیسـار در غایـت    : حبیبی می افزاید وسیفی هروی گویـد  . سرسلسلۀ آل کرت بود

دان نرسیده است ونخواهد رسـید وچنگیـز   محکمی وبلندی است ودست هیچ متصرفی ب

ی دسـت را بـرای تهیـۀ نقـش آن     نخان اندر وقتی که عزم تسـخیر آنـرا کـرد، نقاشـان مـا     
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خیسـار را بـر کاغـذی    حینیکه چهره گشایان حاذق ونقشبندان ماهر مثـال قلعـۀ   . گماشت

منقش کرده وپیش چنگیز خان آوردند، بدیدۀ تعجب دید و روی بـه امـرای سـپاه کـرد     

 : فتوگ
 

 مثــل ایــن جــای وایــن مکــان ســدید  
 

 کس ندید است و کس نخواهد دید 
 

 

ــار   ــاریخی خیســ ــۀ تــ ــتحکم    اکنون مقلعــ ــالع مســ ــالد وقــ ــایر بــ ــد ســ اننــ

 1. است هگردید ویرانغور

وخیسار غور نیز حصار محکم است ومقـام ملـوک کـرت      :حافا ابرو می نویسد

رات وغـور واکثـری از   بوده است که به موجب حکـم فرزنـدان چنگیـز خـان حـاکم هـ      

  2. خراسان شدند ومدت یکصدو سی سال آن حکومت در خاندان ایشان بود

وی در سـال  : گویـد کـه  ( 88)منهاج سراج در جلـد دوم طبقـات ناصـری طبقـۀ      

در خیسار غور بوده واز طرف ملک رکن الـدین عثمـان مرغنـی بطـرف فـراه      ( هـ 688)

ن باسـم رسـالت رفتـه و از سیسـتان برسـم      نـالتگی یوسیستان وبه نزدیک ملک تاج الـدین  

نـالتگین بـار دیگـر او را    یسفارت قهستان سفر کرده وبـاز بـه سیسـتان مراجعـت نمـوده و     

روز ( 08)اع وی از رفتن به قهستان مدت نبسفارت قهستان نامزد کرده بود که به علت امت

کـرد   تان به حبس می افتد تا ملک رکـن الـدین خیسـار از غـور مکتـوب ارسـال      سدر سی

عدد اول طبقات ناصری نیز از این ( 76)ومنهاج سراج خالصی یافت ودر جلد اول طبقۀ 

تذکر می دهد ومعلوم است که تا این تاریخ خیسار هنـوز  ( هـ 688)سفر در همان تاریخ 

( 88)چنانچه در جلد دوم طبقات ناصری همان طبقـه  . بدست سپاهیان چنگیز نیفتاده بود

از خیسـار غـور    . د که ما در شرح وقایع تولک نیز آن را آوردیـم از آن سفر یاد کرده بو
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قبال  درین تاریخ مختصر صحبت کرده بودیم که آنرا کافی میـدانیم وبحـث را در اینجـا    

 . خاتمه می دهیم
 

 : بقیه شهرهای غور - 3
 

عالوه براین حصارهای که یاد کردیم، چنگیـز شـهربامیان را کـه یکـی از مراکـز      

ر ودر زیبایی خود شهرت جهانی داشت، محاصره نمـوده بـود کـه اهـالی     امپراطوری غو

نواسۀ چنگیز در جنـگ بامیـان    (موتوجن)و . شهر تا آخر مقاومت نمودند وتسلیم نشدند

کشته شد ودراین موقع چنگیز بخشم آمد وعزم کرد تا همه زنده جـان هـای بامیـان را از    

را تخریـب واهـالی آن را عمومـا  شـهید     بدین ترتیب اوال  شهر ضحاک . ندنگذرابدم تیغ 

 (بـالغ  مـاو )کردند وبعد شهر غلغله را ویران ساخت وبعد از تخریـب چنگیـز، آن را بنـام    

مـورد هجـوم چنگیزیـان    ( م7887)شهر غلغله در سال. یعنی شهر ملعون ونحس یاد کرد

حمالت چنگیز، بقیه شهرهای راکه در امپراطوری غـور بـاوج تمـدن خـود     . قرار گرفت

مرو بزرگ که زیاد تر از دوملیـون نفـوس آنـرا قتـل     : رسیده بودند، نیز فراگرفت از قبیل

عام کرد وهرات که چندین صد هزار از اهالی آنرا کشته وتنها صد هزار دختر آنرا اسـیر  

به همین ترتیب تالقان وتخارستان وبلـخ وجوزجـان وانـدخوی ومیمنـه وفاریـاب      . گرفت

اها از خود در مقابل سپاه مغـول مقاومـت نشـان دادنـد وتـا      وسیستان وغزنه که مردم آنج

 .آخرین نفر قتل عام شدند
 

 

 : تحلیل شخصیت چنگیزخان - 9
 

برخی از مؤرخان، چنگیز خان را به آتیال رئیس قبایـل هـون هـا تشـبیه مـی کننـد       

( بحـر خـزر  )تیال سر کردۀ مردم وحشـی از نـژاد تاتـار بـود کـه از کنـار دریـای قفقـاز         آ

د قرن پنجم میالدی به اروپا حمله کردند وتا فرانسه پیش رفتند وهمه جا کشتارها درحدو

همچنان این مؤرخان هجوم لشـکریان چنگیـز را بطوفـان    . وخرابی های زیاد ببار آوردند
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خود فرهنگ وتمدن وآبادی را یکسـره ماننـد طوفـان هـای      هوسیل تباه کن که در سر را

ن تردیـد  آچیـزی کـه نمیتـوان در    . تشبیه کرده اندموسمی صحراء نیست ونابود می کند 

داشت این است که چنگیزخان یکی از خون آشام ترین چهره های تاریخ بود، از جملـه  

سفاکانی بود که از شفقت وترحم به کلـی بـدور بـود، بلکـه وی از قسـاوت پیشـه تـرین        

 . مردان که تاریخ بشریت را مصیبت دار کرد، محسوب میگردد

مثـل  : امر او ریخته شد، وآبادی های که بدست وی تخریب گردیـد خونی که به 

خصوصا  هنگامی که می بینیم این فـاتح مغـولی   . آن درمسیر تاریخ کمتر واقع شده است

به چه حدی از دشمنان خود به شـدت وقسـاوت انتقـام میگیـرد و در نـزد او قتـل عـام         تا

اطفـال وسـالخوردگان بـه اشـارۀ او     مردم، نابودی هزاران انسان واز دم تیغ کشیدن زنان و

یلی ساده، زیرا به نظر وی جنگ در جهت تسـخیر بـالد   خودر برابر چشم او، امری است 

  1. ووسعت قلمرو مغول همه چیز را مباح میکند

چنگیز خان به وقتی که در خراسان آمده بود، پنجاه وپنج : منهاج سراج گوید که

ه، ومـوی روی کشـیده وسـپید شــده    ثــگرف جسـاله بـود، مـرد بلنـد بــاال، قـوی بنیـه، شـ       

وخونریز وخونخوار وایـن معنـی   ... چشم در غایت جالدت وزیرکی وهیبت وقتال به گر

خود که بنام در رمان زیبای ) و واسلی یان، نویسندۀ رو سی 2. بر همه عالمیان ظاهر است

ولشـکر  در بارۀ انگیزۀ اساسی چنگیز خـان کـه او را بـه جنـگ      (چنگیز خان نوشته است

میخواسـت سراسـر گیتـی را بـا     ( چنگیزخان)او »: کشی سوق می داد چنین بیان می دارد

ددمنشی مسخر خود سازد وجامعۀ بشری را با سفاکی وبدون ذرۀ رحمی تباه کند او دعوا 

داشت که میخواهد همه جا نظم بر قرار کند، اماچه نظمی؟ نیک کرداری، عشق حقیقت 

من میخواهم همـه جـا خاموشـی گورسـتان بـر قـرار سـازم         »: او خود می گفت! واال؟ نه

                                                 
 . 8870وفرهنگ فارسی معین جلد ششم ص  97المغول فی التاریخ للدکتور فزاد عبدالمعطی الصیاد داد القلم ص - 7

 . 700طبقات ناصری همان چاپ مذکور در اوایل فصل هذا جلد دوم ص  - 8
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وشهرها را از صفحۀ گیتی بر اندازم تا کران تا کران، دشت های پرعلف پدید آید اسپان 

مغول بافرا  بال در آنها چرا کنند، خیمه های خاموش وآرام برپـا گـردد، وزنـان مغـولی     

 « ...روراننددرآنها کودکان چاق وشاداب را باپستانهای پرشیر خود بپ

این اندیشۀ که چنگیزخان بـا سـفاکی در تحقـق آن تـالش مـی ورزیـد، محکـوم        

  1« . زیرا با آرمان های واالی جامعۀ انسانی منافات داشت. شکست محتوم بود به

یـان در بـارۀ ضـعف امپراطـوری      این فصل را با چند سطر دیگر از کتاب واسـیلی 

یری وبزدلـی سـپاه خـوارزم هنگـام مقابلـه      خوارزمشاه ونفاق دستگاه حـاکم وتسـلیم پـذ   

 : وحشیان مغول به پایان میرسانیم با

اگر تمام خوارزمیـان عـزم جـزم میکردنـد ویکـدل وجـان تیـغ خشـم از نیـام          ... »

وفرمانـده ریـش   ... کشیدند وبی دریغ از جان بر دشمنان وطـن میتاختنـد، مغـوالن    می بر

ای دوردسـت  هـ  ند وبرای ابـد بصـحرا  قرمز آنان شش ماه هم در خوارزم تاب نمی آورد

خویش می گریختند، مغوالن بیش از آنکه به نیروی شمشیر خویش غالب آیند، به سبب 

  2« ...نفاق تسلیم پذیری ورعب دشمنان خویش به پیروزی می رسیدند
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