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 نشــریه ها زیر هرنام در هر قالب که هســتند گویشها و بیانات دارنداز 
اعصاروقرون ســپری شــده ی کهن، تذکرات وگفتار های دارند،از واقعات و 
حادثات زمان معاصروحال درعرصه های مختلف، نقش نشــرات و رســانه 
هاجهت آگاهی دادن و بیدار ســاختن مردم به عبارات شیوابسیار مهم است 
وبارزش، نشــریه هامعلومات دهندگانی اند پراهمیت، آموزگارانی اند مفیدو 

مؤثردر تمام ابعاد زندگی مادی و معنوی.
همه را عقیده براین اســت و به این باوراندکه رشــد پروسه نشرات از جمله 
ضرورت های مبرم والزمه جدی برای تمام جوامع بشــری بویژه در جوامع 
روبه انکشــاف بوده و می باشد، نشرات در چوکات کتا ب، مجله ها، ماهنامه 
ها و به هر اسم و عنوان دیگری که باشد در خورستایش و قابل قدر است و 
می توان گفت که نشرات و رسانه های صوتی و تصویری بمثابه باغستانهای 
اند که محصول و بار وبر شان میوه های متنوع علمی، ادبی، هنری، فرهنگی، 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و عقیدتی می باشد، بمنظور استفاده از آنهابه 
عنوان ارمغــان بیدار کننده در خورد انســانها داده شــودکه هریک دارای 

خصوصیات متفاوت کیفی می باشد.
ماهنامه »شنســبانیه« یکی از خاندان بزرگ نشــریه ها است که در دست 
مطالعه شــما قراردارد، این نشریه اهداف و آرمانهای واالی   )بنیاد فرهنگی 
جهانداران غــوری( را انعکاس و باز تاب میدهد، امید وار اســت در تعریف 
سرمایه های معنوی، میراثهای فرهنگی ، بنا هاو شهکار های تاریخی، رشد 
و انکشاف مسایل تمدن اسالمی دوره امپراطوری غوری هاتا جائیکه مقدور 
اســت بذل همت نماید، داشته های نسل میانه و نسل جوان غوری و غوری 
تبار هارا در هر جغرافیا و سر زمینکه زندگی می نمایند نشر و پخش نموده 

و به معرفی شان بپردازد.
وجه تســمیه این نشریه به نام ماهنامه ) شنســبانیه(این است که یکی از 
اجدادنام دار مردم غور»ملک شنسب « بوده است بخاطر زنده ماندن نامش 
این نشریه به اسم او مسمی گردید، از جمله چرا شنسب انتخاب گردید؛ به 
این منظور که افتخارات این ابر مرد تاریخ از دید گاه معنوی و مادی چند گونه 

اســت، وی در عهدخالفت حضرت علی)رض( اولین شخص از مشرق زمین 
بودکه با حضرت علی دســت بیعت سپردو به دین اسالم مشرف گردید و از 
حضرت علی عهد وفرمان ولوای اسالمی را دریافت که بیانگر نماینده خاص 
خالفت و امیردر ســرزمین غور می باشد، امیر شنسب گرفتن لوای توحیدو 

اسالم را در فراز کوه های سر به فلک کشیده غوررا در اهتزاز در آورد.
اســالم آوردن امیر شنســب ، گرفتن لوای توحیدو اسالم کسب نمایندگی 
خالفت و امارت و اینکه درمقام تابعین قرار گرفته بودافتخارات »امیر شنسب 
« است که در مشرق زمین نصیب کس نشده، در خاندان امیر شنسب سنت 
چنین شد که هرکس به تخت می نشست عهد و لوا به او تفویض میگردید 
و محبت خاندان اهل بیت وآئین اسالم در قلوب ورگ رگ خاندان شنسبانیه 
به حد اعالی آن متمرکز شده در عقیده اسالمی خودبسیار محکم، استوار و 
راســخ بودند. دلیل بر اثبات این ادعا، افتخار دیگر این خاندان این است که 
: امیر فوالد فرزند امیر شنســب همراه با ابو مسلم خراسانی مروزی یکجا به 
خالفت اموی ها که به اوالد پیامبر اســالم)ص( جفا، بی حرمتی و اذیت روا 
می داشتندخط پایان گذاشته و عموذادگان حضرت پیامبر)ص( یعنی عباسی 
ها را به خالفت نصب نمودند که از جمله کار های تاریخی ماندگار، قابل قدرو 

افتخار آفرین می باشد.
ماهنامه )شنسبانیه(مطابق به پالیسی های خاص خودبکار آغاذ نمودویژگی 
های آن عبارت اســت از: رعایت عفت قلم، حفظ کرامت انسانی، مصئونیت 
شخصیت افراد حقیقی و حکمی، جلو گیری از مناظره و تقابل، احترام متقابل 

با همه نشریه های مشابه، ارج گذاشتن بمقام علم، دانش و فرهنگ.
از آنجائیکه این نشریه نو پاست، لذا به کمال صمیمیت از تمام دانشمندان، 
نویسندگان، پژوهشگران تقاضا بعمل می آید؛ تا به همکاری قلمی و فکری 
خویش در معیار بلند این ماهنامه را مســاعدت نما یند و در ارائه نظرات و 
پیشنهادات نیک خود آنرا براه درست ، معقول و اثرمند رهنمون گردند، باشد 
تا به پختگی کامل همپایه نشرات مدرن و مترقی باز تاب دهنده ی فرهنگ 

 .اصیل و دیرین مردم خود گردد

آغاز سخن



بسم اهلل الرحمن الرحیم
هموطنان و دوســتان عالی جاه! افغانستان سرزمین 
مردمانی است که همین اکنون در حوزه های گوناگون 
جغرافیای چهار ســوی آن باهــم زندگی می نمایند. 
مردمان دالور و صبور افغانســتان، باوجود رنجها و نا 
خورســندی های چهار دهۀ اخیر، امیدوار هســتند 
که دولت و جامعۀ جهانی قادر شــوند زشــتی ها و 
ناآرامی های موجو در این ســرزمین را با همصدائی 
مردم، آهســته و پیوسته اصالح نمایند. بی گمان می 
توان ادعا نمودکه، سرگذشــت و ماجراهای سیاسی و 
فرهنگی افغانستان، برای همه مردم این سامان یکسان 
نبوده، معانی گوناگون و پیامدهای بی شباهتی داشته 
اســت. به همین دلیل ساختار شهرها و مراکز شهری 
این سرزمین اگر به سنتی بودن آن توجه نکنیم، زادۀ 
فرهنگها و باورهای جدا، جدا ئی اند، که باهم پیوند و 
یگانگی نیافته اند. غورباستان یکی از حوزه های بزرگ 
و مهم تاریخی در جغرافیای پرحوادث افغانستان است. 
نقش غور و شکوه تمدنی پیشــینه آن را، باوجود در 
حاشیه قرارداشتن و به انزوا بردن آن در سیاست های 
نابرابر دولتها و سیاســت های مسلط در چندین دهۀ 
اخیر، در فرهنگ گذشــته و امروز این سرزمین نمی 
توان دســت کم گرفت و جایگاه آنرا در فرو دســتی، 
دانست. امروزفرصت آن میسر آمده است که، فرزندان 
و پاسداران میراث فرهنگ ورجاوند و تمدن شکوهمند 
غورباستان، خویشتن را در چشم زمانه ودر میان مردم 
خوار نپندارند و برای معرفی مناســب و باز شناســی 
سزاوار از سرگذشــت پردرخشش غوری ها و جایگاه 
درخشان آنان در تاریخ هزار ساله ی منطقه، با دالوری 

و سرافرازی سخن بگویند. 
روایت از وضعیت امروز غور و نقش و نســبت غوری 
تبارها در منطقه و و مخصوصاً در افغانســتان، بسیار 
شــادی بخش و خورســند کننده نیست. اما تکیه بر 
پشتوانه ی کار نامه و نشان سنگین و پرمایه ی فرهنگ 
گذشــته می تواند مارا به امروز و فــردای دیار غور و 
نقش غوری تبارها در فرهنگ عمومی این ســرزمین 
از نــا امیدی و خود کم نگری، در همه احوال و زمینه 
ها برهاند. جامعۀ ما نیازمند همگرائی آگاهانۀ مردم و 

همســوئی اثر آفرین آنها با حکومت و حکومت داری، 
برای ساختن نظام سیاسی و مرحلۀ ایجاد و استحکام 
دولت ملت در افغانستان است. ملت سازی جامعۀ ما 
باتوجه به داده های ناشی از بحران چهار دهۀ پسین، 
محتاج تفاهــم و همدیگر پذیری، صبــوری و مدارا،  
آرامــش و گرایش عا مالنه و مشــترک همه ی ما در 
روند آینده نگری و دست بکار شدن عاقالنه در راستای 
مشارکت ملی مردم برای استحکام وضعیت تارسیدن 
به صلح و ثبات سیاسی در کشور است. باور و آرزوی ما 
این است که، پس از چهار سال کار و فعالیت سودمند 
و مشــترک همه مسئوالن و اعضا و هواداران در بنیاد 
فرهنگی جهانداران غوری، اینک دوران آن رســیده 
است، تا به درســتی عمل کنیم و راه رفته و گذشته 
را ولو که موجب ماللت و رنجش خاطر برخی از ماهم 
باشــد، به ا مروز و آینده پیوند بزنیم. نابیداری مردم، 
پراکندگی و تشــتت، اختالف چند و دستگی و ا نزوا 
و محرومیت جامعۀ غور از ارزش ها و دست آوردهای 
12 سال اخیر جامعه جهانی و دولت جمهوری اسالمی 
افغانستان،  برای مردم این سرزمین بسیار تأسف انگیز 
و دردناک اســت. دلیل اساســی این همه پریشانی 
فرهنگی و دور افتادن از حرکت های مفید اجتماعی 
جامعۀ غور از روند عمومی دربی توجهی همه ی ما به 
سرنوشت و سرگذشت سیاسی مردم وجایگاه آنها در 

تحوالت اجتماعی نیم قرن اخیر در افغانستان است. 
علت اساســی عقب افتادن  وحشــتناک دیار غور از 
والیت شــهرهای دیگر، اگر غالبا به دست کم گرفتن 
غور و غوری تبارها در تعامل حاکمیت و فقدان رعایت 
تناسب و توازن در عرصه های رشد و توسعه  سیاسی 
حکومت های محلی بوده باشد،  اختالفات و پراکندگی 
گروهی در میان مردم غور و نبودن رابطه های سودمند 
سیاســی و فقدان نهاد های انسجام بخش اجتماعی  
تحت هدایت و رهبری      دا نشــمندان، روشنفکران 
و شــخصیت های کار آمد غور را نیز نمی توان دست 

کم گرفت. 
بنیــاد فرهنگی جهانــداران غوری از نــام یک نهاد 
اجتماعی، تالش می نماید مردم را به اتحاد و همدلی 

و همکاری و همسوئی مناســب فرا بخواند و ذهن و 
اندیشۀ روشنفکران و درس آموختگان  نسل جوان را 
به هماهنگی بیشتر و بهتر در امر پیشرفت جامعۀ غور 
و ایجاد پیوند پایــدار همه غوری تبارها با همه مردم 
افغانستان، معطوف بسازد. بیرون آوردن غور از انزوای 
سیاســی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی کار ساده و 
ســهلی نیســت که بنیاد فرهنگی  جهانداران غوری 
بتواند ســکاندار آن باشــد.  غور آن بخش جدا افتاده 
و محصور مانده در دره هــای عمیق جنوب مرکزی 
افغانستان است،  که در هیچ زمینه ای برایش شانس 
بهره مندی از پــروژه ها و برنامه های عمرانی جامعه 
جهانی و حکومت افغانستان، داده نشده است. والیت 
غور که در شــمار کم درخشــش ترین والیات کشور 
قرار گرفته است،  سالهاست از سوی دشمنان مسلح 
و باندهای تخریب کنندۀ  مافیای قدرت و ثروت،  ناامن 

و بی ثبات است.  
شنســبانیه نامۀ ملی و همه شمول برای تمام غوری 
تبارها و حتی همه  فرهنگیان و روشــنفکران سراسر 
افغانستان خواهد بودکه با واقعیت امروز غور آشنا و آگاه 
باشند و در مبارزه مدنی - اجتماعی کاروان فرهنگی 
غور باستان را صمیمانه و دالورانه حمایت نمایند. من 
از سوی رهبری بنیاد جهانداران غوری و از نام خودم 
به همه غوریهای بیدار و هوشــیار همدیارم، اطمینان 
میدهم کــه دفتر مرکزی بنیاد جهانــداران غوری و 
شنسبانیه نامه نشــراتی آن، تالش خواهند نمود، تا 
ایــن کاروان میراث دار جهانداران بانام و ننگ غور را، 
ارزشمندانه پاسداری نماید. من درحالیکه همکاری و 
یاری قلمزن های خوب غور و سراســر افغانســتان را 
برای پیشبرد اهداف فرهنگی نامۀ شنسبانیه صمیمانه 
درخواست مینمایم، امید است  یاران و هواداران بنیاد 
جهانداران غوری نیز، دست و آستین باال بزنند و کار 
فرهنگی مشــترک فرزندان غور را از امروز صمیمانه 
حمایــت و همراهی نمایند. با تجدید امید و آرزوها  و 

من اهلل توفیق.
دیپلوم انجینر عبدالرحمن غوری 
رئیس بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

پیام تهنیت رئیس بنیاد فرهنگی جها نداران غوری 
به مناسبت اهتمام فرزانه فرزندان غور باستان در امر انتشار نخستین شماره از نشریۀ 

)شنسبانیه( نامۀ نشراتی »دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهـانداران غوری«
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   فراخوان فرهنگی
 استاد محمد رسول فایق غوری

سرزمین آریانای کبیر ) آریانای 
کهن( و افغانستان امروزکه مرکز 
تالقی مدنیت های بزرگ جهان 
در اعصــار و ازمنه های مختلف 
بود با موقعیت خاص جغرافیایی 
و سوق الجیشی اش همواره مورد 
توجه جهان گشایان و ابر قدرت 
های روزگار بوده اســت، با گواه 
تاریخ در حدود و ثغور این کشور 
متعددعرض  مانهای  دود  پهناور 
انــدام و درفش عظمت و قدرت 
این سر زمین را بر فراز کوه پایه 
های آن طی هزاران سال در گذر 
گاه زمان به اهتزازنگهداشته اند 
که یکی از این دود مانها ســالله 
بــزرگ و با افتخار ســوری ها و 
غوری ها و خواصتأ آل شنســب 
بن خرنک این تبار مدنیت پرور 

و کشور گشا بوده است.
اگرچــه دوره ی فرمانروایــی و 
کشور گشایی سالله غوری ها را 
در تاریخ افغانستان در یک مدت 
زمان کوتاه قلمداد و اکثر افتخار 
آفرینی آنها را به سایر دود مانها 
نســبت داده اندکه به هیچ وجه 
نمی توان به آن صحه گذاشت و 
به صراحت می توان گفت که از 
بدو دولت سوری هاتا غوری ها ، 
آل کرت و جانشینان بقایای این 
دود مان علم دوســت و مدنیت 
پرور در گــذر گاه زمان هزاران 
سال را در بر میگیرد که بائیست 
با تتبع و تحقیق ، دست آورد ها و 
تالشهای بی شائبه ی این سالله 
بزرگ را درراه اعتال و انتشار دین 
اسالم و حراست از حدود و ثغور 
این سرزمین از زوایای فراموشی 
بیرون و به معرض دسترســی و 

مطالعه جهانیان قرار داد.

متکــی براین اصــل فرهنگیان 
زمین  راســتین ســر  اخالف  و 
باســتانی غور بر آن شــدند تا 
بــه منظــور توضیــح و احیایی 
افتخــارات کهن این ســر زمین 
نشریه ماهنامه ی را تحت نام » 
شنسبانیه« تأسیس و آنچه را که 
در خصــوص کارروایی های دود 
مان ســترگ و به نحو از انحا به 
در  فراموشی سپرده شده،  زاویه 
صفحات آن بــه انظار و معرض 
اســتفاده همگان قرار دهند، تا 
باشــد حقایق و جریانات وابسته 
به کار روایی های افتخار آفرین 
جهانیان و کشور گشایان اسالف 
سر زمین ستم ستیز غورباستان 
از پرده ی ابهــام اوراق فراموش 
شــده ی تاریخ بیــرون و بر مال 

گردد.
با اتکاو توجه به این اصل بزرگ 
از تمــام فرهنگیــان ، مؤرخین 
، اهل نظــر و تفکــر صمیمانه 
تقاضــا مــی نمائیم تــا در این 
با ما همنوا  رســتاخیزفرهنگی  
شــده و با داشــته های علمی و 
تاریخی شــان بر غنا مندی این 
نشریه افزوده بر ما منت گذارند.

عــالوه بایــد کــرد ماهنامه » 
از تعصــب و  شنســبانیه« دور 
سیاســت به نشــر خویش می 
آغــازد، حقایق تاریــخ را از قلم 
دستبرد  بدون  فرهیختگان  شما 
و به مســئولیت شما به نشر میر 
ساند،با هیچ گروه، قوم و تباری 
وابسته نبوده و هیچ کسی را مورد 
اهانــت و تحقیر قرار نمی دهدو 
فرهنگی  های  پالیسی  اساس  بر 
غوری  چهانداران  فرهنگی  بنیاد 

فعالیتش را دنبال می نماید.

   پیام شاد باش استاد شاه محمود 
محمود بمناسبت نشر اولین شماره 

ماهنامه شنسبانیه

شنسبانیه نام ملوک و یا نام از سالطین غور است که منسوب 
به جد اعالی آل شنســب که گوینــد معاصر امیرالمومینین 
علــی »رض«  بود، مولف طبقات ناصری به اســتناد نســب 
نامه ملک الکالم فخرالدین مبارک شــاه نقل  می نماید که 
فرزندان ضحاک در والیت غور بزرگ شده اند، شهیم و قوی 
رســیده و نام گرفتند و غالب ظن آنست که در عهد خالفت 
امیرالمومنین »رض« بدست علی کرم اهلل وجه ایمان آورد و 
از وی عهد لوایی بستند . هر یکی از خاندان به تخت نشستی 
آن عهــد و لوایی علی بدو دادنــدی و او قبول کردی و آنگاه 
پادشاه شــدی و از ایشان از جمله لوای علی بودند و محبت 
ائمه و اهل بیت مصطفی »ص« در اعتقاد ایشــان راسخ بود.

)جوزجانی،منهاج الســراج،طبقات ناطری،تصحیح تحشیه و 
تعلیقات از پوهانــد عبدالحی حبیبی »ج اول ، 1341هـ ش 

، ص 319-320«(
آن ملک ، سالطین وشاهان غوری بعدآ با نام شنسبانیه شهرت 
به هم رسانیده و سرزمین وسیعی را در افغانستان ، هند و فارس 
در حاکمیت خویش در آوردند. جوزجانی این دودمان را به چهار 
طبقه تقسیم نموده است اول سالطین که دارالملک شان فیروز 
کوه بود طبقه دوم که مرکز حکمروایی آنها بامیان و سومی که 
غزنی را دارالحکومه خود قرار داده بودند و سالطین چهارم همانا 
شاهان و سالطینی بودند که در هند حکمروایی داشتند و بنام 
سلطنت دهلی یا سالطین مملوک مسما بودند )جوزجانی،اثر 

قبل الزکر،ص 323(
اما آنچه مقدمتآ ذکر شــد قطرهء است که در بحر بیکران تاریخ 

غور و مردم سلحشور به پایمردی کوه های شامخ آن دیار .
اما بعد!

امروز خبری دریافت نمودم که بنیاد جهانداران غوری ماهنامه 
تحت عنوان )شنسبانیه(انتشار میدهد بنا بر آن جای دارد که 
برای چنین مأمول بزرگ چند سطری نوشت و یاد از سالطین 
نمود که تاریخ افغانســتان با کار نامه های شان رنگین است. 
شنسبانیه طلوع خورشــید است که بعد از هزاران سال یکبار 
دیگر افغانستان رابا نور و گرمی خویش منور میسازد.شنسبانیه 
در حقیقت انعکاس اســت که راســتی ومحبــت را در قلب 
هموطنان ما می تاباندو شنســبانیه زبان است که صلح آشتی 
و همزیســتی مسالمت آمیز و تحمل پذیری را بعد از ده قرن 

ترویج و اشاعه مینماید.
و در پایان شنســباتیه دست است که همکاری و تساند را میان 
هموطنان ما دراز میکند.و در آن راســتا بــرای زدودن هر نوع 
تعصب و اختالف و شرارت های بیگانگان اقدام جدی مینماید.

شنسبانیه ستاره تابناک مطبوعات کشور خواهد بود که پژوهش 
و تحقیقات و دست آورد های دانشمندان را روی صفحه خویش 

گذاشته و برای هموطنان خویش عرضه میکند.
الزم به یاد آوری اســت که این دســت آورد ســترگ را برای 
دست اندر کاران بنیاد جهانداران غوری تبریک و تهنیت گفته 
و موفقیت شــان را آرزو مینمایم .هموطنان ما باید کارکردهای 
این بنیاد را در اشاعه علم وفرهنگ و چاپ وانتشار آثار و تدویر 
سیمینار ها بدیده قدر نگریسته و از هیچ نوع همکاری مادی و 

معنوی دریغ ننمایند.
زنده باد افغانستان ، متحد و یکپارچه باد مردم افغانستان
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 از آنجایکه همه نظامهای سیاســی )دولتها( بواســطه گروه و یا 
گروپهای خاص بشــری و بر یک جغرافیای طبیعی معین بمیان می 
آید، بنآ معرفی مختصر چنین جغرافیا و ســازماندهندگان رژیمهای 
سیاسی، از جمله غور و غوریها ضروری پنداشته میشود. غور از لحاظ 
جغرافیای طبیعی عالقه کوهســتانی و در مرکز افغانســتان امروزی 
موقیعــت دارد. بقول مولف کتاب مســالک و ممالک »غور ناحیتی 
بسیار است...رودها، چشمه ها وباغها وبستانها دارد.حدود غور از هری 
در گیرد تا فره و زمینداور، تا رباط کروان.« یک دانشمند دیگر در اثر 
حغرافیای اش تخت عنوان »تقویم البلدان« تالیف ســال ۷21 هه ق 
در مورد غور مینگارد: »غور مملکت بزرگی است.بیشترش کوهستانی.

جای آبادان با چشمه ها، بستانها ونهر ها...استوار و تسخیر نا پذیر...«  
مولف گمنام کتاب مشــهور حدود العالم در مورد ساختمان فزیکی 
غور مینویســد که: »غور ناحیتی است اندر میان کوهها وشکستگیها 

واورا پادشاهیست که غور شاه خوانند....«
 در یک کلمه میتوان نگاشــت که جغرافیــای طبیعی غور در دهها اثر 
تاریخی- جغرافیای دیگر نیز همین طور یعنی، کوهستانی، دارای کوهها 
و دره ها، آبادان با چشــمه ها و بســتانها ... اما استوار و تسخیر نا پذیر، 
تعریف شــده اســت. بعنوان حرف آخر بدنخواهد شــد اگر سطوری از 
یادداشتها یا بهتر است گفته شود »سفر نامه« مورخ معاصر مرحوم عالمه 

کهزاد را که تحت عنوان )در امتداد کوه بابا و هریرود( چاپ گردیده بود 
و معرف دقیق موقیعت طبیعی - تاریخی امروز و دیروز غور است، آورده 
شود، او مینگارد: رویهمرفته این والیت تپه زار و کهسار است...مناصفه 
شمال تپه زار و مناصفه جنوبی آن زیاد تر کهسار است...کوهها، قله های 
بلند، دره های تنگ وقشــنگ، آبهای جاری، چشمه سارها، بقایای قله 
های مســتحکم و ویرانه های دهکده های قدیم بصورت محسوس در 

مناصفه جنوبی آن تمرکز یافته است.
و اما در مورد باشنده گان این دیار تاریخی، سازنده گان امپراتوری بزرگ 
خراسان زمین در دره های تســخیر نا پذیر غور و با الخره ایجاد گران 
فرهنگ و تمدن بزرگ منطقه که یکی از بخشهای کلیدی این سمینار 
با عظمت علمی- تحقیقی را تشــکیل میدهد. مولف کتاب »بررســی 
اوضاع سیاســی- نظامی غوریها« مینگارد که تحقیق و نگارش در مورد 
تاریــخ، فرهنگ، بخصوص زبان و هویت اتنیکی عده کثیری از مردمان 
در زمانه های قدیم کاریســت مشــکل.زیرا در موارد فوق آثار، شواهد و 
مدارک دقیق و حسابی کمتر دستیاب میگردد. با آنهم تعدادی زیادی از 
مورخین، باستان شناسان وزبان شناسان در مورد تاریخ، منابع تاریخی- 
باستانی، فرهنگ، زبان و هویت اتنیکی مردمان کشور در گذشته های 
دور تحقیقاتی را انجام داده اند که قابل قدر است.اما در مورد غور و غوریها 
تحقیقات علمی- تحقیقی دقیق و حسابی ساحوی آنطوریکه الزم بوده، 

ساختار تشکیالت
کشوری/ لشکری عصر غوریها

    پوهندوی محمد عابد حیدری

غور به بلندای حافظه تاریخ در تمام ایام موجودیت اش تقریبآ همیشه 
دارای حکومتهای محلی کوچک و بعضآ هم سلطنتهای بزرگ بوده که 
توسط ملوک، امرا و ســالطین بومی آندیار و اکثرآ هم مستقل اداره میگردیده 
اســت. طبیعت خدا داد غور، یعنی کوهها ودره های صعب العبور، قلل سر بفلک 
کشیده و تسخیر نا پذیر، قالع، عمارات و استحکامات نظامی ار یکطرف، روحیه 
سلحشــوری و آزاد منشی باشندگانش از جانب دیگر در مستقل بودن این خطه 

کهن کمک میکرده است.
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صورت نگرفته اســت که یکی از دالیل صعب 
العبور بودن غور وآن دیگــرش را باید دوری 
محقیقن و پژوهشــگران از منطقه، مردمان و 

ملیتها دانست.
دور از حقیقت نخواهد بود اگر نگاشته شود که 
برخی از کار هایرا که یکتعداد افراد و اشخاص 
معین انجام داده اند و یا هم اگر چیزی برشته 
تحریر آورده شده »چون اهداف معین سیاسی 
مطمع نظر بوده« بیشتر مملو از مرض و غرض 
بوده، قطعآ مشــتی از مجهــوالت اند تا آینه 
تمثیل کننده حقیقــی این هویت ها. با آنکه 
موضوع اصلی مقالت بحث وبررســی مفصل 
نیســت.باآنهم  زبانی غوریها  اتنیکی-  هویت 
مرور مختصر بــر نظریات عده ای از مورخین، 

محققین، پژوهشــگران و نویسندگن در 
مورد هویت غوریها خالی از ثواب نخواهد 
بود. اوالف کارو در اثرش تحت عنوان »دی 
پگان« )پتانها( در مورد غوریها مینگاردکه: 
غوریهــا در اصل تاجک بوده و منشــای 
فارســی دارند. مورخ مشهور پشتون تبار 
پاکستانی آقای سید بهادر شاه ظفر کاکا 
خیل در اثر مشهور اش »پشتانه د تاریخ 
په رنا کشــی« نظرات مستشرق مشهور 
کارو را تدقیق و تحقیق همه جانبه نموده 

و به استناد نظرات او مینگارد که:
فامیل شــاهی غــور و مــردم آندیار . 1

پشتون نبوده اند.
نویســنده گان ســابقه با در نظر داشت . 2

شباهت »غور« با »غر« مردمان غور را بشکل 
غلط آن پشتون و پشتو زبان خوانده اند.

مردم غور نسآل آریایی بوده، ولی در خون . 3
شان اثرات ترکی یکجا شده است.

بــه مردم غــور ترکها و پشــتونها تاجک . 4
میگویند.

مورخ دیگری مینــگارد که: »اکثریت مردم 
غور را قبایل تاجکهای کوهســتانی تشکیل 
میدادند.«  در صفحات 1۵9 و1۶.»افغانستان 
در دایره المعارف تاجک« به نقل از صفحات 
49 و ۵. اثر مورخ مشــهور »تایتلر« که در 
مورد هویت اتنیکی قبایل افغان تشــریحات 
تفصیلی دارد، آورده اســت که: مردم غور از 
تاجکهای شنســبانی بودند که به هیجوجه 
ارتباطی با منشــا پتانها، نمیتواند داشــته 
باشــد. مورخ معاصر کشــور مرحوم محمد 
صدیــق فرهنگ، غوریهــا را تاجک آمیخته 
با تــرک میداند و اضافه میــدارد که امرای 
آل شنسب و ســالطین غوری ازبین ایشان 
ظهور کــرده بودند. مولــف »تاریخ تحلیلی 
افغانستان« در صفحه ۶۸ کتابش به نقل از 

اثر )پاول کوچنسکی( چنین میآورد: قبل از 
حمله سلطان محمد خوارزم، پادشاه غوریها 
بــه حکمران خــوارزم طی پیامــی چنین 
خطــاب میکند.)ما غوری هســتیم وشــما 
ترک! ما هرگــز نمیتوانیم بــا هم زنده گی 
کنیــم.( این مطلب عدم نســبت غوریها به 
نژاد ترک را جدآ روشــن میسازد.یا بعبارت 
دیگر دیده میشود که چگونه شاهان غوری 
خود را به نژاد غیر ترکی نســبت میدهند و 
از خوارزمشــاهیان که ترک نژاد بودند، خط 

فاصل میکشند.
ذکر ایــن مطلب را هم ضروری میدانم که در 
چند دهه اخیرتعدادی محدودی از نویســنده 
گان و بعضــآ هم عده ای از قلــم زنان آماتور 

تــالش کردند و دارند تا پیوند اتنیکي خود را 
به غوریها رســانده، سالطین غوری را اجداد و 
نیاکان خود معرفــی بدارند.عده ای مدعی اند 
که گویا غوریها هزاره بودند.آندیگرش مدعی 
پشتون بودن غوریهاست که در صدر میتوان از 
مرحوم عالمه عبدالحی حبیبی و کتاب »گنج 
پنهان« او که با همه تالشــهای انجام شــده، 
هیچــگاه و از جانب هیج  مستشــرق و زبان 
شناس واز جمله زبانشناس مشهور، محقق واال 
مقام  زبان پشتو در سطح اروپا و حتی جهان 
آقای »مارگن ستیرنه« ناروژی تایید نگردید و 
بحیث اثر تاریخی برسمیت شناخته نشد.و به 
همین ترتیب درین اواخر تعدادی از قلمزنان  
در نوشته هایشان مذبوحانه تالش میورزند تا 
غوریها را ترک و مغل معرفی نمایند. ادعاهای 
بی اساس آنها روح پر فتوح این آریائی نژادان 
تاجکتبــار دری زبان را ســخت خواهد آزرد.

امیدواریم دانشــمندان وپژوهشگران محترم 
حاضر در این سمینار علمی- تحقیقی با ارائه 
مقاالت و بحثهای علمی شــان به یک نتیجه 
معین رســیده، به این همه هر چیز نویسیها 

نقطه پایان بگذارند.

اما ساختار تشکیالت کشوری- لشکری 
عصر غوریها 

تالش در آنست تا باالترتیب درمورد تشکیالت 
عصر غوریها، چگونگی این ساختار ها، تفکیک  
مقام، حدود صالحیت وظیفوی، القاب رسمی 
هر مقام، معیار های رســیدن ویا  هم انتصاب 
شدن بمقام های مربوطه وبعضی مطالب دیگر 
بطور مستند روشنی انداخته شود. مولف کتاب 
»بررســی اوضاع سیاســی- نظامی غوریها« 
مینگارد که: اداره ای لشــکری- کشوری در 
دوره ســالطین غوری بشکل جمعی رهبری 
میگردید.هر ســلطان بعداز رسیدنش بقدرت 
اداره والیات کشــور را بین اعضــای خانواده 
سلطنتی وسایر نخبه گان عرصه سیاسی- 
نظامی تقســیم میکردند. محمد ابراهیم 
ثابت در اثرش میآورد که، شــهاب الدین 
غوری که بعد از وفات برادرش ســلطان 
غیــاث الدنیا والدیــن )۵99 ق( بقدرت 
رسید، امورات اداری والیات مختلفه غور 
را بمنظور اداره بهتر آن بشــرح ذیل بین 
امرای محلــی غور وتعــدادی از اعضای 

خانواده شاهی تقسیم نمود.
اداره والیات بست، فراه واسفزار را . 1

به غیاث الدین محمود پسر سلطان غیاث 
الدین سپرد.

اداره والیــت غــور )فیروزکــوه(، . 2
گرمســیر، مــرو رود وزمینــداور را به ملک 

ضیاالدین .
اداره والیت هــرات را به ملک ناصرالدین . 3

)آلپ( پســر قره ارسالن ســلجوقی سپرده، 
شــخصآ عازم مرکز جدید سلطنت اش یعنی 

شهر غزنی گردید.

مرحوم داکتر ســرهنگ در مورد طرز 
اداره ی عصر غوریها مینگارد:

نخست: امــور غزنی، کابل، گردیز، ننگرهار و 
سایر متصرفات هندی متعلق به امیر معزالدین 

بوده، مرکز اداری آن شهر غزنی بود.
دوم: عالقه های بامیان، نواحی تخارســتان، 
بدخشــان وبلخ به ملک فخرالدین مســعود 
وپســران وی سپرده شــد که مرکز اداری آن 

شهر تاریخی بامیان بود.
ســوم: باقــی تمــام کوهپایه هــای غور و 
غرجســتان، وادی هرات و نیشــاپور و میدان 
سیستان مستقیمآ بوســیله مرکز فیروز کوه 
اداره میگردید وشخص ســلطان در راس آن 
قرار داشــت.در عین زمان سلطان فیروز کوه 
حق حاکمیت را بر مراکــز بامیان و غزنه نیز 

با آنکه مراکز اداری کشور توسط اشخاص مختلف 
وباداشتن استقاللیت در  امورات داخلی شان اداره 
میگردید، همزمان در برابر حکومت مرکزی مسوول 
بودند.قابل ذکر است که ســلطنت ها درین دوره 
کامآل مطلقه بود.شخص سلطان کل اختیار کشورش 
بشــمار میرفت، اما دراداره ای غوریها سیســتم 
مرکزیت خشک وخشــن  معمول ومروج آندوره، 

حکمفرما نبوده است.
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داشت.
با آنکه مراکز اداری کشــور توسط اشخاص 
مختلف وباداشــتن اســتقاللیت در  امورات 
داخلی شان اداره میگردید، همزمان در برابر 
حکومت مرکزی مسوول بودند.قابل ذکر است 
که سلطنت ها درین دوره کامآل مطلقه بود.

شخص ســلطان کل اختیار کشورش بشمار 
میرفــت، امــا دراداره ای غوریها سیســتم 
مرکزیت خشــک وخشــن  معمول ومروج 
آنــدوره، حکمفرما نبوده اســت.مولف کتاب 
»غزنویان متآخر« مینویســد که: »سیستم 
عدم تمرکز در مســتملکات غــوری مرعی 
بــوده، طوریکه فیروزکــوه بحیث پایتخت و 
فرمــان فرمایان تحت الحمایه اش در بامیان 

وغزنه حکم میرانده اند و بعد همین گونه 
شــیوه اداره، یکی از میعار هــای اداری 
این سالله را تشــکیل میدهد. اگر مدعی 
شــویم که شــیوه اداره در عصرسالطین 
غوری تقریبآ شکل فدرالی را داشته، دور 
از حقیقــت نخواهد بود.زیــرا موجودیت 
تشــکیالت اداری- نظامــی جداگانــه با 
اســتقاللیت داخلی ودرسطح خارج تابع 
حکومت مرکزی  بودن، یکی ازمشــخصه 
های اصلی و اساســی نظامهــای فدرال 
بشــمار میرود. در عصر غوریها سلطان در 
رأس همه تشــکیالت اداری- نظامی قرار 

داشــت . پادشاه رئیس عالی حکومت، قاضی 
بزرگ )قاضی القضات( وقوماندان اعلی لشکر 
بشــمار میرفت. بعد از سلطان، وزیر در مقام 
دوم قرار داشت وبحیث نائب شاه در غیاب او 
اختیار اداره مملکت را در دست داشت.  وزیر 
)صدراعظم( باید طرف اعتماد شــاه میبود و 
ازجانــب دیگر شــخص وارد و مســلکی در 
همه امورات لشــکری- کشوری.شخص وزیر 
میبایســت از نخبه گان اداره، سیاست ونظام 
می بود. درمورد شرایط و خصوصیات شخص 
کاندید در مقام وزارت، نویسنده کتاب آداب 
الحرب مینگارد: کســانیکه در دیوان وزارت 
)صدارت( انتخاب میگردید، بایدشخص کریم 
طبع، بزرگوار، ادیب کامل، نیکو محضر، قوی 
تدبیر در کارهای کشــور داری، متفکر، خدا 
ترس... وبه امورات کشــورداری وارد میبود. 
وزرای ســالطین غوری در هنــگام صلح و 

جنگبا پادشاهان یکجا میبودند.
دیوانهای دیگریکه در تشــکیالت اداری عصر 
غوریهــا موجود بود، باحــدود و صالحیتهای 

کاری شان اختصارآ بمعرفی گرفته میشود.
الف- دیوان رسالت: رسالت از پر ارزشترین 
دیوانها بشمار میرفت.شخص سلطان دایم با 

مســوول این دیوان بمشــورت میپرداخت.
اداره امورات مقام سلطنت مربوط این دیوان 
بود، اگر با اصطالحات ویا تشکیالت امروزی 
مقایســه گــردد، میتوان اظهار داشــت که 
دیوان متذکره معــادل وزارت دربار و یا هم 
نهایتآ داراالنشــای مقام سلطنت بوده است. 
در تشــکیل این دیوان دهها محرر، منشی 
و کاتب رســایل که طرف اعتماد دولت قرار 

داشت، موجود بودند.
ب- دیوان اشرف: این دیوان در تشکیالت 
اداری عهد غوریها از اهمیت خاص بر خوردار 
بود وشــامل دو بخش نهایت مهم میگردید. 
در سیاســت نامه یا سیرالملوک خواجه نظام 
الملک طوســی، این دیــوان چنین  معرفی 

گردیده است: سازمان اشرف دو قسمت داشت.
اول- جاسوسانی بودند که عالوه از تهیه راپور 
ها از گوشه وکنار مملکت، از طرف دربار غوری 
غرض جمع آوری اطالعات ملکی به کشورهای 
همســایه رفته، گذارش یا راپور خویشــرا به 
پایتخت و به شخص مســوول این دیوان که 
»مشرف« خوانده میشد، ارسال میکردند. بخش 
دوم دیوان اشرف از وضعیت عساکر کشورهای 
همسایه )تعداد، نوعیت اسلحه وآالت حربی، 
موقعیت ســوق الجیشــی...وغیره( اطالعات 
ضروری را جمع آوری میکردند.وظایف این دو 
بخش دیوان مذکور از هم متفاوت بود وبســا  
دیده شده که این وظایف را اکثرآ صاحب برید 

)دیوان برید( به عهده داشت.
مسوولیت  ارگان  این  استیفا:  دیوان   - ج 
امــورات مالی را به عهده داشــت.گرداننده 
یا شــخص مســوول این اداره را مستوفی 
میگفتند.تشــکیالت این دیوان شامل عامل 
مســتوفیان، وکیل و خزانه داران بود.چون 
آنها تمام اموال دولت را نگهداری میکردند، 
روی این ملحــوظ به خزانه یــا خزینه دار 
شــهرت داشــتند. بارتولد در صفحه 494 
ترکســتان نامــه مینگارد: کلمه مســتوفی 

محتمــآل  مترادف با الفــاظ خازن و خزینه 
دار اســت.دیوانیکه خزانــه دار در راس آن 
قرار داشــت، با دیوان خراج روزگاران در بار 

خالفت عباسی قابل تطبیق است.
د- دیوان قضات: در عهد ســالطین غوری 
دیوان قضا یکی از جمله ادارات مهم بشــمار 
میرفت که غرض رسیده گی به همه امورات 
و کارهای مذهبی و شرعی در تشکیالت آنها 
گنجانیده شــده بود.دیوان متذکره شامل دو 
بخش کشوری و لشــکری میگردید ودارای 
قاضیهای ملکی و نظامی بود.شــخصیکه در 
راس این دیوان قرار داشت، بنام قاضی القضات 
ناصری  یاد میگردید.بقول صاحــب طبقات 
»درعهد سلطان غیاث الدین سام، معزالدین 
الهروی رتبه قاضی القضاتی داشت.« در 
پهلوی این دیوانها، مقامهای دیگری هم 
در تشکیالت اداری غوریها وجود داشت 
که از اهمیت خاص برخوردار بودند، که 
در زیر به معرفی مختصر چند نمونه از 

آنها بسنده میگردد.
- حاجب: این مقام از اهمیت خاص 
بر خوردار و رســیدن به آن کار سهل 
نبــود.  تنها وتنها آنعده اشــخاصیکه 
به شــاه نزدیک و طرف اعتماد کامل 
او قــرار میداشــت، بحیــث حاجب 
مقررمی گردید.زیرا همه عمله وخدمه 
دربار تحــت رهبری شــخص حاجب قرار 
داشــت. بارتولد در مــورد وظیفه حاجب و 
مراحل رســیدن به این مقام مینگاردکه: در 
راس خــدام دربار حاجب بــزرگ یا حاجب 
الحجاب که یکی از مقامهای بلند پایه کشور 
بشــمار میرفت، قرار داشت.او اضافه میکند 
که این شغل به ساده گی میسر نمیگردید، 
بلکه غالم پس از هفت ســال خدمت درجه 
ای خیل باشــی دریافت میکرد و از آن پس 

بمقام حاجبی نایل میگردید.
- ســرجامدار: وظیفه مهم دیگر در دربار 
ســالطین غوری ســر جامداری بود. تهیه، 
ترتیب وســر پرســتی از امورات مشروبات و 
بعضآ هم البسه شــاهی کار سر جامدار بود.

بقول جوزجانی امرای وســالطین غور اکثرآ 
بعداز شــکار بعشــرت  وتدویــر محافل بزم 
وطرب مشغول میگشتند که درهمچو حاالت 
نقش ســر جامداری پر اهمیت جلوه میکرد.

مؤلف تاریــخ بیهقی هم در مــورد مینگارد 
که در ســازمان خاصــان درگاه، جامه دار از 

موقیعت خاص برخوردار بود.
امیر شــکار: یکی دیگر از وظایف مهم و 
خوب دربار غوریها با داشــتن مقام ومنزلت 

اردو عصر غوریها دارای صنوف مختلفه چون صنف 
پیاده، سواره، فیل سواران، تخنیکران، انجنیران و 
کارشناسان نظامی، قطعات ویژه ضربتی، پهلوانان  
وغیره بود که هر بخش ذکر شــده از قابلیت های 
خاص بر خوردار بودند.تنوع قومی- نژادی جدآ در 
ساختار تشــکیالت نظامی عصر غوریها ملموس 
بود که میتوان از قبایل مختلفه مانند: ترک، خلجی، 

غوری، خراسانی و افراد سایر ملیتها اسم برد.
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عالی، وظیفه امیر شــکار بود که اشــخاص 
مورد اعتماد دولت و دربار به  این رتبه اعزاز 
میگردید.موضوع داشــتن دانش  در انتصاب 
امیر شکار چندان مطرح نبود، اما امیر شکار 
باید مورد اعتماد شاه و نشانزن ماهر میبود.

چتر دار: گروپی از افراد معتمد دربار سالطین 
غــوری وظیفه چترداری را عهــده دار بودند.

شــخص چتر دار وظیفه داشــت تادر هنگام 
باریدن برف وباران ویاهم فصل گرما، برســر 

سلطان چتر بگیرد.

دوم تشکیالت نظامی: 
تحت عنوان فــوق اردوی امپراتوری غوریها 
با ابعاد مختلفه آن به بررسی گرفته میشود.

درتشکیل و تکامل رژیمهای سیاسی- نظامی  
ســده های نخستین هزاره دوم همه چیز در 
گرو قدرت لشــکریان بــود. نظامیان تمثیل 
کننده گان قدرت سیاســی بودند. مثل همه 
حاکمیتهــای آندوره، اردو نقش اساســی را 
بازی میکرد. در دوره غوریها شخص سلطان 
خود فرمانده قشون و سپاه بود.تمام نیروهای 
نظامی تحت قومانده مستقیم اوقرار داشتند.

ســلطان مثل  یک قوماندان در همه جنگها 
وجبهــات حضور فزیکی داشــت.اگر نظر به 
معاذیر  معین نمیتوانســت در جبهه جنگ 
حاضر شود، شهزاده، ولیعهد ویا هم وزیر که 
وظیفه نیابت لشکر را عهده دار بود، در میدان 

جنگ حاضر میگردید.
اردو عصر غوریها دارای صنوف مختلفه چون 
صنف پیاده، سواره، فیل سواران، تخنیکران، 
انجنیران و کارشناسان نظامی، قطعات ویژه 
ضربتی، پهلوانان  وغیــره بود که هر بخش 
ذکر شــده از قابلیت های خاص بر خوردار 
بودند.تنوع قومی- نژادی جدآ در ســاختار 
تشــکیالت نظامی عصر غوریها ملموس بود 
کــه میتوان از قبایل مختلفــه مانند: ترک، 
خلجی، غوری، خراسانی و افراد سایر ملیتها 
اسم برد.مولف کتاب »مطالعه تاریخ نظامی 
افغانســتان از نگاه عســکری« مینگارد که: 
توجه بیشتر سالطین بزرگ غور به غالمان 
ترکی شــان که بتعداد زیادی از آنها شامل 
اردوی غوریها بودند، ســبب شــد تا میراث 
فتوحات و مستعمرات وسیع آنها )بخصوص 

در نیم قاره هند( به ایشان برسد.
همانطوریکه در بخش تشــکیالت کشوری 
عصر غوری یاد آور شــدیم کــه امپراتوری 
بــزرگ غور تحت لوای فیروز کوه، اما دارای 
ســه مرکز بود و تقریبآ بشکل فدرالی اداره 
میگردیــد، در بخش نظامی نیز، چنان بوده 

است.سازمان سپاهداری غور متشکل از سه 
مرکز جداگانه ))فیروز کوه، بامیان و غزنی(( 
بود که در امورات داخلی مستقل، اما تحت 
قیادت سلطان که در عین وقت سر قوماندان 
اعلی نیروهای نظامی نیز بود، قرار داشتند. 
در محاربات بزرگ قوای نظامی از حکومات 
ســه گانه جمع شــده، به یک جبهه سوق 

میگردیدند.
در مورد تعداد ارتش امپراتوری غوری احصائیه 
وارقام دقیق در دست نیست. اما مؤلف کتاب 
)تاریخ فرشــته( تعداد سپاهیانیرا که در زمان 
ســلطان شــهاب الدین  غــوری در یکی از 
محاربات هند به میدان حاضر بوده، بین )12.( 

تا )13.( هزار نفر ذکر کرده است.
در ساختار تشــکیالت اردوی غوریها ادارات 
مختلفی وجود داشــته  که هر کدام در ساحه 
مربوطه فعالیتهای معین را انجام میدادند.این 
ساختار به نقل از کتب متعدد تاریخی از جمله 
تاریخ فرشته، طبقات اکبری، طبقات ناصری 

و...بطور نهایت فشرده بمعرفی گرفته میشود.
نیابت لشکر:  این مقام نظامی به شخصیکه 
نائب لشــکر خوانده میشد، تفویض میگردید.

نائب لشکر با در نظر داشت وضعیت و ایجاب 
حالت از جانب شخص پادشاه به صفت وکیل 
او در امورلشــکری یعنی قیادت اردو )ارتش( 
تعین میگردید.نائب تمام امورات نظامی را در 

غیاب سلطان به عهده میگرفت.
ســر جاندار: از مطالعه نظرات مورخین و 
محققین در مورد کلمه جاندار یا سر جاندار، 
وظیفه این شخص یا هم این مقام از یکطرف، 
واز جانب دیگر کار برد معنی و مفهوم واحد 
این رتبه یا پســت نظامی در اکثریت کشور 
ها، میتوان به این نتیجه رســید که وظیفه 
جاندار و یا ســر جاندار به مفهوم قوماندان 
گارد شــاهی و یا هم قوماندان گارد خاص 

سلطان بوده است.
سپهساالر: مقام سپهساالری در چوکات رتب 
نظامی عصر غوریها حثیت قوماندان جبهه را 
داشته است.شــاه بعنوان سر قوماندان اعلی و 
سپهســاالر قوماندان عمومی بوده، یا بعبارت 
دیگر نام سپهســاالر بر آنهائی اطالق میشد 
که در راس امرای نظامــی »قوماندانان« قرار 
میداشتند. مقام سپهساالر بعد از سر قوماندان، 

مرتبه اعلی نظامی محسوب میگردید.
عارض: عارض در رأس دیوان عرض، شخصی 
بود که از امورات ســان دیدن، معاینه کردن، 
توزیع معاشــات، تهیه وحل احتیاجات اداری 
اردو، مســوولیت داشــت و در هنگام جنگ 
وظیفه ریاســت نقلیــه و تهیه لــوازم اردو را 

نیزبه عهــده میگرفت ودر اجرای وظایف فوق 
مسوولیت داشت.

میراخور: در تشکیالت نظامی سالطین غوری 
مقــام یا اداره ئی بنام میرآخور موجود بود که 
شخص مسوول آن وظیفه نظارت از حیوانات 

اردو را به عهده داشت.
علفچی: مقام نظامی علفچی در ارتش غوریها 
طوریکــه از نامش هویداســت، وظیفه تهیه 
و تدارک علوفه مورد ضرورت اســپان و سایر 
حیوانات جنگی شامل تشکیل اردو را در حالت 
سفر و حضر بعهده داشت و از مقامهای نهایت 

مهم و حیاتی ارتش بشمار میرفت . 
قضات عسکری: در اردوی غوریها  وظیفه 
این بخش بعهده قاضی لشکر بود.همه قضات 
لشکر از طرف شخص سلطان تعین میگردید.

این مقام اردو از شــوکت و عظمت خاص بر 
خــوردار بود.وظیفــه قضــات تعقیب عدلی 
متخلفیــن نظامی بود.هــر اردو از خود مرکز 

قضائی جدا گانه داشت.
در بخش نظامی، عالوه بر ساختار تشکیالتی، 
موضوع ســالح و مهمات در اردوی غوریها 
از اهمیت خاص بــر خور دار بود.بقول همه 
مورخین سالح و مهمات غوریها که در خود 
غور تولید میشد از شهرت و کیفیت عالی و 
کمیت  قابل مالحظه در ســطح منطقه بر 
خور داربود، که حتی بکشــور های همسایه 
نیز صــادر میگردید و با ایــن کلمات بطور 

فشرده میتوان نگاشت:
غور با داشــتن دره ها وکوه های سرســبز 
وصعب العبور، دریاها وچشــمه ســار های 
فراوان وبحیث دژ طبیعی، استوار و تسخیر 
نا پذیر در طول تاریخ موجودیت اش، اکثرا 
مستقل و دارای حکومتهای محلی خود بوده 
که ســر انجام بنیانگذار حسابی آن سلطان 
عالوالدین »غوری« موفق شد امارت محلی 
غور را به ســلطنت بزرگ وبا عظمت مبدل 
نماید.ادامه دهنده گان راه او سالطین بزرگ 
غیاث الدین غوری و شــهاب الدین غوری، 
این سلطنت را به امپراتوری بزرگ منطقوی 

تبدیل کردند.
غوریها تشــکیالت اداری-  نظامی وسیع اما 
نهایت منظم و منســجمی را بوجود آوردند 
که  در تمام ساحات این امپراتوری بزرگ و 
پهناورغوری با مرزهای از هندوستان تا عراق 
واز چین و جیحون تا دریای هرمز  یکســان 
بود  که در اداره و رهبری مدبرانه کشــوراز 
آن اســتفاده نموده، در پرتــو آن مدنیت و 
فرهنگــی را بوجود آوردند کــه منطقه بآن 

 .افتخار میکرد و میکند



8  شنسبانیه | سال اول، شماره اول، میزان 1392 |

مانی قلم خجسته آثار
نیکوشیم حمیده اطوار

بهزاد یگانه ی زمانه
مانی به زمان او فسانه

استاد هنروران عالم
در فن هنروری مسلم

)خواند میر(
در قرن نهم هجری، زمانیکه دارالســلطنه 
ی هرات به یمن توجهات ســالطین دانش 
دوست سلسله تیموری ووزیر دانشمند و هنر 
پرور امیر علی شیر نوایی)90۶-۸44 هجری 
1۵2۷-14۶۵ م( در اوج شگوفایی خود قرار 
داشت، فضالء، دانشمندان وهنروران زیادی 
گرد هم آمده بودند ودر رشته های مختلف 
و گوناگون دانش و هنر مصروف فعالیت ها و 
شاهکاری های ارزنده بودند، کودکی در یک 

خانواده شریف وفقیر دیده به جهان گشود، 
امام مسجد با گلبانگ آذان واقامت درگوش 
های آن کودک با اتفاق اعضای فامیل نامش 

را بهزاد نهاد.
ســالهای  بیــن  را  وی  والدت  مؤرخــان 
)۸44و۸4۵ هجری 14۷۵و14۷۶ میالدی( 
نگاشته اند، بهزاد هنوز به سن رشد نرسیده 
بود که مادر و پدرش دیده از دنیا فرو بستند، 
گرد یتیمی  رخســار، ســرو سیمای وی را 
فراگرفت، اندوه بینوایی و بی سرپرستی جسم 
و جانش را بیازرد. از جزئیات دوران کودکی 
بهزاد،ارباب تذکره وتاریخ توضیحی بیشتری 
نداده اند، گویند ســید روح اهلل معروف به 
خواجه میرک متوفــی 913 هجری1۵3۶ 
میالدی یکی از هنرمندان معروف که شغل 
کتابداری سلطان حسین بایقرا )۸۷۸-912 

هجری1۵33-1499( دردارلسلطنه هرات را 
بدوش داشت، تکفل وتربیت بهزاد رابه عهده 
ی خویش گرفت، زیرا بهزاد از اقارب او بود . 
بهزاد به زودی راه ترقی پیمودو باوج آسمان 
فضل و هنر صعود کــرد، لقب بهزاد کمال 
الدین است، قاضی میراحمد بن شرف الدین 
حســین منشــی قمی متولد 9۵3 هجری 
1۵۷4 میالدی( در گلستان هنر که قبل از 
ســال 1000 هجری 1۶21 م تألیف یافته 
است می نویسد :» نادره ی دوران واعجوبه 
زمان و بهترین نقاشــان استاد بهزاد، وی از 

دارالسلطنه هرات است.«
استاد زمانه حضرت بهزاد است
کوداد هنروری به عالم دادست
کمزاد بسان مانی از مادر دهر
باهلل که بهزاد ازو بهزاد است

استاد کمال الدین بهزاد

نگین هنررنسانس شرق

    قاضی مستمند غوری

مؤرخان والدت وی را بین سالهای )۸44و۸4۵ هجری 14۷۵و14۷۶ میالدی( 
نگاشــته اند، بهزاد هنوز به ســن رشد نرســیده بود که مادر و پدرش دیده از 
دنیا فرو بســتند، گرد یتیمی  رخسار، سرو ســیمای وی را فراگرفت، اندوه بینوایی و بی 
سرپرستی جســم و جانش را بیازرد. از جزئیات دوران کودکی بهزاد،ارباب تذکره وتاریخ 
توضیحی بیشــتری نداده اند، گویند ســید روح اهلل معروف به خواجه میرک متوفی 913 
هجری1۵3۶ میالدی یکی از هنرمندان معروف که شــغل کتابداری سلطان حسین بایقرا 
)912-۸۷۸ هجری1۵33-1499( دردارلســلطنه هرات را بدوش داشت، تکفل وتربیت 

بهزاد رابه عهده ی خویش گرفت، زیرا بهزاد از اقارب او بود .
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تا صورت نقش بسته همچو او
مصوری کس درین روزگار ندیده

نگار زغالش به چابک روی
بهست از قلم گیری مانوی

اگر مانی از وی خبر داشتی
ازو طرح و اندازه برداشتی
بود صورت مرغ او دلپذیر

چو مرغ مسیحا شده روح گیر
نویســنده کتاب هنر اســالمی می گوید: 
»بهزاداز 1۵0۶-14۸۶م۸۸۶-۸4۶  هجری 
ریاســت اکادمی هرات را بر عهده داشت و 
حامی اصلی اوامیر علی شــیر نوایی دوست 
سلطان حسین بایقراء بود.« که او نیز مانند 
جانشین خویش محمد خان شیبانی وحشی 
کار هــای این هنرمنــد را حمایت میکرد، 
بیشتر آثار بهزاد درهرات انجام شده، گرچه 
پس از) 1۵0۶م۸۸2 هجری  ( اورا به تبریز 
بردند زیراکه پایتخت ســلطان جدید، شاه 
اسماعیل مؤسس سلســله صفویه به تبریز 
منتقل شــده بود، حتی اگر شــیرازوهرات 
اهمیت بیشــتری داشــتند در تبریز برای 
مکتب کهنه ی که هیچگاه کار خود را قطع 
نکرد، بهزاد شهرت تازه به بار آورد.... همان 
گونه که در ســده هجدهم میالدی بیشتر 
تابلو ها را بفایل منسوب میکردند، مجموعه 
داران نیمــه دوم همان ســده بســیاری از 
نقاشی ها را به بهزاد نسبت داده اند... کلیه 
نقاشی های سالهای آغاذین سده شانزدهم 
میالدی مرهون و مدیون بهزاد است. جمعی 
بزرگ از هنرمندان شاگرد او بودند، شهرت 
کامأل بسزا، سبک بسیار دقیق ونفوذ سخت 

گستردهء داشت.
یقینأ گسترش مکتب نوین که شاه اسماعیل 
در تبریــز بنیــان نهاد تا انــدازه ی زیادی 

پایگذاری آن بدست بهزاد بوده است.  
داکتر حسین میر جعفری مینگارد : » تربیت 
و توجه میرک از یک طرف و استعداد ذاتی 
بهــزاد از طرف دیگر و محیط هنر دوســت 
هرات همه و همه باعث شــد که بزودی کار 
بهزادباال گیرد، امیر علی شیر نوایی و سلطان 
حســین بایقرا بهزاد را بــه دربارخویش راه 
دادند،بهزاد هم با مینیاتور هاونقاشــی های 
خود خاطر ســلطان را شاد نگه میداشت و 
به قول مؤلف کتــاب بدایع الوقایع » هرگاه 
این پادشاه عالیجاه را غمی یا المی پیرامون 
خاطر گردیدی وغبارقبضی بر مرأت ضمیر 

منیر رســیدی، استاد مشــارالیه ) بهزاد ( 
صورت بــر انگیخته و پیکری برآمیختی که 
به مجرد نــگاه کردن حضرت پادشــاه در 
وی آئینــه طبعش از زنگ کدورت و صفحه 
خاطرش از نقوش کلفت فی الحال متجلی 

گشتی.«
همچنین از یکی از امیران آن دوره بنام امیر 
بابا محمود که صورتی عجیب و هیأتی غریب 
داشــت یاد کرده است که بهزاد صورت اورا 
به اوضاع مختلفه تصویر می نمودو پاد شاه 
را شاد و خندان میکرد... و گویند : » استاد 
بهزادصحیفه مصور به مجلس امیر علی شیر 
نوایی آورد، مشــتمل بر درختان گوناگون 
و برشاخســارش مرغان خوش صورت و بر 
هر طرف جویبار هــای جاری و گلبن های 
شگفتهء زنگاری و صورت مرغوب میر ) علی 
شــیر( چنانکه تکیه بر عصا زده و طبقهای 
پر زردر پیش نهاده، میر علی شیر از دیدن 
آن تصویــر فوق العــاده در اعجاب رفت واز 
حاضران خواســت تا نظر خــود را دربارهء 
آن بگوینــد : یکی از آنها گفت : خواســتم 
دست دراز کرده گلی برکنم و بردستار خود 
گذارم اما اندیشه کردم که مبادامرغان از سر 
درختان پرواز نمایند، هریک چیزی گفتند و 
امیر علی شیر گفت : نزدیک بود طبقهای زر 
را به حاضران مجلس نثار کنم . در هرحال 
میر علی شــیر به قدری تحت تأثیر لطف و 
زیبایی تصویر قرار گرفت که استاد بهزاد را 
اســب بازین و لجام . جامه مناســب داد..... 
بعد از انقراض سلســله تیموری، بهزاد برای 
سلطان ازبک یعنی شیبانی خان یا شکیب 
خــان کار میکردو تا ســال  ) 91۶ هجری 
1۵3۷ م( که شــهر هرات به تصرف شــاه 
اســماعیل صفوی درآمد، دراین شهربســر 
برده و به نقاشی و صورتگری اشتغال داشت، 

پس از فتح هرات، پادشــاه صفوی وی رابه 
تبریز برد و در این شهر بود که بهزادشهرت 
عالمگیــر را برای خود کســب نمود و اوبه 
ریاست کتابخانه سلطنتی منصوب شدودر 
دربار صفوی به منتهی درجه بزرگی وســر 
بلندی رســید، تا جائیکه هیچ نقاشــی در 
تاریخ اســالمی نتوانست مقام و منزلت وی 

را بدست آورد.
مصطفــی عالی مؤرخ تــرک در باره قرب و 
اهمیــت بهزاددر بار صفوی می نویســد :» 
در ســال ) 920 هجری1۵41م( در موقع 
حمله تــرکان عثمانی و جنــگ بین قوای 
دو کشــور، شاه صفوی اســماعیل، بقدری 
درباره حفظ جان و ســالمت هنر مندان در 
بار خویش مضطرب بودکه دســتور داد دو 
تن از بهترین آنان یعنی بهزاد نقاش وشــاه 
محمود نیشــاپوری خطاط در غاری پنهان 
شوند و بعد ازتمام شدن جنگ شکر خدای 
را بجای آورد که آنان از مصائب وخطر جنگ 
مصئون ماندند، اما اینکه شاه تهماسب پسرو 
جانشــین شاه اسماعیل خود به هنر نقاشی 
عالقه داشــت و همــواره از هنــر مندان و 
بخصوص بهزاد حمایــت میکرد، چون مرد 
خسیس وزراندوز بودبرخالف پدرش حتا از 
پرداخت مخــارج زندگانی این پیر مرد هنر 

مندنیز خود داری میکرد .
داکتر حسین میر جعفری طی هشت فقره 
خصوصیات سبک هنری بهزاد را بر شمرده 
است . گفته اســت که اکنون آثار و نسخه 
های خطی بســیاری با این گونه خصایص 
هنری درم.زه ها و کتابخانه های دنیا موجود 
اند که تأثیر بهزادرا در مکتب هرات نشــان 

میدهند.«
از اســتادان بهزاد ســیدروح اهلل مشهور به 
خواجــه میــرک و به قــول مصطفی عالی 

نویســنده کتاب هنر اســالمی می گوید: »بهزاداز 1۵0۶-14۸۶م۸4۶-۸۸۶  
هجری ریاست اکادمی هرات را بر عهده داشت و حامی اصلی اوامیر علی شیر 
نوایی دوســت سلطان حســین بایقراء بود.« که او نیز مانند جانشین خویش 
محمد خان شیبانی وحشی کار های این هنرمند را حمایت میکرد، بیشتر آثار 
بهزاد درهرات انجام شــده، گرچه پس از) 1۵0۶م۸۸2 هجری  ( اورا به تبریز 
بردند زیراکه پایتخت ســلطان جدید، شاه اسماعیل مؤسس سلسله صفویه به 

تبریز منتقل شده بود.
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ترک در مناقب هنروران استانبول 19۵۶ م 
شخص به نام پیر سید احمد تبریزی را می 
توان نام برد. ولی قدر مســلماین است که 
استاد بهزاد هم در دوران زندگی پر بار خود 
و هــم بعد از وفات در طــول اعصار و قرون 
شهرت و اعتباری را کسب کردکه هیچ یک 
از اســتادان وی به آن دست نیافته بودند و 
بحیث یک قله رفیع و منیع وتسخیر ناپذیر 

هنر برای همیش باقی ماند.
اســتاد بهزاد که مؤســس مکتــب هرات 
محسوب می شود، شــاگردان زیادی را در 
هرات و تبریز تربیت نمود از جمله؛ اســتاد 
دوســت محمد، ســلطان محمد تبریزی، 
موالنا مظفرعلی برادرذادهء بهزاد، قاسم علی 
مصوریا قاســم چهره گشاو درویش احمد را 
می توان یاد نمود . وهم آقامیرک اصفهانی 
از نقاشــان و هنرمندان دوره صفوی شاگرد 
کمــال الدین بهزاد بود و از ســبک وی در 
نقاشــی پیروی میکرد، آثار زیبایی از او بیاد 
گار مانده اســت که پــرده ی » مجنون در 

میان وهوش« از جمله ی آنهاست. 
اســتاد کمال الدین بهزادبعد از ۸۷ ســال 
حیــات ثمر بارســر انجام بــه تاریخ) 942 
هجری 1۵۶3میالدی( چشــم از جهان فرو 
بست در مورد محل فوت وآرامگاه وی مؤرخ 
معاصرصفویان کــه فاصله زمانی کمتری با 
بهزاد دارد، یعنی قاضی میر احمد منشــی 
قمی که قول وی مقرون به صحت است در 
گلستان هنر می نویســد: » فوتش )بهزاد( 
در دارلسلطنه هرات در حوالی کوه مختاردر 
حظیره پرنقش و نگار مدفون است.« احمد 
سهیلی خوانساری مصحح و محشی گلستان 
هنر بــدون ارائه کدام دلیــل و بدون ایراد 
ســند و حجت و برهانی قــول قاضی میر 
احمد منشــی را غیر صحی شمرده و محل 

فوت وموضوع دفن بهزاد را در تبریز قلمداد 
نموده که قولیست غیر قابل اعتماد وادعای 
است مجرد از دلیل، زیرا اگر مرگ بهزاد در 
تبریز واقع شــده بودو یا مزار وی آنجا می 
بود دانشــمندان نامدار ایران داکتر محمد 
معین هرگیــز چنین احمالــی را روا نمی 
داشــت وحتمأ آنرادر مجلد پنجم فرهنگ 
فارسی خود به قید قلم می آورد، در حالیکه 
از محــل فوت ودفن بهــزاد ذکری به عمل 

نیاورده است.
میر عبدالعلی شــایق هروی می نویسد : » 
موالنا رســتم علی هروی خواهر ذاده بهزاد 
نقاش اســت، که در فن خطاطی و تذهیب 
نگاری اورا ســتوده اند، موصوف در سال ) 
942 هجری 1۵13میــالدی( فوت نمود و 
اورا درمقبره شــیخ عمر جغارگی در حوالی 
کــوه مختار بخاک ســپردند و بقولی بهزاد 
نقاش نیز از تبریز بهرات بر گشته و درسال 
مذکــور از دنیا رفت و پهلوی رســتم علی 

خواهر ذاده خود دفن شد.«
علی احمد نعیمی نگاشــته اســت: » امیر 
دوست هاشــمی هم عصر تهماسب و بهزاد 
قطعه تاریخ وفات بهزاد را بدین گونه سرود«:

وحید عصر بهزاد آنکه چون او
زبطن مادر ایام کم زاد

اجل چون صورت عمرش بپرداخت
قضا خاک وجودش داد بر باد
زمن صورت گر تاریخ پرسید

بدو گفتم جواب از جان ناشاد
اگر خواهی که تاریخش بدانی

نظر افگن بخاک قبر بهزاد
نصرالدین ســلجوقی تذکر داده است که: با 
تأسف که بتاریخ ۶/۵/13۸۶ هجری شمسی 
از طرف شب دشمنان فرهنگ و هنر این مرز 

وبوم بر مزار استاد کمال الدین بهزاد رفته و 
قصد بردن سنگ صندوقی سیاه مرقد استاد 
را داشته اند که به بردن سنگ متذکره مؤفق 
نشــده نا جوانمردانه یک قسمت از پیشانی 
ســنگ مذکور را که نام استاد کمال الدین 
بهزاد هروی بر خط ثلث حکاکی شــده بود 

شکستانده اند.«
بهزاد شــهرت و محبوبیت راســتین و فوق 
العاده ی داشــت که در شــرق و غرب دنیا 
آوازه هنر واالیش همیشــه طنین انداز بوده 
و مورد تحسین و تمجید همگان بوده است 
. به عنوان حســن ختام اشــعاری از مؤرخ 
بــزرگ خواند میر خواجــه غیاث الدین بن 
همام الدین مؤلف حبیب السیر) متوفی941 
هجــری 1۵۶2م( را در وصف بهزاد بزرگ 

ایراد و بحث را به پایان می بریم:

مانی قلم خجسته آثار
نیکو شیم حمیده اطوار

استاد هنروران عالم
در فن هنروری مسلم

بهزاد یگانهء زمانه
مانی به زمان او فسانه
موی قلمش زاوستادی

جان داده به قالب جمادی
دردقت طبع موشگاف است

این حرف نه از سر گزاف است
تکمیل مهارتش درین فن

باور اگرت نیاید از من
بگشای نظرزروی انصاف
بنگر صور بدیع اوصاف

کار است، جمال این صحایف
افزود کمال این طوایف

در صورت خط و حسن تصویر
زین سان ورقی نیافت تحریر
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به نام آفرینندۀ سپیده ونور!

آریانای پیشین، خراسان دیروز وافغانستان امروز 
خاســتگاه مردمان وســالله های نامدار ودانش 
گســتری بوده که سهم ونقش شــان در باروری 
ورشــد فرهنگ وتمدن منطقه وجهان چشــم 
گیروانکار ناپذیر است. یکی ازاین دودمان ها، که 
کارکردهای پرارج سیاســی، اجتماعی وفرهنگی 
شان ازدید پاسداران امین تاریخ وفرهنگ پوشیده 
نیست، سلسله شاهان وسالطین غوری میباشد. 

خوشبختانه پس ازهشتصد سده سکوت به همت 
فرهنگیان وفرهنگ دوستان والیت باستانی غور 
وهمــکاری نزدیک اکادمی علوم افغانســتان به 
روزهای 23و24 حمل سال 13۸۸ سمینار بین 
المللی علمی- پژوهشــی زیرنــام ))امپراطوری 
غوریهــا وجایگاه آن درتاریــخ ، تمدن وفرهنگ 

افغانستان ومنطقه(( درشهرکابل تدویریافت.
پس ازقرائت آیاتی ازکالم ربانی وپخش ســرود 
ملی، ســمینار با خوانش پیام جاللتمآب حامد 
کرزی رئیس جمهور اسالمی افغانستان، توسط 
رئیس اکادمی علوم رسماً گشوده شد. وپیام های 
واصله ازنهادهای علمی وفرهنگی به خوانش آمد.

اشتراک کننده گان سمینار شامل اساتید دانشگاه 
ها، اعضای علمــی اکادمی علوم، وکالی محترم 
پارلمان ونخبه گان فرهنگ دوســت ودانشپرور 
غورتبار، شــماری ازمهمانــان خارجی منجمله 
اتشــه های فرهنگی ســفارت های هندوستان 
وایران مقیم کابل، نماینده های یونسکو ومؤسسه 
پژوهشــی فیروزکوه وجمع غفیری ازدانشــیان، 
خامه داران وفرهنگ شــیفته گان، طی نشست 
هــای علمی بــا ارائه پژوهش هــا وکاوش های 
عالمانــه، بحث های ژرف ومنطقی وتبارز روحیه 
عالی میهن دوســتی، اخوت وبرادری بر زوایای 
تاریــک این برهه پربارتاریخی روشــنی افگنده، 

شکوه ووجاهت علمی سمینار را باال بردند.
بــا وجود آنکه این ســمینار غیردولتی به همت 

فرهنگیان پرتالش جامعه فرهنگی غور وبا همکاری 
دانشمندان اکادمی علوم سازماندهی وبرگزار شده 
است، پیامد ودست آوردهای چشمگیری را نوید 
میدهد. نخستین نشانه نیک وسودمند آن شور 
واشــتیاق فراوانی است که درمیان جامعۀ غوری 
تبارها وهمه فرهنگیان افغانستان درداخل وخارج 

کشور بوجود آمده است.
متاسفانه باید گفت که، بخش های فرهنگی دولت 
به عنوان سیاســتگزاران فرهنگی دولت نه تنها 
دراین سمینار شرکت نکردند؛ که با بی اعتنایی 
ودست کم گرفتن اهمیت بررسی وبازنگری تاریخ 
پرشکوه امپراطوری غوری ها، ازکنارآن گذشتند.

خوشــبختانه حضــور فعال فرهنگیان کشــور 
واشتراک بیش ازهشتصد تن ازهوا داران تجلیل 
امپراطوری غورشاهان طی دو روز، ما را به نتایج 
مهم وکارآمد این سمینار، برای تحقق آرزوهای 

فرهنگی جامعه امیدوار میسازد.
درفرجام ما شامالن سمینار با قدردانی وسپاس 
ازمســئولیت پذیری واقــدام رســالت مندانه 
فرهنگیــان عزیزغــور تبار وحمایــت معنوی 
اکادمی علوم افغانســتان، باتوجه وباور به نقش 
سازنده وتردید ناپذیر سالطین مدبر وهدف مند 
امپراطوری غوری دربرافراختن کاخ بلند فرهنگ 
ومدنیت فرزنــدان آدم،موارد آتــی را تصویب 

ودرسیمای قطعنامه سمینارپیشنهاد میداریم:
1 -  وزارت اطالعات وفرهنگ وشــهرداری های 
کشــور درنامگذاری جــاده ها، پارکهــا واماکن 
فرهنگــی فراموشــکاری ها وندانــم کاری ها را 

درارتباط به شاهان غور پایان بخشند.
2 -  نهاد های علمی وفرهنگی کشور توجه ویژه 
یی به روشــن ســاختن ابعاد مختلف کارکردها 

ومیراث های پرارج عهد غوری ها مبذول دارند.
3 -  به تاســی ازســفارش مقام محترم ریاست 
جمهوری کشور، اکادمی علوم افغانسان درایدت 
وچاپ مجموعه مقاالت سمینار با فرهنگیان غور 

همکاری نمایند.

4 -  طرح وتهیه )ضرب زدن( مدال ونشان های 
دولتی ویژه بنام ســلطان غیاث الدین، ســلطان 
شهاب الدین وسلطان رضیه نخستین فرمانروای 
زن مســلمان، ازطــرف مراجع ذیربــط دولتی 

درنظرگرفته شود.
باستانشناســی  وکاوشــهای  پژوهشــها    -  ۵
درمراکزپیشین امپراطوری غوری ها آغاز وبودجه 
یی جهت ترمیم آثار باستانی غورازطرف مراجع 

مسئول تخصیص داده شود.
۶ -    یکی ازنهادی تحصیالت عالی کشور به نام 

سلطان رضیه مسما گردد.
۷ -  برهــه هــای ازمتون ادبــی وتاریخی عهد 
غوری ها شــامل نصاب درسی معارف ونهادهای 

تحصیالت عالی کشور گردد.
۸ -  فشرده شناسنامه سالطین غوری دردایره 
المعارف آریانا درج وازطریق رســانه ها بازتاب 

داده شود.
9 -  سالون والیت هرات که نمونه یی ازشهکاریها 
ومیناتوریهای استاد محمد سعید مشعل غوری 
درسبک بهزاد است جهت حفظ مواریث فرهنگی 

به موزیم اختصاص داده شود.
10 -         بــه تربیــه کادرهای محلی درعرصه 

باستانشناسی توجه مبذول گردد.
11 -         ســمینار وســیعتری درســطح بین 
المللی ازطریق مراجع مسئول دولتی ونهادهای 

غیردولتی در زمینه راه اندازی شود.
12 -         ازاولیــای امــور جمهوری اســالمی 
افغانســتان ومجامــع علمی وفرهنگی کشــور 
صمیمانه تقاضا میگردد که منبعد واژه )جهانسوز( 
را ازدنباله نام ســلطان عالء الدین حسین غوری 

حذف نمایند.
13 -         تدویرمجالس وسمینارهای ازاینگونه 
ازطریق ســایرنهاد های علمی وفرهنگی درسایر 

والیات آرزو برده میشود.

                                              ومن اهلل توفیق

قطعنامه سمینار بین المللی علمی- تحقیقی
امپراطوری غوریها و جایگاه آن درتاریخ، 
تمدن وفرهنگ افغانستان ومنطقه
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علوم: 
پشتیبانی و تشــویق امرا و ســالطین غور از علما و 
دانشمندان. عده زیادی را به آن واداشتند تا به علوم و 
دانش شرعی. عقلی و ادبی دست یابند. چنانچه گفته 
اند: امیر و یا سلطان دانشمند باشد و یا آنان را دوست 
داشته باشــد. این امر سبب شد تا علما و دانشمندان 
برای عرضه کردن دانش خویش راهی ســرزمین می 
شدند که اندوخته های علمی و فرهنگی شان قیمت 
و خریداری میداشــت. لذا ایــن دوره هم مانند دوره 

غزنویان شهر های بزرگ مرکز علم و ادب گردید.

علوم شرعی:
علم قرائت:

علما این دوره در قدم اول به علوم شرعی واز آن جمله 
به علم قرائت اشــتغال داشته و کتب متعددی تالیف 
کرده انــد. از بزرگان علم قرائت »ابوالفضل محمد بن 
طیفور ســجاوندی لوگری« اســت که به سال )۵۶0 

هجری11۶4- م( وفات کرد. کتاب های مشــهور او 
عبارت از:

وقوف )در شرح موارد وقوف در قرآن(	 
الوقف و االبتدا )در شرح انواع وقف(	 
الموجز	 
عین المعانی )در تفسیر(	 
سبع المثانی  	 

 از کتابهای فوق نسخه های در دست است. 

علم تفسیر:
تفسیر در این دورعلما و دانشمندان زیادی رادر شهر 
ها مشغول نمودند و آثاری با ارزش را به دری و عربی 
به رشــته تحریر درآوردند. تفاسیر عامه و خاصه این 
دوره عمومأ در مسایل مختلف از قبیل بحث در موارد 
اعجاز قرآن. بحث های فلسفی و عرفان. تفسیر احکام 
قرآن.   بحــث در مورد فصاحت. قصص قرآن و بحث 
در متشابهات و ناسخات و منسوخات قرآن و امثال آنها 

بوده اســت و بدین ترتیب مالحظ می شود که علما 
دینی تا چه حد در تفسیر پیشرفته اند. 

از اختصاصات تفاسیر این عهد نشئت هدفها و مقاصد در 
آن است بدین معنی که هر دسته از علما میکوشیدند 
قرآن را از چشم خود ببینند و آنرا به پندار خود تفسیر 
و گزارش کنند و در حقیقت از همه مباحث و احکام و 
قصص و مسایلی که در قرآن آمده است به فن و اطالع 
خود اکتفا میکردند مثأل عالم نحوی آنرا از جهت قواعد 
نحو؛ و اخباری از حیث قصص و اخبار و فقیه از لحاظ 
قواعد فقه و صوفی از لحاظ تصوف نگاه میکرد.  تفسیر 
مهمترین امام فخر »تفسیر کبیر« بنام مفاتیح الغیب 
که بار ها به طبع رســیده است و هر چند نا تمام بود 
ولی بعد از وی بدســت مفسرانی مانند« ابن الخوتی« 
وفات ۶3۷ هجری1239- میالدی و ســیوطی )وفات 
911 هجری1۵0۵- میالدی( تمام شده است. تفسیر 
کبیر امام در حقیقت دایره المعارفی از علوم و اطالعات 
دینی آن مرد فاضل اســت. از جمله مفسیرین عهد 

بررسی کوتاه بر وضع علوم
در امپراطوری غوریان

    شاه محمود محمود

مقدمه:
غور یکی از والیات مرکزی افغانستان است که در قرون وسطی به ساحه وسیعی بین هرات و غزنه )دره های 
کوه بابا و ســفید کوه( نامیده میشد. این والیت با داشــتن موقعیت خاص جغرافیایی که داشت از قد یم در آن امرای 
مستقل حکومت داشتند که به آنان ملوک غور می گفتند. غوریان یکی از دوره های مهم و پر افتخار تاریخ افغانستان 
است که توانستند امپراطوری بزرگی را بین سالهای )۵43 هجری114۸- م تا ۶12 هجری - 121۵ م( تشکیل بدهند. 
این مدت گرچه از نگاه زمانی کوتاه بود اما تاثیرات بس بزرگی را با خود همراه داشت. یکی از ویژگی های غوریان همانا 
رشــد و ترقی علمی و فرهنگی درین دوره اســت که موضوع مورد بحث ما را تشکیل میدهد. غوریان فرهنگ دوست با 
داشتن مدارس و مراکز تعلیمی و وجود خانقاه ها و کتابخانه ها و تشویقی که از علما مینمودند باعث رواج و رشد شعب 
مختلف علوم شرعی. عقلی و ادبی در این دوره گشتند. چنانچه کمتر شهر و دیاری بود که از وجود حوزه های متعدد 

تعلیمی، مفسرین، فقها، متکلمین و ادبا خالی باشد. امیدوارم نکات گرد آورده ذیل مورد توجه دانشمندان قرارگیرد.
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غوریان امام فخررازی)ابو عبداهلل محمد بن عمر بن فروخ( معروف به »ابن الخطیب« 
و »بن الخطیب اثری« و »شــیخ الســالم هرات« مشهور به امام فخر. در ری از مادر 
بزاد و در هرات جهان را پدرود گفت. وی از دانشمندان بزرگ و نیمه دوم قرن ششم 
و سر آغاز قرن هفتم هجری- سیزدهم میالدی است. تفسیر امام بنام »التنبیه علی 
بعضی االسرار المود عنه فی بعضی سور القرآن« است. در تفسیر چهار سوره)توحید. 
اعلی. تین و عصر( امام خود گفته اســت که در این مطالب و اسراری را که دیگران 
در نیافته اند خواهدآورد. این تفسیر با توجه به ابوابی که در یک کتاب کالمی وجود 
دارد تنظیم گردیده است. یعنی بابی در توحید و بابی در نبوت بابی در معاد وبابی در  
کیفیت شامل نفسانی انسانی. این مطالب را امام مشککین ازسوره چهارگانه مذکور 
بیرون کوشیده و تاویل کرده است و بنابرین کار او در حقیقت دنباله کار های ائمه 
کالم و فالسفه دوره پیشین است.  ازحمد ده هزار مسئله استنباط نمود جمعی براین 
گفتار من انکار کردند اینکه به تصنیف آغاز کردم ســوره حمد را به تفصیل تفسیر 
کردم تا برهانی بر دعوای من باشد. این سخن امام دلیل روشنی است بر وسعت نظر 
و مشرب او در تفسیر کالم اهلل و خروج وی از حدود متعارف. آثاری دیگر امام عبارت 
انداز: »اسرارالتنزیل و انوارالتاویل«. »دره التنزیل« در متشابهات قرآن کریم و »نهایته 

االعجاز« که در بیان اعجاز و ذکر موارد فصاحت و بالغت آن نوشته شد. 

علم فقه:
در این دوره دانشمندان زیادی درعلم فقه و فروغ آن خود را مشغول داشتند و کتب 
متعدد نگارش یافته و پیشرفتهای فراوای حاصل شده است. شماره دانشمندان که 
در ایــن عهد در فقه دارای تالیفاتی بوده. بســیار اند که از ان میان به ذکر چند تن 
بســنده باید کرد: اولتر از همه امام فخر رازی میباشد که در اصول فقه آثاری چون 
»رساله دری در اصول عقاید اهل سنت«. »المحصول فی اصول الفقه« و »المعالم فی 
اصول الفقه« را به رشته تحریر در آورد؛ و ابوالحسن علی بن ابی بکر مر غینانی )وفات 
۵93 هجری119۶- میالدی( کتابهای فقهی معتبر را تا لیف نمود از جمله: البدایته. 
الهدایته و مناسک الحج و کتاب المنتهی و چند کتاب دیگر. کتاب الهدایته وی در 

میان فقهای اهل سنت حنفی اهمیت وافر کسب کرد و چند بار شرح شد.
ازفقهای دیگر این دوره سمعانی )فخرالدین ابوالمظفر عبدالرحیمبن عبدالکریم( در 
قرن ششم و سرآغاز قرن هفتم هجری-دوازدهم و سیزدهم میالدی است که دارای 
آثــاری متعددی در فقه دارد. تولــد وی را )۵3۷ هجری1142- میالدی( و وفاتش 
را )۶14 یا ۶1۶  هجری121۷- 1219- میالدی( میدانند. ســلطان عالالدین اتسز 
پسرســلطان عالالدین، شــاه عادل وعالم پرور بود. موصوف کتاب مسعودی در فقه 
محفوظ او بود. اتســز در تقویت علما و اهل علم ســعی جدی و بلیغ می فرمود و 
هرکه را از ابناعلما مجتهد می یافت به نظرعاطفت خودش مخصوص میگردانید. امام 
صدرالدین علی هیصم نیشــاپوری مدرس مدرسه افشین که در زمان سلطان غیاث 
الدین غوری می زیست فقهی مشهور این دوره بود. به سبب احترام فقها و مفسیرین 
و محدثین شــماره آنان در تمام این دوره رو به فزونی بود و کمتر دیاری بود که از 
یک عده فقیه بزرگ خالی مانده باشد کثرت عده فقها اختصاص به مذهب یا مذاهب 

معینی نداشت بلکه در همه مذاهب شماره آنان فراوان بوده است.

علم کالم:
بخش دیگر علوم شــرعی که دانشــمندان را مصروف داشته بود علم کالم میباشد. 
اختالف در مسایل کالمی در این دوره بیش از همه مسایل دیگر مذهبی رواج داشت 
بحث و مناظره مذهبی در میان ائمه. زمان امری رایج و دایم بود و پیداست که این 
امرناگزیربه آموختن علمی از قبیل خالف و اصول و کالم و امثال آنها حاجت داشت 
به همین سبب در این دوره علمای کالم با عالقه وافرسر گرم کار و مطالعه در مسایل 
کالمی بوده و در شقوق مختلف این علم تالیفات داشتند و از میان دانشمندان مشهور 
این دوره عده یی با وجود اطالعات کافی در سایر علوم دینی. در این علم منفرد وبدان 

مشهور بوده اند.
از متکلمین بزرگ و معروفی که آثارش شهرت بسیار دارد ابوالفتح محمد بن ابوالقاسم 
عبدالکریم شهرستانی شافعی اشعری )وفات ۵4۸ هجری11۵3- میالدی( است از 
شهرســتان خراسان در نزدیکی نسا که در علم بحث و مناظره و در وعظ و تذکیراز 
مشاهیر عهد خود شد. مدتی در خوارزم به سر برد و سه سال در بغداد بزیست و بعد 
از باز گشت از بغدادباقی عمر رادر بلخ و هرات سپری کرد و مدتی مالزم مجدالدین 
ابوالقاسم علی نقیب سادات ترمذ بود و دو کتاب خود الملل والنحل و المصارعته را 
بنام او تالیف کرد و سپس به خدمت سلطان سنجر پیوست و آنگاه به شهرستان مولد 
خود رفت و همانجابود تا در گذشت. از آثار مهم او در علم کالم یکی کتاب »نهایته 

االقدام« اســت در بیســت قاعده که در هر قاعده یکی از مسایل کالم بنابر مذهب 
اشــعری مورد بحث قرار گرفته است. کتاب المصارعته اثری دیگری است که در رد 
برهفت مساله از مســایل الهی ابن سینا میباشد. شهرستانی رساله دیگری در علم 
وجود دارد که آنرا برای ایالقی نوشت و در آن بنابر روش متکلمان اثبات کرد که علم 

واجب الوجود علم علی الطالق است نه علم بر کلیات دون جزئیات. 
در اواخر قرن ششم هجری- دوازدهم میالدی متکلم بزرگ و مشهور امام فخر رازی 
می زیست وی چند اثر کالمی دارد از قبیل رساله در معراج و کتاب »محصل افکار 
المتقــد مین من الحکما و المتکلمین« که امام آنرا به خواهش بعضی از دوســتان 
نوشته وخالصه جامعی از علم کالم را در آن آورده است وکه بعد از او چند بار شرح 
و تخلیص شد. اثری دیگری او در کالم کتاب »المسایل الخمسون« در اصول آن علم 
که تحت پنجاه مساله مرتب شده است میباشد. امام آثاری دیگری نیزچون »االربعین 
فی اصول الدین« »البیان و البرهان فی الرد اهل الزیغ و الطغیان« »اجوبته المسایل 

النجاریته« »ارشاد انتظار الی الطایف االسرار« در علم کالم دارد. 

لوم عقلی:
غوریان با وجود اختالفات مذهبی و شرعی توجه به علوم عقلی نیز داشتند. در حالیکه 
بیرون از امپراطوری غوریان انحطاط علوم عقلی دیده میشد که ما آنرا در زیر سایه 
اعتقاد به تسلیم وتقلیدبر اندیشه بحاث مسلمین که در حال تکوین و ترقی بود می 
بینیم دیگر اینکه مخالفت با علم وعلما و عناد با تامل و تدبر در امور علمی و مبارزه 
با تحقیق در حقایق و نقد آرا علما ســلف آغاز شــد. اما دانشمندان و عالمان دوره 
غوریان بدون درنظرداشــت نکات فوق به علوم عقلی توجه جدی نمودند تا جائیکه 
دانشمندانی بودند که به هردو علوم )شرعی و عقلی( و حتی علوم ادبی دسترس کامل 
داشــتند که این وجه دوره غوریان را نسبت به دوره حکمروائی غزنویان. سلجوقیان 
و خوارزمشاهیان برتری میدهد. چنانکه در دوره سالله های متذکره سه گانه عالمی 
که از نصوص دینی و لغوی مطالب بسیار در حفظ داشت برعا لمی که قلیل الحفظ 
وکثیرالتفکــر بود. رجحان می یافت و جای عالمان و دانشــمندان طب. طبعیات و 
ریاضات و منطق و الهیات را فقها و محدثین و مفسیرین و متکلمین اشعری و کرامی 
میگرفتند. در حالیکه در دوره غوریان توجه واحترام ســالطین به هر دو رشته علوم 

بود. فقها و فالسفه و دانشمندان علیه یکدیگر به مناظره و مباحثه می پرداختند. 

 منطق و فلسفه:
دانشــمندان در این دوره آثار زیادی منطقی و فلســفی تا لیف کردند از جمله 
ابوالعبــاس فضل بن محمــد لوکری مروزی از مردم لوکــر در کنار رود مرو واز 
مشــاهیر قرن ششــم هجری - دوازدهم میالدی بود. از آثــار او »بیان الحق به 
ضمان الصدق« اســت. امام فخر رازی که از جمله فقها و متکلمین مشــهور این 
دوره بود آثاری از راه استدالالت عقلی و فلسفی در افکار ابن سینا دارد. امام در 
حکمت و منطق آثاری چون »االثارات فی شرح االشارات« »المباحث المشرقیه« 

غوریان با وجود اختالفات مذهبی و شرعی توجه به علوم 
عقلی نیز داشتند. در حالیکه بیرون از امپراطوری غوریان 
انحطاط علوم عقلی دیده میشــد که ما آنرا در زیر سایه 
اعتقاد به تســلیم وتقلیدبر اندیشه بحاث مسلمین که در 
حــال تکوین و ترقی بود می بینیم دیگر اینکه مخالفت با 
علم وعلما و عناد بــا تامل و تدبر در امور علمی و مبارزه 
با تحقیق در حقایق و نقد آرا علما ســلف آغاز شــد. اما 
دانشــمندان و عالمان دوره غوریان بدون درنظرداشــت 
نکات فوق به علوم عقلــی توجه جدی نمودند تا جائیکه 
دانشــمندانی بودند که به هردو علوم )شرعی و عقلی( و 

حتی علوم ادبی دسترس کامل داشتند
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و »النهایته« تحریر نمود   کتاب »المخلص« در منطق و فلســفه است. امام در 
این کتاب طبیعی و الهی را با آمیزیش روش فالسفه و متکلمین نوشته است. در 
منطق مخلص بعضی از شــکوک امام درمسایل از قبیل قضایا و قیاس و مبادی 
برهان مالحظه میشود. در رســاله »روحیه« که به دری و منسوب به امام است 
در ده فصل کوشیده  است تا ماهیت روح و اثبات حقیقت و بقا و مراتب و تجلی 
ارواح و امثال آن رامورد بحث قرار دهد. اثر دیگری امام که در مباحث المشرقیه 
نام دارد در دو جلد نوشته شده و شامل مباحث طبعیات و الهیات است و دارای 
سه قســمت است که قسمت اول در مبحث وجود. قســمت دوم در ذکر اقسام 
ممکنات و قســمت سوم در الهیات میباشد. در پایان کتاب اخیر بابی مشتمل بر 

بیان ضرورت نبی واختصاصات و شرایط او آورده است. 
از دانشــمندانی دیگر این دوره حکیم ضیاالدین عبدالرافع هروی بن ابوالفتح هروی 
اســت. وی در حکمت و فلسفه دسترس کامل داشته و در طب و لغت استاد بود و 
رساله یی منظوم جاللیه در)تفســیرنودونه نام( ازتالیف اوست که بنام خسروملک 
نوشت. چون سلطنت به ملوک غوریه انتقال یافت جانب عبدالرافع رابه سبب فضلی 
که داشــت مرعی داشتند و او رادر مدح محمد بن سام متوفی به سال ۵99 هجری 
- 1202 میالدی که غزنه را در ســال )۵۶9 هجری - 11۷3 میالدی( چنگ غزان 

بیرون آورد قصیده ای در لباب الباب آمده است.  

ریاضی:
در علوم ریاضی ونجوم علما ودانشــمندانی وجود داشــت کــه از جمله مولفان 
مشــهور این دوره در مســایل مختلف ریاضی بودند. بهاالدین ابوبکر محمد بن 
ابی بشــر الخرفی المروزی که تا لیفات متعدد در تاریخ و جغرافیا و علوم ریاضی 
داشــت و از آن جمله کتاب »منتهی االدراک فی تقســیم االفالک« که قسمتی 
از آن را نا لینو به طبع رســانیده و کتــاب و کتاب دیگری بنام »نصیره فی علم 
الهیتــه« که مختصری کتاب وی را )وید من( ترجمه کرده اســت. خرقی در دو 
کتاب خود از ابن هیثم )هیصم( پیروی کرده است. ابوالحسن علی بن زید بیهقی 
مشهور به ابن فندق و فرید خراسان )وفات ۵۶۵ هجری - 11۶9 میالدی( حکیم 
و ادیب مشــهور از ریاضیون بزرگ این دوره به شــمار می آید.  بیهقی در اجزا 
حکمت و علوم عقلی دســت داشــت و مردی دقیق النظر و جامع االطراف بود. 
کتاب »تتقه صوان الحکمته« او که به قصد تکمیل صوان الحکمته ابوســلیمان 
منطقی سجســتانی نوشــته از امهات کتب در تاریخ حکما و علما و نشانه کمال 
اطالع و دقت این مرد بزرگ در کار های علمی اســت از جمله آثاری ریاضی او 
کتابیســت به دری بنام »جوامع احکام النجوم« در سه جلد. این کتاب را بیهقی 
در عین انکار علم نجوم به خواهش دوســتان خود نوشت. بیهقی آثاری متعددی 
دیگری نیز دارد چون تاریخ بیهق. لباب االنســاب. تفســیر نهج البالغه معرفته 
الکره و ذات الحق و االضطراب. قواعد علم طب. منهاج الدرجات فی شــرح کتاب 
الجنات. تنبیه العلما علی تمیه التشــبیهین باالحکما. عرایس التفاسیرفی اصناف 
العلوم. امثلته االغال النجومیته و جز آنها. تولد بیهقی در )2۷ شعبان سال 499 
هجری - 110۵ میالدی( در ســبزوار و وفات موصوف در ســال )۵۶۵ هجری - 

11۶9 میالدی( صورت گرفت. 
از ریاضی دانان قرن هفتم هجری - ســیزدهم میالدی یکی هم اثیرالدین ابهری 
)مفضل بن عمر بن مفضل ابهری ســمرقندی( بود که در منطق ریاضی و نجوم 
دست داشت. شاگرد امام فخر رازی و معاصر و همکار خواجه نصیرالدین طوسی 
در رصد خانه مرافه است. صاحب کتاب »هدایته الحکمته« درمنطق و طبیعی و 
الهی که قاضی حسین میبدی )911 هجری - 1۵0۵ میالدی( شرحی معروفی 
بر آن نوشته است واز کتب درسی است. »ایساغوجی« و »تنزیل االفکار فی تعد 
یل االســرار« در منطق از اوســت کتاب »المفتی« و »تهذیب الثکت« اواز کتب 
جدل اســت. ابهری علــوم ریاضی را »حکمت نظری« خوانده اســت و آن را به 
چهار شــاخه اصلی: هندسه. حساب. موسیقی و هیات تقسیم کرده است. از آثار 
او در ریاضی کتابی اســت بنام »اصالح هندسه اقلیدس« وفات او در سال )۵۶1 
هجــری - 11۶4 میالدی( اتفاق افتاد. ریاضــی دان بزرگ  دیگر این دوره عین 
الزمان امام ابوعلی حســینبن علی قطان مروزی است اصل او از بخارا و به سال 
)۵۸1 هجری - 11۵3 میالدی( کشته شد. قطان از دانشمندان بزرگی بود که در 
طب و علوم ریاضیات و ادبیات و علوم دینی سر آمد زمان خود بود ولی اشتغال 
او بیشتر به علم طب بود و در مرو دکانی داشت که در آنجا طبابت میکرد. قطان 
در عروض و ا نســاب و طب نیز تالیفات متعدد داشت مهمترین اثری ریاضی او 

کتابی »شناخت کیهان« در علم هیات است.

نجوم:
دانشمندان و پژوهشگران در دوره غوریان از علم نجوم بی بهره نبودند حتی سالطین 
غوری خود به علم نجوم دسترســی کامل داشتند. اعماررصد خانه برای تحقیقات 
نجومی در غور نشان دهنده پیشرفت علم نجوم در این دوره میباشد. صاحب طبقات 
ناصری در مورد امیر عباس بن شیث بن محمد بن سوری می نگارد که »از علم نجوم 
نصیب کامل داشت و در آن نوع رنج بسیار برده و در والیت مندیش به خطه سنگه 
)آن قلعه اصل را که بسطام بنا کرده بود به تجدید آن عمارت فرمان داد( و برای بنای 
قلعه اوستادان کامل از اطراف حاصل کرد و دیوارها به رسم باره از آن قلعه برد و طرف 
شخ کوه زار مرغ برکشید و در پای آن کوه بربا الی تلی قصر بلند بنا فرمود وبا دوازده 
برج و در هر برجی سی دریچه نهاده شش برج شرقی و شش برج غربی و جنوبی و 
در هر برجی صورت برجی از فلک بنگاشت و وضع آنچنان کردکه هر روز خورشید از 
یک دریچه به نسبت آن درجه که مطلع او بودی درتافتی چنانچه او را معلوم بودی 
که آنروزآفتاب در کدام درجه و از کدام برج است و آن وضع دلیل است بر خالفت و 

استادی امیر عباس در علم نجوم.
احمد بن عمر سمرقندی معروف به نظامی عروضی دانشمندی دیگری این دوره است 
که در ذکر منجمی و فراگیری نجوم در چهار مقاله به استناد کتاب »تفهیم« ابوریحان 
بیرونی گوید که انسان باید حساب و جبرو مقابل و هندسه و هیئت و علم احکام را 
بداند تا بتواند به تحصیل نجوم بپردازد و هر یک از مواد مذکور چند کتاب ذکر میکند 
از قبیل: طبقی تکمله ابونصر بغدادی. صد باب ســنجری. اقلیدس. مجسطی شفا. 
تفسیر مجسطی تالیف تبریزی. تصانیف ابو مشعر بخلی و احمد سنجری و ابوریحان 

البیرونی. مجمل االصول کوشیار گیالنی. قانون مسعودی و جامع شاهی. 
امام فخر رازی نیز در نجوم دسترســی کامل داشــته و کتــب چند تالیف نموده 
اســت. »االختیارات العالنیته« یا »االحکام العالیته فی االعالم السماویته«. »اسرار 
المکتوم« و »اســرار النجوم« از او میباشــد.  فخرالدین مبارکشاه مرورودی یکی 
دیگر از دانشــمندان دوره غوریان است که به قول صاحب حبیب السیر کتابی به 
رســم مدخل منظوم در علم نجوم از اوست. وی وزیر عالالدین حسین غوری بود 
و روزگاری طوالنی را در خدمت ملک ســیف الدین ملک الجبال و سلطان غیاث 
الدین غوری به ســر برده اســت. فخرالدین مبارکشاه تاریخ و نسب نامه سالطین 
غور را به بحر تقارب بنام سلطان عالالدین حسین غوری شروع به نظم کرده و آنرا 
به اســم سلطان غیاث الدین محمد به پایان رســانید. وفات او به روایتی در)۶02 

هجری - 120۵ میالدی( اتفاق افتاده است. 
حکیم معروف و منجم مشهور سعدالدین غوری در زمان غیاث الدین می زیست و در 
نزد مردم مقام بر جسته داشت. زمانیکه ملک غیاث الدین در اردوی الجایتو بود ملتزم 
رکاب ملک بوده و روزیکه ملک غیاث الدین به هرات وارد میشــد حکیم سعدالدین 
غوری بطور مبشرقبل از همه به هرات آمده و مژده و بشارت آمدن ملک را به اهالی 

و منتظرین او ابالغ و اعالم داشت. 

طب:
طب  وطبابت نیز مانند نجوم و ریاضیات در دوره غوریان ترقی داشت عروضی نظامی  
که خود حکیم و طبیب مشهور بود در رساله خویش بخش اخیر را به طب و طبابت 
اختصاص داده است وی درین قسمت لزوم دانستن منطق را برای طبیب با تمثیل 
به ثبوت رسانده و تحصیل طب را به سه مرحله تقسیم کرده و برای هر مرحله کتبی 
راکه داوطلب بایدنزد استاد بخواند ذکر کرده است. امام بعد ذکر نام کتابهای متعدد 
اضافه میکند: چون بر حافظ اعتماد نیســت طبیب باید یکی از کتب کوچک را که 
اســتادان آزموده اند پیوسته همراه داشته باشــند و به آنها درموقع حاجت مراجعه 
کند. این کتب عبارتست از تحفته الملوک محمد زکریای رازی. کفایته ابن مندویته 
اصفهانی. امام در طب تالیفات دارد از جمله شــرح بر کلیات القانون ابن سینا است 
فخررازی درمقدمه این شرح علت اقدام خود را بر گزارش کلیات قانون. استعمال آنرا 

بر نکات دشوار. محتاج توضیح دانسته است. 
تا جائیکه مطالعه گردید غوریان عالم وعلم پرور در رشته های مختلف علوم دسترسی 
کامل داشتند سالطین غوری مردمان عالم ودانشمندی بودند و علما را مورد حمایت 
وپشــتیبانی خود قرار میدادند که این حمایت شان ســبب گردید تا عده زیادی از 
دانشمندان بدور شان جمع گردد. حمالت وحشیانه چنگیز یان سبب ویرانی شهرها 
و کتابخانه ها گردید. اگر چنین نبود یقینا امروز از وجود دانشمندان و آثاری متعددی 
دیگری نیز اطالع میافتیم. اما دریغا چراغ شهرت این امپراطوری بزودی خاموش شد. 
شهر ها متروک و از سکنه خالی گشت. علما و دانشمندان متواری شدند و عده زیادی 

از ایشان به هند و فارس رفتند که بحث جداگانه ئی را ایجاب میکند.
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اکنون سراسر جهان را فساد و تباهی گرفته است، 
عشق و ایمان، دوستی و الفت، احترام و شفقت، 
بــرادری و رعایت حقوق یکدیگــر از میان امت 
مسلمان رخت سفر بسته و بالمقابل تخم بغض 
و کینه بجای مهر و محبت در قلوب مســلمانان 
نسبت به یکدیگرریشه گرفته است و تهاجمات 
دشــمن، خصوصأ تهاجم فرهنگی آنها میخواهد 
همه مزایای اخالقی مســلمین را به حلقوم خفه 
کنــد، در حالیکه یکی از ویژگــی های اخالقی 
یک مســلمان رعایت حقوق عامه مســلمانان 
است و حضرت پیامبر )ص( در این مورد چنین 

میفرمایند :
ترجمه: از حضرت ابو هریره )رض( روایت است 
که پیامبر )ص( فرمودند : مســلمان باالی برادر 
مسلمان شش حق دارد، گفته شد که یا رسول 
اهلل آنها کدام ها اند ؟ آنحضرت فرمودند : چون 
با وی مالقی شدی سالم بدهی، اگر تورا دعوت 
کردبدون کدام عذر شــرعی اجابت کن، واگر از 
شما درخواست نصیحت کرد، آنرا نصیحت کن، 
چون عطسه زد، خدا را حمد گفت جوابش بده 
واگرمریض شد بعیادتش بروید و اگر وفات کرد 

به دنبال جنازه وی بروید.
یکی از حقوق برادر مسلمان سالم دادن است، . 1

چنانچه حضــرت ابو هریــره )رض( در این باره 
روایت می کند:

ترجمه: پیامبر اســالم )ص( فرمودند : قسم به 
آن ذات که نفس من به دست اوست به بهشت 
داخل شــده نمی توانید تا اینکه ایمان نیاوریدو 
مؤمن شــده نمی توانید تا اینکــه یکدیگر تانرا 
دوست نداشته باشید آیا شما رارهنمایی کنم به 
چیزیکه اگر انجام دهیدباهم دوســت می شوید 

؟ سالم دادن را دربین تان عام و شایع سازید.
حق دوم برادر مســلمان این است که هرگاه . 2

از طــرف وی دعوت داده شــویداجابت نمائید، 
در صورت که عذر شــرعی وجود نداشته باشد، 
چنانچــه در این مورد حضرت نافع از عبداهلل ابن 

عمر)رض(روایت می کند:
ترجمه : من از ابن عمر شــنیدم که می گفت 
: پیامبر)ص(فرمودند: چون کســی شــما رابه 
عروسی یا غیر عروسی دعوت کرد باید ضیافت 
آنرابپذیریــد وحضــرت نافع مــی فرماید؛ که 
عبداهلل ابن عمر)رض( بدعوت عروســی و غیر 

عروسی می آمد درحالیکه روزه هم داشت.
حق سوم برادر مسلمان، نصیحت است، یعنی . 3

نصیحت و خیر خواهی حق هر مسلمان است که 
باید اداء گردد چنانچه از تمیم داری در این مورد 

چنین روایت شده است:
ترجمه : از حضرت تمیم داری )رض( روایت شده 
است که:  رسول اهلل )ص( فرمودند: دین سراسر 
نصیحت و خیر اندیشی است که گفتند: برای چه 
کسی ؟ فرمودند: خیر خواهی برای اهلل ) ایمان به 
اهلل و نفی شــرک ازآن( و کتاب اهلل )یعنی ایمان 
به اینکه قرآن کالم اهلل اســت( وبرای پیامبر وی 
)صدیق برســالت وی وا یمان به آنچیزیکه آورده 
است( و پیشــوایان و ائمه ء مسلمین )معاونت و 
طاعت آنها در راه حق( و عموم ایشان)یعنی ارشاد 

ایشان به مصالح دنیا و آخرت آنها(.

حق چهارم برادر مسلمان جواب دادن عطسه . 4
وی می باشــد، چنانچه حضرت ابو هریره در این 

مورد چنین روایت می کند:
ترجمه: از حضرت ابو هریره)رض( روایت شــده 
اســت که پیامبر)ص( فرمودند: چــون یکی از 
شما عطســه زدباید بگوید؛ الحمدهلل وبرادرش و 
یارفیقش یرحمک اهلل بگوبد)خداوند برتو رحمت 
کند(، بعد ازآن شــخص عطســه زننده بگوید: 
)یهدیکم اهلل ویصلح بالکم( یعنی شما را هدایت 

بدهد خداوند)ج( و کار شما را به نیکی برساند.
حق پنجم برادر مســلمان عیادت اســت، . ۵

یعنی وقتیکه بیمار می شودبه عیادت وی رفته 
از وی دلجویی نماید و به خیر و صبروشکیبایی 
نصیــت نماید، چنانچه حضــرت ثوبان در این 

مورد روایت می کند:
ترجمه : از حضزت ثوبان)رض( روایت شده است 
که پیامبر)ص( فرمودند: کسیکه در عیادت مریض 
می رودتا وقتیکه بر میگردد در باغهای بهشــت 

است)اجروثواب به او میرسد(.
حق ششم برادر مسلمان رفتن به دنبال جنازه . ۶

وی است چنانچه در این موردحضرت ابو هریره 
چنین روایت می کند:

ترجمــه : حضــرت پیامبــر )ص( فرمودند: 
کســیکه بدنبال جنازه رفت وســه مرتبه آنرا 
برشــانه های خودحمل کردحق را که باالیش 

دارد اداء کرده است.
در نتیجه از این همه روایات معلوم می شــود که 
دین اسالم یگانه دین عطوفت، یکدیگر پذیری، 
شفقت و مهربانی برای پیروانش بوده و از حیات 
تاممات در تمام امورات زندگی مشکالت ما را در 
نظر گرفته و حقوق یکسان را به عنوان برادر، بما 

ارمغان آورده است.

حقوق برادر مسلمان از دید گاه احادیث
    تهیه کننده: استاد جالل الدین ضیایی
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رســول اهلل)ص( در مورد اهمیت تربیت درست 
فرزندان ســخن جامعی دارندکه ذکر آن درآغاذ 
بحث روی حقوق اطفال دراسالم بسیار مهم است:

ترجمه: هیچ کودکی نیســت مگر اینکه با ایمان 
فطری بدنیا می آید، اما پدر و مادر او ویراپهودی، 

نصرانی و یا مجوسی می کند.
صفحه ذهن کودک همانند آئینه شــفاف و بی 
رنگ است و مهم ترین وظیفه پدر و مادرانتخاب 
بهترین رنــگ برای نقاشــی روی صفحه ذهن 
کودک می باشــد. بنابرین حقوق طفل برگردن 
پدر و مادرقبل از ازدواج شــروع شــده و تا پایان 
زندگــی ادامه می یابدکه در ذیل به برخی از این 

حقوق اشاره می کنیم:

اول - انتخاب پدر و مادر مناسب
مرد می تواند با همســر مؤمــن و متعهد قبل از 
بدنیا آمــدن طفل زمینه را برای تربیت ســالم 
فرزندش مساعد کندو زن هم می تواندبا انتخاب 
همسر مناســب از تربیت درست فرزندان آینده 
اش مطمئن شــود. رسول اهلل )ص( می فرمایند: 
ترجمه: برای نطفه های خود همســران مناسب 
انتخاب کنید، زنان همتای خود را به نکاح گرفته 

و دختران خود را به مردان همتای شان بدهید.

دوم- انتخاب نام خوب
حق دیگر طفل این اســت؛ وقتیکــه بدنیا می 

آید برای وی نــام انتخاب گردد که در دنیاباعث 
ســرافکندگی فرزندان و درآخرت ســبب عذاب 
الهی نگردد. رسول اهلل )ص( می فرمایند: ترجمه: 
محبــوب ترین نــام نزد خداونــد )ج( عبداهلل و 

عبدالرحمن است. )راوی ابوداود(

سوم - تربیت جسمی و روحی
چون طفل خودش ضعیف اســت و نمی تواند از 
خود بدرستی وارسی کند، حق دیگریکه به گردن 
پدر و مادر دارد این اســت که بایــد ویرااز نظر 
جسمی و روحی بگونه تربیت کنندکه در آینده 
بتواند به عنوان شــخص قوی در تحوالت جامعه 

نقش داشته باشد. رسول اهلل)ص( می فرمایند:
ترجمــه: بفرزندان خود آب بــازی و تیر اندازی 

بیاموزید. )راوی بیهقی(

چهارم - تقدیم الگوی نیک
از نظــر اخالقــی باید والدیــن بهترین الگوی 
عملــی برای فرزنــدان خود باشــند و این نیز 
حق دیگریســت کــه اوالد باالی پــدر و مادر 
خود دارند، عبداهلل پسر عامی می گوید: روزی 
رســول اهلل)ص( در خانه مــا بودکه مادرم مرا 
صدا کرده گفت: بیاتا برایت چیزی بدهم پیامبر 
فرمودند: میخواستی چه چیزی برایش بدهی؟ 
مادرم گفت خرما؛ یارســول اهلل)ص( فرمودند: 
اگر چیزی برایش نمی دادی یک دروغ بنامت 

نوشته می شد.

پنجم - تعلیم و تربیه
حق دیگــری که اطفال بر بــزرگان خود دارند، 
رســیدگی وتوجه به تعلیم و تربیت شان است، 
یکی از ضرورت های زندگی انســان کسب علم 
ودانش است زیرا انسان بدون دانش مصالح دین 
و دنیای خویش را بدرســتی تشخیص داده نمی 

تواند. عمر بن عبدالعزیز می گفت:
کسیکه سخن خود رابخش از عمل خود نداند، 
اشــتباهاتش زیاد می شود، کسیکه بدون علم 
کاری انجام دهد مفاسدی که ازآن کار بجا می 
ماندبیش از مصالح آن خواهد بود. »منصف بن 
ابی شبیه« و علم بدون تربیت صحیح بیش از 
این که به نفع انسان و جامعه انسانی تمام شود 
باعث خرابی وویرانی شــخصیت آدم و جامعه 

بشری میگردد.

علم اگر بردل زند یاری شود
علم اگر بر سرزند ماری شود

یــک مطلب قابــل توجه در قســمت تعلیم و 
تربیه اوالد انتخاب مکتــب و مربی خوب برای 
طفل اســت چراکه مکان نامناسب، معلم نادان 
و مربی بی احســاس می توانــد اثرات زیانباری 
برای شخصیت طفل بجا گذاشته و باعث سقوط 

شخصیت وی گردد.

حقوق اطفال
    فضل الرحمان نوید
محصل پوهنتون هرات


