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 مقدمه

 تحقیقات تاکنون اما دارد ساله پنجهزار تاریخ افغانستان

 با مواجه تاریخ گذرگاه ودرمسیر نگرفته صورت برآن ووسیع عمیق

 عرصه در گوناگون واقعات دلخراش حادثات ، عظیم رویدادهای

 را مراحل دیگر اقتصادی اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی ، علمی های

 ما کشور تاریخ چنانچه متعدد های امپراطوری است کرده طی

 تراز درخشنده ها غوری امپراطوری طالئی عصر ولی است آن بیانگر

 زمان آمد سر جهان های امپراطوری سایر با مقیاس در آفتاب

 وجود ها امپراطوری دیگر به که داشته های گی ویژه بوده خویش

 شان تاریخی های وبنا ها آبده ، معماری سبک . است نداشته

 خود بذات که گردیده جهان المللی بین فرهنگی های میراث شامل

 ، دوستی اسالم ت،اس بهتر میباشد درجهان غور امپراطوری معرف

 ،اخالق سازی اقتصاد ، خواهی عدالت ، جوی ادب ، نوازی انسان

 بوده بفرد ومنحصر نظیر بیی غور امپراطوران وشفقت رحم نیکو
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 است برخوردار خاصی اهجایگ از شان وفتوحات گشائی جهان است

 کارهای داشت افزون روز ورشد شده آغاز انسانی زندگی عصر درین

 ازغور ما مردم نیکه زما . داشت گیرجهانی چشم که واساسی عمده

 این سالطین بزرگیو عظمت ، میزنند حرف غوریان وامپراطوری

 شهاب ، غوری الدین غیاث ، غوری عالوالدین چون باستانی خطه

  .مینمایند تداعی ما ذهن در ... غوری رضیه وسلطان یغور الدین

 وعلوم دیانت فرهنگ ، مردم که بود ها غوری امپرطوری

 و دوستی وطن حس .شد گرفته معرفی به وغرب شرق در ما کشور

 آن غورتاریخی . گرفت قرار توجه مورد کشور از ودفاع یگانه گی

 خود نهائی ایه پیشرفت به ادارء و سیاست نظر نقطهء از چنانکه

 وسعت لحاظ از هم غور، اسالمی امپراطوری که بود، آمده نایل

 مملکت درتاریخ آن حاکمیت ممتد دورهء دید نقطهء از هم و قلمرو

 علوم در ترقیات سایر دیگاه از میباشد، نظیر کم جهان تاریخ و ما

 قلهء و اوج نقطهء به زمان و عصر آن تجمل و مظاهرتمدن و وفنون
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 های کشی ولشکر حمالتاگر داشت قرار خود آخرین و نتری شامخ

 غوریان امپراطوری در خصوص به ما کشور در وتیمور چنگیز

 دیگری شکل ما کشور تاریخی روند یقینا گرفت نمی صورت

 وغارت بربادی سبب ها کشی لشکر چنین سفانهمتاٌ . میگرفت

 قرون توانستند ها غوری گرچه . گردید ها غوری وفرهنگ تمدن

 را وبزرگ خورد های دولت شان کشور شرقی درمتصرفات متمادی

  نمایند احیا را گذشته عظمت نتوانستند هیچگاه  اما بدهند تشکیل

 بری سفر و نظامی مصروفیتها همه با  ها غوری امپراطوری

 به توجه زهم با داشتند خویش سیاسی درحیات که متعدد های

 بودند نبرده یاد از را خود سرزمین وعمرانی آبادی فرهنگی، مسایل

 ها غوری وعمرانات آبادی.کردند اعمار زیادی وشهرهای ها قلعه و

 وبعداز اسالم از قبل غور تاریخی آبدات قلمرو کنار و درگوشه که

 دیر از و مانده باقی زمان برد دست از که ها غوری متصرفه اسالم

 ردهک خودجلب سوی رابه گردان جهان و پژوهندگان توجه زمان
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 است مانده محفوظ که دوره، این وعمرانی بیشترآثارمعماری .است

 قبل گرچه میباشد ها قلعه و ها ومناره ومساجد مذهبی های ابنیه

 دیده مملکت کنار و گوشه در عمرانی های آبادی نیز اسالم ظهور از

 تمام که اند نتوانسته ماهر بدستان وقلم آگاه مورخین .میشد

 وهمه تفصیل به را ها غوری سالطین رهدو وبناهای عمرانات

 معلومات باندازه کس هر نمایند بیان آنها وخصوصیات جزئیات

تا درواقع  انگیزه در ذهنم وجود داشت  اند نوشته چیزهای خویش

مهارت های هنری  "ارزش تاریخی "گوشه ای ازمیراث فرهنگی

 شناخت از ارزش های تاریخی و میراثاما  کشور را انعکاس داده

 بناٌ. است نگی دسترسی به شناخت هویت وفرهنگفرههای 

باعالقه مندی خاصی که به تحقیق موضوع فوق داشته اثرفوق 

 .رشته تحریر درآوردمه فصل تنظیم وترتیب وب ششدر

نتایج تحقیقات باستانشناسی حاوی مطالب  فصل اول

اکثراً ساخته های دست دوره که  دروالیت غور تذکر رفته است



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
21 

مسوولین ریاست  .میباشد اسالم ویابعدازاسالم ازچه قبل غوری ها

والیت غور میگویند که هشتاد در صد آبدات  اطالعات و فرهنگ 

تاریخى تخریب گردیده و تا حال هیچ توجهى در بازسازى آن 

در ساحات وخودسرانه  صورت نگرفته است،کندنکارى هاى مخفیانه

ساحۀ  ٠٢٢اضافه تر از  که . دور از امکان نمى دانند  تاریخى را نیز

آبده  1١توانسته اند وجود داشته کهتاریخى و باستانى درغور 

تاریخى رابه همکارى انجنیران وباستان شناسان وزرا ت 

لیتوانیا سروى  کشور وفر هنگ و باستان شناسان  اطالعات 

امنیتی و ، اما متباقى تا هنوز نسبت مشکالت مایندمقدماتى ن

 .اجستر نشده استبودیجوى سروى و ر

ساحات باستانی دو ولسوالی شامل که اثر این فصل دوم 

 وفصل سوم درمورد، تشریح گردیده است میگردد(تیوره وپسابند)

شهرهاولسوالی های ساغروتولک تذکر رفته است ، محوطه ها،بناها
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 آثارباستانی وبناهای تاریخی مرکز وولسوالی شهرک فصل چهارم.

  .توضیح گردیده است

تشریح ساحات باستانی غوری  اثررا این ل پنجمفص

انه یوفصل ششم رازبان واصطالحات عام درنقاط مختلفها

 .، به رشته تحریر درآمده استغورتشکیل میدهد

دراخیر ازتمام استادان ودوستان گرانقدر اظهار قدردانی 

این جهت تحقیق دروتشکری دارم که از راهنمائی عالمانه خود مارا 

نموده که با ذوق تمام موفقانه تحقیقات را به اتمام  تشویق رساله

رساندم و ما هم برای هریک از استادانم آرزوی کامیابی داشته و از 

 .ی تعالی سالمتی ایشان راخواستارمخدا
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 فصل اول

 غور تیدروال یباستانشناس دیجد قاتیتحق جینتا

مرکزی افغانستان والیت  والیت باستانی غوریا پاراپامیزوس یکی از

هفتمین و الیت از نظر مساحت کیلومترمساحت (١6333)دارای که

این والیت باستانی بعدازسطح . دارد ..درکشورمحسوب میگردد

مرتفع پامیروکوه بابامرتفع ترین حصص افغانستان بوده،برفگیر 

 (.17٢ 5:)میباشد ای زمستان سردودره های پرخم وپیچودار

به والیت های بادغیس ،سرپل  والیت غور از جانب شمال

،دایکندی وارزگان و  و فاریاب از طرف شرق به والیت های بامیان

از طرف جنوب به والیات هلمند ، فراه  وقسمتی از بادغیس 

بادغیس و هرات و قسمتی از فراه محاط  وازطرف غرب به والیات

مرکز این والیت شهر وبه هشت والیت هم مرز است میباشد
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شهرچغچران به عنوان مرکز والیت غور از پایتخت .چغچران است

 .کیلومتر فاصله دارد111٠( کابل)

  ١٢درجه و ١5ثانیه تا  ١٢دقیقه و 1١درجه و  ١١که بین

 17درجه و 3١ثانیه عرض البلد شمالی و 1٠دقیقه و ٠٠درجه و

ثانیه طول البلد  51دقیقه و 11درجه و 33ثانیه تا  1٠دقیقه و

 .(111:)است گرینویج قرار گرفتهشرقی از نصف النهار 

هجری شمسی جمعیت  1١36قرار احصایه تخمین سال 

نفردر  ٠٢که تراکم نسبی آن .نفر میباشد( 3٢٢٢٢٢)این والیت به 

و از نظر نفوس در ردیف . هر کیلومتر مربع بر آورده می شود

 1613و مجموع قریه های غور . نزدهمین والیت کشور قرار دارد

تر از سطح بحر بلند افتاده  ٠٠5٢چران به ارتفاع قریه است ، چغ

وبه کته گوری های مختلف  .زبان مادری شان دری است. است

قبیلوی تقسیم گردیده اند که هریک آن مشخصات خاص لهجوی 
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واز لحاظ تشکیل اداری دارای واحدهای . زبانی وفرهنگی دارند

 :اداری ذیل است 

  ولسوالی تیوره 

  ولسوالی تولک 

 لی لعل و سرجنگل ولسوا 

  ولسوالی پسابند 

 ولسوالی شهرک 

 ولسوالی ساغر 

 ولسوالی دولینه 

 ولسوالی دولتیار   

  ولسوالی چهار سده 

  (چغچران)مرکز والیت غور 

والیت غور یکی از والیات کوهستانی افغانستان است که از 

فراخی ووسعت  ،این .والیات وسیع المساحت نیز بحساب می آید
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ف بودن موسم این والیت را می رساند که بشرح ساحه دلیل مختل

طوریکه قبالَ اشاره شد تمام مناطق والیت غور  .ذیل ارائه میگردد

دارای موسم واحد نیست ، برخی مناطق نهایت سرد ، بعضی 

مرکز والیت غور . مناطق نسبتاُ معتدل و قسمتی گرم هم می باشد

نوب ، شرق و ج،دارای دو اَقلیم آب و هوا میباشد( چغچران ) 

غرب چغچران سرد و برف گیر بوده و غالباُ در موسم زمستان راه 

و . های مواصالتی آن برای شش ماه بروی ترافیک مسدود است

مناطق جنوب چغچران نسبت سردی هوا برای غرس اشجار میوه 

دار مساعد نیست ، تنها مناطق مجاور دریای هریرود تازه موفق به 

ه شده اند که آنهم طور نمونه است یعنی ثمر رساندن درختان میو

مناطق دولتیار ، شینیه ، کشرو ، بادگاه ، تسرغی و زرتلی و 

اما بر خالف مناطق شمال چغچران دارای آب و هوای ... کندیوال

معتدل و قسمتی اعظم از مناطق توسط درختان میوه دار پوشیده 

و دره مناطق غلمین و مرغاب شامل مناطق گرم تر است . میباشد
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های مختلف مرغاب از فیض دریای مرغاب سر سبز و پر میوه است 

و حتی مکاتب و مدارس مرغاب بر خالف سائر مناطق غور از طرف 

زمستان فعال است ، اما مناطق جنوب و غرب چغچران بیشتر از 

 ،سائر مناطق برای کشت للمی و نگهداری حیوانات مساعد است

مناطق پشت بند ، غیبی و منا  چون بیشتر تپه های خالی دارد ،

و لفرا در چغچران مناطق نهایت محروم و پر مشکل  جطق شوی

. است که برخی مناطق از آب آشامیدنی سه ساعت فاصله دارند

مناطق جنوب وغرب غورشامل ولسوالی های تیوره ،پسابند، 

ساغر،شهرک،تولک از درختان مثمر پوشیده شده ،ازنظرمحیط 

که تمام فعالیت های محیطی صورت شناسی بهترین محیط 

 .میگیرد، شناخته شده است

سفانه به دلیل راه های صعب العبور سرزمین غور اٌمت

 چنانچه.اطالعات جغرافیه نویسان درباره آن معلومات اندک است

سراج نوشته است که در غور پنج پاره کوه بزرگ المنهاج  قاضی
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( فت  1٠7٢٢) آنرا هرلدج در کتاب دروازه های هند ارتفاع  .است

از یکطرف حاشیهء شمال شرقی آن که شامل سیاه کوه ، می نگارد 

وسفید کوه به ارتفاع بین چهارالی پنج هزار متر به مقابل نواحی 

 3٢٢)جنوب غربی آن به اراضی خم میشود که اوسط ارتفاع آن از 

 (.٠:11)تجاوز نمی نماید( متر

 :ودارای پنج دریا میباشد

این دریا که از ولسوالی :  د دریای هریرو  .1

لعل و سرجنگل سر چشمه میگیرد از بین مناطق دولت یار 

، شهر چغچران و جوار منار جام عبور نموده که شهر هرات 

تا هنوز مردم غور از این . از فیض آن بهره مند می گردد

دریا استفاده درست بعمل نیاورده اَند اما عبور از شهر 

خت ازین آب بخاطر زراعت چغچران تا کمنج و دره ت

استفاده نمی شود ، چون از مناطق سخت و کوهستانی 

 .عبور میکند ، زمین زراعتی در جوار آن نیست
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باوجودیکه اینکه آب : دریای مرغاب   .٠

فراوان دارد ، مناطق مرغاب از آن استفاده درست کرده 

 .نمی توانند به استثنای برخی مناطق چهارسده

وریکه از نامش ط: دریای فراه رود   .١

پیداست به ریگستان های فراه می ریزد و از بند باین و 

مناطق زیاد . خاک یارک ولسوالی دولینه سرچشمه میگرد

در غور ، پرچمن و فراه بنام آن مسمی گردیده ، ازین رود 

خانه در زمین های زراعتی استفاده بعمل می آید ، اما در 

 .زمین زراعتی کم استجوار این دریا نیز مانند دو دریا فوق 

غور که از بین ولسوالی  رود دریا یا  .1

تیوره عبور نموده زمین های زراعتی اطراف این رود زیاد 

است و در پرچمن به فراه رود ملحق میشود واز کوه های 

 . پسابند سر چشمه میگیرد و سرانجام به فراه میرسد
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که از دهن حصار : رود دهن حصار  .5

شالن تولک عبور میکند نیز آب شهرک و گاوکش و تگاب ا

کافی بخاطر زمین های زراعتی دارد که از وی استفاده می 

 . شود

 کوتل های مشهور

بین کوتل تیوره : کوتل زارمرغ  .1

 .وساغرموقیعت دارد،بنام سیمرغ نیزیادشده است

 .بین لروندوفراه واقع است: کوتل آ سیب  .٠

 .بین شهرک وجام واقع است:کوتل گنبد  .١

وتگاب (گرم آب)بین گرم آو:کوتل گزک  .1

 .گنبد واقع است

بین لروند وفراه موقعیت :کوتل بودک  .5

 .دارد
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دربین کمنج ودری تخت : کوتل غوک  .3

 .واقع شده

درپنچ کیلومتری چشمه : کوتل فرهنگی  .7

 .سنگ مزارواقع شده است

درقسمت دهانه بیدن واقع :کوتل غالک  .3

 .شده است

درانجام غربی کوه : کوتل لخت  .6

واقع شده ازحصه زرنی شروع (قیسار)خی خیسارمشوروتاری

 .الی غرب ادامه دارد

بین لروند وپرچمن افتاده : کوتل سرخ  .1٢

 .است

درنزدیکی دولتیار : کوتل دربندسفید  .11

 .واقع شده است
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این کوتل درختم کوتل : کوتل جام  .1٠

 .گنبد واقع شده است

این کوتل درسرحد : کوتل تلخ آب  .1١

 .استوالیتی بین غور وفراه افتاده 

دربین ولسوالی لعل : کوتل صدبرگ .11

 .وسرجنگل ویکاب لنگ واقع شده است

درعالقه داری های فارسی :کوتل درواز .15

   (.٠٠3-٠٠١:٠. )واقع شده است

 

التاریخ شهرهای تاریخی ومعروف غورعبارت  درازمنه قبل

آخرین پایتخت )تولک ،آهنگران،(ولسوالی تیوره)از فیروزکوه 

وچندین مراکز (علیای دریای هریرود شاهان غوری ها درسمت 

دیگر،درماقبل التاریخ غور پس از تشکیل جمعیت ،دارای همان 

دیانت عناصر پرستی بوده ،والیت به قانون حکومت های محلی 

وضعیت جغرافیای منطقه ازهرگونه نفوذ وتسلط . اداره می شد
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دیانت زردشتی درکانون مراکز .همجوار آن محفوظ نگهمیداشت 

ق م بعدا درغور آغاز شده یعنی بعداز (7)ن ازبلخ درقرن عمده آ

سقوط دولت باختر ونفوذ هخامنشیها درافغانستان ،برخالف 

صفحات سایر مملکت ،والیت غور درسایه جبال شامخه ودره های 

: 5)هولناک خویش توانست آزادی کامل خویش را حفظ نماید

17٢.) 

ام زمانیکه اسکندر مقدونی داخل این خطه شد تم

ترتیبات ومقررات غور برهم خوردوسپاه آن غوررا عبور نمودنددرین 

دوره تاریخی غور به ترقی وپیشرفت متوصل شد وبعدازآن دیانت 

بودایی درسر زمین های شرقی آن نفوذ کردومردم غور به یک 

رو آوردند،دیانت بودایی الی (بودیک-گریگو)فرهنگ جدید 

در دوره بودایی . ج داشتانتشاردین مقدس اسالم درسرزمین رای

ازکوشانی الی ترکان وساسانیان درسرزمین افغانستان حکمفرما 

اما والیت غور درتحت تسلط هیچ قدرتی نرفته ومستقالنه . بودند
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میزیسته اند، رونق ومدنیت غور با استقالل داخلی آن تازمان ظهور 

 (.17٢: 5)اسالم درین سرزمین ادامه داشت

یقات باستانشناسی بوده چون اصل موضوع ما تحق

 :بنامیپردازیم به معرفی ساحات وآبدات تاریخی غور

قابل تذکراست سروی ساحات والیت غور از تاسیس اداره 

ایتالیا،کامبرج لندن -موقت الی اکنون ،توسط تیم  مشترک افغان

 :به معرفی گرفته می شود ولیتوانیا آغازگردیدکه ذیالً

 :ضحاک قلعه

درجه  ١1در چغچران شهر متری لوکی پنج در قلعه این

دقیقه ٠3درجه  و35ثانیه عرض البلد شمالی ودر57دقیقه و١1و

واقع بوده دارای  لیچ پوزه قریهثانیه طول البلدشرقی در 13و

 که دارد شهرت مردمی نام دو بهو مترازسطح بحر میباشد(٠٠3١)

 تییه توسط میشود یاد بیک اکبر بنام ودیگری ضحاک آن یکی
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 بهاست همچنان   گردیده وسروی حفاری لیتوانیا ناسیش باستان

 که آمده بدست هندسی منظم نقشه با هاخشت زیادی تعداد

 (.175: 5)است شده تخمین سال (٠5٢٢) آن تاریخی قدامت

برعالوه ازین ساحه محل دیگری بنام پوزه لیچ نیزتوسط 

سال ( 1٢٢٢)لیتوانیا سروی گردیده که قدامت آن را –هیت افغان 

این آبده دارای دیوار عریضی بوده که گفته می .تخمین نمودند

شود سه راس اسپ باالی آن دریک عبورکرده می توانست که به 

مرور زمان تخریب شده است، ازساحه متذکره بقایای دوره قبل 

سال قدامت تاریخی (٠5٢٢)ازاسالم کشف گردیده که ممکن از 

( 1٠٠٠)درسال (چنگیز)این بنای تاریخی توسط تموچن. داشته باد

لیتوانیا  –گزارش تحقیقی تیم افغان .)میالدی تخریب شده است

1١33) 

 دارد وجود بزرگ چشمه یک این قلعه درنزدیکی

 استفاده نوشیدن جهت آب ازین شهر تحت مردم واکثریت
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 حدوداً که کوه سیاه از چشمه این محل مردم گفته به.میکنند

 سیستم وتوسط گرفته شمهسرچ داشته کیلومترطول( 1٢٢ – 3٢)

 پارچه و .است شده کشی لوله سفالی خشت های نل منظم های

 غوری از قبل زمان قدامت امده دست به قلعه ازاین که گلى هاى

 .بوده زندان دارای قلعه واین .میدهد نشان را ها

 :ضحاک زندان

درنقطه فوقانی تپه یک محلی موجود است بنام زندان 

 که است موجود چاهی قبر ساحه از ترپایین.ضحاک مشهور است

 در اما بوده عمیق بسیار منطقه اهالی گفته به هانظر گذشته در

 چاه این ومردم باران توسط وسنگ خاک ریزش اثر به زمانی مدت

 زندان صفت به ازآن میشود گفته که است گردیده مدفون بکلی

 از لقب سال(١٢٢٢) قدامت نیز جا این وعالیم آثار میشده استفاده

 .دمیباش دارا را امروز
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 :تپه پیشوندی

این تپه باستانی به فاصله تقریبا یک کیلومترازقبرضحاک 

بطرف شرق آن دریک دره قرار گرفته است،درین ساحه حفاری 

 .غیرقانونی صورت گرفته تاریخ دقیق آن تاهنوز تعیین نشده است

 :کهنه کشک

 هشت در کاسی های شیخ قریه در باستانی محل این

 ٠7دقیقه و ١1درجه و ١1غور ودر  مرکزوالیت شمال متری کیلو

ثانیه طول البلد  66دقیقه و  15درجه 35ثانیه عرص البلد شمالی و

متر ازسطح (٠١6١)این ساحه دارای و نموده موقعیتشرقی احراز 

درساحه متذکره یک برج مربع الشکل موجودبوده که بحرمیباشد

ن برج مربوط به اسالم متر میرسدممکن ای 1ارتفاع آن به 

 حفاری لیتوانیا شناسی باستان هیت توسط وساحه نیز.باشد

 کوشانی ها دوران به مربوط محل ازین آمده دست واثار گردیده
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 کهنه کشک نزدیکی ودر .دارد قرار تخریب حال در فعالً میباشد

 تپه این و میشود یاد خان قلندر تپه بنام دارد وجود دیگری تپه

 واثار استئگردیده حفاری لیتوانیا شناسی باستان تیهی نیزتوسط

 آمده بدست وآثاردارد بوداشباهت دوران به تپه ازین آمده دست

 نشان را مروزا از قبل سال دوهزار قدامت،گلى ظروف شامل

 (. 175:5.)میدهد

 :ارگ دختر پادشاه

در مقابل منار جام، به طرف شمال دریای هریرود، خرابهء 

به نظر میخورد که در نزد  کوه خاره هنوز همقلعهء در بلندی 

آندره ماریک، این خرابه .اهالی بنام ارگ دختر پادشاه معروف است

عبارت از قصر » را با برجها و بارو ها و دیده بانگاه های  ها

در دهانهء ناوهء بیدان، در دوطرف همواری ها و .فیروزکوه دانست

ثراّ با خشت پخته بوده اند تپه ها آثار دیوار ها و آبادی های که اک

همچنان در دوطرف دریای هریرود آثار عمرانات حیرت انگیزی به 
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در سراسر منطقه سفالها و قطعات شکسته ظروف . چشم میخورد

ت و سفالی و شیشه نیز دیده می شود، از روی نقوش و تزئینا

تعلق دارد، این امر مستلزم  ها ساختمان آنها به دورهء غوری

ین هنر اسالم است، صستان شناسی و تحقیق متخصکاوشهای با

هر وقت این کار انجام گردد نتایج سودمندی را در بر خواهد 

 .داشت

که وطن ما ( هـ ش  1١73 – 1١53)درجریان سالهای 

دستخوش حوادث ناگوار گردید، خارجیان با استفاده از جهل و بی 

ای منار سوادی هموطنان ما، آثار گران بهای زیر خاکی منطقهء چ

خصوصاّ در سال . جام را طور بیرحمانهء به چپاول و غارت برده اند

این چپاولگری به اوج خود رسیده ( هـ ش  1١73 – 1١75)های 

. وشاید چیزی از آن گنجینه های گران بها باقی نمانده باشد

اجناس یافت شده که  تجیب تر آنکه ولسوالی شهرک از قیمع

فغانی در خود منطقه بفروش میرسید گاهی تا هزاران لک روپیهء ا
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در حالیکه این کار خالف . یعنی پنج یک اخذ می نمود( خَمس)

قوانین شرعی و خالف قوانین نافذه مملکت ما بوده و دزدی و 

چپاول آثار باستانی موجب جزای سنگین است که قوانین بدان 

بدهم که چپاول و غارت آثار  متأسفانه باید تذکر. تصریح دارد

 یخی منار جام، تاریخ مملکت ما در دورهء درخشان امپراطوریتار

 .اسالمی غور، بغارت رفته است

 :آهنگران قلعه

 دودمان عصر های قلعه ترین مشهور از آهنگران قلعه

 مستحکم قلعه این بود شان وفرهنگی نظامی تمدن مرکز سوری

 ٠3درجه و ١١در چغچران شهر غرب طرف یمتر کیلو ٠١ در

 ٢771دقیقه و٠درجه  35انیه عرض البلد شمالی ودرث١3دقیقه و

مترازسطح ( ٠٠٢١)بودهودرارتفاع  واقعثانیه طول البلد شرقی 

ی پایخت های امپراطوری غوری بوده این کآهنگران ی قلعه میباشد

قلعه توسط پسر سلطان محمود غزنوی چندین بار مورد تاخت قرار 



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
41 

سپاه (1٠٢٢٢)باسپاه شکست خوردوباردیگر ( 1٢٢٢)گرفته وبا 

 (.17١: 5)آنرا تسخیرنمود

 الدین سراج منهاج وقاضی هند تاریخ از استناد به 

 به تخت چون ":مینگارد چنین سوری ملک احوال در جوزجانی

 نمود نه اطاعت غزنوی ازسلطان وی رسید سوری محمد امیر

 در را محمد وامیر آمد غور جانب گران بالشکر محمود وسلطان

 بنابرغیرت سوری ولی نمود ودستگیر محصور آهنگران قلعه

 هنگام در دانسته ننگ را تسلیمی این داشت که غوری ومردانگی

 خویش انگشتر نگین زیر در که زهری توسط راه در انتقال

 ."کشت را وخود خورد بود نموده جاسازی

 آهنگران که" :نویسد می "حبیبی"پوهاند عبدالحی 

 قسمت ودر است پدیدار آن اروآث مشهور نام همین به هم اکنون

 ."است افتاده دریا درکنار کاسی درجنوب هریرود علیا
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 والیت از شهری آهنگران ": نویسد می صدیقی

 بدست یازدهم قرن در که بوده غور پادشاه آخرین غوروپایتخت

 هریرود علیا درسمت یی قریه امروز ، گردیده منقرض غزنویان

 ."است باقی

پنج تپه باستانی به فواصل  قابل ذکراست درین محل

مختلف بمالحظه میرسدوبه نظرشواهددریافت شده ازین محل 

مربوط به دوره بودیزم بوده که پارچه های ظروف سفالی موۀید 

عالوه برین بازیافت ها،خشت هابه اندازه . گفتارماست

محل متذکره حفاری .سانتی مترنیزبدست آمده است(1٢*15*١3)

 (.17١:5).غیرقانونی گردیده است

 :فیروزکوه

این سروی در دامنه کوه فیروزکوه واطراف منارجام صورت 

گرفته که ساحات روی نقشه باستانشناسی نشانی وعکاسی 
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درجریان سروی هیات باستانشناسی درساحات کوه .شد

آزاددرجنوب منارجام مشاهده گردیده که حفریات خودسرانه 

ارچه های ظروف درنقاط مختلف آن صورت گرفته است وبقایای پ

سفالی لعابدار وبدون لعاب ازادوار اسالمی بادیزاین های مختلف 

نقاشی برنگ سیاه وپارچه های شیشه رنگه که دارای نقاشی برنگ 

 (.٠1-15:15. )سفید میباشدکشف وبدست آمد

 :گشگ 

این محل باستانی درمسیرراه جام هرات قرارداشته وتقریبا 

درین .راز موقعیت نموده استدردو کیلومتری جنوب منارجام اح

وچنین استنباد .محل قبوری بنام قبوریهودیان موجود است

میگرددکه درساحه متذکره آبادی های بوده ومردم درآنجا سکونت 

ازین محل کمی دورترداش های خشت پزی نیزموجود . داشته اند

بوده که احتماال به منظوراعمار منارجام ازین داش هاساخته شده 
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ت های بدست آمده مربوط دوره غورها بود،که خش

 (.17١:5.)میباشد

 :ساحات باستانی گشگ بر 

-17)کیلومتری شرق شهرچغچران تقریبا 17گشگ بر در

ساحه متذکره درپنج کیلومتری .هکتارزومین را احتوامیکند(٠٢

ساحه باستانی گشگ بریک ساحه .ولسوالی دولتیارقرار داشته است

هان بوده باشد،درمحل متذکره پرجمیعت بوده،ممکن پایتخت شا

برج مدوری بمالحظه میرسد که ممکن به منظور محافظت شهر 

ساحه مذکور حفاری خودسرگردیده وپارچه های .ساخته شده باشد

ظروف سفالی درساحه به نظررسیده وکوره سفالی پزی نیزدرساحه 

پروفیسور الکسی بدین باور است که درین .کشف گردیده است

ی بوده وآثار دوره های مختلفی ازعصرسنگ ساحه شهری بزرگ

درین ساحه حفاری خود . جدید،برنز،آهن تا اسالمی موجود است
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سرانه صورت گرفته امابه قول پروفیسور مذکوردرپایین ساحه 

 (. 57-55 15)آثارباقی مانده است

 : کوه ارگ دخترپادشاه

درسمت شمال منارجام وشرق قریه بیدن قرارداشته 

مترارتفاع ازسطح بحر بوده ونهایت صعب العبور می (٠5٢٢)ودارای 

به مالحظ می ، درقسمت فوقانی آن بقایایی ساختمانی اند. باشد

رسد که این ساحه قبال توسط افراد و اشخاص غیر مسوول حفاری 

در محل متذکره حوض از خشت پخته که طول آن . گردیده بود

دازه خشت متر بوده وان175متر عمق آن 573متر و عرض آن 37٠

سمت جنوب این حوض . سانتی متر می باشد 1*٠٠*٠٠های آن 

بیضوی شکل بوده ودر سمت شمال آن بلول نیز موجود بوده که 

از محل متذکره پارچه های .آب اضافی از آن اخراج می گردد

 (.1٠-١1:15)ظروف سفالی و شیشه نیز بدست آمده است
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 :ساحات باستانی قلعه ضحاک

ه ضحاک بطرف غرب به فاصله ساحات باستانی قلع

مترتپه خاکی موجود است که توسط افرادغیرمسوول 1٢٢بیشتراز

فعالازین .کندن کاری گردیده وازاثرآن تیکرهای به جامانده است

محل مذکور .ساحه به منظور نگهداری مواشی استفاده میگردد

 (.175:5)بیرون ازقلعه ضحاک قراردارد

 :اطراف گشگ بر

بر نیز حفاری خودسرانه گردیده دراطراف ساحه گشگ 

است عالیم باستانی درساحه موجود بوده وچنین وانمودمی شود 

که درین ساحه مردمان قدیم مشترکآ باهم زنده گی داشته 

م تخریب گردیده وتاکنون هیچ  1١وباآمدن قشون مغل درقرن 

 .سکنه درین محل زنده گی نداشته ومتروک میباشد
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 :قریه شینیه

کیلومتری شمال شرق شهر چغچران در 1٢ این محل در

درجه ٠5در .درجه عرض البلد شمالی ١173دقیقه و ١٢درجه ١1

ثانیه طول البلد شرقی قرارداشته و دارای ارتفاع ٠٢دقیقه و1٢و

درقسمت فوقانی کوه این ساحه .متر از سطح بحر میباشد ٠113

دازه برج های سنگی اعمار شده که تعداد انها به ده عدد میرسد، ان

متر بوده ودارای تیر کش های دفاعی میباشد، برج  ( 3*١*١)آنها

های متذکره فوق احتماال دوره بودایی واسالمی را در بر خواهد 

 .گرفت

هم چنان در بازار شینیه یک پل خشتی موجود است که 

سانتی متر  7*٠1*١5از خشت پخته اعمار گردیده اندازه انها به 

متر بوده مصالح 7عرض آن متر و3می رسد،طول این پل 
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این پل یک زمانی هم .ساختمانی آن عبارت از گل و چونه می باشد

 (.١٠:15)ترمیم مجدد گردیده که فعال از آن استفاده نمی گردد

 :واژگون سنگبار 

کیلومتری غرب چغچران موقعیت ٠5این ساحه باستانی در

ت نظربه شواهدبدس.داشته ودارای ساحات وآبدات تاریخی میباشد

آمده این ساحه مورد استفاده مردمان قدیم قرار گرفته ودارای 

مغاربه های باستانی نیز بوده که مشابه بامغاره های یکاولنگ 

 (.1٢:15.)والیت بامیان میباشد

مغاره های این محل باستانی درصخره ها کندن       

عدد میرسددریکی ازمغاره ها یک  3کاری گردیده که تعداد آنها به 

به منظور گذاشتن چراغ ساخته شده که دارای کمان تاق 

خورمانند بمالحظه ونیزمیباشد،ودریکی دیگری آن یک شکل آ

به گفته .میرسدکه ممکن مرده گان خویش رادرآنجا میگذاشتند
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پروفیسور الکسی ونظربه شواهدبدست آمده ازین ساحه ممکن 

رت مربوط دوره بودیزم باشددرساحه سنگبار حفریات خودسرنیزصو

 (.11:15.)گرفته وباعث تخریب ساختمان هاگردیده است

 :پنبه کار

کیلومتری شمال شهر چغچران ساحه است بنام پنبه ٠5در

کار،این ساحه باستانی یکی از مناطق مشهور والیت غور به شمار 

ثانیه عرض 5775دقیقه و 11درجه و ١1ساحه متذکره در . می رود

ثانیه طول البلد شرقی ٠١دقیقه و16درجه و 35البلد شمالی ودر

شمال این .متر ارتفاع از سطح بحر میباشد٠55١واقع بوده ودارای 

ساحه قریه غلمین،زیارت جهان نما،جنوب قریه کاووسی شرق ان 

تپه خاکی یا للمی کاری وغرب آن را ولسوالی چهارسده احاطه 

ساحه مذکور مورد حفاری خود سری قرار گرفته است .نموده است

واهد بدست آمده این ساحه ممکن مربوطه به دوره آهن ونظر به ش

و مشابه به آثار مندیگک هزاره سوم چهارم قبل از میالد را در بر 
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هم چنان آثار وعالیم قرن سوم و چهارم قبل از میالد نیز از . گیرد

ونظر به شواهد بدست آمده این .این محل کشف گردیده است

. است وقابل زراعت می باشد محل دوباره به اثر رسوبات پر گردیده

 ( 31-33: 15.) و ایجاب حفاری قانونی را می نماید

 :ساحات اطراف پنبه کار

لتوانیا در اطراف پنبه کار –قرار سروی تیم مشترک افغان 

صورت گرفت بقایای دیوار بوده که فعال به کلی از بین رفته و 

این دراطراف آن دو تپه خاکی موجود می باشد،که احتماال در 

این ساحه توسط تیم .ساحه است و به دوره بودایی موجود باشد

 .لتوانیا سروی و راجستر گردیده است-مشترک افغان

 :ساحه باستانی قبر ضحاک 

متر از سطح بحر ارتفاع (١1٢٢)ساحه باستانی قبر ضحاک

کیلومتری شهر چغچران در محل بنام جر چقور 5٢داشته که در 
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مرتفع ترین ساحه غورموقعیت داشته در یک کوه بلند ومدور ور 

است به اثر کاوش های خود سرانه دراین محل پارچه های ظروف 

سفالی بدست آمده است نظر به گفته پروفیسور الکسی ممکن این 

او خاطر نشان . سال قدامت تاریخی داشته باشد١٢٢٢ساحه 

اما تا . ساخته است که در این ساحه ممکن قبر ضحاک باشد

ریات علمی صورت نگیرد صد فیصد در مورد حکم زمانیکه حف

 .کرده نمی توانیم

 :نترعقلعه ملک 

کیلومتری غر ب شهر چغچران در ١5این آبده تاریخی در 

بین کوه ها در وسط دره موقعیت داشته، که در بین اهالی بنام 

اطراف این ساحه را زمین های . قلعه ملک انتر معروف بوده است

متر ارتفاع از سطح  )٠٠7٢(نیده و دارای زراعتی و کوه ها پوشا

در شرق .در محل متذکره برج ها به مالحظ می رسد.بحر می باشد

آبده متذکره در روی یک سنگ تصاویر حک شده است که عرض 
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سانتی متر بوده در پهلوی ان 1١سانتی متر و ارتفاع آن 7٢آن 

سانتی متر 1٢سانتی متر و ارتفاع 16تصویر دیگری به عرض 

متر مربع ساحه 5٢٢متر ارتفاع داشته و5٢این محل تقریبا .اشدمیب

متر سنگ کاری شده و دارای ١5ساحه مذکور .را احتوا می کند

چهار برج میباشد،مواد ساختمانی آن عبارت از سنگ کوهی و گل 

بر عالوه توسط دیوار پخسه .بوده که هر برج را باهم وصل می سازد

 (.51:15.)شده است که دارای سه متر عرض بوده ساخته

 :اطراف منار جام

 ٠٢٢١اگوست 11حفریات مقدماتای این ساحه به تاریخ 

در اثر . ایتالیا آغاز شد-توسط تیم مشترک باستان شناسان افغان

متر خاک برداری سطح 1775حفریات از این محل بعد از عمق 

که در این فرش خشت ها به .فرش منظم مدرسه نمایان گردید

فته بود وفرش متذکره سانتی متر به کار ر ٠5*٠5*11اندازه 

 (.173:5)ادامه داشت
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متری آن در 6٢در سمت شرق منار جام به فاصله        

ساحل در یای هریرود سانداژهای امتحانی مقدماتی حفر گردید که 

هدف این حفریات در یافت سطح مسجد ویا مدرسه که منار در آن 

ت کار علمی و کاوش های در اثر پیشرف. ارتباط داشت میباشد

که در .باستان شناسی خشت های پخته وپالستر کشف گردید

سانداژدیگری به . جای اصلی اش نبوده و از جایش افتیده بود 

متر وعرض آن 1آن  متری غرب منار حفر شد که طول7فاصله 

 (.173: 5) متر میباشد175٢

هم چنان در اثرحفریات سانداژهای که در تراس        

AوB  سانتی متری فرش به صورت 1٠7صورت گرفت درعمق

سانتی  5*٠1و ٠5*٠5منظم از خشت های پخته به اندازه های 

و هم چنان تزینات مدور از خشت پخته به شکل . متر کشف گردید

وتزینات کناره به صورت ( به صورت پراگنده)گل های چهار برگ 
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ی سفاله هااستوانه از خشت ها تراش شده کوچک با تعداد کمی از 

 .(173: 5)لعاب دار و بدون لعاب بدست آمد

سانداژدیگری به 1١31سنبله ٠همچنان به تاریخ        

یعنی به سمت منار باز گردید دراین سکشن ها  Bسمت غرب 

دیوار احاطوی مسجد وفرش آن که از خشت پخته بوده جلب نظر 

در .نموده و نیز دیوار پخسه ای باالی خشت پخته به نظر رسید

تمام سکشن های یادشده قسمت از دیوار های احاطوی وفرش 

در بعضی قسمت های تراش ها به منظور .مسجد هویدا گردید

. سانتی متر رسید٠٢متر و٠دریافت تهداب عمق حفاری به طول 

متر 6به فاصله تقریبا  Cترنج دیگری در سمت جنوب غربی ترنج 

سانتی متر 31فاری متر حفر شده که البته بعداز ح٠*1به اندازه 

فرش خشت پخته مانند سایر ترنج ها بدست امد که روی خشت 

در شمال شرق منار در . ها نسبت به رطوبت پوستک گردیده بود 

متر باز گردید،  1*1آنسوی دریای هریرود سانداژدیگری به اندازه 
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به طرف شمال شرق آن .که در اثر آن منزل رهایشی کشف گردید

، که قسمت تهداب سنگ کاری و باالی آن  تاقچه هویدا گردید

خشت و بعدا پالستر کاری شده بود، چراغ های تیلی سفالی 

کوچک نوله دار که در اکثر حصص آن سوخته گی به مالحظه 

میرسد،چوب های تزیناتی ،استخوان پارچه های ظروف سفالی 

لعاب دار و بدون لعاب ذغال کشف و بدست آمده این منزل 

راد که قبال توسط اف. گنبدی اعمار گردیده بود رهایشی به شکل

 (.75-71:15)غیر مسوول حفاری گردیده بود

 :خرخوچ ودامنه های فیروز کوه

کیلومتری جنوب 175در محلی بنام خرخوچ که تقرینا در 

هرات قرار دارد که قبال –منار جام و در دامنه کوه سرک منار جام 

در اثر سروی از . بود این ساحه نیز حفاری غیر قانونی گردیده

مناطق فیروز کوه یک تعداد  استخوان ها، پارچه های ظروف 

سفالی، پارچه های خشت پخته،پارچه های چوب، یک پارچه 



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
55 

کوچک مس ،حبوبات ، مقدار گل و یک عدد بقایای داش خشت 

بدست آمده و به منظور تعین وقدامت تاریخی به کابل انتقال وبعدا 

باز یافت های عمده آ ن عبارت از یک عدد . به لندن انتقال گردید

که ( میل چوب)چراغ تیلی نوله دارسفالی یک عدد سوزن فلزی 

یک انجام آ ن به شکل پنج ضلعی هموار و یک عدد سکه مدور 

زنگ زده می باشد به کابل انتقال و به موزیم ملی تسلیم داده شده 

یگری ،هم چنان دوعدد سکه دوره اسالمی مدور کوچک و د.است

به موزیم ملی تسلیم  بدست آمد1١3٠بزرگ که در اثر کاوش سال 

 (.15-1٠:15)گردیده است
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 فصل دوم

 :تیوره

 سابق که است غور قدیمی و تاریخی های شهر از تیوره

 تیپاره بنام را شهر تاریخ،این پدر هرودت ،هبود غور والیت مرکز

 که میباشد غور والیت های ولسوالی از یکی فعال تیوره .است نوشته

 سطح از متر(١١٢٢) و بوده مربع متر کیلو5115 مساحت دارای

 و شرقی البلد طول درجه( ١٢-13)بیندر شهر این دارد، ارتفاع بحر

   .دارد قرار شمالی البلد عرضدرجه ( 3٢-55) بین موقعیت 

درزمان اعتالی غور با این که شهزاده گان آل شنسب       

ات بصورت ملوک الطوایفی در نقاط مختلف امارت بیش تر اوق

داشتند ودارای مراکز جداگانه بودند وعلی العموم پایتخت غور ها 

شهر فیروز کوه بود محل زیبا وخوش آب وهوایی میباشد ومقر 

  (. 171:11.)حکومت کالن غور دراین جا است
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دراثری خود  "کهزاد"احمدعلی  مورخ کشوری ما     

درحصص جنوب غربی  ":چنین بیان میدارد( مقاالت کهزاد)

افغانستان بین مجرایی علیای هریرود وخاشرود وشروع حاشیه 

جلگه سیستان افغانی ورشته کوه های توده مرکزی افغانستان ، 

قطعه زمین پست وبلند افتاده مرکب از چند رشته کوه که فواصل 

 ."میان آن ها هارا موج تپه ها پوشانیده است

استاد "پنجشیری "ن اواخر پوهاند عزیز احمد البته دری 

فیروزکوه )دانشگاهی کابل در یکی از مقاالت خود پایتخت غور ها 

را برای ( تیوره)به صورت یقین در نقشه  ترسیم نموده وفیروزکوه (

 .جهانیان معرفی نمود

 می جوزجانی الدین سراج منهاج القضات قاضی      

 اقالن(با مغل انلشکری )ه  (111 درسال" : نویسد

 جنگهای روز ویک بیست ومدت آمدند بدرشهرفیروزکوه)چربی

 ...کردند ونامرادمرجعت نگردیده مسلط شهر آن وبر کردند سخت
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 از مغل ناپذیر شکست وحشیان که بود شکست دومین این "

 استنباد روایت وازین شدند متحمل غور والیت دار دین غازیان

 سپاه زیرا داشتند موقعیت بهم دیکنز وفیروزکوه استیه که میشود

 سال وهمدران براستیه بعدازحمله بالفاصله  )چنگیز(تموچن

 .است برده هجوم برفیروزکوه

 دیگر جای در جوزجانی الدین سراج منهاجالقضات قاضی 

 کوه که زمستان عین را) اوکتای(پسرخود خان جنگیز" :مینویسد

 وخراسان غور طرفب ازگیری مغل بالشکرهای بود، گرفته برف ها

 پل را آن که وغزنین غور میان آمد موضعی به واوکتای فرستاد

 را مغل نویان به جا وازآن فیروزکوه یک نزدیک میگویند، آهنگران

 وبه اشیارغرچستان حصار بجانب سیستان بطرف گران های بالشکر

 شهر آهنگران. "فرستاد کرده، نامزد وهرات غور جبال جهت

 سرانجام مورد در جوزجانی الدین منهاج که است بوده معروفی

 (111 در چربی اقالن بعدازآنکه.میدهد تذکر فیروزکوه آمیز فاجعه
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 ویک ازبیست بودوپس فیروزکوه بدرشهر مغل های باچشم)ه

 خویش برامیر فیروزکوه شهر مردم ، بازگشت نامراد قوی روزجنگی

 به ینومبارزالد کردند وخروج خالف سبزواری مبارزالدین ملک

 برسر شهر شرقی برشمال بود قلعه وآن رفت باال قلعه به ضرورت

 بزرگ قصر یک غور سالطین درعهد موضح وبدان بلندوشامخ کوه

 ملک عهد امادرین ، نبودی ممکن برآن ها ستور ورفتن نبود، بیش

 باره دورسرکوه ودر بود کرده معمور را قلعه آن سبزواری مبارزالدین

 برفتی باربرآن با شتر بودکه کرده چنان عهقل ان وزد، برکشیده

 وملک شهر اهل میان وچون ، بودی ومقام مکان را هزار ومردی

 باال درقلعه سبزواری مبارزالدین افتاده، مخالف سبزواری مبارزالدین

 درفیروزکوه غور بالشکر الدین قطب ملک شهربخدمت اهل رفت

 نصب فیروزکوه رادر بعلی زنگی عمادالدین خودملک عم وپسر رفت

 غور به غزنی از اوکتای کفاربا لشکر چون )ه  (111 درسال وآن کرد

 مردم وتمام کردند شهید )ه (115رادرسال عمادالدین ملک آمدند
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 شدوبطرف خارج ازقلعه سبزواری مبارزالدین نموده عام قتل را

 خراب آن وقلعه فیروزکوه وشهر شد ودرآنجاشهید رفت هرات

 .گشت

 قلعه از سبزواری مبارزالدین ملک: نویسد می الدین منهاج

 بودند ساخته سرلشکر درهرات اورا بود آمده هرات به فیروزکوه

 پوشید وسالح شد سوار خود اسپ به سبزواری مبارزالدین ملک

 .رسید شهادت به اینکه تا کرد جهادمی گرفته ونیزه

تیوره درقسمت وسط دره یخن واقع شده واز گوشه         

خواجه )رقی دره دیگری درین جا باز می شود،مرسوم به جنوب ش

آبدات از دوره ها وآیین های گوناگون درین خاک .موقعیت دارد(غار

معذالک به  دیده می شود ازنقطه نظر تاریخی ارزش زیادی دارد 

هی صحبت میکنیم صورت مقدمه وایجاز از بعضی عمرانات با شکو

نی تا عروج صنعت وحکومت های مختلف یعکه محصول دوره ها

 .وعمرانات غور می باشد
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 :خان ٔ  انبیا قلعه

 شهرت(غور  وقلعه ٔ  انبیا قلعه) مردمی نام دو به قلعه این

 ٔ  حکمروای ،مرکز این قلعه درعصر امپراطوری غور ها. دارد

 بخش بشمول وقت دولتی ادارات تمامی که بوده غوری زمامداران

 گردیده جابجا آندر اداری های بخش وسایر امنیتی،قضای های

 وقت های بامیناتوری گنبدی زیبای مسجد قلعه این داخل در.

  . میباشد مزین

 داشته ساخته مربع وبشکل متر شش  قلعه دیوار عرض

 قلعه امنیت مینٔ  تا در که بوده محافظوی) برج هشت (ودارای

 را زمین( جریب ده  )مساحت به وحدوداً داشته بسزای ثیرٔ  تا

 (.171:11) . نموده احتوا

 وایجاد منطقه در اغتشاشات آمدن بوجود با اما       

 تخریب قسماً وحتی خالی سکنه از ها بار کشور در قدرت خالیی
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 دسترس در قدرت خالیی زمانی قلعه واین گردیده اعمار ومجدداً

 امیر زمان ودر گرفته قرار غور در خان ٔ  انبیا بنام شخصی

 به ومتعلق شده گرفته نخا ٔ  انبیا ملکیت از خان عبدالرحمن

 بیش جنگ .میباشد دولت به متعلق هم تاکنون که گردید دولت

 ساحه به تاریخی آثار از را قلعه این افغانستان در دهه سه از

 قوماندانى تعمیر قلعه این در اکنون و .است ساخته مبدل باستانی

 ساحات این درصد هشتاد که.است اعمارگردیده ولسوالی امنیه

 در آن ماندۀ باقى بخشهاى و شده تخریب زمان مروره ب تاریخى

 وارتفاع عرض متر3 دیوار هر و وهمچنان.است شدن تخریب حال

 گذشته جنگهاى در آن هاى قسمت اکثر اما میباشد، متر 13 آن

 در اینکه از.است شده تخریب ثقیله هاى سالح مرمى اثراصابت به

 مرکز حیث به آن از و شده اعمار امنیه قوماندانى تعمیر قلعه، بین

 وآبدات ساحات از نباید قانون به نظر شود، مى استفاده نظامى

 .شود استفاده مسکونى منطقۀ یا و نظامى مرکز حیث به تاریخى
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 آثار کشور، جدید اساسى قانون اول فصل نهم ماده مطابق

 .است دولت ملکیت ، ذخایرزیرزمینى وسایر معادن،باستانى

 ذخایر از درست استفاده نوع و دولت کیتهاىمل از اداره و حفاظت

 تنظیم قانون طریق از عامه، هاى ملکیت سایر و طبیعى

 .(٠: 13)میشود

 :قلعه قره باغ 

بقول فیریه جنرال فرانسوی که مدت زیادی رادرغور 

سپری ومعلومات مفصلی را پیرامون غورگردآوری نموده ازقول 

که قره باغ یک  سعادت ملوک که حکمران شهرک بوده مینگارد

های  شهر قدیم وتاریخی غور بوده که مدت زیادی بحیث پایتخت

ف عالوه میداردکه مسکوکات واسبق غور به شمار میرفت موص

بزرگ طالیی ونقره یی که نظیرآن تاهنوز دیده نشده،قطربعضی 

انچ تخمین شده چهره اسکندر کبیر باالی آن حک  ١75ازآنها به 

 (.66:5.)شده است
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 :تراندخ چار

 تیوره ولسوالی علیا یخن جنوب در دختران چار کوه

 سوراخ وسنگ دختران چار کوه یعنینام  دوه وب دارد موقعیت

 این محل مردم، دارد وجود نباتات دره جنوب بطرف .است  مشهور

 وبطرف. میکنند استفاده آن واز گفته سبز چای بنام را نباتات

 دارد موقعیت)رسرو(کوچ برف بنام بزرگ کوه دره شرقی جنوب

 تابستان های گرم ودر میماند باقی آینده سال به سال از کوه برف

 اسب توسط برف آن از دست ودور یکدنز محیط آن مردمان

 سرد وتب اسهال که مریضان ان واز شده آورده قریه به ویامرکب

 سوراخ سنگ. میابند شفا )ج(خداوند امر به میخورند دارند گرم ویا

 متر ١٢ آن ارتفاع که وجوددارد دروازه یک شکل به هکو فوقانی در

 آن غرب درو میباشد متر 15 آن وطول متر 5١ آن وعرض بوده

 دره شرق طرف به میشود یاد خانه غلور بنام دارد وجود دره یک

 سنگی جسد وچهار هندسی منظم های بانقشه سنگی ظرف چند
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 بنام را سنگی جسد چهار این که،میشود دیده خوابیده سنگ بروی

 منطقه درین محل روایت مردم به است مشهور دختران چهار

 اسالم درظهور کفار زیاد وستم ظلم اثر به ومسلمان چاردخترجوان

 مارا که خواستند حاجت )ج( وازخداوند بودند برده پناه دره این به

 ماراسنگ خویش الهی قدرت واز نده ومشرکین کفار بدست زنده

 ایشان )ج( واله گردیده قبول الهی رگاهد به شان وحاجت بگردان

 .ساخت مبدل سنگ به را

 :قلعه زرنی

والیت مسافرات  فیریه جنرال فرانسوی به 1316رسال د

آورشده وآنرا مرکز ویاپایتخت دنموده ودرسفرنامه خویش از زرنی یا

همچنان اکثر مورخین ونویسنده گان زرنی .سابق غورمیخواند

ومینویسندکه این محل درجنوب راپایتخت قدیم غور دانسته 

کوهستان غور،دراثنای جالل وعظمت غوری ها شهری آباد ومعمور 

 .بوده است
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چنانچه احمدعلی کهزاد که خودازآن محل بازدید بعمل 

آورده درموردآن مینویسدکه این محل فعال قریه ایست به جنوب 

کیلومتر ازمرکز غورفاصله داردوسه سمت آن توسط  3٢تیوره که 

های مرتفع احاطه که به طرف شرق آن کوه پنج شاخ ، بطرف  کوه

 (.75: ٠.)جنوب کوه غکه وبه طرف غرب کوه غچه گک واقع است

 :پلنگ شیر قلعه

 شاهان حکمروایی یامحل شهر دروازه شیرپلنگ قلعه

 محل یا شهر ودخولی ورودی دروازه قلعه این بوده غوری

 معماری تمانساخ از طوریکه .بوده سوری شاهان حکمروایی

 چندین ودررای کوچک بوده قلعه یک این میشود دیده آن وفزیکی

 مردم زبان در فعالً شده تخریب های قسمت بشترین ،چون برج

 .میگردد یاد پلنگ شیر برج بنام عوام
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 یکی که بوده عصر همان پهلوان دو نام پلنگ شیر      

لنگ شیروپ قلعه. گردیده مسما پلنگ بنام ودیگری شیر بنام

 تنگی بنام داشته موقعیت کوه دو شده متالقی انجام دو دردهن

 والیت تیوره ولسوالی قبه وقریه سفلی یخن قریه بین واقع رخنه

 که ازگل ساختمانی گنبد یک تنها تاریخی اثر ازین.میباشد غور

 که برج تیغه دو و بزرگ بسیار های سنگ با ساختمانی تهداب

 تهداب دارای آن ودیگری شده کار وگل سنگ از کامال آن یکی

 است باقیمانده وضخیم مرتفع دیوارگلی از وقسمت سنگی

 بوده منزل چندین دارای شود می معلوم آن ساختمان از وطوریکه

 ها به شکلبرج دیوار عرض ودر گردیده تخریبها  برج منزل ولی

 می دیده سالم متری ونیم یک وعرض متر دو طول به گنبد خانه

 همین روی باقیمانده دیوار وسط در مذکور هخان چون. شود

 .است باقیمانده در امان وطبعی فزیکی وحوادث صدمات از موجب

 :قلعه کجوران 
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نام محلی آن کجران بوده که دردامنه کوه زرنی موقعیت 

داردوبه گمان اغلب همان قلعه جم استکه ازجمله قلعه های 

حاکمیت مستحکم ومقاوم بوده که باالی مناطق اطراف خود

این قلعه درزمان غزنویان نیزدارای ارزش فراوان بوده واز زمره .دارد

هنگامیکه . اعمار گردیده است( ه  511)قلعه هاییست که درسال 

درفیروزکوه بر اریکه قدرت (ه 553)سلطان غیاث الدین درسال 

نشست برادرخود ابوالمظفرمعزالدین بن سام رابه حیث قوماندان در 

 (.63: 5.)وران مقررکردآستیه قلعه کج

 :ناک بوی برج

 ارتفاع به آن وتهداب گلی ساختمان یک نماد نیز برج این

 در که گردیده اعمار محیطی بزرگ بسیار های سنگ از متر دو

 مشاهده آن داخل های معماری از طوریکه.دارد موقعیت قدیمغور

 بسیار دیوارهای عرض وبا دومنزل از بیش دارای برج این میشود

ابنیه  این اعمار گردیده اعمار عرض متر دو از شبی یعنی و یمضخ
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امپراطوری غوری ها که  خاص های وشیوه سبک به بزرگ به

 های دیوار اعمار در که وگل بود ازظرافت خاصی برخوردار

 از که شده ساخته مستحکم بسیار نبوغ رفته بکار ساختمان

 میتواند هشد تخمین یکهزارسال از بیش حدوداً آن زمان گذشت

 این ازساختمان درصد 1٢ ٪تاکنون شده ذکر زمان همین در که

ه گردید یبخرت عییطب عوامل اثر در درصدآن 3٢ و بوده سالم برج

 دومتر از بیش طول به کوچکی خانه ساختمان دیوار وسط در.است

 گردیده اعمار گنبد شکل به که میباشد موجود متر دو وعرض

 جهت آن از میرسد نظر به منفلقه ادمو بوی برج این درداخل چون

 دارو مرکز جای که میشود برده گمان میگویند بوناک برج آنرا

 . درعصر امپراطوری غوری بوده باشد سازی وسالح سازی

 :پیتو سنگ قلعه

 کوه به موسوم درکوه سنگی قله ترین بلند در پیتو قلعه

 به داشته موقعیت تیوره ولسوالی در سفلی یخن قریه در پیتو
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 یک وبه تخریب وفعال بوده نشینی شاه قلعه این مردمی روایت

 شکل به آن دیوار از تیغه یک وتنها شده مبدل باستانی ساحه

 در زمان گذشت با آن های قسمت وسایر مانده باقی تیز نوک

 .است گردیده تخریب عییطب عوامل

 :قیصار یا خیصار تاریخى قلعۀ

 سطح از متر (3٢٢) عوارتفا بلند کوه قله در قلعه این

 مستحکم وبنای ساختمان قلعه این دارد موقیعت منطقه اراضی

 زرنی منطقه غرب طرف وبه قلعه جهان بنام کوه دامنه در استوار

 حوض قلعه این جنوب سمت در بوده واقع تیوره سوالیلو مربوط

 چشمه آب از و شده مترساخته (5١) در (5١) مساحت به که آب

 با چشمه این که گردیده ذخیره شده مسما یک نی چشمه بنام که

 در سفالی نل ذریعه که داشته فاصله حوض از متر 51١١ مسافه

 استفاده آن از اضطراری درحاالت شد می ذخیره حوض داخل

 طوری آن به مرتبط سفالی ونل حوض این وساختمان گردیده
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 بدست معلومات راز ازین دشمن سال 5١١ مدت تا که بوده اعمار

 این جمعاً مانده عاجز قلعه ازفتح دلیل همین وروی نتوانسته دهآور

 یا محافظوی های منار شامل که احاطه را زمین جریب پانزده قلعه

 محبس ، جامع مسجد ، سلطان سرای وحرم دفاعی های سنگر

 عبوری راه یک دارای تنها قلعه این میباشد ها خانه ومهمان

 موقعیت کوه غرب جنوب قسمت در که وخم پیچ پر وخروجی

 کرده وآمد رفت راه این از کسی دیگر محل آن ساکنان بدون دارد

 تعداد به وخروجی ورودی دروازه روی پیش قسمت ودر نتواسته

 آن بیشتر که گردیده اعمار قلعه از خارج دفاعی مناره یا برج

 قرار وامنیتی محافظوی مسلح گارد یا محافظوی عساکر قسمت

 قلعه از خارج ذخایر وخزاین اموال قلعه خلیدا امور از که داشت

 حصار روی کوه مرتفع نقطه در قلعه این مینمودند محافطت

 داراى قلعه این دارد ارتفاع متر 115 طول به حصار ان که سنگی

 هر داخل در که اشدب می شکل منار ساختمان یا منار 15٢
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 یا دولتی وابستگان از مخصوص فامیل یک آن ساختمان

 زیر آن تحتانی منازل ودر مینمودند گی زنده شاهی دانخویشاون

 خزاین از وحفاظت داری نگاه برای که میباشد موجود های خانه

 زیبا مسجد قلعه این وسط ودر بود شده ساخته سلطان وذخایره

 قلعه این است شده ساخته مجلل های ومیناطوری قنادیل وبا

 وحرم قصر میباشد بخش سه از متشکل عمومی محبس یک دارای

 آن سرای مهمان وپنج بوده غرب شمال جانب به سلطان خانه

 .دارد موقعیت سنگی حصار مرتفع نقاط در جنوب درسمت

 ارتفاع ها برج سایر به نسبت ها برج یا ها مناره از ویکی

 واغلبا نمیشود مشاهده وخروجی ورودی راه آن ودر داشته بیشتر

 حتی که بوده دارا را صوصبخ راه مناره این که اند متصور آن در

 این اکثر وبرگمان نداشته باخبری قلعه آن در وقت ساکنان جمله

یی  وعده.میباشد قلعه وخارجی داخلی واوضاع نظارت محل مناره

 ذواتخا مشاورین با مشوره محل برج این که اند آن بر عقیده
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 خانه باال یا غرفه یک برج آن در که بود شاه وملکی نظامی تصامیم

 فراغت اوقات در که .میرسد مشاهده ه شاه مخصوص عبادت ایبر

 ودر مینمود نشینی وخلوت گزینی عزلت غرفه آن در سلطان

 سنگ با محصور قسمت سه از که طویل دره قلعه جنوب سمت

 عبوری راه یک دره این غرب از تنها که عییطب سخت های

 از ورد متر کیلو چهار مسافه به دره این میرسد مشاهده وورودی

 که شده ساخته شاه اسپان کمند آن داخل در که بوده واقع قلعه

 طبیله یا مانند قیبل های وساختمان حیوانی های پارو اکنون تا

 است ادعا این تصدیق از نشانه که میرسد مشاهده آن در حیوانی

 رایابی شان خصوصی موظفین غیراز منطقه درآن را وکسی

 .است نبوده ودسترسی

 بنام که است جاری آب کانال قلعه غرب جنوب درسمت

 غرض است جاری کانال درین که وآب دگردمی یاد )سوراخ( جوی

 ودرمسافت گردیده انتقال منطقه در وکشاورزی آبیاری استفاده
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 وسط از آب عبور غرض کانال این وسطی حدود متری کیلو چند

 از وآب گردیده مترحفاری 1١ طول به سنگی تونل کوه تپه یک

 ساخته الدین غیاث سلطان زمان در قلعه این است نموده عبور آن

 غورى الدین رکن ملک بدست قلعه این حاکمیت بیشتر.است شده

 چنگیز سپاهیان وهجوم حمله مورد بار چندین چنگیز درزمان که

 قدامت سال (1٢٢٢)حدودا  نشد موفق آن فتح در اما گرفت، قرار

 در قلعه مستحکمرتین و ترین حصین خیسار قلهء .داردتاریخی 

 آن عمرانی وعظمت حصانت از نگاران جغرافیا و موُرخین .بود غور

 .نتوانست یافته دست قلعه این بر خان چنگیز حتی اند، کرده یاد

 .است برده نام آن از (تاریخ بیهقی)خود اثریدر جا چند بیهقی

 آن های  خرابه و خیسار قلعهء از سفر هنگام خود که کهزاد آقای

  .دارد آن از مبسوطی شرح خود سفرنامهء در کرده یدند

 شرق شمال در قیصار بنام امروز کشور تاریخی محل این

 و شده تبدیل کوچک قریهء یک به فراه والیت پرچمن ولسوالی
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 و بانی که داد تذکر باید .میباشد نفر   (111 ) آن نفوس تعداد

 خیسار قلعهء – .داشت سلطنت فیرزکوه در (ق ه555)موَسس

 آباد فخر و سنگی قلعهء( 55٢ ) از است غوری الدین غیاث سلطان

 بازدید هنگام فرانسوی فریه جنرال است، واقع خیسار نزدیکی در

 قلهء سه های خرابه تیوره شرق شمال فرسنگ چند در ازغور، خوا

 قلعهء خیسار، قلعهء از عبارت که است کرده مشاهده را تاریخی

 رخیف اشعار در که بشلنگ قلعهء باشد، می آباد فخر وقلعهء سنگی

 .است برده نام آن از محمود سلطان فتوحات ذکر در

 :غار خواجۀ چشمۀ

 نیز و دارد موقعیت غار خواجۀ تنگی دهن در شفا چشمۀ

 ارتفاع متر 5١١ کوه این میباشد قدیمغور تاریخی جاهای از یکی

 مارپیچی بشکل کوه فوقانی حصه الی چشمه غرب دامنه از داشته

 چشمۀ این از منطقه مردم . دارد وجود زینه طبعی سنگ از

 شنیدنی بسیار که کنند می روایت جالبی های داستان ، قدیمی
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 وجود دومحل چشمه درین : مثال بطور هستند دلچسب و ،جالب

 در زنانه شفا وچشمه باز فضای در که مردانه شفا چشمه یکی دارد

 ورودی های دروازه دارای که اشدمیب ومستور داشته قرار کوه زیر

 به جلدی امراض رفع بخاطر تیوره اهالی مردم و بوده وخروجی

 .میآبند شفا نمایند می غسل شفا چشمه

 :مزار کوه

تیغه کوهی میان دره یخن ( درحصه شمالی دره یخن باال

 (کوه مزار )کهساری موسوم به ( افتاده <<رته>> باال ووادی 

 می یاد » ملنگ چهل « نام به آن های قله از یکی است و واقع

 که دارد موقعیت آنجا در تیوره تاریخی های زیارت از ویکی شود

 گردیده یاد نام دو به محل این میشود یاد مزار پای مسجد بنام

 این است شده یاد مزار پای بنام ودیگری مزار کوه نام آن یکی

 که دارد موقعیت ماهیان چشمه کنار در سین قریه مسجددر

 این ماهیان و است شده واقع چشمه غرب جنوب طرف به مسجد
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 نکرده استفاده کسی ماهیان وازین بوده شمارش غیر قابل چشمه

 چوبی ستون یک مسجد وسط ودر است ممنوع )ج( خداوند امر به

 روی در کوکه مخ یک کوبیدن با محل مردم عقیده به است موجود

 بجای چوب از کمی وبعضی میابد شفا درد دندان شخص ستون

 به وهمچنان میابد شفا خداوند امر به و میکنند استفاده تابلت

 قسمت ودر میشود یاد مزار کوه بنام بزرگ کوه آن شمال طرف

 الی(15) حدوداً آن ارتفاع کهداردوجود سنگی منار یک کوه فوقانی

 چشمه منار پهلوی ودر بوده متر (١٢) آن وقطر داشته متر (5١)

 که سنگی تخت چشمه پهلوی ودر دارد جریان بآ که سنگی

 میشود دیده داراسترا حالیه مسجد محراب شکل به آن محراب

 .میباشد موجود گردید آوری یاد قبالً که درخت یک آن وسط ودر

 :ورکش قلعه

 از یکی ، شده واقع تیوره ولسوالی ،چاردر ورکُش درقریه

 از که باشد می وتاریخی مستحکم سنگی قلعۀ » ورکُش « قالع
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قبل از (1٠٢٢)قبل ازامپراطوری غوری حدوداٌ  شده کار سنگ

 سابق حکومت معقرامروز اساس بنا آن گذاشته شده است وبعداَ

 آن عُمر که است شکلی ومستطیل بزرگ بسیار قلعۀ تیوره در غور

 اعمار آن روی قلعه این که های تپه .گذرد می هم سال دوصد از

 می تیوره مناطق بهترین از ، موقعیتو وسعت نظر نقطه از شده

 بقایای ، بزرگ قلعۀ تعمیر از پیش ، اهالی گفتۀ به نظر .باشد

 در هم وهنوز داشته وجود آنجا در بسیاری های » پنج آبادی

 قدیمی عمارات بعضی آثار کوۀ طرف به بزرگ قلعۀ جنوبی قسمت

 « این شرقی جناح در همچنان .شود می معلوم پُخته شکل به

 چشم به قدیمی های برج پختۀ نیمه دیوارهای بقایای ها، تپه خشا

 پخته خشت از کند می فکر بیننده ، نخست درنگاه که خورد می

 یک و می معلوم شود دیده نزدیک از وقتی اما اند؛ شده ساخته

 از که شود » یامان « باد برابر در که اند شده آباد محکمی گِل نوع

 مردان شاه جِلنگِ « های زیارت از یکی نیز کوه دامان های سنگ
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 گفته که است بوده برخوردار بسیاری مقاومت از وباران وبرف  »

 .است مانده باقی علی حضرت دوران از شود می

 :چارمغز درخت

 اسفور گروه کوه دامنه به سین قریه درشمالجوز درخت

 از دورتر متر کیلو 3١ مسافت به داشته قرار خنجک منطقه در

 میر مغز چار به مشهور درخت این.دارد موقعیت تیوره ولسوالی

 از یکی سادات حسین میر معنی این به بوده غوری سادات حسین

 سال سه مدت سادات چون بوده صاحب صاحبی بزرگ مریدان

 وسادات ریخت محل درین وی واشک بوده کرده گم را صاحبی

 وگفته کرد غرص خود اشک آب جای در گرفته را خشک خمچه

 ها وبعضی است گردیده درخت این سرسبزی باعث محل دممر

 این دارد تاریخی قدامت سال 3٢٢ الی 1٢٢٢ درخت این گویند

 احتوا را باغ یک شکل به زمین جریب یک مساحت در درخت

 هر که است این درخت این عمده خصوصیات از ویکی نموده
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 سبز دوباره زمین به وافتادن شکستن بعداز درخت ازین شاخه

 در خصوصیات این حالیکه در میدهد وثمر نموده رشد گردیده

 این میوه به وهمچنان. نیست ثمردارموجود درخت نوع هیچ

 تمام مغز چار آوری جمع دروقت و بوده شریک قریه هفت درخت

 مغز چار ومیوه آمده گرد درخت کنار در قریه هفت سفیدان موی

 نموده متقسی حصه هشت وبه نموده آوری جمع درخت از را

 کنار در آن حصه ویک بوده قریه هفت به مربوط حصه وهفت

 مردم زمانیکه میشود گذاشته محل سفیدان موی توسط درخت

 .آورند عمل به استفاده آن از میروند درخت زیارت به محل

 :مردان شاه کوه

 بین تیوره ولسوالی غرب جنوب در واقع مردان شاه کوه

 ساله همه که داشته موقعیت زیارت وپای ،سین سفلی یخن قرای

 قریه های مردم وسایر سفلی ویخن زیارت پای ، سین قریه مردم

 کوه آن به بهاری های میله در وسرگرمی تفریح به دیار آن جات
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 بحرارتفاع سطح از متر( 55١١) بیش ارتفاع به کوه این. میآیند

 شکل استوانه طبیعی سنگ تیغه کوه قله ترین بلند در که داشته

 یک سنگ فوقانی قسمت در که است موجود متر (1١١) ارتفاع به

 مربع متر (1١) حدوداً مساحت با شده ساخته طبیعی احاطه

 کدام هر چوبی های زینه سنگی تیغه این کنار در که بوده موجود

 ازسه بیش آن دومی مترو پانزده بیش دارای اولی ( ارتفاع به

 را شخص سنگی تیغه بر شدن بلند درهنگام که) مترموجودبوده

 هموار محلی سنگی تیغه فوقانی انجام قسمت ودر مینماید کمک

 آن داخل ودر گردیده موجود متر( 1٢ _ ١٢) مساحت به ومسطح

 مردمی روایات به است موجود صحرایی های مسجد از تعداد

 کرده کسی هیچ تاکنون را صحرایی های مسجد تعداد یا کمیت

 به شمارش هنگام در اما نیست یادز آن تعداد گرچه ، نتوانسته

 1٢ مساجد کمیت گاهی یعنی میگردد سنجش مختلف ارقام

 به گاه عبادت محل آن داخل در که میشود رقمی 15 وگاهی
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 سنگ گذار نماز محل هر اطراف طوریکه محلی ساده های طریقه

 قدم جاه این که اند باور این به محل مردم شده فرش طبیعی های

 با که بوده)وجه اله کرم( علی حضرت اسالم رمچها خلیفه گاهی

 مشخصات .نمودند می صحبت نشسته کوه آن در یارانش از تعداد

 قله نوک الی سنگ تیغه پایین قسمت از که طوریست آن عمده

 مقاوم دوزینه آن طول وبه میباشد گاه عبادت محل که گنس

 وآمد رفت که گردیده جابجا انجام به انجام محل دو در چوبی

 چوبی های زینه این میسازد آسان محل درآن راسیاحان و مردم 

 آن چوب نوعیت ولی شده مترساخته 1١ و متر 5١ های طول به

 قدامت سال (1٢٢٢) از بیش اثر این نگردیده تشخیص تاکنون

تااکنون تحقیقات وهیچگونه سروی  است ذکر قابل .دارد تاریخی

 های درزینه که بچو نوعیت هم صورت نگرفته که نشان دهنده

  .باشد شده استفاده چوبی

 :سیفرود حصار
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 آن بنای که بود غور کوهستانی های حصار ترین محکم از

 های مقابله از و نهاده حسین عزالدین بن سام بهاءالدین سلطان را

 وقوع به قلعه دراین خان چنگیز حملهء زمان در که سختی

  .نمود کسب را زیادی تاریخی شهرت پیوست

 حصار این از میکند، ذکر تفصیل به آن از ناصری اتطبق

 سلطنت زمان در سیاسی محبوسین ساختن زندانی غرض محکم

 در امروز سیفرود حصار بنام چه گر .است شده استفاده نیز غوریان

 حصار بنامهای متعددی قرای اما است، نشده دیده محل کدام غور

 از که است موجود غور در حصارک و حصار یای و حصار دهن و

 .میکند آوری یاد تاریخی نام این

 :زیارت پای

 اهل های ومرقد مزارات از تعداد آن در که قریه آنجا

 جوار در وفات بعداز دیگری یکی کدام هر که بود غوری سادات
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 گنبدی های ساختمان کدام هر مرقد ودر گردیده دفن یکدیگر

 آن در که بوده نصب ها مرقد سر در مرمر از نوشته های وسنگ

 از آن ودر . گردیده معرفی متوفی های شخصیت هویت ها سنگ

 .شده نگاشته نیز مرحومی نامه ونصب ،وفات تولد تاریخ

 :ابدال چهل

 ارتفاع که بوده تیوره ولسوالی شمال در واقع مشهور کوه

 کوه این دامنه . بلند واقع شده استبحر سطح از متر( ١6٢٠)آن 

 ودر بوده غوری سلسله سوریان واجداد یابدال ممکن که سور بنام

 ها زار چمن و آب از پر طبعی های حوض کوه مرتفع قسمت

 ویا ابدال نفر چهل کوه درین محل مردم قول وبه . داشته موقعیت

 باوراند بابرین مردم اکثر که صوفیانه طریقت دارای بزرگ شخص

 آن در وهمیشه بوده بزرگ واولیا مشایخین جمله از ایشان که

 زیارت ساختار کوه بلندی قسمت ودر .نمودند می تجمع محل
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 همان بزرگان ویا زیارت ویا اولیا مقبره از نشان که بوده موجود

 .میباشد ابدال چهل

 مرتفع کوه آن در کسی هیچ تاکنون محل مردم روایات به

 همین روی کسی واگر نگردیده موفق وحشی حیوانات شکار به

 شده مالی ویا جانی خسارات متحمل شدبا کرده را ارادتی منظور

  . است

 یادکرده قله ازین) هند های دروازه(خود درکتاب هولدج

 خواجه بطرف وخوبی مرتفع راه جا ازین ما که ،میگوید است

 سایه زیر در وتیوره زرنی میان های تپه بعداز راه واین رفته چشت

 (1: 11)عبورمیکند کوه

 :چراغ پنج های برج

 طرف به کیلومتری (5١) مساحت در است هقری چراغ پنج

 ارتفاع به های برج از تعداد محل آن در ، تیوره ولسوالی جنوب
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 از نٱ سنگ که سنگی های تهداب دارای یی استوانه بشکل بلند

 سازی وجابجا انتقال که زیاد بسیار ووزن احجار دارایو بوده محل

 مقایسه با یتاریخ های ساختمان آن بزرگ های دیوار اعمار در آن

ه گردید اعمار رسد نظرنمی به پذیر امکان انسانی ناتوان جسم هب

 این میشود مشاهده ها برج وداخلی بیرونی نماد از طوریکه .است

 اثر در که بوده طبقه محدودبرچند آن ارتفاع به مقایسه با ها برج

 ساختمان وتنها فروریخته دیوار داخلی طبقات طبعی حوادث

 تاریخی سابقه سال یکهزار از بیش ها این.اند مانده باقی آن بیرونی

 موجود محل درین برج )ده( از بیش تعداد به جمعاً .میباشد دارا

 .میباشد

 :سفید مندیل پیر

 پنج راه مسیر در قبرها هدیره یک نزدیک در بزرگ مقبره

 شمال متری کلیو دو مسافت وبه قریه شمال طرف به واقع چراغ

 ساختمان دارای مقبره این میشود دیده یکهورط. است واقع قریه
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 ازیک نشانه به کوچکی دیوار وتنها گردیده تخریب اکنون که بوده

 ازجمله یکی مقبره این . باقیمانده محل ان در نمازگزاران محراب

 بوده محل درآن غوری سادات اوالد ومشایخین بزرگان های مقبره

 که شده ذاشتهگ سفید سنگی مقبره از های سنگ تیغه یک در .

 که بودند باور آن بر ومردم پیربوده همان سفید مندیل نشان

 ازین اسب با سوار مقبره ازین اجازه بدون هیچکسی سابق زمانهای

 پیاده هرگاه گردد پیاده اسپ از بودند ومجبور نتوانسته گذشته راه

 . انداختی برزمین را کار وسوار گرفتی وحشتی را اسپ نشدی

 :فوالد چشمه

 پنج محله مردم زراعت استفاده در آب که فوالد شمهچ

 این محل مردم تروای به .میباشد قریه آن در نیز دارد قرار چراغ

 خواجه چشمه بنام اکنون که بوده سوری فوالد امیر مربوط چشمه

 باگذشت ولی بوده پوشیده چشمه این قبالً.است مشهور فوالد

 مردم مورداستفاده ومقدارآب تخریب پوشیده تعمیر این زمان
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 که گردیده بیرون آن)گل( الی مردم توسط انجام وسر شده کمتر

 در باسنگ همراه گچ شکل به ساختمانی مواد کارجسم درهنگام

عصر  واساسی پخته ازکار نماینگر که بوده موجود چشمه اطراف

 .ی کندم غوری 

 :ماهیان چشمه

 پای بنام محله در غیبی مسجد داخل در ماهیان چشمه

 (5١) تخمین مسافت با تیوره ولسوالی درجنوب واقع زیارت

 موجود نیزساغر درولسوالی چشمه عین که است واقع کیلومتری

 ماهی از رنگ نگاه از که است موجود ماهیان چشمه درین میباشد

 رنگ سفید شعاع با ماهی وشکم سینه .میباشد متفاوت دریایی

 به .شود ارنمیشک مردم ازطرف ها ماهی این ولی .درخشد می

 درچشمه ماهی ماهیان مجموع در مرتبه یک ساالنه مردم روایات

 می طالیی زرد رنگ وبه رنگ طالیی تاج دارای که شود می ظاهر



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
89 

 چشمه درفرورفتگی وبعداً بوده چشمه درآن را ومدتی درخشد

 .میگردد وپنهان شده داخل

 :پاج لعل مسجد

 ولسوالی شرق طرف وبه سرخ لعل درقریهلعل تاج  مسجد

 مسجد این.دارد موقعیت آن کیلومتری (1٢)مسافت وبه تیوره

 بوده زمین سطح به موازی بیرون طرف از که شده ساخته طوری

 هنگام نظرمیرسد به مشکل بیننده شخص به آن ودریافتن ودیدن

 آن سقف که بزرگ بسیار ساختمان شود دیده آن داخلدر که

بوده  پوش چوب وساختمان شده تکیه چوبی ستون (1٢)از بیش

تااکنون تحقیقات وکدام سروی هم صورت نگرفته نمیتوان تاریخ 

 .دقیق جهت گویا شدن بیان کنیم

 :زینوروز زیارت
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 زنده خانوار (5٢٢) از بیش درآن که بزرگ قریه زینوروز

 مردم روایت به .دارد موقعیت تیوره ولسوالی غرب ودر میکند گی

 جمعی تهسد ویا حشر کار شکل به زینوروز قریه مردم زمان :

 کاری کندن هنگام در که بودند کانال یک کاری کندن مصروف

 که ومکمل سالم بدن اعضای شده که تمام  ایییموم جسد کانال

 زیبا های لباس با نرفته ازبین نیز جسد این موی تاراز حتی

 محل ومردم گردیده ظاهر سالم مرده یک جسد شکل وزیورات

 حکم وعلما گذاشته درمیان محل های ومال علما با را مرده موضوع

 پیغمبر واصحاب دیگر اسالم راه وشهدا ها اولیا دون که نمودند

 بناً بود نخواهد شدن وپوسیده گندیدن بدون جسدی هیچ دیگر

 توسط که بوده الذکر فوق ها شخصیت از یکی جمله از جسد این

 .تاس گردیده دفن مناسب جای ودر انتقال محل مردم

 :خوار آدم برج
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 بوده چراغ پنج قریه به ونزدیک آنه بنام محله در برج این

 نداشته تفاوت چراغ پنج های برج آن ظاهری وساختمان ارتفاع

 انسان گذشته های ایام در که است روایت چنین مردم بین ودر

 زندگی برج آن در میدانستند دیو ازنسل را آن که هیکل بسیارقوی

 حتی را مردم های ودارایی اموال تمامی هیکل با دیو . نموده می

 شده محل از مردم فرار سبب انجام وسر خورده را مردم  بشمول

 چون .داشته زندگی برج آن ودر مانده باقی محل آن در دیو وتنها

 وچیزی خورده را محل مردمان غذایی مواد تمامی بدهیکل دیو آن

 آغاز ها انسان نبخورد انجام وسر نگذاشته باقی خوردن برای

 یمسم خوار آدم برج بنام مذکور برج سبب همین وروی نموده

 .است گردید

 ارباب برج ، الحق نور حاجی برج ، سرسنگ قلعه

 نصرالدین برج ، محمد برج و)برگزار برج( عبداله ،برج ناصر

 رخنه پیتو های برج و
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 هم دیگر آثار چندین شامل الذکرکه فوق تاریخی آثار این

 آثار جمله از ؛ نمودم داری خود آن های نام فهرست از ما که بوده

 ولسوالی در سفلی یخن بنام مشهور قریه یک در تماماً که هستند

 طور به خود ومعماری درساختمان همه اینها دارد موقعیت تیوره

 ،ضخیم مستحکم بسیار های دیوار دارای هم ، گردیده اعمار مشابه

 بزرگ احجار دارای شان بتهدا های سنگ که بلند وارتفاع

 ساختمان که میشود معلوم شان خارجی نمای از طوریکه میباشد

 یاد کس هیچ شان دقیق ازتاریخ گرچه . بوده قدیمی بسیار ها

 . دارد تاریخی قدامت سال (1٢٢٢ -3٢٢)از بیش حدود آورنوده

 1٢ ٪ تاکنون شده سپری سالهای هم باگذشت        

 متضرر عییطب عوامل دراثر فیصد 3٢ ٪ بوده سالم شان فیصد

 ها برج اصلی نام ها نام این گردیده تخریب وقسماً است گردیده

 آنها بنام دارند خانه شان نزدیک در فعالً که اشخاص بلکه نبوده

 . ده استش یمسم
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 سفلی یخن قریه : خبره اهل بعضی روایت به       

 شود، می لوممع آن موجوده آثار وفزیکی ظاهر ساختار از طوریکه

 فروپاشی بعداز که بوده غوری حسین شاه حکمروایی محل زمان

 که)چنگیز( تموچن حاکمیت وایجاد شاهان آن حکمروایی سلسله

 ساختمان دارای واکنون باقیمانده سکنه از خالی گاهی هم آن

 .میباشد تاریخی بزرگ های وقلعه وبرجها

 :صاحبی زیارت

 پسابند لسوالیو صحرای سرخ قریه درصاحبی ت زیار

 گردیده اعمار پخته خشت از زیارت این گنبد دارد موقعیت

 درین ها سوراخ زیادی وتعداد گردیده تخریت گنبد باالی قسمت

 مردم توسط بار چندین زیارت گنبد البته،میشود دیده زیارت

 .است شده تخریب دوباره نکرده مقاومت ولی گردیده ترمیم محل

 شاعر ضمن در. بوده عصر نیعرفا مشایخ جمله از صاحبی

 اثر چندین وی از که بوده نقشبندی طریقت اهل ورهبر سندهیونو
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 ازشاعران یکی است رسیده چاپ به آن اثر وچند است مانده باقی

 .است گفته چنین آن وصف در

 وبس است مشهور پیر اندرخراسان صاحبی

 وبس نوراست اومعدن ازبرکت صحرای سرخ

..................... 

 اوست مشتاق همه هندوستان تا بخارا از

 وبس است غور مردم تنها نه ایشان مخلص

.................... 

 صاحبی پیرو مردم زیادی تعداد که آوریست یاد قابل

 ،مزار فراه ،هلمند،هرات، قندهار والیات جمله از هستند صاحب

 .میباشد وغیره نیمروز ، ،سرپل ،غور،باغیس شریف

 الدین اجوه خواجه سلطان
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 ولسوالی مرکز تحت در واقع الدین وهاج خواجه زیارت

 آن قدامت نگردیده سروی تاکنون محل این دارد موقعیت پسابند

 های خشت توسط زیارت این های گنبد نیست معلوم درست

 بوده مربع متر 15٢ زیارت ومساحت گردیده اعمار وچونه پخته

 یعنی دوگنبد دارای.است متر 1١ آن وعرض متر 15 آن وطول

 وزیارت میباشد زیارت خانه خیرات وگنبد زیارت خود گنبد

 یاد سمنگان شاه بنام است خصوصیات همین دارای که دیگری

 .ه شده استساخت وچونه پخته خشت از زیارت این میگردد
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جدول آبدات تاریخی  مربوط ولسوالی پسابند 

 .بنابرمشکالت امنیتی، درفوق تشریح نشده است

ش

 ماره

 موقعیت  م اثرباستانیاس

زیارت شاه  1

 سمنگان

 درقریه نومزار

 تحت مرکز قلعه خمبوالق ٠

 قریه کاکری شاه ور ١

 //    گله دیوار 1

 قریه تهگاب غرغره شهرتیمور 5
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 فصل سوم

 :تولک قلعه

 هیچ با که شده ساخته بلندی کوهی باالی قلعه این

 تولک لسوالیو مرکز غرب ودر نیست متصل ها کوه به طرف

 از است گرفته قرار تهاجم مورد مختلف ادوار در دارد موقعیت

 کوشش سخت مهاجمین بوده گیر وچشم مستحکم قالع جمله

 برآن که وحکومات جویان جنگ نمایند تسخیر آنرا تا نمودند می

 : از است عبارت اند شده ور حمله

 الدوله شمس گی کرده بسر سلجوقیان حکومت. 1

 .آن سپهساالر

 .عالوالدین سلطان بدوران ها غوری خود حکومت. ٠
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 داماد )فوغک( کردگی بسر مغل چنگیز حکومت . ١

 .چنگیز

 پسرش کردگی بسر غزنوی محمود سلطان حکومت. 1

 .مسعود سلطان

 نتوانستند مغل خان وچنگیز ها غزنوی حکومت      

 در غوری عالءالدین سلطان ولی آیند غالب قلعه برآن جنگ بزور

 نکرد تخریب آنرا ولی شد مسلط آن بر حکومتش گسترش مانز

 .نمود تخریب غور مربوطات از را قلعه چهل درحدود حالیکه در

 نیز بود شمار بی شان تعداد که سلجوقیان لشکر      

 جبلی سیدعبدالواسع ، آوردند در خود تصرف به را تولک قلعه

 جنگ مورد در زیبائی شعر غور آور نام شاعر غرجستانی

 ها غوری با سلجوقیان
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 را آن از برخی تولک وقلعه جنگ درمورد ولی سروده

 :میخوانیم چنین

      شاه فرمان اوبرموجب که مدت اندران

 کران بی باسپاه تولک سوی شد هری از                

 ساز سوزوجنگ وخصم دوز توزودیده کینه

 وکاردان کوش وسخت پوش درع شیرجوش                 

    نهاد جان هریک حرب بگاه انپای باد

 جانستان هریک ضرب بوقت دستانی چیره                

     مرغزار در شان تیغ از شیرسیاه بافزع

 آشیان در شان تیر از بازسپید باجزع                   
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 نا                   حصار شامخ بدان او کوس بانک نارسیده

 نمکا راسخ برآن او تیغ عکس فتاده

                  لشکرمنصوراو شد روان تولک سوی چون

 روان امیداز ببرید آن حصن کتوال

 خواست که آنگه هنوز اوبه در بود او رئیت

 االمان ندای تولک قلعه ازمیان                

         نشد قادر برآن هرگزکس بستدکه قلعه

 باستان ملوک از گذشته سالطین از            

    سپهر چون بلندی از نهاده وهیک برسر

 کهکشان راه چو را آن ساخته راهی تنگ                

    مستمند تفکر وی در گرکند گردد عقل
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 ناتوان تامل وی در کند گر گردد وهم               

       العلی السماوات فوق گرشود طایر نسر

 برآستان مگر نتواند دید را آن برجی               

      سماک بیند سمک با ثریا بیند ثری در

 پاسبان نظاره ازبامش دربومش گرکند             

   وگاه بیگاه آن برایوان کرده شیرصورت

 دردهان راگرفته گاوگردان شکاری چون                

  بود که ساعت بیک گونه ازین بگشاد موضعی

  مستعان کردگار صنع یار را آن فتح          

 ملک تولک، قلعهء در مغول حمالت دروقت وهمچنان
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 بار چند حبشی این بود امیر ور نیزه حبشی مبارزالدین 

 الدین جمال امام خواجه .کرد دفع تولک بر را مغول حمالت

 :است این که سرود لطیفی رباعی معنی درین خارنچی

        چیست خسران این ور نیزه حبشی گفتم

 چیست وزندان شکنجه تولکیان بر        

            فیقوسگ و کفشگر سنم که گفتا

 چیست انبان در که کفشگر و داند سگ،            

 ومؤلف جوزجانی،بزگواردربارغور السراج منهاج قاضی

 خود ها غوری نت سلط حرم پرورده ناصری، طبقات تاریخ

 که شیرخواربوده طفل ) جوزجانی قاضی ( او که":میفرمائید

 " ملک ماه " آنرا وسرپرستی اظبتومو پیوست بحق مادرش

 که تا گرفت بعهده تولک عهدرقل غوری الدین غیاث دخترسلطان

 .است رسیده جوانی بحد
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 :( علوی) عبداله خواجه زیارت

 ولسوالی مرکز در "علوی" عبداله خواجه زیارت      

 جمله واز بوده سال(١٢٢)اً حدود آن قدامت داشته موقعیت تولک

وبادیوار گنبدنما آن به شکل  . است یقتطر اهل های شخصیت

 اثر. باقی مانده سالم  اه دیوار های عریض ،که قسمت  زیادی

 بوده وبیچ تبر یک از عبارت مانده باقی طریقت شیخ از که عمده

 اهل در شیخ که اند باور این به محل مردم است موجود فعالً که

 دیفوال کنده یک که توانسته می چوبی تبر این با کرامت

 .رابشکناند

 :کهنه قلعه

 وسط در متر (١٢٢) تقریباً ارتفاع به وبرجسته مدور کوه

 این باالی در که گردیده واقع تولک ولسوالی ها خواجه قریه محل

 فیروز وملک الدین قطب ملک بنام سابق هان شاه زمان در کوه
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 در قلعه این .بودند داشته جنگ مغل خان چنگیز همراه که شاه

 کوه بنام منطقه از آشامیدنی آب بوده محاصره به اهم شش مدت

 کوه این فراز بر وقت همان ساخته خشتی نای توسط تبلک

 سرقله همان به آب خشتی نای توسط بودکه شده ساخته حوض

 چنگیز شدید محاصره تحت که محیط آن ومردم میشد باال کوه

 ضیبع کوه این اطراف در . میکردند استفاده آب همان از بودند

 خشتی های کوزه ازقبیل است موجود اکنون همین واثار اعالیم

 ها شکسته وکوزه کالن های خشت ونقره مس از پول های ،سکه

 بعضی در هم متر( 3٢-5٢) های چاه است موجود نیز نقشی

 شهاب سلطان ذکر در چنانچه است موجود کوه های قسمت

 معارف زا یکی که معزالدین قول از هند وفتوحات غوری الدین

 از بعضی بوده، سلطان همرکاب و مالزم هند جنگهای در تولک

 هنگام در که مذکره شاعر سراج عمر از و .میکند حکایت را وقایع

 عالء فتح



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
115 

 : گفت را تولک قلعهء سوز جهان الدین

                      فولک ورلک نشسته اسپ بر             

 تولک اینک است تولک تو مقصود

 را اسپ دوانیدن نشیب و دوانیدن باال ایشان نبزبا و

 شخصیت دیگر جای در و گویند فولک ورلک

 بنام الدین شهاب سلطان زمان در را تولک نظامی های

 مجدالدین قاضی و ضیاءالدین ملک های

 .برد می نام تولکی

 :کش گاو غار

 گردنه غرب وجنوب راه چهار شرق سمت به کشوگا غار

 دارد موقعیت تولک ولسوالی در گاوکش خاک سیاه قریه

 تنگ ای  دروازهیک  میرسد نظر به عییطب گاوکش ظاهراغار
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 آن های قسمت بعضی و فراخ بسیار غار داخل و بوده دارا سنگی

میشوددردهن مغاره تعداد  دیده آن آخر نقطه تاها چشمهاوچاه

زیادی تیکرها ودیگر ظروف شکسته دیده می شود، تاریخی دقیق 

 .ستدردست  نی

 :کهنه قلعه

 که ساغربوده ولسوالی طیتان قریه مربوط منطقه این

 های حکومت بنام درآنجا وزمانی میباشد ها غوری زمان از قلعه

 میشود دیده آن های زیرزمینی وقراریکه اند داشته زندگی کالن

 آن احتیاجات رفع وغیره آب به رفتن برای وراه راکنده زمین زیر

 تدارک های راه شودکه می معلوم آن از و .میکردند استفاده قلعه

 آن اکنون که .است شده می محسوب قلعه ضروریات وغیره

 قریه بلندی در قلعه این. است معرف کهنه قلعه بنام منطقه

 باشد داشته نظر وتحت کنترول را ها قریه که دارد موقعیت

 منطقه برای الجیشی سوق لحاظ از احساس نقطه قلعه آن وحتی
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 آباد شخصی های خانه منطقه آن در فعالً . شودمی محسوب

 .است دارا را تپه شکل محل آن و گردیده

 :ساغری محمد شیخ زیارت

 شده واقع ساغری محمد شیخ قریه پشت در زیارت این

 در کافی معلومات بزرگ شخصیت این تاریخچه قسمت در و است

 در هجری دوازدهم قرن در پیر این که میگویند نیست دست

 مزار بنام وکوتل های زمین آنجا در فعالً که باال تگاب بنام قهمنط

 در که ومیگویند بوده مسمی محمد شیخ حضرت غار بنام وغاز

 آمده می بیرون بوده آب ودیگری شیر یکی که مانند مابه دو آنجا

 کمی زراعتی های وزمین بوده وبیشه جنگل همه وقت آن ودر

 آنجا در دیگر محمدکسی شیخ پیر همین جز به که داشته وجود

 که مقصدی هر بخاطر روحانی دوشخص ها روز از یکی ودر نبوده

 شخصی همان که وگفتند آمده آن دیدن به زمان درآن داشتند

 کنار به زمانیکه دارد زندگی دره فالن به داشت نشان چنان که
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 باچوبی که وشاخی بوده زمین دربین آب که رسیدند زمین آن

 بخود خود زمین خوردن آب جهت زمین االیب وگاهی بود بسته

 سنگی درزیر ازآنجا گوشه دریک محمد وپیرزال. میشود زده

 محمد شیخ از بودند حال صاحب که نفر دو از ویکی بود نشسته

 شخص این که گفت شیخ زن داریم کار اورا ما نمودندکه پرسان

 غار فالن در کردکه یاد آن از وزشت سخت الفاظ با که نافهم

 سوار را شیر محمد شیخ که بودند زدن سخن همین در باشدمی

 پرسان محمد شیخ از نفر دو و رسید نموده قمچین را وماری

 محمد وشیخ کنید می گذاره زن این با چطور شما که کردند

 داشته قمچین وماری سوار شیر که شخصی طور همین گفت

 چاشت نان وبرای.باشد داشته گی زنده زن باچنین تواند می باشد

 هست آهوان هرچه که وگفت زد صدا کوه وبه کرد نگه را مهمان

 ازآنها را چاقی آهوی ویک آمدند ،گله گله آهوان همه . بیآیند

 استخوان اما بخورید را ها گوشت که گفت مهمانان وبرای گرفت
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 محمد شیخ سخن به که مهمانان از یکی .نزنید دندان به را ها

 زده دندان پخته گوشت های اناستخو به بود آورده شک کمی

 پوست بداخل را ها واستخوان ها گوشت تمام خوردن بعداز بود

 .شود زنده)ج( خداوند اذن به که گفت گوسفند وبرای نموده ان

 محمد وشیخ بود لنگ میرفت راه به وقتیکه شد باال گوسفند

 راه به حیوان بودی آورده شک من سخن به شما کدام که گفت

 محمد شیخ که هستند برآن عقیده محل ومردمان.دمیرو اذیت به

 ،مباح سالی خشک یعنی کرده ضمانت را امراض بعضی تداوی

 پوشیده آن زیارت باالی در ونیز.نباشد باید که) کولرا،طاعون(

 صبح وقت به اما اند پوشیده آنرا زیارت دفعه وچندین نباشد

 از .است اختهاند دور به آنرا های وپل بوده لوچ آن باال که رفتند

 زورمند وپیر قوت ویا بزرگوار شخصیت که شود می معلوم حاالت

 .است بوده

 :ماهیان چشمه
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 ساغر ولسوالی مربوط طیتان قریه بین در ماهیان چشمه

 کسی که داشته قرار آن بین در ماهیان زیادی تعداد به که بوده

 خود یا که میگوید نماید ماهیان اذیت واگر نمیگیرد را ماهیان آن

 در چشمه وآن میمرد کسی شخصی آن خانواده از ویا کشی

 آن وماهیان داشته قرار ساغری محمد شیخ زیارت پایین قسمت

 دارند خود سر پشت در سبزی های خال واکثراً بوده قسم هر

 .ومیگویند

 ماهیان چشمه به زیارت به چشمه زیرین قسمت در که

 وبه بوده ماهیان هشا بنام که کالن ماهی ویک داشته راه تیوره

 در صبح تا آمده بیرون جمعه شب است کالن غاله بز یک اندازه

عین چشمه میشو گم واپس وقت وصبح میباشد چشمه بین

میباشدمردم ده  خیرات ویا نذر جای و .درولسوالی تیوره هم است

ازین چشمه آب خورده (کرام اهلل )به این فکرهستندحضرت علی 

 .ه است جای مناسب برای نذرخواند
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 آب که داشته آب ایآس یک از اضافه حدود در چشمه این

 قسمت ومیگویند شود نمی وزیاد وکم بوده میزان یک به دایم آن

 یا دریا گیم زیر در و بوده )سخت سنگ( گیم یک آن زیرین

 احاطه را چشمه اطراف منزله دو های حویلی دارد قرار حوض

پوشانده ها درخت توسط ازانواع مختلف آن واطراف است کرده

 .است

 :عاشق پشته

 پشته بنام فعالً که ساغر دره ته در وقبرستان زیارت

 در ساغر مردم تمام اصالً که بوده قبرستانی است مشهور مجنون

 در مردم تعداد وچون اند میکرده گی زنده ساخری بنام منطقه

 ساغر همواری منطقه که شدند مجبور رفته زیادشده منطقه آن

 زمان مرور وبه بوده جنگلزار منطقه تمام وقت آن رد که فعلی

 آنجا در داشته آب را منطقه وتمام شده برده بین از آن جنگالت

 سکنا درآن مختلف بنامهای جات قریه زمان مرور به ساخته آماده



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
112 

 یا خٌر وخری) گی زنده( سا از تاریخ در وطوریکه شدند گزین

 به ساخری بعداً که شده گرفته میدهد معنی آمد بر )آفتاب(

 .است شده نامگذاری ) می پیاله( ساغری

 :مندیش

 ها غوری مسکونی محل و شهر ترین قدیمیمندیش 

 های باره و برج با مستحکم قلعهء دارای شهر این .است قدیم

 در.پرداختند می امارت به آن در غور قدیم شاهان و بود متین

 .داشت ارقر استفاده مورد سیاسی زندان بصفت غزنویان عصر

 مندیش قلعه در سوری محمد امیر توقف مرحله آخرین

 : گفته چنین وصفش در شعرا از یکی که بوده

                  آمد پیش تورا اینکه بود چه شاه ای

 آمد خویش پیراهن از هم دشمنت
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   آمد پیش توبس محنت ها ازمحنت

 آمد مندیش تو بهر پدر ملک از                   

 به قلعه این "سوری"ابراهیم حیات دروقت هک      

 سراج منهاج القضات قاضی روایت هب مانده باقی فوالد امیر پسرش

 دامنه در قلعه واین بوده شنسب آل دارلملک این جوزجانی الدین

 در واقع مرغ زار کوه غوریعنی کوهای پاره پنچ از یکی های

 سام نبهاوالدی هم زمانی ودر دارد موقعیت ساغر ولسوالی

کدام توجه هم و تخریب اکنون بزرگ قلعه این داشته حکمروایی

 .صورت نگرفته است

 خاندان این دیگر حکمران ، حبیبی عبدالحی استاد      

 پوالد امیر ولد کرور امیر : میگوید وی .میداند کرور امیر بنام را

 جهان را او و شد امیر غور مندیش رد(ه 1١6)سنهء در که بود
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 درسال که ها غوری پایتخت ترین قدیم مندیش.تندیگف پهلوان

 .راند فرمانروایی سوری پوالد امیر( ه1١6)

 خرنک بن شنسب ملک فوالد امیر از قبل      

( ه٠5١)حدود در صفاریان زمان تا پایتخت این داشت حکمروایی

 تمام که نامیدند می( sangah) سنگه را مندیش مرکز که بوده

 .شد می حفاظت آن در هانشا های وگنجینه خزاین

 ذکر در سراج منهاج آن تسمیهء وجه مورد در        

 سام ساالر وسه بود دختری را امیرسور :نویسد می سوری بسطام

 و بودند همدیگر نامزد خوردی از عمزادگان، هردو و پسری را

 می حاسدان سعادیت به سور امیر و کرد وفات سام .هم عاشق

 و دختر چون دند، اطراف ملوک از یکی به را خود دختر خواست

 غور های پایه کوه به خودرا تعجیل به یافتند، آگاهی پسر

 موضع آن و )زومندیش( :گفتند و ساختند مقام آنجا و انداختند

 الدین سراج منهاج .یافت استقامت ایشان کار و شد نام مندیش را
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 غور دبلن کوه پاره پیج جمله از را مندیش مرغ زار کوه جوزجانی

 دارالملک و قصر کوه آن پای در که میگوید و .نماید می معرفی

 وکاخ ازمندیش نیز عباس امیر ذکر در و داشت قرار شنسبانیان

 .پرداختیم ایراد به قبال ما که دارد خوبی شرحی آن نجومی

 قلعهء خباراال زین در هم دیزیرگ عبدالحی       

 وگنجینه خزاین که میدارد محسوب قالعی جملهء در را مندیش

 مورد در کهزاد آقای .شد می محافظت آن در شاهان های

 :نویسد می مندیش موقعیت

 ساغر داری عالقه در میتوان را قدیم مندیش      

 در که مندیش کوه ترین بلند مرغ زار زیرا نمود، تعین امروزی

 تاریخی نام همان به هم هنوز شده آن از ذکری ناصری طبقات

 دیده دست دور نقاط از آن پربرف بلند وقلهء است، موجود خود

 .میشود
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 :زرگرا چونگی

 ساغر های قریه پایین قسمت در که باستانی محل این

 های تاریخی شهریکی از دارد قرار زرگرا بلندی در و دارد موقعیت

 .است نمایان منطقه آن در های وخرابی وآثار داشته قرار درآنجا

 :قاضی ده منارۀ

 3 حدود در آن قطر مانده باقی متر ٠5 اضیق ده منار

 از آثار منار بلندی قسمت ودر شده عرض کم پایین از بوده متر

 های تیکر آن اطراف میشود دیده یی فیروزه رنگ به میناتورها

 قسمت اکثر در میشود دیده طوریکه بوده موجود پخته خشت

 های خشت به بامالحظه میرسد نظر به پخته های خشت آن های

 به میاشد غوری سالطین عصر نماینگر آن معماری وسبک موجود

 تهدید آنرا لحظه هر طبعی خطرات و دارد نیاز ترمیم

 فرهنگ مهد زمانی ازنظردورافتاده ناحیه این وهمچنان.میکند
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 وهم است امده می بحساب غوریان عهد نجوم ودانش ؛ادب

 وذال شمندی قلعه( نام دو به ما مردم.بوداست نظامی مرکزخوبی

 ی ها بینی عقایدوپیش محل مردم اکنون همین میکنند یاد)مرغ

 به زنند می تخمین آن به را گی وبارنده سال وسردی گرمی

 به شان ونیاکان ازپدران که نمایانند رامی وبد نیک سال اصطالح

 مناک ای قریه ای درمیانه مندیش ومحل.است مانده ارث به انها

 است ملک دختر قصر به مسمی که قرارداشته ساغر وسفلی علیا

 است موجود هایش سنگ ازتهداب ای رقمه قصرفروریخته این

 غصب محالت مانندسایر تاریخی ازابدات حراست نبود به کنون

 شخصی ی ها خانه اش تهداب ی ها سنگ باالی که گردیده

 هریک ملک دختر وقصر مرغ ذال ، مندیش . است شده ساخته

 .رادارند خود های قصه مردم درنزد

 ساغر قاضی ده ای درقریه اش موقعیت ازینکه مناره این

 ده منارۀ بنام که است واقع ساغر پرنفوس های ازقریه دریکی
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 چه درسابق ومناره مسجد ، قریه این اینکه است شده یاد قاضی

 نقل های وقصه سفیدان موی بروایت نیست روشن شد یادمی نام

 به بوده مسجد دور بسیارو سابق های ازرمانه محل درین بنقل

 زن یک توسط که زمین جریب ده درحدود کالن بسیار وسعت

 شده تیوره ولسوالی سرپنک ای ازقریه اصال که صدیقه بنام

 پارچه باالی شده اثرنوشته دریافت از قول این است شده ساخته

 قبل های درسال منار ای ازمحوطه که بوده چوبی ویاپارچه سنگ

 بی بی که شود می گفته . بود شده هنوشت که امده بدست

 را ومسجد ها منار مصارف بودتمامی بااحساس زن یک که صدیقه

 اش یک هشت حقوق که شوهرش بعدازفوت اش شخصی ازپول

 اعمار مصارف اش یک هشت حقوق که زن.است اعمارنموده بوده

 ملک یک خانم یا تاجر باید بسازد های ومناره ګبزر مسجد

 .است زیسته می عالقه درین که شدبا بوده وپادشاهی



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
119 

 دارای مسجد این که :چنین روایت دارند محل مردم

 ی ها ازخشت که متر 1٢ از بیش باارتفاع یامنارداشته چهاربرج

 اندازۀ به پخته و خام کوچک های وخشت پخته خام مترۀ نیم

 ساخته است بوده وهنرهای ها بانوشته مزین دست ی ها انگشت

 . است باقیمانده آن از مناره یک فعال که بود شده

 درحال موجود منارۀ دیده وعالیم آثار دیگر منارۀ ازسه

 می داردوگفته ارتفاع متر ٠5 الی ٠٢ درحدود وریخته شاریده

 شده می داده مردمه ب ی ها وآگاهی آذان ها مناره ازین که شود

 شود می معلوم ازین . شنیدند می ساغر وقت قراء مردم وتمامی

 ومذهبی دینی وقواعدخاص اصول پابند عالقه این دمانمر که

 مناره اینک . اند برخورداربوده وازنظم اند بوده خوب واجتماعی

 است عجیب واستیالی هیبت با ،اما پااستاده به اسکلیت چون

 وجالل عظمت تا نمایاند می را اش پیکره میگوید اوسخن گوئی:
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 به آینده نسل ابههار غوری وهنردوست بافرهنگ نیاکان باشکوه

 .بگزارد تمثیل

 منار درجواراین مسکونی ی ها خانه که گفت باید باتاسف

 لغزد به مناره مبادا که ازمردم بعضی تصور به اعمارشده جدیدا

 منفی نظر اش موجودیت به سازد متضرر را وعابرین ها خانه

 محیط خارج اثارباستانی وقاچاقچیان محل مردم. ودارند داشته

 پزیری آسیب سبب که اند داده انجام ای سرانه خود حفریات

 وسال سرانه خود ازحفرییات مردم ازقول . است شده مناره بیشتر

 ها نگینه) مانند واثار قیمتی ی ها دانه مقدار ازساحه بارانی ی ها

 پخته ی ها ؛کوزه دانی ؛شمع ئی نقره فلزی ؛مسکوکات فیروزه ی

 . است شده وقاچاق شده یافت. . .( مجسمه ؛ ؛ دار وخاکستر
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 فصل چهارم       

 :چهل دختران 

یکی ازاثار قبل ازاسالم درفیروزکوه حصارچهل دختران 

چنین  مردمباشدکه اثار دیدنی وحیرت آور است درناوه اهلل یار می

عین درین محل مثل چهل دختران دیده شده است و: روایت دارند

نیز به همین نام باعین روایت وجود  ساحه درولسوالی تولک وتیوره

ونیز برج وباره که درنزد معدن آهنکشان قرار داردونیز برج دارد 

اینها همه .کالوا درمرغزار که درشمال غرب فیروزکوه موقعیت دارد 

ازآثار اند که قبل ازاسالم به صفت استحکامات جنگی ساخته شده 

 (.5161:)بود

ار برج هاوباره بادگاه ازآثارمشهوردیگری فیروزکوهیان آث

،دولتیار ،شنیه  وکرمان هزاره جات است که فیروزکوهیان 
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بعدازنفوذ به غور خاور وقسمت علیای هریرود آنهارابنا نموده 

 (.5161:)اند

طوایف ده گانه فیروزکوه تاکنون دراطراف ومیانه این 

 .خرابه ها درشرق ،غرب ،شمال وجنوب فیروزکوه زنده گی دارند

 :ک قلعه شهر

شهرک که فعالهم به همین اسم مسمی است یکی 

ازولسوالی های والیت غورمیباشددرقدیم یکی از مراکزمهم 

سالطین غوری بوده وبه قول فیریه جنرال فرانسوی ،شهرک زمانی 

شهرپرنفوس وزیبا بوده واکنون ازوسعت آن کاسته شده 

قاضی القضات منهاج السراج الدین جوزجانی دراثری خود .است

درمعرفی کوه های غور ازشهرک نیز ( طبقات ناصری درجلددوم )

 .نام برده است
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 :جام منار

 اعمار هدف سه روی مجموع در ی دوره اسالمیمنارها 

  .گردد می

 گردد می اعمار درمسجد مناره اینکه  .1

 . دهد می آذان آن در مؤذن که

 آن از که نظامی های هدف منظور به  .٠

 ها شاهراه درامنیت .نمایندمی استفاده ترصد محل بمشابه

 .است برخوردار زیادی اهمیت از ها وکاروان

 وقدرت عظمت دادن نشان منظور به آن  .١

 .هاست پادشاه ویا امپراطورها

 نهفته منارها اعمار در هدف هرسه افغانستان در

 بعضی اظهار اساس به که جام منار مثال طور است

 بود یدهگرد اعمار کوه فیروز مسجد پهلوی در محققین
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 منار که است این بر عقیده را ی دیگر عده آن برعالوه

 . باشد می غور سالطین وقدرت عظمت دهند نشان جام

 مؤذنه، مناره قبیل از است نیز دیگری های نام دارای منار

 مساجد اکثر پهلوی در منار کلی بطور گلدسته و صومعه

  . داشت خاصی جایگاه اسالم آغاز از

 ٠7 روز افغانستان شناسی باستان یختار این از پس  

 به افتخار پر و مهم روز یک حیث به را میالدی ٠٢٢٠ سال جون

 که باریست نخستین این حال این با . داشت خواهد حافظه

 متحد، ملل سازمان به وابسته وفرهنگی علمی آموزشی سازمان

 شهر در که یی جلسه از را جام منار روز همین در یونسکو

 مهم آثار فهرست در بود شده اندازی راه مجارستان کزمر بوداپست

 ( وسیلهءدانشمندکشورهنگری به که جلسه این.کرد ثبت جهان

 هشت جام منار بر عالوه شد، می گی گرداننده )فیجاردی تامس

 ، هنگری ، مصر ، آلمان های کشور از دیگر فرهنگی ساحهء و اثر
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 اضافه جهان رهنگیف آثار فهرست در نیز مکسیکو و ،ایتالیا هند

 یونسکو از میالدی (163٠) سال به افغانستان اساساً .است گردیده

 بامیان در بودا های تندیس ، غور در جام منار تا بود خواسته

 را هرات شهر باستانی ساحهء و تخار در خانم آی باستانی ،حوزهء

 جام منار شمار آن از . دهد جای جهان فرهنگی آثار فهرست در

 فرهنگی اثر یک حیث به که است افغانستان فرهنگی اثر نخستین

  . است شده پذیرفته جهانی

شهکاری نفیس معماری وهنرعصرغوری وقشنگ ترین 

 (٠٢1: 11)آبداه اسالمی افغانستان 

  جون(٠7)از شهکاری های سالطین غور در جام منار 

درشهر بوداپست طی جلسه ای ازسوی یونسکو در  میالدی ٠٢٢٠

 (.111: 3)ر ارزشمند ومهم جهان ثبت شدردیف آثا
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بنابراین دالیل ثبت منارجام براساس معیار های ذیل 

 :خالصه میگردد

معماری ونمای مبتکرانه منارجام درگسترش :معیار اول 

هنر ومعماری شبه قاره یی هند ومناطق واطراف آن نقش مهم 

 .داشته است

آن گواهی منارجام وبقایای باستانی مربوط به : معیار دوم 

 1١_1٠)استثنایی اند برتوانایی وکیفیت تمدن غوری ها که ازقرن 

 .به این منطقه حاکم بوده است(

منارجام نمونه ای استثنایی از معماری : معیار سوم 

وتزیینات اسالمی در منطقه است ودراشاعه ی این سبک معماری 

 (11٠_111: 3)نقش مهمی داشته است

 های میراث حفظ مرکز مدیر )باندراین فرانچسکو( اخیراً

 آثار ثبت کمیتهء از متحد ملل سازمان به وابسته جهان فرهنگی
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 برای افغانستان درخواست به سرعت به تا خواست جهان فرهنگی

 باندراین فانچسکو گفتهء به .کند گی رسیده جام منارآجری ثبت

 ویژه جام منار شده پیشنهاد باستانی وساحهء اثر چهار شمار از

 جهان باستانی مهم آثار فهرست در را آن ثبت که دارد ایگیه

 در شناسی باستان عرصهء کارشناسان. میدهد جلوه موجه بیشتر

 و معماری العادهء خارق کارهای از یکی را جام منار یونسکو

 این از غیر.میدانند جهان در باقیمانده آجری برج ترین کهنسال

 هنری سبک و کهن معماری سنت جام منار که است شده گفته

 نمایندگی آن زیبایی و کمال حد آخرین در را منطقه در قدیمی

 جهان فرهنگی آثار فهرست در جام منار ثبت تردید بدون . میکند

 بسیار خبر افغانستان فرهنگی جامعه برای یونسکو وسیلهء به

 این در آیند ناخوش خبر زمان عین در است؛ولی آیندی خوش

 آثار فهرست در روز همان فردای در جام ارمن که است این ارتباط

 مفهوم بدین امر این .شد داده جا نیز خطر معرض در فرهنگی



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
129 

 اساس بر . میکند تهدید را جام منار سقوط، خطر که است

 در شده ثبت آثار شمار از اکنون هم یونسکو رسمی گزارشهای

 رو روبه فروپاشی خطر با اثر وسه سی جهان فرهنگی آثار فهرست

 های برنامه رشته مواردی چنین در یونسکو چند هر . ستا

 کند جلوگیری آثار اینگونه نابودی و فروپاشی از تا دارد اضطراریی

 اجرای میتوانند که هستند کشورها و ها حکومت این عمدتاً ؛ولی

 از یکی جام منار . کنند تضمین را هایی برنامه چنین موفقانهء

 پس که شود می گفته و است نستانافغا اثارتاریخی ترین تماشایی

 . است منارجهان ترین بلند دهلی در منار قطب از

 منار از الهام به منار قطب که دارند عقیده شناسان باستان

 آن درازای که است شده ساخته هم سیزده سدهء اوایل در جام

 هشت منار قاعدهء قطر .است شده گیری اندازه متر وسه شصت

 زمین سطح از متر دو تقریباً بلندای به که است شده اندازه متر

 در جام منار . میشود دیده منار داخل به ورودی کوچک دروازهء



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
131 

 جنوب ساحل در یی دره خم در غور والیت های کوه سلسله میان

 نهصد یکهزارو بحر سطح از منطقه این . است شده برپا هریرود

 دو و شصت در جام دهکدهء ها، تخمین اساس بر .دارد بلندی متر

 اسناد در . دارد موقعیت شهرک ولسوالی شرق شمال متری کیلو

 در میالدی (1161) سال به منار این که است شده گفته یونسکو

 ساخته (1٠٢٠_113١)غوری الدین غیاثسلطان  سلطنت دوران

  (.5161:)است شده

 سال چند منار تکمیل که نیست معلوم درست هنوز تا اما

 جهان هفتگانهء عجائب از یکی فعالً و .است گرفته بر در را

 .شود می محسوب

 های میراث حفظ انجمن نشریه کتیبهء ششم شمارهء در

 است بوده معماری منار سازندهء که است آمده افغانستان فرهنگی

 همین به و شود می دیده منار در جای دو در او نام که علی نام به

 در . خورد می چشم به الدین غیاث شاه نام نیز منار پای در گونه
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 های باور چنین یک غور والیت گان دیده آموزش از بعضی میان

 چنین ساختن جهت را علی ، الدین غیاث سلطان که دارد وجود

 علی مردم روایت به هم وباز.بود خوانده فرا ثمرقند از یادگاری

 بزرگی یادکار چنین یک تا کرد کار مشتاقانه سال هفت کم دست

 .افراشت بر میآید نظر به آرام و خاموش امروز که یی هدر آن در را

 و درونی ساختمان به ارتباط در همچنان کتیبه ششم شمارهء در

 تا پای از : است شده ارایه تصویری چنین جام منار بیرونی نمای

 به و رفته باال آن داخلی کنارهء دو در پیچی پیچا زینهء منار، سر

 برجستهء های خشت با منار ونیبیر نمای رسد می باالیی داالن

 نزدهم سورهء نوشته نوار و گالبی زمینهء بر درخشان یی فیروزه

 که است آمده کتیبه درگزارش .تاس شده آراسته مجید قرآن

 مسجد کدام از بخشی جام منار یا آ که ارتباط این در پژوهشگران

 تحقیقات به هنوز است بوده ها غوری پیروزی از نمادی یا و

 منار اطراف در هنوز که حالیست در این . دهند می ادامه خویش
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 .است نشده کشف مذهبی مدرسهء و مسجد هیچ از یی نشانه

 در میبایستی بزرگی و شکوه این به یی ابنیه که میرود ظاهراًگمان

 پرسشی این . تنگی درهء چنین یک در نه میشد بنا بزرگی شهر

 باستان عرصه کارشناسان ذهن سو بدین ها سال از که است

 درازی های سده منارجام . است ساخته مشغول خود به را شناسی

 خاموشانه یی دره خم در شده فراموش زیبایی یک گونهء به

 سال پنجاه از بیش آن کشف از که گفت بتوان شاید .بود ایستاده

 میالدی (1657) هجدهم روز شناسان باستان که چنان .نمیگذرد

 روز همین در .کنند می تلقی جام رمنا کشف  روز نام به را

 شناس باستان رهنمایی به غربی شناسان باستان از گروهی

 رسیدند جام دهکدهء در درهء خم به کهزاد علی احمد افغانستان

 باستان منار تماشای .شدند رو روبه زیبایی تجسم آن با ناگهان که

 که ساخت زده شگفت چنان )اندرماریگ( را یی فرانسه شناس

 شده رو به رو جادویی برج با که میکرد احساس لحظه یک یبرا



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
133 

 در تنها جام منار اهمیت که اند باور این به شناسان باستان .است

 جهت در باشد کلیدی میتواند منار این بلکه ؛ نیست آن زیبایی

 دانشمند آن از پس . افغانستان در غوریان دورهء های راز گشودن

 منار که خطرهای کردوگفت دیدن جام ارمن از برنو اندریه ایتالیایی

 . کرد بندی تقسیم دسته دو به میتوان کند می تهدید را جام

 دههء دو یکی در که های خطر دیگر دو طبیعی های خطر نخست

 با . است آورده وجود به تفنگدار های گروه و محل ساکنان اخیر

 تخریب را خود جنوبی ساحل تدریجاً هریرود دریا سالیان گذشت

 چنانکه. است داده گسترش منارجام سوی به را خود بستر و کرده

 سطح رفتن بلند و سیالبها افزایش با بارندگی فصل در ساله همه

 نخستین براساس . است شده برابر خطرطبیعیچندین رودخانه آب

 وسیلهءکارشناسان به میالدی(1671) سال به که آزمایشهای

 رو شمال سمت به درجه دو اندازه به جام منار است گرفته صورت

 (5٠٢5:) است کرده پیدا میالن هریرود سوی به
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 در هم آن و بلند برج چنین یک برای میالن درجه دو

 خطر میتواند واقعاً دارد ادامه کماکان هریرود تخریب که وضعیتی

 گفتهء به که حالیست در این .آید شمار به جدی بسیار بسیار

 هر منار این گذشته سال بیست ظرف غور والیت ساکنان از بعضی

 روایاتی . است داشته تفنگدارقرار های گلوله شلیک آماج گاهی از

 قسمت زنی نشانه گونهء به تفنگدار های گروه بعضاً که دارد وجود

 این در . اند داده می قرار خود های گلوله آماج را برج از های

 مواظبت دمور گاهی هیچ افغانستان تاریخی بزرگ منار این سالها

 آیندهء به ارتباط هادر نگرانی. است نداشته قرار محلی مقامات

 کار میالدی (1665) سال در که یافت افزایش زمانی جام منار

 حفظ سازمان به ، منطقه به سفر یک از پس نجمی نام به شناسی

 تر زود چه هر بودکه کرده پیشنهاد افغانستان فرهنگی های میراث

 دیواری وسیم سنگ از استفاده با هریرود یجنوب ساحل امتداد در

 .یابد نجات فروپاشی و سقوط خطر از منار تا شود ساخته
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 آبدات بازسازى در جدى توجه خواستار غور محلى مسوولین

 درچند دارد، واقعیت غور مسوولین هاى گفته ( و.اند شده تاریخى

 معنى این به اما نشده، گى رسیده تاریخى آبدات به گذشته سال

 آنرا شدن تخریب خطر ما ویا شده فراموش تاریخى آثار که نیست

 ترمیم براى دالر هزار 1٢٢ ساالنه گوید منلی ).ایم کرده قبول

 به ساله همه که فرانسه در اما دارند، بودجه کشور تاریخى آبدات

 مصرف یورو میلیارد هشت میشود، گى رسیده آن تاریخى آبدات

  .میشود

 هریرود ساحل تخریب که داده ننشا بعدی های بررسی

 کاری کندن بلکه ؛ تهدیدمیکند را منار که نیست خطری یگانه

 پروژهء و محل ساکنان وسیلهء به منار اطراف در سرانه خود های

 به را منار آینده همچنان میگذرد منار های نزدیکی از که راهسازی

 (.٠٠٢5: ).است انداخته خطر
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 کندنکاری گذشته ههءد دو ظرف میگویند عینی شاهدان

 سالها این . است بوده گسترده بسیار منار اطراف در قانونی غیر

 مشغول منار اطراف در روز و شب دوامدار گونهء به هایی گروه

 های سال در قانونی غیر های کاوش.اند بوده غیرقانونی کندنکاری

  .یافت افزایش افغانستان باستانی ساحات در اخیر

 فرهنگی های میراث حفظ انجمن همچنان

 امتداد در را دیوارسنگی پایی بر برنامه میالدی( 1667)درسال

 ساحه به ساختمانی مواد. گرفت دست هریرودروی جنوب ساحل

 که بود نشده گذاشته سنگ روی سنگ هنوز و بود یافته انتقال

 ها درگیری دور این. یافت آغاز منطقه در ها جنگ دیگری دور

 و ایتالیایی شناس باستان برونو اینکه تا کرد دوام سال دو اً تقریب

 ریاست از گانی نماینده و افغانستان شناسی آب مهندس اکبری

 که شدند متوجه و رفتند منطقه به هرات شهر تاریخی ی ها آبده

 این با. است شده غارت ساختمانی مواد همه دیگر ها، سنگ جز به
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 تاکید نستانافغا فرهنگی های میراث حفظ انجمن به هیت حال

 باید بهاری های سیالب و گی بارنده فصل رسیدن از پیش که کرد

 شود ساخته هریرود جنوب ساحل امتداد در سنگی پیچ سیم دیوار

 حکومتی غیر سازمان وسیلهء به آبگردان دیوار این ساختمان کار .

 های میراث حفظ انجمن تخنیکی و مالی درهمکاری ، غور پیام

 اسالمی دولت مالی بودجه ازدالر هزینه دولک با افغانستان فرهنگی

توسط انجنیران  1٢/6/1١33الی  ٠٠/7/1١33 از تاریخ افغانستان

 وتکمیل ودیزاین طرح وفرهنگ اطالعات وزارت شناسی باستان

 شناسان باستان از گروهی هیچ کنونا تا زمان آن از .گردید

 منبع یک اًاخیر . است نکرده برسی نزدیک از را جام منار وضعیت

 غور والیت از رسیده گزارش اساس بر که است گفته پاکستان در

 بین از سیالب اثر به هریرود ساحل در شده ساخته سنگی دیوار

 دیگر بار یک که میدهد نشان ها گزارش چنین .است رفته

 پاکستانی منبع . است شده رو روبه ریزی فرو خطر با جامرمنا
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 از گروهی نزدیک آیندهء در راراستق که اند داشته اظهار همچنان

 نزدیک از را منار وضعیت و رفته منطقه به یونسکو شناسان کار

 . کنند بررسی

 موَفق بیستم قرن در جام منار کشفه ب کسیکه اولین 

 کیفر شارل بقول بودکه هرات والی ملکیار عبداله محترم شد،

 به ودخ های سفر ضمن در را جام منار ایشان فرانسوی، دانشمند

 شارل .داد خبر آن از کهزاد علی احمد آقای به و نمود غورکشف

 سلطان منار بنام (163٢)  درسال که مقالهء در را مطلب این کیفر

 دوبارهء کشف .داشت تحریر است، کرده نشر فیروزکوه الدین غیاث

 اگست 17 در بلژیکی دانشمند ماریک اندره توسط جام منار

 تولید جهان علمی محافل در زیادی صدای و سر میالدی (1657)

 درکشفیات موفقیت بزرگترین آنرا انگلیسی عالم بیسوار کتی نمود،

 و نمود مطالعه مفصل طور را جام منار ماریک اندره .خواند جدید
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 مقالهء ضمن خودرا مطالعات نتایج یالدیم (1656) سال در سپس

 .سپرد نشر به

 منار که واندمخ کابل مطبوع مجالت یکی در اواخر درین

 میالدی (1657) سال در بلژیک دانشمند ماریک آندره توسط جام

 این است، منار شدن پیدا و دیدن کشف از مراد اگر شده، کشف

 تا مانده می مخفی غور و هرات مردم نطر از که نبود منارسوزن

 .کرد می کشف را آن و آمد می بلژیک از یکی

 همان در" :نگارد می جام منار بارهء در ماریک، آندره

 محیطی مینا پیوندد،در می هریرود با جام قریهء آب که نقطهء

 افراشته بر قد مطنطن برج یک زرین شبحی رنگ، تیره های ازکوه

 را نظر نیلگون کاشی از های بند کمر آن علیای درقسمت و بود

 وقت در آن طبقهء سه تناسب درستی و وقت. "نمود می جلب

 برج نمای دور .است ساخته پذیر تحمل ار برج سنگینی ساختمان

 طبقهء جدار آورد می بیاد را دهلی منار قطب نمای درنگ بال
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 آن دور در که ،است پوشیده تزئینی های رویه از تماماّ نخستین

 مرتب طوری ها آذین آن است، پیچیده کوفی الخط سم بر نوشتهء

 بزرگ ندکمرب چار و آورد، می نظر به ساده را آن که است گردیده

 مجلل بیشتر را بنا و راشکسته منار عمودی جهش کوفی خط

 که قنداق سه حاصل و بوده گوشه هشت برج قاعدهء .میدهد جلوه

 ویران اکنون که است مخروطی بشکل گرفته قرار هم روی بر

 پوشی که بود گشته متوج فانوسی با سوم وقنداق است، گردینه

 .(٠٢١: 11).باشد نداشت

 و سه گوشه، هشت قاعدهء سوی یک اندازهء کهباید گفت 

 رفت میتوان کوچکی دریچهء از منار بداخل امروز میباشد، متر نیم

 طوری زینه یک از ها پله روی بر است افتاده شمال بسمت که

 به چنان خورد، می دور مرکزی ستون یک بدور که آئیم می پائین

 اکنون که یافت می راه پائین تا زینه همین که آید می نظر

 همین .است کرده مسدود را آن وغیره ها مصالح ریختگی
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 که سنتی بر گویا .نمیشود دیده دروازهء هیچ که است تیخصوص

 امتداد قصر داخل تا دریا تحت از زمین زیر از راهی است بوده

 اکنون و بوده قریب جام منار با که بلندی های منار از یکی داشته

 و در منطقه درهمان و است ودهب شیروان منار است، شده معدوم

 .بود گردیده برپا اوبه غرب متری کیلو ده مسافهء در هریرود جوار

 بخوبی میتوان را جام منار وزین و گران وضح و ها عکاسی بروی

 ساختمان گردیده، آباد مستحکم بسیار بصورت که کرد اندازه

 آنرا و پیچانده را پائینش قسمت که تزئینات با که است آن جالب

 می جلوه کوچک نظر به را منار بخشیده خاص جالبیت و زیبائی

 تزئین کامال که بزرگ برج این فریبی نظر و اندوزی دیده دهد،

 آید، می نظر به زاید آن نقطهء هیچ که است چنان است، گردیده

 عالی خیلی مجموعا آن تزئینا .است جالب خیلی خود افق ودر

 چنان که است داده دست رگبز افتخار آن معمار به و بوده

 ( چندانکه است، آورده بوجود مناسب چنان جای در را شاهکاری
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 و پوشانیده را بنا سطح تمام تزئینات : است نوشته ) برخمن فان

 کمربند که آنجا تا برج پائین بخش.میرسد صفا و غنا علیای بدرجء

 از رودو شده پوشیده قالینی تزئینات از یابد می آغاز کاشی کتیبهء

 دارای و میدهد نمایش را مرتب لباس و است، زواید و حشو

 زیور آن ساختمان و کار نفاست میباشد خاصی و اساسی اهمیت

 وضع گچ روی بر و شده ساخته آجر کوچک های پارچه از که زیبا

 به شانی ورق این .میباشد گیرا و توجه جالب خیلی است گردیده

 به مدور صفحات و ها فسق که گردیده تقسیم افقی قسمت هشت

 . است گردیده تعبیه مختلفه فواصل و اشکال

 ثبت طویلی نوشتهء منار، سفلی قسمت روی هشت بر

 هموار وجه زیرین قسمت از بالفاصله نوشته متن .ست گردیده

 از متن 5 و ١ نمبر روی در و یابد می آغاز کاشی با مدور بشکل

 و گردیده تخابان مریم حضرت سورهء از و قرآن نوزدهم جزء

 به دو و یک روی بر آن شروع میباشد کلمه ( 673) مجموعاّ
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 بر روی بر همه دیگر رویاهای و گردد نمی تشخیص وضاحت

 روی :است چنین آن ترتیب و گردید تدقین نوشته های جستگی

 پنجاه آیهء 5 روی سوم، و چهل آیهء 1 روی ویک، سی آیه ١

 می ودوم نود ایهء 7 روی و هفتم، و هفتاد آیهء 3 روی وچهارم،

 انگیزهء که است نسقی و نظم چنان نتیجه دینی کتیبهء این .باشد

 آیات ثبت. است گردیده تثبیت خاص منظور به و بوده معلوم آن

 هدف با بلکه نیست، تصادفی کار همه روی بر کریم قرآن

 و دنیا زیبایی آن با و است داشته رابطه ان تسمیهء و ساختمانها

 .اند خواسته می افتخار و رتآخ حسن

 دارد هم دیگری فلسفه منار، روی های نوشته از عالوه

 ساخته طبقه سه واز دارد ارتفاع متر (3١) منارجام : است چنان

 عمر سال (1٢) از گی نماینده متر (1٢) اول طبقه است شده

 1١ از نمانیده متر 1١آن دوم طبقه ) بعثت تا طفلیت از( پیامبر

 طبقه میباشد بود کرده سپری مدینه در )ص( حمدم حضرت سال
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 پیامبر که میکند سال 1٢ از گی نماینده ارتفاع متر 1٢ را سوم

 .بود کرده سپری مکه در )ص(

 داشت عالقه مناره این بانی سام بن محمد الدین غیاث

 سی درمدار را ها آن و گردد استنساخ کریم قرآن های نسخه که

 در که دیگر های کتیبه ( .گذشت می فبوق بود، نهاده بنیاد خود

 ماریک آندره شرح از دارد قرار منار فوقانی و وسطی های قسمت

  : دهیم می تذکر فشرده خیلی بطور ذیال

 با پائین و باال ال نخستین کتیبهء متن  .1

 :یابد می آغاز شهاد طیبه کلمهء

 )) اله رسول محمد اله اال اله ال ان اشهد ((

 : است کریم قران یهءآ این دوم نوشتهء  .٠

 ایهاالذین یا الموَمنین بشر و قریب فتح و اله من نصر (

 سه ) 1٢ سورهء 11 آیه ( کریمهء آیهء این بدنبال ))آمنوا
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 گرویده کسانیکه ای ( است آمده مبارکه آیهء از کلمه

 فاطمیان زبان های کتیبه در را سبک همین که ) !اید

 .میرود فراتر مه آن از روش این و دید توان می هم

 ثمینه قسمت در که کوفی نوشتهء نوار .١

 : میباشد ساده است، گردیده ثبت آن علیای

 بن محمد الفتح ابو الدین و الدنیا غیاث المعظم السلطان(

 .) سام

 آن در است، کاشی از مرکزی نوشتهء  .1

 به رسما که است گردیده ثبت عناوین و القاب همان فقط

 سطر باالی که آخر لمهءک شش و است بوده مخاطب آن

 :میباشد زیر خط با شده داده جا

 و الدنیا غیاث االعظم شاهنشاهء المعظم السلطان )الف(

 .سام بن محمد ابوالفتح المسلمین معزاالسالم الدین
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 ....ملکه اله خلد الموَمنین امیر قسیم ) ب(

 از بعد رخ دراز متن دومین فراز بر  .5

 خط به سطر دو دوم، سطر آغاز زیر در پیشینه بنشته

 خوانا خوب نخستین کلمهء سه .است شده کتابت نسخ

 کسی خط دست آن و میشود خوانده مشکل به و نیستند

 امضای آنکه تر جالب و بخشیده را تزئین آن که است

 .شود می دیده نیز... بن علی عمل آن معمار

 که دارد افتادگی بحدی بنا زیر نبشتهء .3

 زیبای سبک نوشته ان .یباشدم خوانا ان کلمهء دو تنها

 .است برجسته خط نوع از و خورده بافت کوفی هنری

 و است مختلف آن از سه که گردیده ثبت شکل چهار

 که خورده گره طوی رویه هر روی بر چپ و راست بسمت

 که ابوالفتح :میشود خوانده است، آورده بوجود را قلبی
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 .بود خواهد محمد الدین غیاث همان آن بعد ما عبارت

 (166 -٠٢٢: ٠)است گردیده ثبت 3 روی بر کلمان این

 دقایق تمام و گردیده کار ظریف خیلی های نبشته این

 شده رعایت آن در میخورد، نظر به فارسی در که ابنیه نوشته

 .است

 "آزاد "سرورغالم  غور والیت فرهنگ و اطالعات رییس

 از جام رمنا کارى تحکیم دالردر هزار ٠٢٢ کنون تا که میگوید

 ملل فرهنگى سازمان یونسکو طرف از دالر هزار 7٢و دولت طرف

 رسیده مصرف به منار کارى تحکیم و تحقیقات بخش در متحد

 این که میدهد نشان گرفته صورت یونسکو توسط که وتحقیقاتى

 .بود مسجد یک مربوط منار

 :پادشاه دختر ارگ
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ه ب هریرود دریای شمال طرف به جام، منار مقابل در

متر ازسطح بحرکه درنهایت منطقه صعب العبور بوده (٠5٢٢)ارتفاع

 نزد در که میخورد نظر به هم هنوز خاره کوه بلندی در قلعهء

 (.517٠:)است معروف پادشاه دختر ارگ بنام اهالی

 فیروزکوه قصر از عبارت با را ها خرابه این ماریک، آندره

 بانگاه دیده و ها بارو و برجها » در بیدان، ناوهء دهانهء در.دانست

 که های آبادی و ها دیوار آثار ها تپه و ها همواری دوطرف های

 هریرود دریای دوطرف در همچنان اند بوده پخته خشت با اکثرا

 منطقه سراسر در .میخورد چشم به انگیزی حیرت عمرانات آثار

 می دیده نیز شیشه و سفالی ظروف شکسته قطعات و سفالها

 غوریان دورهء به آنها ساختمان و تزئینات و قوشن روی از شود،

 تحقیق و شناسی باستان کاوشهای مستلزم امر این دارد، تعلق

 نتایج گردد انجام کار این وقت هر است، اسالم هنر متخصین

 .داشت خواهد بر در را سودمندی



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
149 

 ما وطن که( ه1١73-1١53) سالهای جریان در

 بی و جهل از استفاده خارجیان گردید، ناگوار حوادث دستخوش

 منار چای منطقهء خاکی زیر بهای گران آثار ما، هموطنان سوادی

 سال در خصوصاّ .اند برده غارت و چپاول به بیرحمانهء راطور جام

 وشاید رسیده خود اوج به چپاولگری این( ه1١73-1١75)های

 تر عجیب .باشد نمانده باقی بها گران های گنجینه آن از چیزی

 تا گاهی که شده یافت اجناس قیمن از شهرک والیولس آنکه

 خَمس ( میرسید بفروش منطقه درخود افغانی روپیهء لک هزاران

 قوانین خالف کار این حالیکه در .نمود می اخذ یک پنج یعنی )

 چپاول و دزدی و بوده ما مملکت نافذه قوانین خالف و شرعی

 تصریح انبد قوانین که است سنگین جزای موجب باستانی آثار

 تاریخی آثار غارت و چپاول که بدهم تذکر باید متأسفانه .دارد

 اسالمی امپراطوری درخشان دورهء در ما مملکت تاریخ جام، منار

 .است رفته بغارت غور،
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 :عربی نبشتهء سنگ

 یک از (16 صفحه جام منار) اثرش در ماریک آندره       

 قسمت در اهالی بقول که میکند صحبت عربی نبشتهء سنگ

 متذکر اش رساله در کیفر شارل.قراردارد هریرود دریای شمالی

 که انگلیسی محصالن از یکدسته م (1656) درسال که شود می

 در ماریک آندره بخواهش نظر نمایند، بازدید جام از خواستند

 به ایشان تالش متأسفانه که شدند نوشته سنگ این جستجوی

 دختر ارگ غربی قسمت در فوق نوشتهء سنگ.نرسید نتیجهء

 مذکور صخرهء است، شده تراشیده بزرگ صخره یک بروی پادشاه

 داشت هموار نا سطح دارای دارد، قرار بیدان دریای میان در که

 مذکور تصویر از است، شده درج فوق نوشتهء سنگ آن برروی که

 سختی بنابر ما بحث مورد نوشته سنگ که شود می معلوم بخوبی

 فعال که گردیده تخریب زمان بمرور و دهنش کنده عمیق آن
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 عکس اساس به آن ابتدائی قرائت .خواند را آن متن تمام نمیتوان

 .میباشد چنین آن از شده گرفته

 بن وعلی. . .   وابو  .1

 احنف ( کلمهء کوچک ساحهء یک روی بر چپ سمت در

 .میشود دیده عبداله نام آن کنار در میخورد، بنظر )

 اعط بن عباس. . .   .٠

 عطا بن یعقوب. . .  .١

 داود بن خالد. . .  .1

 سور بن علی. . .  .5

 عقوبی. . .  .3

 احمد. . .  .7

 عقوبی وابو. . .  .3
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 :ازو تنگی کتیبهء

 تنگ درهء شهرک، غرب متری کیلو شانزده بفاصلهء      

 )تنگی بنام آن العبور صعب راه دره ضیقی سبب از که دارد قرار

 شده تبدیل )ازو( به امعو محاورهء در و بوده معروف ( عقاب

 بالفبای آن روی که میباشد سنگی کتیبهء دره این در .است

 به آن تاریخ و شده حک های نوشته دری زبان و )یهودی( عبری

 غربی سمت جدار در مذکور کتیبهء.میگیرد تعلق هجری اول قرن

 مقابل در میشود باریک و عرض کم خیلی دره که حصهء در

 کنده سنگ روی کتیبه .دارد قرار لمقاب جدار عمودی صفحهء

 ساحهء یک در سنگ و است محدب و مایل آن سطح که شده

 بلندی .است گرفته بخود شکل چنین مربع متر هشت تقریباّ

 سطر شش و چپ بطرف سطر سه بوده متر سانتی شش کتیبه

 (31) و کتیبه این نظرداشت در با .دراد قرار آن مقابل در دیگر
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 توان می است، شده کشف جام کشکک محل از که قبرستان لوح

 .داشتند زندگی نیز یهود اقوام قدیم غور در که گفت

 طبقات ))اثری خوددر سراجال منهاجالقضات قاضی        

 نزد شیش ساالر سپه و نهاران بنجی امیر رفتن ذکر در(( ناصری

 : قرارکه بدین دارد، لطیفی داستان عباسی، الرشید هارون خلیفه

 میگردد، همراه بنجی باامیر یهودی تاجر نفر یک بغداد هرا در"

 به رفتن آداب ترا من که میکند پیشنهاد بنجی امیر به تاجر آن

 تعلیم نشستن و پوشیدن لباس و گفتن سخن و خلیفه نزد

 گزیند، بر پادشاهی به ترا خلیفه نزد به ورود مجرد به که میدهم

 امیر و .بدهی جای غور رد مرا اقوام باید تعلیمات برابر در اما

 حدود در یهود قوم از گروهی ترتیب بدین ".میکند قبول بنجی

 نظامی مقاله چهار در .میگردد ساکن غور سرزمین در (ه ق17٢)

 کشف از.بود کرده موَظف سرب درکان خود عامل را او عروضی

 هم ( ذمه اهل زیرا میگردد، افزوده جام اهمیت نیز قبرستان
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 ) میکنند زندگانی اسالمی ممالک در که نصاری و یهود از عهدان

 تا میباشند بزرگ های شهر و اسالمی دول های پایتخت در غالباّ

 .باشد بوده مین تاَ بهتر آنان امنیت

 :قلعه سرسنگ  

قلعه سرسنگ دردامنه شمال سیاه کوه اخذموقعیت نموده 

ازطرز بنا واهمیت محل وموقعیت آن دانسته می شودهم مانند 

 .عه ملک عنطر برای تامین امنیت آهنگران بوده استقل

 :سرک کشک قلعه

 غرب سمت که علیا چپری قریه در باستانی محل این  

 مسکونی های خانه آن شرق در و کشیده فلک سربه ها کوه آن

 های خانه نیز وجنوباً زراعتی ای زمین و چپری دریا آن وشمال

 وسعت متر (1٢٢-١٢٢) به محل واین دارد موقعیت مسکونی

 زمان مرور به که برج هفت کوه، تیغه باالی قسمت در که داشته
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 این تهداب که مانده باقی آن برج وسه رفته ازبین آن برج چهار

 شده کارگرفته پخته ازخشت آن فوقانی وقسمت ازسنگ ها برج

( 3)ها برج وبلندی داشته ارتفاع اراضی مترسطح (5٢) قلعه این

 متر دو اندازه به زمین سطح از ها برج رافواط ساحه.میباشد ترم

 زمین است شده کار پخته خشت توسط متر یک وعرض ارتفاع

 گلی کوزه( ١5) برج سه بین در بوده هموار کامالً قلعه ساحه

 فعالً نمودند می ذخیره را ها گندم آن ودر. شده پخته کالن

 که دارد وجود آب چشمه قلعه فوقانی حصه ودر دمیباش خالی

 ساحه عوام نظر به .نماید می شاداب راسرسبزو چپری قریه امتم

 مستحکم های سنگر جمله از مغولی حمالت زمان در مذکور

 بگیرد را قلعه این نتوانست)چنگیز( تموچن وحتی بوده دفاعی

 .است گردیده تخریب قلعه این محل مردمان توجهی بی وسبب

 :قلعه بهاری
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م وتاریخی است که در قلعه بهاری نیز یکی ازقلعه های مه

آب این قریه ذریعه . دامنه سیاه کوه درقریه بهاری موقعیت دارد

نای ازسیاه کوه آورده می شوداکنون نای های پخته آنرا اهالی 

 .اززیرخاک بیرون کشیدن وازآن درناودان خانه استفاده می نمایند

کتابیکه چندسال پیش ازین قلعه بدست آمد درآن نوشته 

وکرمان یک خروار جوباقی سنگ نوشته آن نشان  لعل:شده بود

 .میداد که پیش ازحمله مغل این قلعه آباد بوده است

 :ابولمجن مسجد

 ها وکتیبه محراب ودارای سنگی ساحتمان مسجد این

 شهر غرب در واقع الندر قریه کیلومتری بیست  مسافه به که بوده

 نداشته دقیق معلومات کسی آن تاریخ واز دارد موقیعت چغچران

 بوده ابولمجن بزرگ شیخ آن مولف که کتاب جلد چند واکنون
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 نیز سنگ یک محل درین .میگذرد سال (1٢٢) ها کتب ازین.

 .میباشد متر (3در 3 ) آن مساحت که گردیده حجاری

 :لمبیده

 لمبیده ساحه نام  .1

 چپری محل نام .٠

 باال چپری قریه بین ساحه موقعیت .١

 پایین وچپری

 شرق جنوب کیلومتری جسی وپن در محل این

 حدود در مذکور وساحه داشته موقعیت چغچران مرکز

 ساحه درین و دارد طول متر سی ودو و عرض متر سی

 تعداد به و شود می دیده قبل های سال کاری کندن

 سنگ دارد وجود وحیوانات انسانها های استخوان زیادی

 شباهت گرفته صورت آن تحتانی قسمت در که کاری

 به .دارد را کابل مرجان تپه کاری سنگ به زیادی
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 از کوه آمد پایین اثر بوده جاقلعه درین محل نظرمردم

 .است رفته بین

 جدول آبدات تاریخی تحت مرکز والیت غور

ش

 ماره

 موقعیت اسم اثرباستانی

 قریه میانجی غارهزارکله 1

 سوفک//   قلعه سنگبار ٠

 کاسی//       زیارت جان نما ١

یفه زیارت خل 1

 مالحیدر

 الندر//      

 جری چقر کم آب خره حصار 5

 نوآباد مرغاب پلنگ خان اول 3

بین جنداک  پلنگ خان دوم  7
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 وواجان مرغاب 
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 فصل پنچم

 مدسه شاه مشهد ؛ زیبایی مهجور

در والیت بادغیس دیاری به دیرپایی زمانی است که بوی 

ان پر ستاره اش ، آسم. قدامت آن به در دیوار به مشام می رسد

معادن غنی ، وسر شارش ، اراضی حاضلخیز وزرگونه اش ودر 

نهایت طعم مطبوع پسته هایش ، یک دنیا طراوت تازگی وزیبایی 

و در صدر اسالم تدریس علوم مذهبی در مساجد . را به همراه دارد 

ه تدریج با توسعه ی علوم اسالمی ، فضای آموزشی .انجام می شد

ولی با آنهم غیر از ساعات تدریس ، از . شتاز مساجد جدا گ

 .مدارس به عنوان مسجد نیز استفاده می کردند

مدرسه شاه مشهد در ولسوالی جوند والیت بادغیس       

دقیقه عرض  ٠درجه و ١5موقعیت دارد مدرسه شاه مشهد بین 

دقیقه طول البلد شرقی در ساحل  56درجه و 3١البلد شمالی و
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که میتوان گفت جای . اقع شده است چپ رودخانه مرغاب و

شهادت یافتن سلطان سیف الدین وبقدرت رسیدن سلطان غیاث 

را  ها سبک معماری آن هنر دوره غوری. درهمین محل بوده الدین

 .(٠71: ٠) .نشان میدهد

به طرف شمال غرب :چنانچه نوسنده گان نگاشته اند      

د دارد که مرکز قدیمی هرات باستانی خرابه یک مدرسه وجو

این .به شمارمیرود ها انعکاس دهنده وبهترین نمونه هنر غوری

. میباشد(ه1١61)وگالیرز در سال  مدرسه به اثر زحمات کالسمیر

 این مدرسه مخروبه به کنار چپ دریا مرغاب در حدود دوکیلوی

ینتراز تقاطع آن با دریا کوکچه موقعیت دارد مردم این محل ٔ  پا

این ساختمان از خشت .شاه مشهد مینامنددهانه کوکچه را بنام 

سطح بیرونی آن دیوار . سانتی مترساخته شده  5الی  ٠5پخته 

های ساده خشتی بوده باکم وبیش بافت های مغلق خشک 

 .یک با پالستر دیده میشودٔ  موزا
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متر 11متر ازشمال به جنوب و11الی  ٠٢اضالع آن       

امروز قسمت .باشددرجه می(٠6٢)از شرق به غرب وساختمان آن 

های از دیوار های شمالی وجنوبی باقی مانده وهم چنان یک 

قسمت از سمت جنوبی ایوان دروازه اصلی وقسمتی از بقایای 

.  شمال وغرب دو اطاق که اصالً گنبده بوده به جا مانده است

درسمت جنوب یک طاقچه به شکل خاص خود دارای کمان های 

به استثنای دیوار ایوان )مساوی پنج گوشه تقریباً به عرض های 

کتیبه چون (15)به عمق های مختلف دیده میشود درشاه مشهد (

ینات ٔ  معماری رواق ها ، تز. خط کوفی وپنج آن نسخ میباشد

وحدت وهم سانی آن را باهنردوره غزنویان نشان ( 13)وکتیبه ها و

 .میدهد 

این نوع به خصوص در کمان های بلند متبارزات       

ه نسخی آن با کتیبه دیگری درمسجد بدون تاریخ بیشوران کتیب
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واقع سیستان وکتیبه مقبره غیاث الدین در مسجد هرات مقایسه 

 . شده میتواند 

ینی آن متعلق ٔ  ساختمان کتیبه ها وقسمت های تز      

ینات نباتی بسیار غنی در سمت شمال ٔ  تز. به دوره غوریها است

ینات گلی پخته زاویه ٔ  ا تزترتیب بافت خشت ه. دیده میشود 

ینات ٔ  سمت راست که بعضی در ساحه هموار باچوکات بندی تز

ینات را باساختمان های قرن ٔ  این  نوع معماری وشیوه تز.میباشد 

ششم هجری ودوازدهم میالدی درخراسان آسیای مرکزی ،غزنی 

 .وسیستان مقایسه نمود

ری مانند که متعلق به دوره غو: دانشمندان به این باور اند 

شاه مشهد درزمان حکمروایی . خراسانی وسلجوقی هابعدی است

سلطان غیاث الدین ابوالفتح محمد بن سام به کمک یکی از زن 

اما . های دربار بنا یافت که در کتیبه نمره یک ذکر آن رفته است

 7و  3، 1در کتیبه های  13نام آن معلوم نیست وبرجستگی سوره 
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مای میکند که شاه مشهد بنای یاد گاری دیگر مارا به فرضیه رهن

 (.١٢6: 3) .سلطان غیاث الدین ابوالفتح محمد بن سام میباشد

که شاه مشهد هنوز : شاه محمود محمود می نویسد        

هم دارای پانزده دسته کتیبه ها که ده آن خط کوفی وسه آن خط 

نسخ ودو دیگری خط ثلث است خطوط کوفی به استثنای یکی 

مه آنها از پارچه های ساخته شده کاشی که بعداً دربین گچ دیگر ه

 .قرار داده شده تشکیل گردیده است

 : کتیبه اول 

) خط کوفی در حاشیه است مقابل ایوان بزرگ جنوبی

تا ... هذا المدرسه المبارک  ٔ  بسم اهلل الرحمن الرحیم امرت ببتا

مدرسه را از کتیبه چنان معلوم میشود که این ( .المعظمه العامله

که شاید دختر سلطان سلطان غیاث الدین . خانمی بنا نموده است 

 .ابوالفتح محمد بن سام بوده
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آن دختر پادشاه زاده بس : در طبقات ناصری آمده       

قرآن شریف محفوظ اوبود واخبار شهادت یاد داشت . بزرگ بود

وخطش چون در شاهوار بود وهر سال یک کرت دور نماز گزاردی 

 .ام قرآن در آن دو رکعت ختم کردی وتم

 :کتبیه دوم 

کتیبه }درسمت چپ مقابل ایوان بزرگ جنوبی ادامه 

حصه باقی مانده آن را باتاریخ بنای تعمیرواهدای آن { نمبراول

تکمیل ما نماید وآن اینکه باتاریخ شهررمضان سنه واحد وسبعین 

ث سلطان غیا{هجری571سال }به تاریخ ماه رمضان ...وخمسه 

الدین هرات را فتح کرد که بعد ازاین تاریخ نقاط مهم چون فوشیخ 

فاریاب وپنجده ، مرو رود ، ودرق ،نیمروز، تالقان ،اندخوی ،میمنه 

 .وخلم فتح گردیده 
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حصه پاین این کتیبه شدیداً تخریب گردیده اما       

اشکال بسیار ازحروف آن خالیگاه وشکستگی های حصص خراب 

بانگاه  به این دواین خط انسان فکر . می تواند شده فهمیده شده

ینی مقابلش قرار دارد ،واین کار در هیچ ٔ  میکند که دسته تز 

البته بین خطاطی .... جای ودسته دیگری این بنا تکرار نشده است

شاه مشهد وخطاطی دروازه قدیم غور مسجد جامع هرات منار جام 

یکی از امثال فوق ولی در هیچ . ومصلی چشت وارتباط وجود دارد

الذکر این روش طوریکه در شاه مشهد با حروفی که در هرات، 

مثالً درشاه مشهد انجام کوتاه تر .جام، چشت بکار رفته فرق دارند

. میباشد تاچپ امتداد میآبد(نوع خط)در آخر کلمه مورب که(ن)

در جام هرات تاحدودی درچشت مطابق روش عمومی وثابت خط 

رااختیارکرده وشاه مشهد حروف ( ز)رفی حروفی ج،ح،خ شکل ح

 .ج،ح،خ زیادتر میباشد

 :کتیبه سوم 
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یک دسته خط کوفی به طرف ایوان جنوبی دردست 

سبک این کتیبه مانند کتیبه اول ودوم ...احمد بن محمد...راست 

میباشد تفاوت آن نظر به کتیبه های متذکره در تنظیم تکراری 

 .شکل کتیبه آنها میباشد

 :رم کتیبه چها

خط کوفی که در طاقچه دوم رواق طرف راست ایوان 

جنوبی در دیوار جنوبی آن دیده میشود این کتیبه ادامه کتیبه 

 .نمبر چهار میباشد

 :کتیبه پنجم 

این کلمات در پایین کتیبه نمبرچهار ...عمل محمد 

 .میباشد

 :کتیبه ششم 
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را  1و ٠، 15طاقچه سمت ایوان بزرگ جنوبی که سوره 

 .دیده میشود 1ونمبر 7این کتیبه ادامه کتیبه نمبر . رد دربردا

 :کتیبه هفتم 

 13طاقچه چهارم طرف راست ایوان بزرگ جنوبی سوره 

 .را دربر داشته در کتیبه نمبر چهار ادامه میآبد ٠و

 :کتیبه هشتم

این کتیبه در حصه شمالی میباشد از نگاه طرز وفن که 

گوشداربافته شده وشامل است آیت ها به شکل  7و1مانند کتیبه 

 .موضوعات مذهبی میباشد

 :کتیبه نهم

خط کوفی که طور متراکم از گچ کارشده ودراطراف کنار 

رواق ناحیه شمال امتداد دارد، ونیز شام موضوعات مذهبی است 
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. این خط بادیگرخطوط کوفی فرق دارد که از گچ کار شده است

م باالیی آن طور وخطوط آن دارای ارتفاعات مساوی میباشد وانجا

 .ساده کار شده است

 :کتیبه دهم

خط کوفی مربع به سمت بیرونی طرف چپ ایوان جنوبی 

یک نمونه قدیم تراز خط کوفی مربعی که . وغیره ...علی علی ... 

 .تاعصر مغول تعمیم نیافته بوده میباشد

 :کتیبه یازدهم 

خط شکست نسخ درگچ که حاوی موضوعات مذهبی 

 .د خط مقابل ایوان جنوبی استعمال شده استمیباشد با امتدا

 :کتیبه دوازدهم 
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باخط ثلث طرف داخل دست راست ایوان جنوبی بعضی از 

 .فته استربکار ( ج)اسمای خداوند 

 :کتیبه سیزدهم 

این کتیبه در داخل ایوان جنوبی قرار داشته نوع خط 

ومتن خط با کتیبه نمبر دوازده شباهت دارد وعین خط درمصلی 

 .گ چشت بکار رفته است تقریباً آسیب دیده است بزر

 : کتیبه چهاردهم 

یک خط نسخ با کار آزاد به طرف شمال موازی به کتیبه 

 .نمبر نه ادامه یافته وموضوعات آن مذهبی میباشد

 :کتیبه پانزدهم 

شباهت زیاد دارد وسه کتیبه  11این کتیبه با کتیبه نمبر 

کتیبه باالی مسجد بدون تاریخ دیگر نیز وجود دارد که یکی ازین 
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دومی کتیبه کاپی بزرگتر است که . پیشوران سیستان است

درمصلی قدیم سلطان غیاث الدین در هرات میباشد ونمونه سومی 

در داخل یکی از مصلی های چشت متاسفانه قرار گفته مردم محل 

اکنون هیچ چیزی بجای ( شاه مشهد)آبده تاریخی با شکوه  از

 (17٢: 6.) تخریب واز بین رفته استنمانده بکلی 

 :قلعه بامیان 

شهر غلغله ، یکی از پایتخت های دولت  غوری بوده این 

پیش از اینکه بامیان مرکز .  شهر دروالیت بامیان واقع است

خانواده شنسب شود شهر غلغله مرکز بودایی بود واز هر گوشه 

می آمدند وکنارجهان زائرین به مجسمه ها وزیارت های مشهور ان 

وبعد از آن وقتیکه نفوذ سیاسی غوری ها دراین منطقه وسعت .  

نمود ومسلمانان به اینجا امدند ، آنجا خواستند که به سبک 

اسالمی یک شهر ویک مرکز دراینجا بسازد ، ازهمین وجهه شهر 

غلغله بامیان که مرکز خصوصیات دوره ای اسالمی بود ، وبعد از 
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سب بدست سلطان عالالدین جهانسوز تاسیس سلطنت خانواده شن

وامیر ملک فخرالدین مسعودبن حسین شنسبی ( تاسیس )بسازد 

که برادر بزرگ عالالدین حسین ،  اولین امیر شنسبی دربامیان به 

این .هجری پادشاهی نمود  553 -51٢واز سال . قدرت رسید 

پادشاه سلسله کوه های شغنان ، تخارستان تاسرحدات درواز ، بلور 

وترکستان نفوذ خودرا گسترش داد ونیز بدخشان را تحت تسلط 

ازخانواده شنسب پنج نفر از آنها دربامیان حکومت . خود درآورد 

نمود وآخرین امیر آن عالوالدین منکبرنی ازخانواده ای خوارزم 

شاهی ، پسرسلطان محمد خوارزم شاه تایک مدت دربامیان 

سیار آباد وجمعیت زیاد هجری ب3این شهر درقرن  . حکومت نمود 

تجارت وصنعت در آن ترقی زیاد نموده بود وکاروانهای . داشت 

تجارتی از شمال به جنوب واز جنوب به شمال رفت وآمد می نمود 

 .وشهر غلغله راه کاروانسرای آنها بود 
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در مورد عصرغوری ها  المعارفةدایرالبته باید گفت که در 

ابامیان به تصرف عالالدین درعصرغوری ه: چنین نوشته شده که 

حسین جهانسوز درآمد ووی برادر بزرگتر خود،فخرالدین مسعود را 

به حکومت بامیان وتخارستان گماشت واز همین زمان شاخه ای 

آل شنسب یا شنسبیان از حکومت غوریا ن دربامیان تاسیس شد 

بدست خوارزم  "ق  31٠ "که پس از هفتاد سال حکومت در 

 .  شاهان منقرض شد 

 3٢7تا اینکه هجوم عالوالدین محمد خوارزم شاه درسال 

غربی مملکت رسیده اردوی  هجری قمری در حواثی تغور شمال

وارد  " 311"غوری و غزنوی را شکست داد و چند سال بعد در

خاک افغانستان شد و متعاقبا جالل الدین منکبرنی پسر عالالدین 

بر قسمت اعظم  خوارزم شاه از همین شهر غلغله به بامیان

افغانستان حکمرانی می کرد تا اینکه چنگیز و سیل خروشان حمله 
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مغول به جنوب آمو به دربار راه یافت و از صفحات شمال به جنوب 

 .هندوکش سرایت نمود 

زمانیکه موتوجن نواسه اش این شهر را محاصره کرد 

ع بسیاری ازمردم را کشتند تا اینکه خود نیز به دست دالوران مداف

افسانه ها حکایت می کند زمان که چنگیز خبر قتل . کشته شد 

نواسه اش را می شنود به مادر بچه قول میدهد وسوگند یادمی 

کند که تمام زنده جانهای که در این وادی زندگی داشتند به کام 

بدین گونه همراه با ارتش خود روانه ای نبرد شده . مرگ فراخواند 

ا ویران نمود ه وارتش خودرا وسنگر های ضحاک وسرخوشک ر

 .مستقیما باالی شهر غلغله جهت وارد نبرد آغازشد

زمانی سیاح چینایی در زمانه سلطنت غوری ها از شهر 

غلغله می گذرد ، این بامیان سرسبز وخرم و آباد وشهر سلطنتی را 

با شکوه ترین قصر در جای خوب و مدافع هرنوع تعرض ، مداخله 

بعداز چنگیز گذرش به بامیان می شود که زمانی هم همین سیاح 
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بامیان یک وادی سوخته وبه استثنای چند نفر محدود دیگرانسان 

به همراهی یکی از همین اشخاص که در آنجا . را پیدا نمی تواند 

بود به دیدن شهر وقصر شاهی می رود ، جزغال ومغال و زوزه ای 

اومی . ند روبا ه وشغال وپشک ومرغان صحرایی چیزی را نمی بی

گوید این شهر سالطین بامیان بود وامروز شهر غلغله حیوانات 

لذا از آن به بعد نام این شهر بنام شهر . ومرغان صحرایی است 

 ..غلغله شهرت یافته است

زمانیکه در این شهرجمعیتی به وجود آمدند مردم آن 

ویا شهر غلغله ویا شهر آشوب می  "شهر بامیان  "وقت به آن شهر 

غربی ها در تحقیقات خود باالی شهر غلغله بنام های . ند گفت

 .نهاده  "شهر ملعون  "چون شهر خاموش 

میان سرزمین شگفتی  "کاظم یزدانی درکتاب اش بنام 

شهر غلغله قبل از ویرانی بنام : موید این حقیقت است که  "ها 

واز ظهور . شهر بامیان ودر بعض از منابع بنام حصار بامیان میشد 
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هنگام . سالم تا اوایل قرن هفتم هجری حکم پایتخت را داشت ا

هجری قمری حاکم خوارزم شاهی در آنجا 313حمله مغل در 

دریکی از روزها . حکومت می کرد وبه مقاومت و پایداری پرداخت 

به تیر یکی از قلعگیان  "ماتگین  "ی  نوه ای محبوب چنگیز بنام 

دستور داد به هرقیمتی که  خان مغل به خشم آمده. به قتل رسید 

آخراالمر . می شود قلعه را به تصرف در آورید وبراحدی ابقا نکنید 

ازهر . مغوالن بر قلعه یورش بردند ، جنگ خونین به وقوع پیوست 

شاید به همین جهت . گوشه فریاد گریه وزاری وهلهله بلند بود 

بر آن  را که به معنی غوغا وفریاد است "غلغله  "بعد از ویرانی 

 ..نهادند

پروفیسور مینورسکی دانشمند اتحاد شوروی قسمت از 

در مجله ای انجمن  161١اسناد مذکور را در طی مقاله ای که در 

شاهی بریتانیایی کبیر و آیرلند نشر شده مطالعه کرد وتاریخ آنهارا 

، درسال مذکور ( م 1٠11)ه  قرار داد 3٢7روی همرفته درحوالی 
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ارزم شاه متوجه سرحدات قلمرو غور وغزنه می عالالدین محمد خو

شود وده سال بعد عملیات تهاجمی مغول دربامیان می رسد، 

بنابراین اسناد مذکور به آخرین سال های سلطنت دوران شنسبانی 

غوری دربامیان می باشد وحتی دریکی از  اوراق، اسم سلطان 

یان جالل الدین علی بن سام که چهارمین پادشاه شنسبانی بام

است هم خوانده می شود که امیر محمد خوارزم شاه کشته میشود 

عالوه براسناد مذکور دویادگار دیگر هم از حصار غلغله در موزیم . 

یک دروازه ای چوبی که درقسمت علیای پله . کابل موجود است 

نوشته شده ودیگری یک ( ملک اهلل )های آن به رسم الخط کوفی 

النامه که مجموعه ای مرکب از جلد کتاب خطی معروف به ف

چندین رساله می باشد وبعضی یادداشت های دارد که یکی آن 

تحریر شده ومصادف به زمان سلطنت دومین پادشاه  53١درسال 

شنسبانی ملک شمس الدین محمود پسر ملک فخرالدین است که 

تذکر باید داد قبل از اینکه . حیات وسلطنت داشت  533تاسال 
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امیان به وسیله ای غوری ها اساس یابد شهر شاهی شهر غلغله درب

بامیان در مدخل دره ای فوالدی واقع بود وبعد از نفوذ دین مقدس 

اسالم دربامیان وآمدن مسلمانان به بامیان شهر غلغله را به عنوان 

 .اولین شهر اسالمی بنا کرده اند

 :قلعه غزنه 

شهرغزنی یکی ازمراکز مهم شاهان غوری بوده که 

گترین آنها سلطان معزالدین است که حیطه قلمرو موصوف بزر

ازطرف شرق تارود گنگا وازسمت غرب خراسان ومناطق خوارزم 

سلطان .،نسا وبارورد وازسمت جنوب الی بحیره عرب امتداد داشت

معزالدین بعدازتخریب وبه آتش کشیدن این شهرتوسط عالوالدین 

 .حسین جهانسوز به آبادی وعمران آن پرداخت

 :مسجد جامع هرات
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مسجد جامع بزرگ شهر هرات پنجمین مسجد جامع 

سال  11٢٢بزرگ در جهان می باشد این مسجد جامع بیش از 

 . متر مربع می رسد )1373٢(قدمت دارد و مساحت آن به 

این بنای زیبا و شگفت انگیز در طول چندین هزار سال 

در سال . ستقبل از اسالم عبادتگاه آریائی های یکتا پرست بوده ا

هجری بعد از گرایش مردم هرات به دین اسالم، این معبد  ٠6

 . بزرگ به مسجد مسلمانان مبدل گشت

نقش و نگارهای پر رنگ و کاشی های معرق هفت رنگ 

ایوان ها وگلدسته های کاشی کاری شده حتی در نگاه شهروند 

 . هراتی نیز جالب وجذاب می باشد

ین بنای تاریخی است که مسجد جامع هرات، از باشکوه تر

یکصد و سی . در تاریخ مساجداسالم موقف بس ممتاز و عالی دارد

رواق بر چا صد و چهل چهار ستون بناء یافته و به شمارروز های 
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سال، سه صدو شصت گنبد دارد که هز گنبدراگنبددیگر، زیر 

 .(171-٠17٢:)دامان گرفته تاازگزند باد و باران در امان ماند

ل گونهء آن را از چهار جهت مسجد را در سطح مستطی

میان گرفته تا در نظر ها همانند ساختمان مسجد کعبهء مکرم 

 .جلوه نماید

سطح سراسر از مرمر ممتاز فروش شده است ، دو صد و 

پنجا ه و چهار گز دراز او یکصد و پنجاه گز پهنای آن است، رواق 

رویهء دیوار و ها و گنبد ها همه از خشت پخته و چونه بنا شده، 

رواق ها که بر سطح مشرف است، همه با کاشی گلدار 

و ( ص)مزید بر آیات مقدس قرآنی و احادیث نبوی . شده  پوشیده

وجایز خواجه عبداهلل انصاری و بعضی منظومات عبدالرحم جامی، 

بعضی از اعالن ها و فرامین و تاریخ نامه های تاسیس و ترمیم 

زیبای اساتذه ثبت میاشد که هریک  مسجد در الواج مرمرین باخط

 .از آنها تاریخ را روایتی و هنر و ارباب ذوق را آیتی شمرده می شود
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ابواسحق ابراهیم بن محمد اصطخری نخستین جغرافیا 

نگار عرب که از مسجد جامع هرات ذکر نموده است که در نیمهء 

اول قرن چهارم هجری بسر می برد، در کتاب 

 :گوید( الممالکالمسالک و )  مشهورش

مسجد در وسط شهر هرات است، بازار در اطرافش قرار 

دارد، زندان به سوی قبلهء آن است،که در خراسان و ماوراء النهر و 

سیستان و جهان هیچ مسجدی بپایهء آن نرسد، مسجد بلخ و 

 .سیستان فروتر از آن است

در مسجد فقهاء هر روزه گرد می آیند، و مردم اجتماع 

 .د، و در سایر مساجد تنها در روز های جمعهمی نماین

( هـ ق ١7١)در کتاب حدود العالم که در حدود سال

هرات شهری است بزرگ و در کمال : تالیف شده، مذکور است که

 .استواری، مسجد جامع آن از آباد ترین مساجد است
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از نگاشتهء مهناج سراج در طبقات ناصری بر می آید که 

در مسجد جامع آتش افتاده بود، سلطان پیش از عمارت موجوده 

معزالدنیا و الدین، شهاب الدین غوری از غنایم اجمیر دو عقاب 

با بسیار تحفه ) هر یک به بلندی قامت شتر بود،   طالئی که

دیگری به سلطان غیاث الدین غوری فرستاد، از آن جمله حلقهء 

گز بود با  زرین با زنجیر زرین و خربوزهء که دایرهء آن پیج در پیج

دوحلقه بزرگ که بر گردونه آوردند و بفرمودهء سلطان غیاث الدین 

آن حلقه و زنجیر و خربوزه را در پیش طاق مسجد فیروز کوه 

حلقه و زنجیر )بیاویختند و چون مسجد جامع را سیل خراب کرد، 

و خربوزه رابه شهر هرات برده و مسجد جامع را از نو عمارت 

 .(کردند

ن متاّ خرمیرخواند و خواند میر، در کتاب تاریخ نگارا

تاَسیس آغاز این مسجد جامع را از ( حبیب السیر)و ( روضۀ الصفا )

عهد سلطان غیاث الدین دانند و این درست نیست، زیراچنانکه 
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نوشتیم این مسجد قبل از قرن چهارم هجری آباد بوده اما شک 

لدین نیست که بنای آن بشکل کنونی از عهد سلطنت غیاث ا

یعنی دو سال قبل از وفات آن ( هـ  567) غوری است که در سال 

سلطان انجام یافتهء دلیل قاطع درین باب کتیبه ای است از روز 

گار سلطنت غیاث الدین که در دیوار مسجد با خشت پخته و چونه 

اندر ایوان مقصوره اندرون داخل ) به خط کوفی نگاشته شده 

  (.13٠: ٠)(شبستان جنوبی 

السلطان المعظم، شهنشاه االعظم، مالک : کتیبهء اول 

اقارب االمم، مولی ملوک العرب و العجم، سلطان ارض اهلل، حافظ 

بالد اهلل، معین خلیفه اهلل غیاث الدنیا والدین، معزاالسالم و 

المسلمین، نظام العالمف ابو الفتح محمد بن سام، قسیم 

 .امیرالموَمنین انار اهلل برهانه

شهراهلل المبارک سنه سبع و تسعین و : ) ء دومکتیبه

 .(13٠: ٠)( 567خمسمانۀ 
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تاریخ نگاران عقیده برآنندکه سلطان غیاث الدین مدرسهء 

بزرگ برای وعظ و تدریس حکیم اسالم، امامت امت فخرالدین 

رازی در جوار مسجد جامع اساس نهاده بود و چنانکه از اقوال 

می آید، مسلم است که وی در نزد دیگران و نگاشتهء خود امام بر 

سلطان شهاب الدین و غیاث الدین و نزد بعضی از ملوک الجبال 

یعنی امیران بامیان مقام و منزلتی رفیع داشتهء بعضی بر آنند که 

بقیهء تقمیر مسجد را سلطان محمود پسر غیاث الدین تکمیل 

در تعمیر آن ( که از نژاد غوری بودند ) کرده و شاهان کورث 

 .افزوده اند

در روزگار پادشاهی شاهرخ پسر امیر تیمور گورگان در 

در عهد سلطنت پادشاه .تزئینات مسجد، کارهای ارزنده انجام شده

دانشمند و هنر پرور سلطان حسین بایقراکه هرات ازمونگاه قلم و 

وزیر دانشمندش امیر   قریحت علماء و ارباب ذوق بود، به همت

مال مسجد افزونی های یافته، این قطعه علی شیر نوائی جالل و ج
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در تاریخ ترمیم آن هنوز در یکی از رواقهای مسجد خوانده می 

 :شود

مــقـصـوره وطـاق مسـجد 

 گــردیـده خـراب بود از دیر        شهر

وفـــــــق        شد امروز غیب و گشت تاریخ

 لـبـنــائه علی شیر

ان میدادند که تا این اواخر حجره های در مسجد جامع نش

اجساد اموات و شهدای . به برخی از عرفاء اختصاص داشت

 .محاصرهء هرات، در یکی از رواقها مدفون میباشد

به ارادهء امیر ( هـ ق 1١٠5)ترمیم مسجد جامع در 

) حبیب اهلل خان سراج الملۀ انجام یافت، اخیراَ در حدود سالهای 

ذوق عالی مصرف جوان مردان و ب( هـ ق  1١75الی  1١7٠

در .هزمندان هرات در مسجد ترمیمات و تزئینات نهائی بعمل آمد

گوشهء غربی صحن مسجد، دیگ بزرگ بر روی پایه های نفیس 
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شعاع سر دیگ دونیم ملی هشتاد و پنچ . ) استوار شده است

سانتی، قطر دیگ مذکور چهار متر و هشتاد وهشت و نیم سانتی و 

 (.عمق دیگ نود و هشت سانتی است

از مقدسی روایت ( حضارۀ االسالمیه)آدم میتر در کتاب 

در مساجد جامع خراسان دردیگهای بزرگ یخ و آب می  ":میکند 

اما مردم شهر از گذشتگان روایت کنند که در آن نوع  "گذارند

معجون می گذاشتند و ایام جمعه زیر زبان نهاده مانع سرفه گردد 

 .(17١:6)و خطبه بدرستی شنیده شود 

بدست قلندر نام فقای به امر ملک محمد بن محمد  دیگ

ساخته شده، این ابیات با نام شاه و ( هـ 773)پادشاه کرت در سال 

 :قلندر بخط زیبا در خارج دیگ نقش گردیده

 هــزار سـال جــاللــی بـقای ملکش باد

شهور او همه اردی بهشت و                                   

 فروردین
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 فتصد وهفتاد شش بعد ازهجرتبه سال ه

کــه نــقـش بـند حـوادث                                  

 نمود صورت این 

غیر از دیگ بزرگ فلزی، آبدان بزرگی از سنگ مرمر در  

این . جامع شریف بوده که او نیز بخطوط و نقوش مزین بوده است

ته از هرات آبدان را نادر افشار هنگام تاخت و ناز خود بگردونه بس

به مشهد برد و روی آن بقعهء طالئی ساخته و در سحن حضرت 

امام علی بن موسی الرضاء رضی اهلل عنه نصب نمود و اکنون به 

از تاریخ ساخت و استاد حجار آن . شفاخانهء طال معروف است

 . اطالعی ندارم

آرامگاه و ( هرات)در سمت شمالی مسجد جامع شریف 

غوری است که فعالّ در سمت جنوبی  مدفن سلطان غیاث الدین

می . جادهء جدید االحداث شمالی، با گنبد بزرگ موقعیت دارد

گویند این مدفن را سلطان موصوف ایامی که مسجد جامع را بنام 
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ملک غیاث الدین حسین کرت نیز در . ساختنمود، برای خود 

از مسجدهای کهن و با معماری  .جوار این بقعه مدفون میباشد

است این مسجد را سلطان غیاث الدین  هراتش در شهر باارز

طرح ریزی نمود اما موفق به تکمیل آن . ق 567غوری در سال 

جسد وی در زیر گنبد در عقب ایوان شمالی مسجد مدفون . نشد

 .است

در درب  ها غوریمسجد عهد تنها بخش کوچکی از 

غوری بعدها زیر  ٔ  تزیینات دوره. ورودی جنوبی باقی مانده است

خود  ٔ  که مسجد را به ذوق و سلیقه تیموریان ٔ  کار تزیین دوره

کارشناسان  1631تزیین نمودند مخفی ماند که در سال در سال 

از کار پر  اما در اثر مرور زمان بخش زیادی. آن را بازیابی نمودند

مصرف تیموریان نیز از میان رفت که در نوسازی هایی که در سال 

. شمسی روی مسجد انجام گرفت بخشی از آن بازسازی شد 1١٠٠

تیموریان با . در عهد تیموریان پایتخت در هرات واقع گردیده بود

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
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جلب هنرمندان، معماران، فیلسوفان و شعرا به دربار خود رهبری 

های پردرخشش تاریخ  نهضت فرهنگی را بدست گرفتند که از دوره

 ٔ  از پیشتازان دوره گوهرشادو همسرش  شاهرخ. باشد هرات می

 سلطان حسین بایقراحکومت . روند اول عصر تیموری به شمار می

طالیی تیموریان به  ٔ  میالدی اوج دوره 15٢3الی  1133از سال 

  .رود شمار می

این : ت تاریخی هرات می گویدآقای اجمل مدیر آبدا

مسجد قبل از اسالم نیز در قالب یک معبد در همین مکان وجود 

مسجد "البته خیلی کوچکتر از حاال و به شکل چوبی آن؛ . داشت

جامع بزرگ شهرهرات قبل از اسالم در همین ساحۀ ساختمان 

موجود بوده که قدامت آن به سه هزار قبل از امروز می رسد که 

ساختمان کوچک چوبی بوده در طول تاریخ معبد آریای قبال یک 

هجری وقتی که دین اسالم وسعت  ٠6یکتا پرست بوده درسال 

پیدا می کند در خراسان و هرات این ساختمان چوبی تزیین کاری 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7
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که است قبال معبد بوده و بعدا به مسجد مسلمانان تبدیل می شود 

بوده اکثریت هجری قمری مسجد  1٢11که این ساختمان تاسال 

شخصیت های بزرگ جهان اسالم در این مسجد تدریس می 

کردند از آن جمله حضرت خواجه عبداهلل انصاری و خواجه محمد 

  ".تاکی

مسجد جامع هرات در طول تاریخ فراز و : اجمل می افزاید

چندین بار تخریب و دوباره . فرود های زیادی را به خود دیده است

هجری  111درسال : وی میگوید  ساخته یا ترمیم شده است

قمری نیمی از مسجد که غالبا با چوب پوشیده شده و رنگ آمیزی 

شده بود در آتش سوخت ولی به همت خواجه محمد تاکی و 

همکاری مردم دوباره ترمیم گردید و حدود دوقرن بعد به اساس 

مشورت شیخ االسالم فخرالدین رازی به دستور سلطان غیاث 

شکل کنونی با استفاده از خشت پخته، تزئینات و الدین غوری به 

کاشی های فیروزه ای بنا گردید که با مرگ سلطان، پسرش 
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سلطان محمود بعضی ازکارهای باقی مانده از زمان پدرش را به 

 .اتمام رسانید

بنا به اظهارات مدیر آبدات تاریخی ، این مسجد تاریخی 

ع اعمارگردیده که هزارمترمرب 13در زمینی به مساحت اضافه از 

فیل پایه، دوازده گلدسته،  111رواق،1١٢گنبد،  13٢مشتمل بر 

چهار ایوان، چهار دروازه، چهار کتیبه بزرگ مزین با آیاتی ازقران ، 

اشعار عرفانی عرفا و شاعران بزرگ، سه سراچه، یک منبر سنگی، 

و وضوخانه می باشد که در ( شامل چهار هزار جلد کتاب)کتابخانه 

اترین محل شهرقدیم هرات موقعیت داشته و در یک زمان زیب

 . گنجایش بیش از یک صد هزار نمازگزار را دارد

به گفته وی گلدسته های مسجد که برای رساندن صدای 

 1٢تا  7متر ارتفاع،١3تا 17اذان به گوش مردم ساخته شده، بین

متر قطر داشته راس هرکدام دارای هشت رواق بوده که بام شان 

 . کاشی فیروزه ای تزیین یافته استبا 
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ساختمان فعلی مسجد جامع : آمر آبدات تاریخی می گوید

براساس معماری عصر تیموری ها بنا شده است و ترمیماتی هم که 

در این اواخر بر آن صورت گرفته با اسلوب و معماری عصر تیموری 

خود مسجد شباهت به ساختمان یا بناهای ". ها همخوانی دارد

تیموری ها دارد چون در دوره تیموری ها هنرهای زیادی در  دورۀ

هرات رشد کرده بود که از آن جمله هنر معماری، ساختمان سازی 

مهندس های مجرب در اینجا کار . در هرات رشد بسزای کرده بود

می کردند که خود ساختمان از جمله بناهای دوره تیموری است 

بابرهای هند ساخته شد در مساجد که بعدا در دوره تیموری ها و 

اکثر نقاط مختلف جهان از آن جمله در ایران، سمرقند، هند، 

شباهت زیادی با ساختمان مسجد جامع شریف و همچنان کاشی 

های که در مسجد جامع شریف دیده می شود خود هنرکاشی 

سازی یادگاری از دوره تیموری ها است کاشی هفت رنگی و کاشی 

 "معرق
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هجری سلطان  7٢7یات تاریخی، در سال با توجه به روا

 313غیاث الدین کرت خرابی های را که با حمله مغول ها در سال 

هجری به مسجد رسیده بود تعمیر نموده و مدرسه یی بنام غیاثیه 

بیست و پنج سال بعد در زمان . در شمال مسجد جامع ایجاد نمود

خانقاهی  فرمانروایی ملک معزالدین کرت بعد ازافزودن تزئینات،

صد سال بعد در دوران زمامداری . برای صوفیان نیزساخته شد

با استفاده از انکشاف و تکامل ( از شاهان تیموری )شاهرخ میرزا 

صنعت کاشی، معرق و خطاطی، رواق ها و دیوارهای مسجد به 

 . نقش و نگارهای رنگارنگ تزیین گردید

هجری در زمان ملک غیاث الدین آخرین  777در سال 

ملک آل کرت از دارایی شخصی بنام علی بن محمد، دیگ برونزی 

زرکوب شامل بر هشت حصه ساخته شد که بعد از منبت کاری و 

در عین زمان دیگ برنزی . نقش اندازی وقف مسجد جامع گردید

دیگری توسط هنرمندان هرات ساخته شد که اکنون در موزیم 
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و در قرن دهم  ارمیتاژ شهر لیلینگراد روسیه نگهداری می شود

هجری در زمان سلطان حسین بایقرا و وزیراو امیرعلی شیرنوایی، 

ایوان بزرگ مقصوره مجددا تعمیر و تمام جدارها و رواق های 

 . مسجد به ستون ها و سنگ های گرانبها آراسته شد 

رییس فرهنگ وجوانان والیت هرات "بهره" شاه آقای ولی

 1١٠1درسال : گویددر زمینه تاریخ مسجد جامع هرات می 

هجری به همت عبداهلل خان ملکیار نایب الحکومه هرات، جاده 

هزار متر مربع  ٠5های وسیع به اطراف و باغی به وسعت بیش از 

در زمان محروم عبداهلل خان ". در سمت شرق مسجد ایجاد شد

یک عصری تلقی کنیم که در حقیت  11٠1ملک یار در سال 

د، مساجد، اماکن آبدات تاریخی قلمداد هرات را می توانیم به معاب

بکنیم و عبداهلل خان ملک یار ضمن این که تمام اطراف مسجد و 

خانه های مردم را خریداری می کند به پارک و جاده ها تبدیل 

می سازد شما دید این گلدسته ها که است احیای هنرکاشی کاری 
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ا در است ضمن این که کاشی کاری از زمان غوری ها و تیموری ه

این جا بصورت ابتدایی بوده فراز و نشیب های تاریخ باعث شده که 

به رکود مواجه شود و عبداهلل خان ملک یار در احیای مجدد این 

ارزش ها بخصوص هنر کاشی کاری واقعا عزم و همت فرهنگ 

 1١٠1دوستانه می کند و کارگاه کاشی کاری را که در سال 

ا امروز پا برجا است هر شمسی در شهر هرات تاسیس می کند ت

  "روز ببینید که این ها نمونه کار دارند و نصب اماکن می کنند

مسجد جامع در گذشته تنها یک : آقای بهره می گوید

مکان برای عبادت و نماز گذاری نبود بلکه بزرگترین مدرسه علمی 

بزرگترین عالمان : و دینی نیز در همین جا قرار داشت او می گوید

ن و عرفای آن زمان در این مسجد یا درس داده اند یا و روحانیو

هر چند این مسجد در طول : آقای بهره گفت. درس خوانده اند

تاریخ همیشه مورد ترمیم و بازسازی قرار گرفته ولی دو نقطه در 

 . این مسجد قدیمی ترین نقاط این آبده اند
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اولین چیزی که بسیار حایز ارزش است و حفظ شده "

ه بین المللی دروازه ورودی مسجد جامع شریف است توسط پروژ

که فعال مسدود شده بخاطری که رفت وآمد نشود و قسمت باالی 

این مسجد پوش فلزی شده بخاطر جلوگیری از باد و باران، سرما و 

دومین چیزی که داریم ایوان مسجد جامع است که این از جمله 

ظمت فکرکنیم عجیبه های هنر معماری حتا جهان است با این ع

در هشت صد سال قبل این کار، کاری بوده که از روی اخالص 

شده است اگر چه در این خسارات یا ضررهای وارد شده مگر به 

همت دولت مردهای بعدی هرکس کوشش کرده و این دو نقطه از 

جمله جاه های بسیارتاریخی هرات است خانقای داریم بنام 

 احرار و محراب داریم بنام حضرت امیر سیدکالل، خواجه عبداهلل

  ".محراب حضرت جهانی

به گفته آمر آبدات تاریخی هرات، هفت سال قبل کار 

سنگ فرش نمودن صحن مسجد که با وقوع کودتای هفت ثور و 
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شروع جنگ ها نیمه تمام مانده بود از بودیجه آبدات تاریخی هرات 

بنای  مجددا آغاز گردید و اکنون برای حفظ، ترمیم و مرمت این

تاریخی و عبادتگاه بزرگ اسالمی چهار مهندس، شش استاد کاشی 

در نزد . ساز و پنج استاد خوشنویس به وظیفه گمارده شده اند

مردم هرات روایتیست که گویا کار در مسجد جامع هرات هیچ گاه 

تمام شدنی نیست و اگر روزی کار مسجد جامع کامال اکمال شود 

معماری مهمترین دستاورد  در قلمرو . آن روز قیامت خواهد رسید

صدر اسالم توسعه وگسترش مساجداسالمی بود پیامبراسالم 

 .مسجد الحرام باستانی مکه را قبله گاه دین جدید اعالم کرد

کتابت وکتیبه نویسی نه تنها پاره الیتجزای تزئین عمارات 

ونیات آنها را بنمایش  اهداف  بلکه  وگاهی اشیاء هنری شد 

سلمانان از همان روزهای نخست اقدام به ساختن مسجد گذاشت م

وبه تبع افزایش تعداد مساجد اشکال معماری نیز رو به  کردند 

به  مسجد  که  این است  گسترش نهاد حقیقت 
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بنایی است اسالمی واز این دیده گاه جلو گاه  معنی  تمام 

دقیق  برسی    است  اسالمی  معماری  رازهای  رمز و  تمام 

لکرد های این بنا ما را به فهم عمیق از کار عم

نیز برای  دیگری  میرساند دالئل  اسالمی  فرهنگ  کردهای 

مسجد بنای الگوی است .پژوهش درباره تاریخ مسجد وجود دارد

که عا لیترین سازه ها را در 

نیت ساخته شده  این  مسجد به  آورد  بوجود  اسالمی  معماری 

 .است که باقی بماند

رغم بناهای غیر مذهبی که با وجود تزئنات فراوان علی

پایداری مساجد نسبت  باعث  همین امر . داشتند ساختارسست 

بدیگر بنا ها شده است مسجد بسرعت در صدر اسالم تبدیل بمرکز 

حال رشد مسلمانان گردید در این مکان عبادت  فرمان جامعه در 

ات نطامی دیدن می شود اجتماعات بزرگ بر پا می گردید از قطع

 .بعمل می آید قضاوت میشد
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بیت المال نگهداری میشد وشوراهای نظامی تشکیل می 

گردید مساجد جامع نه تنها ابعاد بزرگتر داشته و دارند بلکه 

تزئینات بیشتری را داراء میباشند مشهورترین مساجد بعد 

عبارتند از فسطاط ، ( ص)پیامبر اسالم رحلت   از  نسل  یک از 

 .ان ، کوفه ، بغدادقیرو

مسجد جامع بزرگ هرات باستان د ر زیبا   

ویادگار   نفیس  بوده بنای  واقع  شهر قدیم  موقعیت  ترین

 . مبارکی از نیاکان یکتا پرست واجداد هنرمند ما است

هـــ ق در زمان خالفت حضرت عثمان بن  ٠6در سال 

ه اند که ساکنان هرات به دین مقدس اسالم مشرف شد( رض)عفان

هــــ ق به قول  ١7٠در سا ل.این معبد بزرگ را مسجد ساختند

مولف کتاب حدود العالم مسجد جامع هرات آباد ترین مسجد ها 

 ه 131-١63( )رح)عبداهلل انصاری بوده است حضرت خوا جه
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مخصوص مسجد جامع هرات کرسی بزر گ درسی  در جایگاه ( ق

یق نیمی از مسجد که هــــ ق به اثر حر 111در سال .داشته است

ورنگ آمیزی مزین بوده سوخته که  نقوش  وبا  پوش  غالباً چوب 

هـــ ق  113محمد تاکی متوفی سال  حضرت خواجه ابو عبداهلل 

به همکاری مریدان ومقتدیان مسجد حریق را خاموش ساخته 

در .ومردم متدین شهر هرات به ترمیم مسجد جامع اقدام نمودند

ه اساس مشوره ونظر شخصیت بزرگ علمی هــــ ق ب 567سال 

 امام المتکلمین فخر الدین رازی شیخ االسالم هرات به

سام غوری و مساعدت  بن  محمد  سلطان غیاث الدین  اهتمام 

متدین هرات مسجد جامع با وسعت کنونی به صورت پخته  مردم 

وبا شکوه از آجر بنا وبا تزئینات وکاشیهای فیروزه یی آن عصر 

 3٢3-511)امام فخرالدین ابو عبداهلل بن عمر رازی .شد آراسته

در حالیکه به روزهای جمعه به منبر مسجد جامع مردم  ( هـــ ق

را ارشاد مینمود به روزهای دیگر هفته در قسمت درسگاه به 
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 ه 3٢7تا  3٢٢در سال .میپرداخت تدریس فلسفه وعقاید اسالمی

بعضی کارهای   ق سلطان محمود پسر سلطان غیاث الدین غوری

ه 313سال   باقیمانده این مسجد را به انجام رسانیده است در

به   ویرانیهایی   چنگیز  قوای  تهاجم  اثر  به

 ق ه7٠6تا  7٢7در سال .شد  وارد   مسجد  این

هرات تعمیر   جامع  مسجد  کرت  الدین  غیاث  ملک عصر در

 غیاثیه  بنام  وخرابیها حمله چنگیز ترمیم ومدرسه

جداگانه و متصل درسگاه   محوطه  جامع در  مسجد  شمال  در

ق  ه 771-7١٠در سال .قبلی به مساعدات مالی مردم هرات بناشد

وتزئینات  به زیبایی   کرت  معزالدین  ملک  در دوران فرمانروائی

مسجد افزوده شد وخانقاهی در کنار آن برای عبادت صوفیان آباد 

هد ملک غیاث الدین آخرین ملک هــــ ق در ع 777در سال .شد

محمد بن علی توسطمحمد بن علی بن   آل کرت از دارایی خالص

محمد ابن محمود یکعدد دیگ برونزی زرکوب ساخته شده که 
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آنرا   ورسامی  ونقشه کشی آنرا محمد بن عبدالواحد  کاری  منبت

ترسیم نموده و وقف   هرات  از رسامان  بن احمد  مسعود  حاجی

هــــ ق در دوره  35٢تا  3٢7در سا ل.مع هرات گردیدمسجد جا

انکشاف وتکامل صنایع   زمامداری شاهرخ فرزند تیمور بااستفاده از

کاشی معرق حجاری وخطاطی آن عصر به اهتمام امیر جالل 

شاه حاکم هرات به ترمیم ونقش ونگار رواق ها   فیروز  الدین

هـــ ق در  6٢5تا  6٢١در سال .ودیوار های مسجد پرداخته شد

علی شیر  امیر  عهد سلطان حسین بایقراء به اهتمام وسرپرستی 

ف هرات ایوان بزرگ مقصوره نوائی وزیر هنر پرور ومعرو

ایوان عالی به ویسارآن دو  وبه یمینمجدداًتعمیر

ج  وتمام  شد  آباد  مقصوره  بزرگ  ایوان  وتحکیم  زینت  غرض

نهای نفیس وسنگهای مرمر های ورواقهای مسجد جامع با ستودار

 613در سال .وکاشیهای معرق آراسته شد واستحکام زینت یا فت

هـــ ق هنگام هجوم عساکر شاه اسماعیل صفوری به هرات بعضی 
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هــ ق  1٢١3در سال .ویرانیهایی به مسجد جامع هرات وارد گرید

خود  رانی  حکم  حسن شاملو خطاط وشاعر مقتدر هرات در دوره 

م به ترمیم ویرانیها ی قبلی شاه اسماعیل به مسجد به کمک مرد

در دوره اقتدار وزیر یار  1٠5١در سا ل.جامع شریف اهتمام ورزید

وقسمتی از شبستانهای  جامع  مسجد  محمد خان ایوا ن شمالی 

هــ ق به اهتمام  1١16تا  1٠36در سال .آن ترمیم گردیده است

ایوان مقصوره مجدداً  هرات  نظامی  قوای  فرامرز خان قوماندان 

تا 1١٠5)خود  حکومت  امیر حبیب اهلل خان دردوره .ترمیم گردید

مشاهده شهر باستانی هرات مساجد  زمانیکه برای  ( هــ ق  1١١1

وآبدات تاریخی 

هزار افغانی را  دوصد  مبلغ  گردید  هرات  زیبای  شهر  وارد 

ال همچنان در س.برای ترمیم مسجد جامع هرات تخصیص داد

هـــ ق ویرانیهای که طی روزگار گذشته  1١٠5-1١١٢

غیا ثیه رخ داده بود به مساعدت مالی مردم متد ین  مدرسه  به 
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هــ ق با اعانت مالی تجار  1١3٢در سا ل .هرات ترمیم گردید

در سال .تزئین گردید مجدداً  وتاریخی  هرات این عبادتگاه دینی 

کیار نا ئب ا لحکومه هرات هـــ ق در زمان عبداهلل خان مل 1١3٢

وسیع به اطراف مسجد احداث ونیز باغی به وسعت  های  جاده 

مسجد جامع احداث گردید  شرق  در سمت ( متر مربع  ٠513٢)

مرمر  و رواقهای به ارتفاع بیش از نیم متر با سنگها 

ها وفراز رواقها با نقوش وگلبرگهای  پایه    وسر   گردید مزین 

هـــ ق در 1١71در سال .ته شدکاشی معرق آراس

عالی   محراب سابق محراب  جای  هرات به  جامع  مسجد  صحن

ونفیس از انواع سنگهای رخام ودر کنار آن منبری بزرگ از سنگ 

استا د محمد سعید مشعل طرح وتکمیل   مرمر به اهتمام

هـــق منار یادگار شهدای مدافع هرات که  1١73در سال .گردید

مقاومت نموده وبه درجه رفیع شهادت   خارجی  در برابر قوای



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
215 

نایل آمده بودند به اهتمام نائب الحکومه وقت محمد 

 . مایار در وسط باغ شرقی مسجد جامع هرات بنا یافت   اسماعیل

ش کارسنگ فرش صحن مسجد جامع .ه1١5١درسال 

 ازسمت غرب آغازگردیدکه

ر سنگ  ز ا صفوف  بین  وفاصله  مرمر  نمااز  صفوف  سنگهای 

گرفته شد وشهروندان متدین هرات هر یک  کار  سیاه  خام 

کار   پرداختند  اعانه  را بطور  سنگ  پنجاه  قیمت یک ده الی

سنگ فرش مسجد جامع هرات با نفوذ وحاکمیت کمونستها در 

هــ ش از  1١37-1١35در سالهای .افغانستان نیمه کاره باقی ماند

به داخل پارک شرقی مسجدجامع بودجه اعانه مسجد جامع شریف 

شریف پنج عدد حوض آب برای وضو ساختن مردم ساخته 

ونیزمحراب مسجد زمستانی به اهتمام استاد محمد سعید .شد

 15مشعل گچبری گردید در همین زمان یک پایه ماشین برق 

کیلو واته وقف مسجد جامع گردید و نیز دو حلقه چاه عمیق ونیمه 
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 1١71- 1١7٢در سال .ی حفر گردیدعمیق به داخل پارک شرق

سی   خیر کویتی  هــش به مساعدت یکتن از تجار

به قسمت پارک پایین مسجد جامع اعمار   تشناب  چشمه

هــ ش کتاره های آهنیی دیوارهای احاطه  1١7١در سال .گردید

هـــ ش  1١73 -1١75در سال .پارک مسجد جامع سا خته شد

ات یک باب وضو خانه توسط آمریت حفظ آبدات تاریخی هر

عصری به داخل پارک مسجد جامع شریف احداث و وضوخانه 

سراچه شمالی مسجد جامع شریف به صورت عصری   های

 . واساسی ترمیم گردید

هـــ ش کار سنگ فرش صحن  1١73در سال       

حفظ آبدات تاریخی مجدداً   پروژه  بودجه  از مسجد جامع هرات 

هــــ ش کتابخانه مسجد جامع شریف  1١3٢در سال .آغاز گردید

هــــش ایوان  1١31در سال .به صورت اساسی توسعه یافت

در سال .مقصوره وشبستان های جنوب غرب ترمیم شدند
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هـــش بامهای مسجد جامع بزرگ هرات به ضخامت 1١3٠

متر مربع ایزولیشن گردید ونیز فاتحه خانه   153١3  میلی  1

گردید   رقی ترمیم ورنگ آمیزیمسجد جامع واتاقهای سراچه ش

قطعه سنگ جای نماز از سنگ مرمر سفید در صحن  5٠٢بتعداد 

سانتی نصب  1سانتی وقطر  5٢وعرض  1٢/1مسجد جامع بطول 

سنگ فرش صحن پارک مسجد جامع  1١3١در سال .گردید

شریف ونیز سنگ فرش راهروهای مسجد جامع شریف وکاشی 

ع شریف صورت حوض های داخل پارک شرقی مسجد جام

 (55،37_ 1) .گرفت

هـــق در صحن مسجد بجای 1١71در سال محراب

محراب سابق محراب عالی از سنگ رخام وبطرف راست آن منبری 

 .از سنگ مرمر به اهتمام استاد محمد سعید مشعل ساخته شد

 منبر
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هجری  6٢٢منبر قدیم مسجد جامع بزرگ هرات تا سال 

که بمرور زمان از بین رفته از چوب تراشیده شده وحکاکی شده 

سنگ مرمرازخواف خریداریشده  6٢1در باز سازی های سال . است

ودر طول شش سال توسط استاد شمس الدین سنگتراش منبری 

 .بزرگ ساخته شد برای این مسجد

 گلدسته ها

در راس هرگلدسته موذنه دارای هشت رواق وبام آن با 

 .فتکاشی فیروزه ئی وقبه یکنیم متره زینت یا

 کتیبه های مسجد جامع شریف

کتیبه ایوان بزرگ شرقی ازحدیقته  .1

 .الحقیقه حکیم سنائی غزنوی به خط نستعلیق
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( ایوان مقصوره)کتیبه ایوان بزرگ غربی .٠

 .از بوستان سعدی به خط نستعلیق

کتیبه ایوان بزرگ شمالی از تحفته  .١

 .االحرار جامی به خط نستعلیق

ه کتیبه ایوان بزرگ جنوبی از سبحت .1

 .االحرار جامی به خط نستعلیق

همچنان در کتیبه های دیگر مسجد جامع بزرگ هرات 

سعدی، جامی، خسرو دهلوی،  عرفانی از  واشعار   آیات قرآنی 

شیخ ابو سعید ، شیخ فرید الدین عطار ونیز از مقاالت پیر هرات 

باالی کاشی هفت رنگی تحریر ( رح)حضرت خوا جه عبداهلل انصاری

 .که بر زینت وشکوه مسجد افزوده است یافته است

در نگارش خطوط ثلث عالی ،کوفی ) استادان خطاط 

 ،خطوط مربع معقلی ،نستعلیق ،
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 .مهارت خوش نویسی خود را به نمایش گذاشته اند

 گنبدها، رواقها وفیلپایه ها

( 13٢)مسجد جامع تاریخی هرات باستان مشتمل است بر

 .فیلپایه (111)رواق و ( 1١٢)گنبد

 :مساحتها

مساحت مجموعی مسجد جامع شریف  .1

میباشد که طوالً ( متر مربع  1373٢)با پارک شرقی آن 

 .متر میباشد( 1٠1)متر وعرض آن  (١35)

مساحت تعمیر مسجد جامع شریف  .٠

متر (13٢)متر مربع که طوالً ( ٠13٢٢)بدون پارک 

 .متر میباشد( 1٠٢)وعرضاً 
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مساحت پارک شرقی مسجد جامع  .١

متر ( ٠٢5)متر مربع میباشد که طوالً ( ٠513٢)شریف 

 .متر میباشد( 7١/1٠٠)وعرضاً 

مساحت صحن مسجد جامع شریف طوالً  .1

 .متر میباشد( 5٢/56)متر وعرضاً ( 3٠)

متر (13)مساحت ایوان مقصوره طوالً  .5

 .متر میباشد( ٠3)متر ارتفاع (٠3/1٠)وعرضاً 

متر ( 15)مساحت ایوان شمالی طوالً  .3

 .ر میباشدمت( 11)وعرضاً 

متر ( 65/15)مساحت ایوان جنوبی طوالً  .7

 .متر میباشد( 3٢/6)وعرضاً 

متر ( ٠٢)مساحت ایوان شرقی طوالً  .3

 .متر میباشد( 11)وعرضاً 
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( ٠7)مساحت سراچه وضو خانه طوالً  .6

 .متر میباشد( ١٢/11)متر وعرضاً 

مساحت سراچه سالطین غوری طوالً  .1٢

 .متر میباشد( 1٢)متر وعرضاً ( 17/1٢)

مساحت سراچه کاشی پزی طوالً  .11

 .متر میباشد( 5٢/6)متر وعرضاً (1١/7٢)

 :مساحت راه روهای مسجد جامع هرات

متر وعرضاً ( ١٢)راه رو شمال غرب طوالً .1

 .متر میباشد( 1/3٢)

متر ( 1٢/١٢)راه رو شمال شرق طوالً  .٠

 .متر میباشد( 1)وعرضاً 

متر ( ١٠)راه رو جنوب غرب طوالً  .١

 .میباشدمتر ( 1)وعرضاً 
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متر ( ١٠)راه رو جنوب شرق طوالً  .1

 .متر میباشد( 1)وعرضاً 

 :ارتفاع گلدسته های مسجد جامع هرات 

تعداد دو عدد ارتفاع :گلدسته های ایوان مقصوره . الف

  .متر( 1٢)متر وقطر قسمت پائین  (6)متر وقطر قسمت باال ( ١3)

( ٠1)تعداد دو عدد ارتفاع : گلدسته های سمت شمال . ب

 .متر( 7)متر وقطر 

متر وقطر ( 5٢/17)ارتفاع : گلدسته سمت شمال غرب . ج

 .متر( 3)آن 

متر وقطر آن ( 5٢/17)ارتفاع : گلدسته جنوب غرب . د

 .متر( 3)
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تعداد : گلدسته های سمت غرب مقابل جاده لیالمی. هـــ

 .متر( 3٢/3)متر قطر ( ١٢/٠3)دو عدد ارتفاع 

( 3)متر ، قطر ( 5٢/17)ارتفاع :گلدسته جنوب شرق . و

 .متر

گلدسته های ایوان شرقی روبروی پارک مسجد جامع  . ز

 . متر( 1٢)قطر   متر (٠7)تعداد دو عدد ارتفاع :شریف

متر ( 5٢/17)ارتفاع : گلدسته سمت شمال شرقی  . ح

 .متر( 3)وقطر 

درین عبادتگاه دینی وتاریخی اشخاص هنرمندی در طی 

با ارزش گردیده اند که جا دارد به  هفتاد سال اخیر مصدر خدمات

 .پاس قدرانی از خدمات بزرگ شان هر یک را بیان نمائیم

 :مهندسین مسجد جامع شریف هرات
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 .مهندس حاجی محمد اسماعیل بنایی .1

 .مهندس غالم حیدر .٠

 .مهندس حاجی جمعه گل .١

 .مهندس حاجی عبداالحد .1

 :استادان صنعت کاشی سازی مسجد جامع هرات

 .فکری سلجوقی استاد عبدالروف .1

 .استاد محمد سعید مشعل .٠

 .استاد گل محمد هنر جو .١

 .استاد ابوبکر .1

 .استاد حبیب اهلل .5

 .استاد احمد جان .3

 :استادان خوش نویس مسجد جامع هرات
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 .حاجی مال عبداهلل هروی .1

 .استاد محمد علی عطار .٠

 .استاد عبدالجلیل توانا .١

 .استاد میر آقا حسینی .1

 استاد محمد عثمان قاضی زاده سنگ .5

 .تراش مسجد جامع هرات

خانقاه خواجه عبداهلل احرار در داخل مسجد زمستانی 

 1١1٢تبرکاتی در سال . سمت شمال مسجد جامع موقعیت دارد

هــــ ق جناب فخری پاشا سفیر دولت عثمانی اهداء نموده است 

که بداخل یک صندوق الماری چوبی قرار گرفته ودر خانقاه مذکور 

ه ش تاسیس شد که حدوداً چهار  1١٢3در سال .حفظ میشود

در سال .هزار جلد کتب درسی ومطالعوی در آن نگهداری میشود

هــــق مدرسه غیاثیه  7٠6 -7٢7

ومتصل درسگاه  جداگانه  محوط  در جامع  مسجد  درشمال 
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قبلی بمساعدت مالی مردم هرات تاسیس شد این مدرسه از قرن 

داسالمی دانشجویان هشتم بنام مدرسه غیاثیه شهرت یافت از بال

مدرسه می آمدند  این  به  ومعقول  منقول  علوم  فراگیری  برای 

 هــــق بنام مدرسه جامع تغیر نام یافت 1١١٢این مدرسه از سال 

دیک مسجد جامع شریف دارای نقش ها ورسم های .

حصه تقسیم شده است  هشت  به  دیک  وهیکل  میباشد  زیبا 

آرز  امی، قدرت وقوت برای مالک آن در نوشته های آن صحت، آر

است ترجمه متن عربی آن چنین است این دیگ  و شده 

منبت کاری  . داد فرمایش  عبداهلل رشید  بن  عبدالرحمن  را 

ونقوش آنرا محمد بن عبدالواحد و رسامی آن 

که ا ز رسامان هرات میباشد  احمد  بن  مسعود  حاجی  را 

 .ترسیم نموده است

 :قطب منار 
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و یکی از ) قطب منار یکی از بلند ترین مناره های جهان 

پا  ٠١6واقع در دهلی که ارتفاع آن ( عجایب هفتگانهء جهان 

ساختمان آن توسط قطب الدین ایبک در . متر است 3٢قریب 

این منار به پنج طبقه . اوایل قرن سیزدهم آغاز گردیده است

دوری است که تقسیم می شودکه در فاصلهء هردو طبقه ایوان م

از داخل خود تا آخرین . چون کمربند منار را در خود گرفته است

 .طبقه راه دارد

 73زینهء طبقهء دوم (  153)طبقهء اول آن دارای        

زینه و طبقهء چهارم و پنجم هریک دارای  3٠م سوزینه، طبقهء 

 .ینجاه زینهمی باشد

شده و قطب منار سرتاسر از سنگ سرخ مرمر ساخته       

در کتیبه ها اسامی . در هر طبقهء ان دو کتیبه منقوش است

سلطانشهاب الدین محمد بن سام غوری موالی قطب الدین ایبک، 

خود قطب الدین ایبک، التتمش، اسکندر شاه و فیروز شاه دیده 
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میالدی توسط فیروزه  1١13آخرین قسمت منار، در سال .میشود

، پیوسته و محلق به مسجد قطب منار. شاه تغلق ساخته شده است

 .قوۀاالسالم و موَذن خانهء ان است

بقول ابن بطوطه، مسجد قوۀ االسالم و قطب منار       

دهلی از نخستین عمارت های اسالمی در سرزمین هند میباشند، 

با این . قبل از آنهیچ عبادت گاه اسالمی در آن دیار وجود نداشت

 :اعتراف می نمایمبیت شیخ اجل سعدی به نا توانی خویش 

 پــــــای ملخی نـــزد سلیمان بـــردن

 زشت است ولی هـنر است از موری

این مناره . بلندترین بنای آجری دنیاستقطب مناراز 

بزرگ از مرمر و سنگ های سرخ ساخته شده است و به دستور 

و توسط غالم ترک  ها سلطان معز الدین غوری از سلسله غوری

الر او قطب الدین ابیک، که بعدها به پادشاهی تورانی نژاد و سپهسا

قطب منار به .میالدی بنیان گذارده شده است 1166رسید در 
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طبقه تقسیم  5افغانستان ساخته شده و به  "منار جام "تقلید از 

شده است که در فاصله هر دو طبقه، ایوان مدوری به صورت کمر 

ین و برجسته قطب منار یکی از اول. بند آن را دربر گرفته است

 بلند از یکی منار قطب. ترین نمونه های معماری هندوستان است

 واقع ) جهان هفتگانهء عجایب از یکی و ( جهان های مناره ترین

 قرن اوایل در ایبک الدین قطب توسط آن ساختمان که دهلی در

 می تقسیم طبقه پنج به منار این .است گردیده آغاز سیزدهم

 چون که است مدوری ایوان طبقه هردو فاصلهء در شودکه

 طبقه آخرین تا خود داخل از .است گرفته خود در مناررا کمربند

 .(١٢٠-١٢1: (5دارد راه

 ساخته مرمر سرخ سنگ از سرتاسر منار قطب         

 ها کتیبه در.است منقوش کتیبه دو ان طبقهء هر در و شده

 بقط موالی غوری سام بن محمد الدین شهاب سلطان اسامی

 و شاه اسکندر التتمش، ایبک، الدین قطب خود ایبک، الدین
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 1٢11سال در منار، قسمت آخرین .میشود دیده شاه فیروز

 منار، قطب .است شده ساخته تغلق شاه فیروزه توسط میالدی

 ان خانهء موَذن و االسالم قوۀ مسجد به محلق و پیوسته

 از دهلی منار قطب و االسالم قوۀ مسجد بطوطه، ابن بقول.است

 از قبل میباشند، هند درسرزمین اسالمی های عمارت نخستین

  .نداشت وجود دیار آن در اسالمی گاه عبادت هیچ آن

 سرخ های سنگ و مرمر از بزرگ مناره این         

 سلسله از غوری الدین معز سلطان دستور به و است شده ساخته

 قطب او سپهساالر و نژاد تورانی ترک غالم توسط وها غوری

 بنیان میالدی 1155 در رسید پادشاهی به بعدها که ابیک، الدین

 افغانستان "جام منار " از تقلید به منار قطب.است شده گذارده

  ساخته

 :مسجد سنکی 
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فراه این دیار کهن بیابانی یادگاری ارزش های ماندگار 

این مسجد در دره ملکان غوری در .فرهنگی وهنری غوری ها است 

لروند مربوط ولسوالی پرچمن که در تشکیالت قبلی مربوط منطقه 

والیت غور که در تشکیالت جدید مربوط والیت فراه میباشد و در 

نقطه آغاز دره ملکان موقعیت داشته وبه مساحت سه متر عرض 

وچهار متر طول تخمین شده این مسجد ازچندین قطعه خشت 

ی ومزین قطعه خشت سنگ 1٢الی  ١٢سنگی محدوداً به کمیت 

بامیناطوری حکاکی وحجار شده هر خشت به مساحت یک ونیم 

در دو متر ساخته شده که از مجموع این کمیت دکر شده دیوار 

های مسجد توام به گنبدان اعمار گردیده وتقریباً از شیوه ی 

معماری قرون قبل از اسالم بنا گردیده، که اندازه هر ضلع آن دو 

قابل یاد آوروی . آن سه متر میباشد ونیم متر وارتفاع دیوار های

است که در جابجا سازی ونهادن خشت ها در اعمار این مسجد 
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خشت ها بطورحجاری گردیده که در وسط انها هیچ نوع مواد از 

 .قبیل گچ ویا سمنت ویا گل دیده نمی شود 

طوریکه از موقعیت این مسجد مشاهده گردد این       

ستان های سابقه که عالیم قبرها مسجد در وسط یک حدیره یا قبر

در آن مشاهده میشود اعمار گردیده از دیدگاه باستان شناس  

ساختمان به این طول وعرض کوچک در وسط قبرستان قدیمی 

وتاریخی نماینگر از مسجد نبوده بلکه مقبره یکی از بزرگان 

وشاهان ویا اقارب شاهان میباشد که از سنگ ساخته شده در 

ن اثار از بنا ها وساختمان های قلعه وبرج ونشانه یی داخل دره ملکا

از کانال های آب رسانی ومکان های تفریحی دوره امپراطور غوری 

ها به چشم میخورد واز نشانه های بارز این عصر تمدن وشگوفایی 

که نسبت بعد  سفتاٌ ماادوار سالطین غوری محسوب میگردد ا

نتوانستم که تصویر  مسافت از مرکزیت ها ونبود وسایل تصویری

 . ازآن مسجد تهیه وبدست نشر بسپاریم 
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 :مسجد اجمیر 

یک بنای عالی : آمده است  ها درتاریخ دولت غوری

دیگری را هم به قطب الدین منسوب میسازند واین مسجد در 

این مسجد را سلطان ازمواد تعمیراتی . اجمیر راجپوتا موقعیت دارد

ی تراشی که در تپه دیگری رو. معابد مجاور اساسی را گذاشت

آغاز ( ه567)کاری تعمیر مسجد درسال .مجاور ساخته شده بود

گردیده به طرح تعمیر این مسجد دهلی شباهت دارد وبناً برآن 

عالوه بر این چون . تجزیه عمرانی یک در دیگری مفید افتاده

میالن وسیعتر دراختیار معمار بوده است مجال بیشتری برای 

درنتیجه ستون هازیبا به میان آمده  تناسب راه . ههنرنمایی داشت

روها جنوبی درنظر گرفته شده وتعادل بهتری درتعمیر سقف راهرو 

میسر گردیده برای بلند تر کردن پایه ها سه پایه معبد هندی را 

. فت ازفرش راه رو بلندترآمد ٠1روی هم گذاشتند طوریکه سقف 

تند دربیرونی محوطه چون مسجد روی بلندی بنا شده بود توانس



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
225 

دیوار شرقی آن یک حریم که توسط زینه بزرگی که چهاررخ 

زینه ها به رواق های بزرگی درداخل عمومی . داشت انجام دادند

مسجد منتهی میشد به هر گوشه این رواق مناره های خیاره قرار 

تامدتی مسجد مشتمل بریک حیاط ساده که بدور آن . داشت

اما بعدها مانند مسجد دهلی پرده . ندستون بندی بازساخته بود

 .داد

راهایی دین )مذکور را درنیم روز  ٔ  قطب الدین بنا

به همین مناسب . تمام کرد که شکل افسانوی را دارد( کاجهومپاده

ولی این حتی دونیم سال را . نام آن را کلبه دو نیم روز گذاشتند

 .دربر تادونیم روز گرفته است
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 فصل ششم

 : زبان واصطالحات محلی غوری ها 

 ها قدیم غوریواصطالحات عامیانه در مورد زبان 

 تحقیقات زیادی از طرف نویسندگان داخلی وخارجی صورت گرفته

به این عقیده اند که نه تنها زبان غور قدیم ، بطور یقین فارسی . 

دری بوده ، بلکه فارسی دری در عصر امپراطوری اسالمی غور ، به 

خالصه  خراسان گهوارهء زبان .اعالی ترقی خود رسیده بوداوج 

پس به این نتیجه میرسیم که زبان ساکنان   .فارسی دری است

غور هم مثل سایر بالد خراسان ، بجز از فارسی دری چیزی دیگر 

از دیگر سو ، یکی از مهمترین آثار ادبی سالطین . نبوده است

( چهارمقاله )  غوری در هنگام رهایش شان در غور ، کتاب

عروضی است که درآن حکایات متعددی در شاعری و شعر   نظامی

افراد خانوادهء مذکور از ( فارسی دری) دوستی و شعر شناسی 

 .  جمله شخص عالوءالدین حسین ثبت است
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اصطخری مورخ قرن چهارم می نویسد که زبان غور چون 

قی آمده که ولی دراین باره در تاریخ بیه.... زبان خراسانی است 

نسبت شواهد که بدست داریم زبان غوریها با اهالی : میگوید 

 .خراسانی متفاوت است

اهالی غور به  "هولدچ درکتاب دروازه های هند می نگارد 

زبان مخصوص تکلم میکند که مشابه زبان اهالی خراسانی نمی 

یه را تایید ردرین حال عتیق اهلل محقق کشور ما این نظ "باشد

میگویید اهالی غور به زبان پشتو تکلم میکردند بعد ها میکند و

دراثرتماس های که باشنده گان غور با مردم اطراف وجوانب ویا 

رفت دیک پیدا کردند دراثر مسافرتها ،باشنده گان ایاالت دور ونز

وآمد ، وهمچنان مهاجرت هاکه ازاطراف غوربدان صورت گرفت 

سی تشکیل میداد به مرور چون لسان بیشتر مردم اطراف آن را فار

زمان رفته رقته زبان فارسی بدانجا راه یافت وطول نکشید که زبان 

وسلطان شهاب حسین ودر زمان عالالدین . غالب اهالی گردیده
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برخی . بوده به اوج خود رسید ها الدین که زمان اقتدار غوری

گرفته اند که   نوشته ء ابوالفضل بیهقی را در تاریخ معروفش دلیل

بوزورت در دائرۀ . غیر ازفارسی دری بوده ها ویا زبان غوریگ

ها راورتی توضیح   المعارف اسالمی و اوالف کیرو در کتاب پتان

میکند که در مناطق کوهستانی افغانستان هنوز لهجه های محلی 

زیادی موجود است که اگر زمامداری از مرکز به آنجا برود ، با 

 . بت بکندمردم محلی توسط ترجمان باید صح
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 . بمعنی بی بی یا مادر پدر ویا مادر مادر است :مـَمه -

اگرچه کلمه ترکی است معنی مادر را افاده  :ا َپه       -

 . میکند

را کالن هم مانند واژه اپه است که معنی پدر: اته        -

  .افاده میکند

 پدر   :بابه        -

 پدر کالن   :بافچه       -

 چرا   :بَچی        -

 بمعنی خواهر است :کاکه      -

 بمعنی برادر است : الله       -

 . معنی بیکاره یا بیکار را افاده میکند :پَرچَو      -

در اکثریت محالت غور کاربرد . بمعنی پیشانی :پینـَک     -

 . دارد
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پیشانی موی سر را که زنان برای زینت بیشتر :پرچین      -

 دو حصه کنند

  .مهمانی رفتن :پُرسه       -

 . بمعنی بشکه است :پَتـَک       -

 .سرگین خشکیده حیوانات  :چَلمه       -

 . بمعنی حیله و نیرنگ است :چَم       -

 .بمعنی چرک دست است :چخ        -

 . بمعنی سرفه کردن است :خـُفه       -

 .را گویندسبزبرگ چای  :شمبه         -

  .بمعنی شوربا است :شوریا       -

 . انسان سست اندام و کم همت را گویند :شوله      -

  .روغن میپزند نوع نان است که از آرد گندم و: قدمال      -

 . لنگی و مندیل است :لـُکـُنته    -
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بمعنی چادری، روپوش است بیشتر در چغچران  :لـَچـَک   -

      .استفاده میشود

سفید با رنگ )اسپ که دو رنگ:                      اَبلـَق -

 .داشته باشد( دیگری

حیوانی که پوست بدن آن سیاه و :           (ابلق)اَلـَه  -

 .سفید باشد

حیوان که ( الف و ضم و)به فتح   :                   اَوُست -

 .بار دار شده باشد

 شعله ً آتش    :               اَلـَـنگه -

آدم بیکاره و بی ( الف)به فتح      :                  اَللـَو -

 .بند و بار

کسیکه هیچ توان مقابله و دفاع را     :        الماس زده -

 . نداشته باشد
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بیکس و بدون فامیل و قوم و     :        از بیخ بوته -

 خویش

 رفیق و دوست ً همراه سفر      :                 اندیوال -

هوای که صاف، بدون        :                     ایاس -

 بارندگی و ابر باشد

زنها وخانمهای خانه را      :                     آرتـِینه -

 .گویند

شبنم، رطوبت که سبزه ها از طرف     :            اَوشَک -

 .شب پیدا میکند

 چـَمــَن، سبزه زار    :             اُولـَنگ -

 با لب ها صدا کردن:                   اِ شپـیـل -

 ز ش  و لو ا ز م بی ا ر  ا شیا:               ا ل و د و ل -

و ا ند ا م ، نمو نه ، گر فتن قد  :                      اُ لگـُو -

  .ا ند ا ز ه گر فتن 
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ا   یکنو ع نا ن نر م و خمیر ی:               اَ شـیـل  -

 .ست که بطو ر عا جل پخته میشود

 عا د تگر فتن ، ر ا م شد ن:                 آ مـُخـتـه -

جا ًیکه ز یا د د ر ختا ن ا ر :                اَ ر چه غـل -

 .چه د ا شته با شد

آ د م ها ی بی پر و ا ، غو ل   :                   اَ لدَ نگ -

 صفت ر ا گو یند

نشا ن د ا د ن ، با ا نگشت ا شا ر ه کر د :             ا ُ نه -

 ن بطر ف کسیا و چـُو لـُو 

د یگد ا ن ،جا ی پخت و پز نا ن و :               ا ُ و جا ق -

 غذ ا ی ر و ز مر ه

گر د ا ن ، د ر بد ر ، ا ز جا ی  سر:        اُ و تی به اُ و ته -

 .و خا نه بیجا شد ن

 . ر ا م نشد ه:                 ا َردق -



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
235 

 آنجا :                    اونجه -

 دندانی :             اَشکـَِـل -

بسیا ر ر قیق و   نو شا به ها ی که:                د َ نگـَو -

  .بی مز ه با شد

 ر ا مز ا د ه، ز شت ح:                 اَ و کـَلی -

طفلیکه معد هً آ ن ز یا د کال ن :         ا شکمبه کـَشـَک -

 .شد ه با شد

 معد ه و شکم:                    اِ شکـَم  -

           ا سحا ل:               ا شکـَم ر و -

 آ ر نج د ست:                 ا و ر نگ -

بخت، سر گر د ا د ر ی بد ر ، بد   :        ا و تی به ا و ته -

 ن و مها ر 

تشنا ب جا ن شو یی ، جا ئیکه  :               ا و ر یز ک -

 ظر و ف خا نه ر ا میشو یند 
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 محکم بستن  :         یشکـِینج  اِ - -

د و ز ن که یک شو هر د ا شته :                    ا مبا ق -

 با شند

 تید ن ا ستا شا ر ه به پا یا ن ا ف:                   بـفتی  -

 د لیر و جنگجو، بی تر س:                    با هـتـُر -

گلهً کو چک ا ز گو   د سته و یا:                 بـُـلـُک -

 سفند ا ن، نصف کر د ن 

  ظر و ف فلز ی:               با ر جا ی -

با ر ا ضا فی ، باری که در با ر :              با ر تـِینگ -

 .بسته میشو د اصلی بطو ر ا ضا فه

مثلیکه تا ر تو   کج و تو د ا ر:                     بـَر تـَو  -

 .خو ر د ه با شد

ا سپ ها ی بسیا ر خو ب و :                     بـِـیـدَ و -

 .بسیا ر تیز و سر کش ر ا گو یند 



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
237 

بجا ی صفت بر ا ی ز نا   گا هی:                   بـِیدَ و -

  .دد ه میشو  بکا ر بر مقبو ل  ن 

کسیکه چشمها ی بر آ مد ه :                بـُو ر غَـلـَه -

 .گی د ا شته با شد

کال ن و   کسیکه چشمها ی:                     بـُو ّلــَه -

 .بر آ مد ه گی د ا شته با شد

 خنک خو ر د م:                 بو چا ید م -

 آنر ا ی سر ظر ف فلز یکه د ا:                    با د نی -

 .تنگ با شد

 یا و ه گو ، و بد ز با ن:                   بددهن -

 .بیر و ن شد ن :               بو ر شد ن -

 بیجا شد ن:               بور رفتن -

 بگیر :                 بستا ن -
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سا حهً که نمنا ک و د ا ر ا :                       بیشه -

   .بو د ه  جنگل غلوو پر  ی

 د ید م :                    بید د ُ م -

 بر ا د ر:                    بـُر ا ر  -

بی حر کت، کم ز و ر و کم قو :                   بی شیمه -

 ت ، ضعیف و ال غر

 بی قو م و خو یش:         بی ر گ و ر شه -

 بی غیر ت:                    بی تلخه -

ت، نشستن ،غر و ب کر د بنشس:                بـِیشِیشت -

 ن 

 نشست و غر و ب آ فتا ب:                    ببـپـر ه -

کم جا نتر، ضعیف تر، خو ر د   :            با خز ید ه تر -

 تر

 صد ا ی گو:                       بـُلغـَر -
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 صد ا ی گو سفند:                   بررس -

خو ر د و ر یز   سا شیا و ا جنا :                 با رکو له -

 ه و کم ا ر ز ش

 بنشین:                       بشین -

 .آ نطر ف بنشین :                      بَو تـَو -

د ر و قت شد ید پد ر ر ا صد ا :                    با بـَیجو -

 .کر د ن

ظر ف فلز ی زکه د ا ر ا ی سر :                     با د نی   -    

 . ی تنگ با شد

 بستر ه بند:                 با غبند ی      -  

پیر ا یه، ظر و ف کا ر آ مد خا :                 با ر جا ی -

 نه

 چشم کال ن:                      بو لّـه -
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 ظر ف:                 با ر جا ی -

     .پـُند ید ن:         بـُو ر خـَز ید  -

 و ال د و نسلا :                       بـُو نه -

یک تو ته ً چو ب که تو سط آ ن :           بنی چـُوَ ک -

 تیر چو به پا لک و صل میشو د

 خو شحا ل و صحتمند:                 بـَر د َم  -

 چشم کال ن:                       بو لـه -

 ..ند ید م ، ر و بر و نشد م:        به چشمم نخو ر د -

ر ا ه کو چک و ( ب ) به ضم :                     بـُز رَ و -

 .کم بَر

 نصف کر د ن :                      بُــّرَ ه -

جا ی که د ر ا ثر با د بر ف ز یا د :              با د کو یه -

 .د ر آ نجا ذ خیر ه شد ه با شد

 اصد ا کر د ن با ال ی گو ه:                 با شت بـَهاَ -
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 پد ر کال ن:                       با فچه -

 پد ر کال ن:                 با با ی کته  -

 عفو کر د ن، بخشید ن ، :                        بـَهـل -

 بیر و ن کشید ن:                 بو ر کشید ن -

ز یا د به د نبا ل پد ر و ما د ر :                 بـُو لـُو ز ه -

 گشتن 

که حر ف نا شنو با طفل :                       بیگـُفت -

 .شد

بی ا ند ا ز ه، بی نها یت ، ز :                      بی د لیل -

 .یا د ا ز حد و ا ند ا ز ه

 بر ا ی من ، بمن:                         بـَیمه -

 جا ی ر فع ضر و ر ت:                   بد ر ر فت -

 ر ا برد ر مقا بل ، د ر ب:                    بـَر بـَر د ه -

 بگر یز :                   بیـج جی -
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 چر بو ی سخت گا و:                    (پیه) په -

د و خته شد ه و بتو   شا ل که ا ز تکه  :             پـَتـُو -

    ا ند یک آ د م ر ا به پو شا ند

   .خا مو ش کر د ن:                     پَر چـَو -

 ن سو و آ نسو ر فتن ا ی:                    پتپت -

جا ئیکه گند م ، جو و جو ا ر ی :                     پَر خو -

 . ر ا ذ خیر ه میکنند

چیز ی ر ا ما ند ن به جا یی ،فر ا مو ش :          پـُر تـَو -

    .کر د ن 

ضعیف وکم جسا مت،میو ه ها ی :           پـَجغـندَ ک -

 .که مرض زده با شد

هً چر می که به شکل خا ص با فت و و سی  :       پا لک -

 دتو د ا د ه میشو 

 پا ر ه پا ر ه کر د ن :              پو تی پو تی -
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 نفهمید ن:               پی نبر د ن -

 پشک ، چشم سبز :                 پـِیش شی -

خا لی ، بی مغز، پو ست کر د ن :                 پـُو چـَک -

 ...و د ا نه ها ی خر بو ز ه و کد

بهم و صل کر د ن ،   د و چیز ر ا:                 پـَـّلیس  -

 چسپا ند ن

 پد ر:                     پـیـیـَر -

، جفت شد ن   بلند ی ، تپه:                        پـَل -

 سگ نر و ما د ه

 نیمه خشک شد ن   چـملو ک:                   پفتو ل -

ش ر و ی آن بسته شد ه آ ب که پی :           پس د م -

 با شد 

 شـُل   :                  پـَفــتــل -
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عبا ر ت ا ز خر من کو چک  :                     پـُلـُنگ -

 .که ا ز چند پشته ا ضا فه نبا شد

جا ًیکه د ر ختا ن پسته ز یا د :                  پسته لق -

 .با شد

 ه و تر بو زپو ستهً خر بو ز :              پـُو چا ق  -

 .خا مو ش کر د ن:                   پـَر چـَو -

و فـقـیـر ، د ر ما ند   نا تو ا ن  :                پــِیکـّـَه -

 ه، خوا ر و ز ا ر 

جو ا نه ها ی د ر ختها ی میو ه که هنو :             پـُنگ -

 .ز با ز نشد ه با 

، جفت شد ن   بلند ی ، تپه:                          پـَل -

 .سگ نر و ما د ه

دزمین باقی  گندمخوشه های :                     پـَخـَلی -

 مانده را
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ا گر د ا نه ها ی جو و گند م ر ا :                 پـَخـَـل -

 .بگیر ند علف آ نر ا پخل میگو یند

بقا یا ی چیز یکه سو خته شد :                   پو لو س -

 .ه با شد

د ر د شد ید د ر قسمت شکم :                نپیچ د ا د  -

 د ا شتن

 تو تهً چو ب:                    پر خچه -

 مو ی سفید ز نها:                        پیچه -

 پـُت کر د ن ، پنها ن کر د ن:                        پیچه -

 تو بر ه :                 تا ر پـُشتی -

 یبلند  :                    تَپّـَه  -

 تـُر ش:               تـُو ر و ش -

 ز یر پا، ا سحا ل شد ن:                   تی پا ی -

 ز یر د ست ، کم ز و ر ، عا جز:                    تـَهتـُپّی -
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 تپ و و تال ش:                تک و د َو -

 آ د م تنبل و بیکا ر ه :      (تـُو لـُمبه)تـُـلُمبه  -

ا ز کسی چیز ی خو ا ستن، :                  تـَلبیستن -

 -طلب کر د ن

 بها نه کر د ن :                   تل و بل -

ا سپ ها ی ال غر ی و با ر :                    تـَیال ق -

 .کش

نیشکر ،   تفا له، بعد ا ز گر فتن سیر هً  :        تـُلـُفـتـَه -

 همو ا د با قیما ند...لبلبو، تو ت

آ نچه ر ا که ا ز تکه ها ی ر نگه :          و ز ی تـَر ک د -

 .بشکل سه کنج بد و ز ند

تبادل حر ف های تحر یک آمیز بین :       تـُو نـُو مَـنـَه -

 .دونفرمساوی به پرخا ش ا ست
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خبر ها ی تا ئید نشد ه، پشت د یگر ا :              تـُو ر ه -

 .ن تبصر ه کر د ن

 تکه ًز یر ز ین ا سپ  :               تـَحکـَـلتـُـو -

بها نه کر د ن ، خو د ر ا به یک بها  :            تـَلـمَسَه -

 نهً ا ز کا ر نجا ت د ا د ن

 معطل گفتن، مثا ل آ و ر د ن:             *   تِـیمسا ل -

 ز یر نظر گر فتن:                 تـَی چـَشم -

ضر ب تبر  تو تهً چو ب که به:                 تـَلما شَـه -

 جد ا شد ه با شد

تو تهً ا ز کا ال که پا ر ه شد ه :                   تـّر شـَه -

 با شد

خو د ر ا به بها نهً یک کا ر ی :        ول کـَر دَ ن تـَلُ  -

 مصر و ف سا ختن

 تیله کر د ن( ت)به فتح:                   تـَـلـنگ -
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 چمن:                       تـُو ک -

خر چ ر ا ه سفر ، خر :                   ـَهتـُو ش -

              چی

قر یه ا شا ر  ن د ه و یابطر ف پا:               تگو پا یا ن -

 ه میشو د

 بلند یها ی کو ه ، تپه ها ی بلند:                     تـِیغ -

و سیلهً چو بی که کند ه را به :                    تیر چو -

 و سل میکند  جغ

 بسیا ر پر کر د ن :                   تر کـَک -

 ا د م ز شت:                 تـُر ش ر و -

گو سا  و یا   ا سپ ها و گو ها:          د ُمتر شکـَنـَک  -

لهً گا و و یا کر هً ا سپ که ا ز شو خی و مستی 

د ستگا ه با فت گیلم، قا لین  :                       تـُن

 و غیر ه.....
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همو ا ر ، پهن ، به شکل چپا :                      تـَلـپـَهم -

 ت د ر آ مد ن

 .با ر ند گی، گل و ال ی :                 تـَر مـَتـَر ی -

تر شه، تو ته ، پا ر ه کر د  :                        تـَـَّرَ ه -

 .ن

 پا ش د ادن شیر ینی :         (تیال ر ه)تـَال ر ه -

ن خو  بطر ف پیش ر و تکا  :                     تـَلمـَس  -

 ر د ن 

 آ د م نیمه د یو ا نه، مجهو ل:                     تـَلبا ت -

حیو ا ن به   تقسیم کر د ن با ر:              تینگ ز د ن -

   د و قسمت مسا و یا نه

کسیکه لبـها یش ا ز جگر خو :                     تـَو له -

 پشد  نی پا یا ن با
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محکم ، و همچنان تارخو ب کش :                تـَر نگ -

      .شد ه راهم تر نگ میگو یند

به تشنا ب ضر ورت   کسیکه عا جل:       تـنگ و ضو -

  . پید ا کند، و ارخطا هم میگو یند

پهن و همو ا ر، ز مین که :                       تـُنـُک -

    .تخم کمتر پا شید ه شو د 

 سست و تـنـبل:                      ـّپَـلتــَ -

 تکه ً ز یر ز ین ا سپ  :                   تـَحکـلتو -

عا جز و کم ز و ر، ضعیف، ز :                     تـَحچـَم -

 یر د ست

نا لینچهً که با ال ی ز ین ا سپ :            تهخا نه ز ینی -

 میگذ ا ر ند

 ذ ر ا ن، کم حو صله، بد گ:                تنگ ظر ف -

   آ د م بیکا ر ه و لعنتی:                    تـَر پیس -
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 پا ر چه پا ر چه :                 تـَلیم ، تـَلیم  -

سر گین حیو ا نا ت، چیز یکه به ز مین خو :        تپپین -

 ب پهن و همو ا ر ا فتید ه با شد

 قد و قا مت:               تنه و تو شه -

 هنو ز ، حا ال ،:                       تو ز م -

خو د ر ا تیر آ   بها نه کر د ن،:            تل و تو کر د ن -

 و ر د ن 

یکنو ع نا ن ا ست که د ر ر و ی :                  تو گی -

ا ز بلند ا ی تپه :                   تخته سنگ تـَهـتـَـَّلـَک

 ..و یا بغل کو ه بطر ف پا یا ن د و ید ن

د ا م سنگی و یا آ هنی که :                        تـَلّـَک -

 بر ا ی گر فتن و شکا ر حیوانا ت

بز غا له ها ی بز که یکسا له :                       تکشا د -

 .شد ه با شد
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منظم   د ر هم و بر هم ، غیر:                تیت و پیت -

 .و پر ا کند ه  ر قس  ،

 ک همو ا ر ، پهن    :                     تـُنـُک -

کسیکه به آ شپز ی و پخت و :                      تـَبّا ق -

 .پز مخا ر ت د ا شته با شد

به   گو شت ا ضا فی که به شکل گو شو اره:    جـُر غـَـلو  -

 .گردن هیو ان آویز ان با شد

و سیلهً ا ست که ا ز تا ر ها     :                   جو ا ل -

 دپشم با فته میشو   ی

 چها ر مغز:                         جو ز -

 یکجا کر د ن :                         جـُپـّه -

 کا ال ی پو شید نی:                        جَغـَل -

پا ش خو ر د ن قطر ا ت با ر ا ن و آ :           جَـلبید ن -

 ب بر و ی زمین
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 شخک شد ن سر ما خو ر د گی و:            جشت -

د عا ی بد کر د ن ، جو ا ن مر :            جو ر و مَر گ -

 گ شد ن

 تیز ، ال یق و هو شیا ر:                    جَـّر ا ر -

 پر و ا ند ا ر د ، مهم نیست:                   جَـهند م  -

 تیز و چا ال ک:                        جـَلد -

ا و آ و ا ز بلند ا طفا ل صد :                         جـغ -

 .  همر ا ه با گر یه

صد ا ی گر یهً بسیا ر بلند و :                    جَغا ر ه -

 .شد ید ا طفا ل شیر خو ر

، ر یشخند ز   ا یر ا د گر فتن:                    جَـفـَنگ -

 د ن، ا ر ز ش ند ا د ن

 جل گو ، ا سپ و خر :             جُمغـُت -
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لبا س ها و کا ال ها ی که  :                  ـَمجَلـَم جَل -

 .پا ر ه پا ر ه با شد 

 تکه تکه:                  جـَو جـَو -

کد و ، خر بو   بر ا ی بتهً:                         جـَلـنگ -

 ز ه و تر بو ز جلنگ گفته میشو د 

خو ا ب ، ز یا د   حر کت د ر بستر:          جُو لما جُو ل -

 ر خو ر دن ، نا آرام بو دن شو 

به صد ا   گر یا ن ا طفا ل:                         جغا ر ه -

 ی بلند

 سینه ، پستا ن :                      جیـّجی  -

 بستر خو ا ب:                            جیگـَه -

ز ر و ز یر آ   خو ا ند ن خط با:                   جـِیگی -

   ن
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یک تو ته تنا ب و یا ر یسما ن :                      جـَلغه -

 .کند ه شد ه

،نفسش ا   نفسش بر آ مد ، مُر د:        جـُنـُش بو ر شید -

 . ز تن بر آ مد

پیشا نی ، و ضع ظا هر ی و :                      جـَبـَق -

 .طز بر خو ر د

پیشآ مد خر ا ب ، بر خو ر د ز :             جـَبـَق تر شی -

 شت

نیمه خشک، خشک شد ن :                        حفت -

 کا ال ی تر 

با چشم با ز بطر ف چیز ی با :                     حا ر ه -

                  تعجب نگا ه کر د ن

مر کز ی، تعین یک جا ی مشخص   محل:        حُــّپه -

 .که همه به آ نجا جمع شوند
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 زز با نبا :          حا ضر جو ا ب  -

غلمغا ل ا ند ا ختن ، سر و صد ا :             هَپر هو پو ر -

 بلند کر د ن

 .ا ستفر ا ق کر د ن :                    حـُقـَر ه -

 .آ د م کال نکا ر و بد معا ش:                      حـُـّقـَه -

 لحظهً کو تا ه، ز ما ن کم:                    حـَلمه -

 گهو ا ر هً طفل :                خَو ز ه  -

 تنگی :           خا ز ه -

 آ د م صا لح و نیکو:                 خُو شبهر -

 سا د ه لو:                  خُو شبتی -

هم به آ د م صا د ق و هم به آ د :             خُو ش با و ر -

 م سا د ه گفته میشو د

 .سر ی هم ا فتید ن :               خر مبا ر ک -
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و ا فتید ه ،   مید ا نی همو ا ر:                       خَبا ل -

 ز مین همو ا ر ز ر ا عتی

ز یا د ا شیا و ا جنا س که سر ی :               خـَر قـَند  -

 هم ا ند ا خته شد ه با 

 کو ه بلند ، قلهً بلند:                       خـَر ه -

کل مخر و قلهً بلند که به ش:                      خـُو له -

          . طی با ال ر فته با شد

تشنا ب بد ر ر فت، جا ی ر فع :            خا ک ا ند ا ز -

 حا جت

 آ هسته آ هسته:         خو ش خو شک -

خفه و گر فته، ما یو س ، نا ر ا :                     خر فت -

 ضی ا ز کا ر ی

 شد ن  تر:                         خلو -

 هو ا ی سر د، سر ما :                  خو نو کی -
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 ما ما  :                      خـَـلـُو -

و   د ا نه ها ، پند ید ه گی ها:                      خـیجی -

 .ز یر جلد یا پو ست قدود ها ی

د ا غ به د ل، غـد ه ها ئیکه ا ز :                    خجو له -

 د ر د و غم د ر بد ن پید ا شو د 

آ ب چتل و گل آ لو د، گا هی :                    وخضم -

سنت کر :                      خَـَتـنـَه هم ز یا د تر شد ن

 د ن

ضر به خو ر د گی که خو ن :                  خو نو چه -

 .لخته و یا سیا ه معلو م شو د 

با خو ن یکجا با   آ بله ها ی که:                 خو نو له -

 .شد

، پر یشا نی ، غم ا   جگر خو نی:                و نـَو هخـُ -

 نگیز 
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شاخچه ا ی با ر یک و نا ز ک :                      خفچه  -

 .ا ز د ر خت 

 خا نم خو ا هر :               خشو لو چه -

نا ز ها و تقا ضا ها ی بیجا ی :                   خیله گی -

 .یک طفل

طفل ا ز با بت نا ر   نا آ ر ا می:                   خر خشه -

 ها ی گو نا گو ن  حتی

 سنگها ی کال ن :             خَر ه کـُو ل  -

بز ی که گو ش ها ی ز ر د   :                      خـَلـَچ -

 .و سیا ه ر قم د ا شته با شد

 تهد ید کر د ن( ر)و ( خ)به ضم :              خو ر و فش -

آ نچه بعد ا ز جا ر و کر د ن ا ز   :                 خَسکا ل -

و :                 ر و ی خا نه جمع میشو د خو ر جین

 .سیله ً که ا ز پشم با فته شد ه
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 عا د ت کر د ن:                      خـُو ی -

و   گر یا ن د و ا مد ا ر طفل:                       خـُو ی  -

 .قهر کر د ن آ ن

 بر ا د ه ها:                         خشپل -

 ر غسی ، نا منظم ، چتلی:                     خشپلی -

کسیکه بی نظا فت و تمیز نبا :               خشپل خو ر -

 .شد

گلهً ا ز بر ه ها و بز غا له ها ی شیر خو :           خلمه -

 .رکه جد ا ا ز ما دران شا ن با شند

ه بو د ن،به ا نتظا ر آ  چشم بر ا:             چشم بـَرَ یگی -

 مد ن کسی بو د ن

چا ل و نیر نگ، د ر حقیقت بکا :                     چــم -

 بلر بر د تکتیک و تخنیک فر یب د ا د ن طر ف مقا
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کسیکه د ر فر یب کا ر ی و با ز ی د ا :           چـَمبا ز  -

    .د ن مها ر ت د ا شته با شد

چو ب ر ا که هنوز آ تش آ ن ذ غا ل :            خو ر و ج -

 گل نشد ه با شد 

و با ر یک د ر   تا ز ه  نو د هً:                      خفچه -

 .خت ر ا گو یند 

تر شد ن لبا س با گل و لو ش، :                   خضمو  -

 .و یا هم آ ب چتل و گل ا لو د

بعد ا ز سو ختن د ر ر و ی جلد حبا ب :             خلپه -

کسیکه آ ب :              که د ید ه میشو د خلو شهها ی 

 .د هنش ر ا گر فته نتو ا ند ، چتل هم گفته میشو د

آ د م ا همق ، کسی ر ا د ر غیا   :       خر نک خو ر د ه -

 .ب بد گفتن 
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یکنو ع د ر د شد ید و نا گها نی ، :                خَـلــَه  -

  .با قــُنــُق همر د یف ا ست

 .تقسیم عا د ال نه کر د ن:                بد خو ب و -

مر بو ط   که  ا شیا و لو ا ز م  :              خش و پش -

 .به کسی با شد

 با د ر نگ:            (خیا ل) خیا ر -

طفلیکه یک ا ند ا ز ه کال ن شد ه با شد،  :       چُخـُن -

 .بتو ا ند  به ا ند ا ز هً ه ر ا ه ر فته

کو ه بلند که با ال ی آ ن کمو ا ر :                    خر ه -

 ی د ا شته با شد

 پا پو ش :                 چا ر و ق -

 چر ک ، چتل:               چخ گر فتن -

 سر گین :                    چلمه  -

 شیطا ن و بهم ا ند ا ز:                       چـُغـُل -
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 .آ مدا شیا ی کا ر  :        چو ب و چما ق   -

بسته کر د ن د و د ست حیو :                       چـَدَ ر -

 . ا ن به فا صلهً نز د یک تر

 چا ل ، تر ک وتخنیک:                        چــَم -

چر بو ی که ا   ر و غن و یا  :                چر میشی -

 گر فته میشو د  یا گو سفند  رو غن گا و  ز

 گنجشک:                   چَغـُو ک  -

 .ا گر پا ی حیو ا نی بشکند    :                    چـُمبُـل -

 ز خم بر د ا شتن  :                      چال ق -

چو تا ر ، چا ال ک ، بجا ن بز :                     چـَتـا ق -

 ن

 قا شق چو بی کال ن :                    چمو ک -

غا لهً که یکسا له شد  بز:                      چـَـّپـُش -

 .با شد  ه
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 قا شق چو بی:                    چمچه  -

قا تها و د ر زها ی کا ال ی :                چـُو ر و ک -

 .کهنه ر ا چو ر و ک میگو یند 

بفکر ا فتا د ن ، د ر با ر هً چیز :                   چـُر ت -

 ی فکر کر د ن

شد ه از شا خچه ها و نو وسیله ای با فته  :           چغ -

 تک های نازک در خت های بید 

یعنی که ا تفا قی د ر حا ل ر خ :           چشمم می پر ه -

 د ا د ن ا ست

صد ا ی پا ش خو ر د ن آ ب که به  :             چَلـَپس  -

 ضر به به ر و ی ز مین بیفتد

ز ر   سلی ، پا پو ش ها ی که ا:                    چپا ت  -

 بر سا خته میشو دا 

 ا ما نت   ا مو ا ل و ا شیا ی:               چـَت ُ پـَت  -
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و سط د و پا ، نیست و نا بو د :                        چـَت -

   کر د ن کسی

د شنا م ز د ن بر ا ی ز ن ها ، :               چتن پا ر ه -

 یعنی فا حشه

فته ، یک نا خو ش و گر    :                  چُنتـُر  -

 مر یض ر  کمی

 بسیا ر تشنه :      (چو لـَو ه)چـُلـَو ه  -

د شت و صحر ا ی خشک و بی :                    چو ل   -

 بآ 

 نا ن ر وغنی:                    چـَلپـَک -

 بی نظا فت:                    چـَلـتـَـغ -

 کوتا ه قد یآ د م:                چلمر د ک -

 سلی :                     چپا ت -

 آ دم یکد ست :                     چُمبه -
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 .کا ر سر سر ی  :              چُس و پُس  -

 .سر ما ی سخت ز مستا ن   :           چلَـَه   -

منا ر ه ها ی سنگی که قله ها ی کوه به عال :     چیگه  -

 .خا ص سا خته شد ه با شدات م

 م یکد ست  آ د:                     چـُنـته -

 ر و غن گا و و یا د مبهً گو سفند:              چَر میشی   -

آ د م د ر وغگو ، بجا ن بز ن ، :                   چـَپـُو لَه  -

 .فر یبکا ر

 جا ی ذ خیر ه ً گند م :             (چا ه)  چـَه -

 شا ر ید ن :                    چـَکـَو -

 ا ز تشنگی بجا ن آ مد ن :        (چُـلـََو)چـُو لـَو -

 بستر ه بند:                  چـَر شَو -

 تیز و چا ال ک:                چـَبـُو ک -

   قا شق ها ی چو بی کال ن  :                 چَمـُو ک -
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 تیز ، چست و چا ال ک:                  چـَبـُو ک -

                سو ر ا خ :                  چُو لـَه -

 سرما خوردن:                  ا یدَ نچ -

 د لبد ی ، حا لت ا ستفر ا غ:               دلگرد وک -

 ما د ر :                         دد ه -

چو بک که د ر سو ر ا خ :                       د َ وَ ک -

 .روازهپشت د

ا طال ع و ( ر)و(د)به فتح :                       دَ رَ ک -

 .شتنخبر د ا 

ا ز با با بت ، د ر ا ر تبا ط با :                       د ر ک -

 مو ضو ع خا صی

 خیلی چا ق   پـُر ،:                     دَ گـَنـَک  -

 .سگ ما د ه:                          دَ ّلـلو -

 د یو ا نه:                       د یمنه -
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یر لحا ف،  د ا خل شد ن به ز:       دُ و ر خز ید ن -

 سو ر ا خ کو چک د ا خل شد ن  به

د و د بسیا ر غلیظ و کو ر :                  د و د ا لغو -

 .کنند ه

گو فتگو ها و گپ ها ی مهر ما :    *دُ و ر گـُو بـُو ر گـُو  -

 .نه د ر بین د و نفر

حسا سیت د ر مقا بل گز ید ن :                     د لم -

 حشر ا ت 

 سر ز نش کر د ن:               د ال لت -

چها ر طر ف ، د و ر و بر، گر د ا :       (د و ر و بر)د و بر -

 گر د

 مصر و ف:                  دَ ر مـُنـد ه -

کال نکا ری، خو د ر ا بز ر گ :                          دَ ب -

 .و قو ی نشا ن د ا د ن ، نغر و ر
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د ر بین ا ن ر و غن ر ا  و سیلهً که:                   دَ به -

 .ذ خیر ه و نگا ه میکنند

 بسیا ر پـُر:                       دَ ک -

د ا م که ا ز مو ی ا سپ بر ا ی شکا ر :           دُ مز ل -

  .استفاده می شودپر ند ه کا ن 

طفل که ز یا گپ شنو و کا ر ی :                 د سیا ر ه -

 با شد، کا ر کن و گپ شنو

 بیچا ر ه شد ن:                   مند هد ر  -

 د ا خل شد ن:                 د و ر مد ن -

 نسق ، بی ا عتبا ر و بی عز ت:                  دُمبـُر ید ه -

 ا ز پیش کسی آ ز ر د ه شد ن:      *   د ما غ سو ختن -

 و ا ر ، نو بت ، مید ا ن:                          دَ و -

نا سز ا گفتن، د شنا م د ا د :                          د َو -

 ن
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تعر یفی ، بر ند هً مید ا ن :                    دَ و بـُو ر -

 مسا بقه

د و ر ها ، فا صله ها ی بسیا ر د :          دُ و ر ا ی د و ر -

 و ر، سا لها ی گذ شته

تر س پید ا کر د ( ح)به ضم :                     د لهـُر ه -

 بیم د ا شتن ا ز چیز ین، 

 یک خا یه:                        دَ لقـَر -

 بو ی چر بو ی سر خ شد ه :                    ذ و ال غ -

 پیهم حر کت :                       ذ یکه -

 چر ت و فکر:                        رَ ی  -

 بر ف کو چ:                       رََ س -

 پا شا ن، بینظم  :                     رَ قـَس -

آراسته کر د ن ، لبا س و کا ال ی نو پو شید :        ر ا س -

     زینت د ا د ن ن ، خو درا
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د یو ا ر ها ی که  ا طر ا ف :                      رََ خـنـَـه -

 .با غها جو ر میکنند 

 خمچهً تر و نا ز ک:                    ر و شه -

مز ا غ و مسخر ه گی ، یکنو ع :                رشخند ی -

 .شو خی که خند ه آ و ر با شد

 قطا ر :                        رَ ف -

نژ ا د، ا صلیت ،و ا بستگی خو :                       رَ گ -

 نی، کوه ، شا خه ً ا ز کو ه

د و ر شد ن ، فر ا ر ی و گر یز :                 رَ مـُو ک -

 ی ، ر ا م نشد ن

د نبا ل و پشت چیز ی بو د :                          رَ د -

 . ن ، تعقیب کر د ن

کسیکه نی گفته نتو ا ند، یعنی حر چه :        رُ و تــُنـُک -

 .ا ز ش بخو ا هید بلی میگو ید
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 خو د ر ا ز یب و ز ینت د ا د ن :             ر ا س کر د ن -

 جستجو کر د ن  تعقیب و :                  رَ د زَ د ن -

ر ا ه و چا ر ه ، د ر یا فت ر ا ه :             رَ ه و رُ و گـَه -

 . حل 

بی ا ند ا ز ه مشکل بو د ن ، ر ا   :        رُ و گه ند ا شتن -

   .ه و چا ر ه ً حل ند ا شتن

جا ی که ر یگ ر و ا ن د ا :                  رِ یگشا ل -

 شته با شد

تهد ا ب ، بنیا د ، ا سا س ، ر :                     رِ یجـه -

 یشه

هجو م وحمله آ و ر د ن :                      ر یختن -

 .بشکـل د سته جمعی

 ا شیا ی خو ر د و ر یز ه:              رِ یز ُ پـیـز  -
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خو ا ند ن خط بد و ن به شکل ر :                 رَ و نی  -

 و ا ن

سر ی هم ، د نبا ل هم پشت :                    رَ وُ ش -

 حر کت کر د ن

 بستر هً خو ا ب:                  ر خت خو -

د ر پیش صا   صد ا ی آ ر ا م سگ:                زُ و له -

 حبش بمنظو ر بد ست آ و ر د ن چیز ی

تند و تیز ، سر د ی بیش ا ز :                   زُ مُخـت -

 حد

، بر آ مد گی ها د ر تنهً د ر شتی :                     ز َ خ -

 د ر ختا ن

مو سم چو چه د ا د ن حیو ا نا :                        ز َه -

 ت ، ز ا ئید
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جا ئیکه نمنا ک و پر آ ب با شد، ز :                     ز ه -

   مین ها ی چمنز ا ر و پر آ ب

آ ب د ا د ن ز مین یک الی د و :                     ز و ل -

 ل ا ز قلبه کر د نر و ز قب

 نمکی، شو ر :                      زَ فت -

بسیا ر پرکه د یگر گنجا یش ند ا :                   ز یــچ -

 . شته با شد

سخت تر سید ن ، بو حشت ا :                 ز ر تر ق -

 . فتید ن

 تر ش             :        ز غ -

آ ر د ا ر ز ن و جو ا ر نا ن که ا ز :                 زَ غـَـر ه -

 .ی پخته شد ه با شد

پـُر،خیلی پـُر که د یگر گنجا :                      زِ یـچ -

                               یش ند ا شته با شد
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 آ فتا ب تیز و سو ز ا ن:                    ز َ ّ ال غ -

 تحفه:                  سو غا ت -

طفل یتیم و گا هی هم به ا طفا :              سـِیـگـه   -

 .ل کو چک ا ستعما ل میشو د

آ ب گل آ لو که ا ز ا ثرآ ب شد ن یخ و :            سـِیلـَو -

 با ر ا ن شد ید   بر ف و

ا سپ که ر نگ فو ال د ی و خا :                  سُر خا ن -

 .  د ا شته با شد  ل ها ی سفید

سپ که ر نگ ز ر د رو شن ا :                    سَمـَند   -

 .د ا شته با شد

بز ما د ه که یکسا له شد ه با :                  سبی بز   -

 .شد

 بند افتید ن کا ر:                    سنگک -
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سر   آ د م که رنگ جلد آ ن:                  سُر خـَـّلـُو -

 .خ ر قم با شد 

ها گفته میشو  معمو ال به خا نم:                  سیا ه سَر -

 .د

گیا ه هر ز ه ر ا ا ز بین بر د :                سـَو کر د ن -

 ن، خیشا و ه کر د ن

 آ د م گشنه و بسیا ر مو ذ ی  :                  سو گت -

 ر شقه:                    سـَبـست -

ا ز خو شحا لی جست خیز ز د :             سیپک ز د ن -

 ن

کسیکه د ر یک چیز د که بخو ر  پا ی:           سر پلنگ -

 .ا فتد د و به طر ف پیش ر و به 

گو ز و چُس ، خا ر ج شد ن با :                    سـُو ل  -

 د حیو ا نا ت ر ا سو ل میگو یند
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کم با ر، حیو ا ن که با ر آ ن ا ز   :             سـُو له با ر  -

 .ا ند ا ز هً معین کمتر با شد

به بها نه ً کا ر ر ا ا ز سر تیر کر :            سـَلـَم سـُو له  -

 .د ن

حیو ا ن که د ر ا ثر منز ل پا :                    سـُو د ه -

 .ها یش ا ز کا ر ا فتید ه با شد

ا ز با ال تا پا یا ن ، ا ز کال ن تا :        سـَرک و پـَچـَک -

 .خو ر د، ا ز سر تا ا خر

و نفر ا گر د ر بستر مخا لف د :                سـَرَ و پا یه -

   همد یگر ا ستر ا حت کنند

 نفهمید م :              سر م با نشد -

     هیچ نفهمید :    سـَرَ م خال ص نـَشـُد -

 چیز ی نمیفهمم:           سـَر م با نـَمشه -



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
278 

ز خم چر کی که سر ی آ ن با ز شو :      سـَر با کـَر دَ ن -

 .دد میگو یند که ز خم سر با کر 

فر ا ر کر د ن حیو ا ن ا ز گله :                      سـَرَ و -

 .ا ز تر س و و حشت  و ر مه

یخ بز   ز یا د سر د و خنک که:                    سر چـه -

 .ند

  ا ز گر سنگی ر نج بر د ن  :                سـُو نـتـو ر -

نر نا ن که خمیر آ ن خو ب  :                  سـَنگـُو چ -

 . سید ه با شد

آ نر   سا جق و یا هم چیز یکه:                     سَـّـقـچ -

 .ا میجو ند

سر گو شی کر د ن، ر یز ش کو  :                   سُر سُر -

 تا ه مد ت بر ف

 غلیان کر د ن:            سـَر ر َ فـتـَن   -
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ها ی بـز و یا بز غا له که گو ش  :                سَـیَـّکـَـه  -

 .سیا ه د ا شته با شد

ا گر با ر یک حیو ا ن سبک و :               سـُو له با ر -

  .دکم با ش

سر با ز نظا می ، سر با ز ا ر د و، :              سـَر کا ر ی -

 شا مل د ستگا ه ها ی نظا می بو د ن

 .حسر ت د یگر ا ن :                    سو ز ک د ا د ن -

مو ا د د ا خل شکم حیو ا نا :                      سیـبـَل -

 .ت ر ا گو یند

هر چیز یکه گند ه و بد بو با :                   سـِیبـَلبـُو -

 . شد و یا بو ی سیبل بد هد

 بی تر بیه، حر ا مز ا د ه:                 سـِینجـَو -

سو ز ش و د ر د ز یا د د ا :            سُخت کشید ن -

 شتن
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ز و ر د ا د ن ، به سر ی ضد آ مد :           سُختی شد ن -

             ن ، کینه گر فتن

کال نکا ر ی کر د ن ، خو د ر ا :           شا ر د ا د ن  -

 نشا ن د ا د ن

چر ا ند ن گو سفند ا ن د ر :                    شـَو چـَر -

 .شب

 کو تا ه و قد( شُ ، کَ : )                     شُـکـّـَه -

 پخش

 طفل پر خو ر :           شَکـَمبه کـَشـَک -

 کهنه شد ن ، ر یختن:                شا ر ید ن -

 صد ا ی ا سپ:                     شَهین -

راه که بسیا ر پر سنگ با شد، راه  :               شَخشـَل -

 .با شد  که بسیا ر پر پیچ و خم

 و فلج آ د م معیو ب:                  شلپـَتو ک -
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 آ د م بی سلیقه:                    شَخـَلمه -

 تکهً کهنه و بیکا ر ه:                      شا لته -

تیز راه رفتن، تیز کا ر کر د ن، :                       شغه -

 .باسر عت بارید ن بیر و با ر ،

،   خند هً که و ا قعی نبا شد:                       شینه -

 لبخد عا د ی

و بیکا ر ه ر   تکه ها ی کهنه:                     شا لته -

 .میگو یند  ا

 کا ال شو یی:     (فال ر و) ا و  -

                       ضد کر د ن:                      فـَلـَح -

با سر ( پُ ) و ضم ( تَ) به فتح :                فو ر تـپن -

 .   عت ز یا د ا سپ ر ا د و ا ند ن

 تخم مر غ:                       ا لهق -

 تخم ر ا با ر و غن پخته کر د ن:            قا له ر یز ک -
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 پنها ن کر د ن ، پت کر د ن :           قا یم کر د ن -

آ د م بی صلیقه که متو جه نظا فت و پو :           قـلـتـه -

 .شید ن لبا سش نبا شد

م ا سپ به ز ین  بستن لجا= به فتح ق :            قیضه -

 .که ما نع خو ر د ن علف شو د

و ذ خیر هً مو ادغذ ا یی   خو ر اکه ها:          قـُو ت -

 .ایی ، چیز ی د ا شتنردرخا نه، دا

بر که ر فتا   گا م، ا سپ پا ال نی و با ر  :            قـَدَ م -

به   :                     ر سست د ا شته با شد قـَـّصر

 .حیو ا ن که با ر د ا ر نشد ه با شد(ق ) فتح 

یک نو ع د و خت که ذ ر یعهً تا ر ها ی :           قر س -

 .ذ ر ی د و خته شد ه با شد

 .آ د م قو ی هیکل  :                قــُلچـمـا ق -

 .نشا نه گر فتن:                    قـَلـَو ُ ر -
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 مسخر ه و شو خ:                 قـُرُ مسا ق -

 کسی ر ا صد ا کر د ن  :                    ر و قـُو -

 بغل کو ه   همو ا ر ی:                    قو د ا ل -

د ستهً ا ز گند م د ر و شد ه :                        قو د ه -

 .که به د ست با سد

 سو ر ا خ:                        قـُلبه -

  چا ق ، د بل:                      قـُچـَله -

پند ید ن سر به ا ثر ضر به شد :                      قـُر -

     ید

 سنگ گر د   :              قــُر مـُو چ -

سو ر ا خ کو :           *        قــُلچـَه -

                                  چک

 صد ا کر د ن :                    قـُو ر و -

 ل خو ر د ن لو :                 قل تو لـُو  -
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 لو ل خو ر د ن ، ا ز کو ه:                    قـَلَه لـُو -

 کلو له ،گر د و بیضو ی شکل :                 قـَـلَـه لَک  -

 صد ا کر د ن :                    قو ر و  -

 تا آ نجا بر سد  فا صلهً که صد ا:             قـُو ر و رَ س -

بز یر ز با ن علیه     د و م:                       قد قد -

 .ف ز د نرکسی ح

تکهً ا ز نا ن ، یا تو تهً بر ید ه :                       قـَیلـَه -

 .شد ه ا ز چو ب 

پر د هً نا زک روی شیرکه بعدازگر م کردن :   قسما ق -

 .شیربروی د یگ بسته میشو د 

 چا ق و پند ید ه:                   قـُو چـَلـه -

 .آ د م قو ی هیکل و بی پر و ا:                   گقـُلـدَ ن -

 .د ر د:                      قـُـنُـق -

 . بز ر گ و قو ی هیکل :              قـُـلـتــَشـَـنگ -



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
285 

 تنها ، بد و ن همسفـر :                       یـَدَ ک -

 کا ر ی ر ا ا  بیجا و بیهو د ه،:                   یـَلـَه سـَر

 .نجا م د ا د ن که ال ز م نبا شد 
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 گیری نتیجه

در تاکنون تحقیقات عمیق ووسیع درغور صورت نگرفته و

بارویدادهای عظیم ، حادثات دلخراش  مواجه مسیر گذرگاه تاریخ

واقعات گوناگون در عرصه های علمی ، سیاسی ،فرهنگی ، 

امپراطوری .اجتماعی اقتصادی دیگر مراحل را طی کرده است 

چنانچه  تاریخ کشور ما بیانگر آن است ولی عصر  های متعدد

طالئی امپراطوری غوری ها درخشنده تر از آفتاب در مقیاس با 

سایر امپراطوری های جهان سر آمد زمان خویش بوده ویژه گی 

سبک  .دیگر امپراطوری ها وجود نداشته استه های داشته که ب

ث های معماری ، آبده ها وبنا های تاریخی شان شامل میرا

فرهنگی بین المللی جهان گردیده که بذات خود معرف امپراطوری 

اسالم دوستی ، انسان نوازی ، ادب .غور درجهان میباشد بهتر است

جوی ، عدالت خواهی ، اقتصاد سازی ، اخالق نیکو رحم وشفقت 

امپراطوران غور بی نظیر ومنحصر بفرد بوده است جهان گشائی 
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صی برخوردار است درین عصر زندگی وفتوحات شان از جایگاه خا

انسانی آغاز شده ورشد روز افزون داشت کارهای عمده واساسی که 

امپرطوری غوری ها بود که مردم ،  .چشم گیرجهانی داشت

رفته ګ، دیانت وعلوم کشور ما در شرق وغرب به معرفی  فرهنگ

ی ودفاع از کشور مورد توجه قرار گانگحس وطن دوستی و ی. شد

غور تاریخی آن چنانکه از نقطهء نظر سیاست و ادارء به  .رفت گ

پیشرفت های نهائی خود نایل آمده بود، که امپراطوری اسالمی 

غور، هم از لحاظ وسعت قلمرو و هم از نقطهء دید دورهء ممتد 

حاکمیت آن در تاریخ مملکت ما و تاریخ جهان کم نظیر میباشد، 

مظاهر تمدن و تجمل آن  از دیگاه سایر ترقیات در علوم وفنون و

عصر و زمان به نقطهء اوج و قلهء شامخ ترین و آخرین خود قرار 

یز وتیمور در کشور ما به گرحمالت ولشکر کشی های چنگاداشت 

رفت یقینا روند گصورت نمی  ها خصوص در امپراطوری غوری

متاسفانه چنین لشکر . میگرفت  دیگریتاریخی کشور ما شکل 
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. ردید ها گ غوری گوغارت تمدن وفرهن کشی ها سبب بربادی

رچه غوری ها توانستند قرون متمادی درمتصرفات شرقی کشور گ

 هیچگاهرا تشکیل بدهند اما  گشان دولت های خورد وبزر

 .ذشته را احیا نمایند گنتوانستند عظمت 

نظامی و  هامصروفیت با همه ها غوری امپراطوری       

سیاسی خویش داشتند بازهم که درحیات   سفر بری های متعدد

را از یاد  دبادی وعمرانی سرزمین خوآ ،توجه به مسایل فرهنگی

بادی آ.اعمار کردند ه ها وشهرهای زیادیعنبرده بودند و قل

که  ها که درگوشه و کنار قلمرو متصرفه غوری ها وریغ وعمرانات

توجه پژوهندگان و  نازم زمان باقی مانده و از دیر دراز دست ب

 .گردان را به سوی خودجلب کرده استجهان 

، که محفوظ مانده دوره وعمرانی این ثارمعماریآبیشتر

ه ها میباشد گرچه عساجد ومناره ها و قلمه های مذهبی ونیاست اب

 غوربادی های عمرانی در گوشه و کنار آ قبل از ظهور اسالم نیز
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 مورخین آگاه وقلم بدستان ماهر نتوانسته اند که .شود می هدید

تمام عمرانات وبناهای دوره سالطین غوری ها را به تفصیل وهمه 

جزئیات وخصوصیات آنها بیان نمایند هر کس باندازه معلومات 

خویش چیزهای نوشته اند درین جا وباین مناسبت از مشهور ترین 

 .آن ها نام میبریم

اهمیت تایخی غور، تنها مربوط به دورۀ امپراطوری         

این سرزمین نیست، بلکه قبل از آن هم از بسا  درخشان سالطین

نقاط موقف چشم گیری در صحنۀ تاریخ کشور داشته است، یکی 

انسان دوستی ارزشهای تاریخی ای سرزمین افسانوی همانا   از

حس آزاد منشی و سلحشوری باشندگان قدیم آن در ومهمانوازی 

ری برابر متجاوزین میباشد، هیچ کشورگشائی تاقرن چهارم هج

نتوانست روح آزاد منشی و غرور ملی این خطه را بزور و حیله خفه 

اگر چه در غور قدیم اتحاد سیاسی وجود نداشت و گاه گاه . سازد

جدال و نزاعی هم در بین ملوک رخ میداد، ولی تسلط بیگانه را هم 
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در مبارزات استقالل طلبی خراسان به سرکردگی . روا نمی داشتند

با ابو مسلم خراسانی معاونت های ( هـ  1١٢ )امیر پوالد سوری 

زیادی کردند که خالفت عباسی را بجای سلطۀ اموی در بغداد 

روی کار آوردند، بقول فردوسی و دیگر منابع مؤثق ماهوی سوری 

که کنارنگ و یا مرزبان مرو بود، یزد گرد سوم آخرین شاه ساسانی 

الم و چه در عصر با این موقف غور چه قبل از اس  .را از بین برد

 .اسالمی از نظر سیاسی حایز اهمیت خاصی میباشد

امپراطوری غوری به ویژه در عصر   بعد از تاسیس       

سلطان بزرگ غیاث الدین و برادرش سلطان شهاب الدین، 

افغانستان شاهد پیشرفت های در ساحات فرهنگی، هنری و غیره 

اسان، سیستان، میباشد، و غور مرکز سیاسی و فرهنگی تمام خر

بلوچستان، سند، پنجاب الی دهلی و از جانب شمال و الیات مرو، 

 .خارستان را الی کوههای پامیر و چترال در بر میگرفته استتبلخ، 
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از شیندن نام غور، سرزمین : بقول هولدج انگلیسی       

به نظر انسان مجسم میشود که از اقصای هندوستان تا ایران و از 

امتداد داشت، این امپراطوری پهناور در پهلوی فعالیت آمو تا هرمز 

های سیاسی علم و دانش و هنر و ادبیات و غیره مظاهر تمدن را 

 .تشویق و حمایت می نمود

شاهان غور که خود ادیب و دانشمند و شاعر بودند،        

صنایع مختلفه غور در . مقام شعراء و هنرمندان را گرامی میداشتند

 .شهرت زیاد داشتآسیای میانه 

ر در بار غوری ها موَرخین دانشمندان، شعرا، و ادبای که د

رصد خانه امیر عباس . شان فوق العاده زیاد است  دبوده اند، تعدا

با کمال تاَسف، . غوری یکی از شگفتی های باور نکردنی است 

حمالت چنگیز عدۀ زیادی از آثار کتبی و منابع معتبر تاریخی را 

برده است با آن هم از ال بالی خرابه های عهد  نیز از میان

دود آثار تاریخی به حزی به کمک باستان شناسان و عدۀ مچنگی
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عظمت فرهنگی و تمدن درخشان این دورۀ امپراطوری غوری می 

نظر به سبک معماری و ازبناهای تاریخی هریکی که توان پی برد، 

 .ی باشدهنر خطاطی در تاریخ تمدن آسیائی و سطی کم نظیر م

 درخششی بشری تمدن یی صحنه در زمانی ، ما کهن سرزمین

 ها خالقیت از تبلوری ومعماران، مندان وهنر داشته کننده خیره

 نمایش به جهانیان منظر در اعصار فکری شاهکارهای از ونمودی

 فرهنگی از حکایت خود جای در کدام هر که آثاری .رندآو می در

 های ترین زیبایی از یکی . استپوی ای واندیشه محکم وبس غنی

 ستوقلعه ها ها برج،  ها مناره ، زمان آن از مانده برجای معماری

 شکوه ی زمزمه ما، زمین سر بر وتابناکی بلند های تاج چون که

 از اسکلیتی با بناها این ، جهانیان برابر در که اند افغانی واندیشه

 دهخدادر یا نامه لغت براساس ... سنگ ، پخته یا خام خشت

 ، نار فعل مصدر از مناره چراکه.میباشند پایه چراغ معنای به اصل

 مرز دو دربین را منار االیام قدیم ودر است روشن جای مفهوم به
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 بنا... و عمومی های راه میان در ، الجیشی سوق های ومکان

 وکاروان مسافران تا دادند می قرار نورانی چیزی آن ودر میکردند

 معرف ها مناره نیز گاهی .بیابند را شان مقصد یرمس بتوانند ها

 میگفتند میل آن به که بودند بزرگ های وآتشگاه آتشکده وجود

 وکالهک بند یا ساقه ، پایه اصلی قسمت سه از ها معماری نظر ازو

 تشکیل گیر ونور )زینه راه( پلکان هایی وبخش تاج یا

 ساختمان رامونپی برمیخوریم اسالمی هنر بر ما هنگامیکه.میشوند

 که مهم عنصر آوریم می عمل به تحلیل و بررسی اسالمی وآثار ما

 .است منار میشود گر جلوه آن در

وهمچنان افغانستان دارای امپراطور گسترده،واثرات آن 

رادرمنطق تحت تسلط شان می توان مشاهده کرد بانظر داشت 

باستانی مطالب ذکرشده گفته می توانیم که والیت غور دارای آثار 

که همه اکثراً ساخته های دست دوره .وتاریخ شگفت انگیز میباشد

 .غوری ها چه قبل از اسالم ویابعدازاسالم دانست
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والیت غور میگویند که  مسوولین ریاست اطالعات و فرهنگ و

هشتاد در صد آبدات تاریخى تخریب گردیده و تا حال هیچ 

ارى هاى توجهى در بازسازى آن صورت نگرفته است،کندنک

دور از امکان نمى دانندکه از   مخفیانه در ساحات تاریخى را نیز

 بودهازجمله آنساحۀ تاریخى و باستانى درغور  ٠٢٢اضافه تر از 

رى انجنیران وباستان آبده تاریخى رابه همکا 1١توانسته اند

لیتوانیا  هنگ و باستان شناسان وفر ت اطالعاتارشناسان وز

متباقى تا هنوز نسبت مشکالت بودیجوى سروى مقدماتى نمودند، 

 .سروى و راجستر نشده است
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 پیشنهادات

افغانستان کشوریست که تاریخ آن به پنجهزارسال میرسد 

که درطی این مدت تمدن ها وفرهنگ های مختلف را در دامنه 

خود پرورانیده وگاهی هم  گذرگاهی تاریخ وجهان گشایان بوده 

رهنگ وباستانی آن ازدیر زمانی درهنر بازمانده های ف. است

معماری ،هنرظریفه، دین و عقاید درتمام آسیا سرآمد داشته 

درکنج وکنار کشور ماکه مبین همان عصر وزمان است به .است

به منظور هرچه بهتر شدن تحقیقات .یادگار گذاشته شده است

علمی دررابطه به باستانشناسی افغانستان خاصتاً باستاشناسی غور 

 :ادرنظر داشت محتوای رساله هذاپیشنهادت ذیل مطرح میگرددب

 

چون تحقیقات پیرامون علم باستانشناسی متکی به  .1

تحقیقات ساحوی می باشد، پیشنهاد میگردد تا 

اکادمی علوم زمینه تحقیقات ساحوی را برای 
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دانشمندان این عرصه مهیا سازند ودرصورت لزوم با 

نه تحقیقات تفاهم وزارت اطالعات وفرهنگ زمی

ساحوی مهیا واثار بدست آمده  بوسیله دانشمندان 

عرصه باستانشناسی ، فرهنگ شناسی ومهندسی 

آبدات باستانی  وپیرامون آن تحقیقات علمی انجام 

 .پذیرد

 

دروالیت غور محققین وسیاحان زیادی داخلی  .٠

وخارجی مسافرت نموده وتحقیقات علمی را انجام 

دارد بناً درقسمت ترمیم راه  داده اند واین پروسه ادامه

ها وسرک ها ی آن اقدامات صورت گیرد تا تسهیالت 

الزم ترانسپورتی مساعد گردد و دروازه ها برای 

محققین داخلی وخارجی باز گردد تا مجددا در رابطه 

 .به فرهنگ مادی ومعنوی آنها تحقیقات صورت گیرد
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 قانون اول فصل نهم ماده مطابقپیشنهاد میگردد  .١

 وسایر معادن،باستانى آثار کشور، جدید اسىاس

 اداره و حفاظت .است دولت ملکیت ، ذخایرزیرزمینى

 ذخایر از درست استفاده نوع و دولت ملکیتهاى از

 قانون طریق از عامه، هاى ملکیت سایر و طبیعى

 .عمل کنند. میشود تنظیم

 

توجه دولت درعرصه ایجاد یک شاخه ی از  .1

یالت عالی این والیت را باستانشاسی درموسسه تحص

دولت در این امر باید توجه جدی نماید و . خواهانیم

زمینه تحصیل و تحقیق را در داخل کشور مهیا سازد 

کند تا تا افراد متخصص ومسلکی رادرجامعه ما تقدیم 

 .مصدرخدمت به ملت خود شوند



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
298 

 فهرست منابع ومآخذ

 کریم قرآن .1

 .غور تاریخی جغرفیای .احمد عزیز ، پنجشیری .٠

 .1١٠1 ، دانشگاه مطبعه :کابل

 طبقات. الدین سراج منهاج جوزجانی، .١

 .1١٠١ تهران: مطبعه.ناصری

: کابل .افغانستان مختصر تاریخ .عبدالحی حبیبی، .1

 .1١١٠ ، سعیدی مطبعه

.  امپراطوری غوری ها.                          .5

 .1١6٢بنیادی فرهنگی جهانداران غوری ،: کابل

 الی المشرقی من حدودالعالم.                   .3

 .ق 1١١1 تهران، مطبعه: تهران .المغربی



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
299 

 اخیر قرن پنج در افغانستان.محمد میر ، صدیق .7

 .1١71 ایران، مطبعه : ایران.

آشنایی بابناهای تاریخی . مد اعظیم عظیمی ،مح .3

 .1١36انتشارات فرهنگ ،: کابل .  افغانستان

 شگفت ونقاط افغانستان  .عظیم محمد عظیمی، .6

 المللی بین انتشارات  :کابل .آن انگیز

 .1١61الهدی،

 کابل  .شاهنامه در افغانستان  .علی احمد ، کهزاد .1٢

 .1١55 ، دولتی مطبعه :

درعرصه مقاالت .  کهزاد،احمدعلی .11

 .1١36مطبعه آزادی،:کابل .باستانشناسی

  :کابل .افغانستان تاریخ  .علی احمد ، کهزاد .1٠

 .1١١٠ ، علوم اکادمی تاریخ انجمن



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
311 

: کابل . تاریخ افغانستان. محمود ،شاه محمود .1١

 .1١36انتشارات خاور، 

ر تاریخ مختصر غو.مستمند غوری،غوث الدین  .11

 .ه 1١37مطبعه خلیل احمد،: هرات .

لیتوانیا ازساحات -ش علمی تیم مشترک افغانگزار .15

 .1١33باستانی غور،

قانون اساسی،کابل،وزارت عدلیه جمهوری اسالمی   .13

 .1١33افغانستان، 

 

 

 

 



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
311 

 

 

 

 

 ـرتـصـاوی

 

 



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
312 

 

 نقشه امپراطوری غوری ها



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
313 

 

 

 نقشه کنونی والیت غور 



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
314 

 

 منارقطب در دهلی



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
315 

منارجام 



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
316 



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
317 



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
318 

قلعه ضحاک



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
319 

مسجد جامع هرات



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
311 

 

 رسنگبا



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
311 

 حصار تاریخی تولک 

 



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
312 

 

 قلعه حیران ولسوالی تولک



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
313 

منار ساغر



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
314 

 

 ده قاضی



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
315 

 

 چشمه ماهیان در ساغر



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
316 

قلعه نقشی



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
317 

خانقا چشت شریف



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
318 

کتیبه سنگی در آهنگران



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
319 

تیکر های پنبه کار



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
321 

مدرسه شاه مشهد  



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
321 

 منارجام



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
322 

پنبه کار



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
323 

قبرضحاک



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
324 



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
325 



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
326 

هجری ولسوالی  701نخستین کتیبه اسالمی درسنه  

 شهرک



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
327 



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
328 



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
329 



شنای بابناهای تاریخی ونقاط شگفت انگیزغورآ  

 
331 

 

 


