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کسانيکه در تاريخ غور و غزنه مرور کرده اند و مأخذ مربوط به اين دوره ھا را  
يا محض » تگين آبادقلعه «و » قلعه کوھتيز«ً گذرانيده اند حتما به نام ھای از نظر

ًمخصوصا بعد از وفات محمود حينی که ميان .  برخورده اند»تگين آباد«
شھزادگان غزنوی و امرأ و اعيان و رجال بر مسئله استحقاق جانشينی منازعه 
افتاد و اختHف نظر پيدا شد و امير محمد خويش را جانشين پدر خواند تا زمانيکه 

د خلع و اسير شد و سلطنت به برادرش مسعود بدست سپاھيان و اعيان درباری خو
.  به کرأت و مرات ذکر ميشود»تگين آباد«و » قلعه کوھتيز«، نام تکيه کرد

 اين دو جا را به عبارات ه،طبقات ناصری و بيھقی در شرح واقعات مربوط
  .مختلف در جاھا و موارد مختلف ذکر نموده اند

   

 و تگين آباد بيشتر بحيث شھر و شھر ناگفته نماند که قلعه کوھتيز بحيث قلعه 
بزرگ و آبادان در دوره غور و غزنی معروفيت داشته و مقر و استقرار سپاه بوده 
و در مسافرت ھا موقف امرأ و سلطان ھا بوده معذالک با تمام تذکراتی که در 
مأخذ بعمل آمده باز ھم موقعيت جغرافيائی اين دو جا ھنوز پوره واضح و روشن 

 .نيست

   

ه ايست که در آخر نامھای سبکتگين و کلم» تگين«تگين آباد کلمه ايست ترکيبی و  
نين در دوره پيش ھمچ. الپتگين و برخی ديگر از رجال صدر غزنوی ديده ميشود

 در تاريخ کشور ما معلوم است و »تگين شاھی«و » تگين ھا«از اسHم سHله 
، به صفت »قلعه«ه صفت تگين آباد ب. ر دست ميباشدسکه ھای تگين شاھان د

 ياد شده و معلوم ميشود که قلعه و شھر و و_يتی »و_يت«و به صفت » شھر«
از فحوای عبارات بيھقی و طبقات ناصری چنين استنباط . بدين نام وجود داشت

دقيق تر ھم معلوم . ميشود که تگين آباد سر راه غزنی و بست و ھرات واقع بود
. قرار داشت» زمين داور«و » رخد«قه گرمسير که دور از غزنه در عHميشود 

بکتگين حاجب که س ھم آشکارا است و بيھقی در باره »بست«نزديکی آن به 
و_يت تگين آباد و شحنگی بست : "مامور نکھبانی قلعه کوھتيز بود مينگارد که

 ."بدو تفويض گرديد



 

بعبارت ديگر . دقلعه کوھتيز قلعه ئی بود مرتفع و بلند در قله کوھی در تگين آبا
. قلعه کوھتيز يکی از قHع تگين آباد بود و در نقطه مرتفع کوھی قرار داشت

 معلوم ميشود زيرا »کوھتيز«عيت آن در ستيغ کوه از خود کلمه بگمان غالب موق
 .در تيزی کوه ساخته شده بود و در نقطه بلند و تيز کوه قرار داشت

 

ر تاريخ غور و غزنه دارد، جای آن نظر به اھميتی که اين قلعه و اين شھر د
و اھميت داشت و دارد که مطالعات مبسوط جداگانه راجع به موقعيت جغرافيائی 

تاريخی آنھا بعمل آيد ولی چون موقعيت جغرافيائی اين دو نقطه يکی بر ديگری 
منطبق است ھر دو تحت يک عنوان قرار داده شده زيرا کوچکترين معلوماتی که 

 .ھويت يکی را روشن بتواند، در تعين موقعيت ديگری ھم کمک ميکند

 

 »زمين داور«و » بست«به » تگين آباد«يشتر گفتيم که در تذکرات تاريخی پ
ود و تگين آباد جزء بHد والی تگين آباد شحنه بست ھم ب. نزديکی خاصی داشت

 . و زمين داور محسوب شده است»رخج«يا » رخد«گرمسير 

 

کسانی که از طرف نيمروز به زمين داور می آمدند به تگين آباد ميرسيدند و 
ور بودند باز ھم به تگين کسانی که از غزنه جانب گرمسير و رخج عازم زمين دا

ھکذا کسانيکه از رخد يا رخج عازم بست بودند باز ھم از تگين . آبد وارد ميشدند
اين سه جمله و اين سه نوع حرکت از سه جانب ما را به يک . آباد عبور مينمودند

از آن چنين نتيجه بدست ميآيد که چوکات محدود تر به تگين آباد نزديک ميسازد و 
 بين بست و زمين داور »ارغنداب، ھيرمند« در عHقه گرمسير حوزه »تگين آباد«

فلھذا موقعيت اين شھر بزرگ و معروف تاريخی را ميتوان در يک . قرار داشت
يکی از نويسندگان معاصر به . صد کليومتری شمالغرب قندھار جستجو نمود

نه اندر مقابله سHطين غور و غز: "ر مبارکشاه که گفته استاساس قول فخر مدب
 کروھی ۵ رسيده است که در فاصله  به اين نتيجه،"آب گرم تگين آباد رخ داد

»Hو معتقد اند که » گرماب« جائی است به نام  در سواحل ھيرمند»ساروان ک
 تاريخی عبارت از ھمين جا است که چشمه ھای آب گرم از آن »جوش آب گرم«

 افتاده است و در مقابل آن ، تراوش ميکند و خرابه ھائی ھم در دور و نزديک آن
 .آن طرف رودخانه ھيرمند، تگين آباد افتاده است

 

مندرجات مأخذ تاريخی رسم کرديم، در قالب چوکات محدودی که پيشتر به اساس 
 کنار ھيرمند در مقابل زمين داور از نظر جغرافيا و تاريخ به موقعيت »گرماب«

روبه و آثاری که روی تپه ھا مشاھده تگين آباد موافقت بسيار دارد و قلعه ھای مخ
  . اين نظريه را تقويت ميکنند،ميشود

  

ً حتما موقعيت آن قلعه ،چون قلعه کوھتيز قراريکه گفتيم يکی از قHع تگين آباد بود 

تاريخی را ھم بايد در ھمين نقطه معين کرد زيرا وقتيکه محمد پسر محمود در 
 در ھمين جا او را خود  تگين آباد آمد، و سپاه و لشکر بهغزنه اعHن سلطنت نمود

 در اينجا سپاھش بگرفتند و در ھمين جا در قلعه کوھتيز محبوس ساختند و مدتی



 که از جاھای کناره تر و در قلب کھساران غور »منديش«بود تا او را به قلعه 
 کاری ندارم زيرا طی »منديش«وقعيت قلعه اينجا به تعين م. بود، منتقل ساختند

 »تولک«ساغر در حوالی غربی » زار مرغ« جداگانه آنرا در پای کوه ھای لهمقا
  .تعين کرده ايم

  

ريخی معروف  شھر مھم تا»تگين آباد«اری به اساس د_يلی که ذکر رفت، ب 
 کنار مسير ھيرمند در مقابل خرابه ھای »گرماب«عصر غوری و غزنوی در 

قHع معروف آن بود که روی زمين داور کھن قرار داشت و قلعه کوھتيز يکی از 
 / ١٣٣٧ ميزان ٣ /. بلندترين نقطه شھر آباد شده بود


