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  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق
  

  )مقالۀ سی و ششم ( 
  

 دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی
  ٢٠٠٧ مارچ ٢٩برلين،  

  

  
  

  "آثار هـرات"ر جلد اول سيری گذرا ب
  و

  

  تذکرات نوازشگر  استاد آصف آهـنگ
  
اين . ميخواند" خليلی افغان" که در هـنگام  تأليف کتاب، خود را "استاد خليل اهللا خليلی"کتابيست، اثر " آثار هـرات"

 شاه، به  هـ ش، مقارن سلطنت اعـليحضرت محمد نادر١٣١٠ ــ ١٣٠٩کتاب در سه جلد نوشته شده  و در سالهای 
  :در روی جلد اول مشخصات کتاب چنين آمـده . چاپ سنگی مزين گرديده

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   الغـزيزهـو اهللا
  

  آثار هـرات
  

  بنام نامی اعـليحضرت محمد نادر شاه غازی
  بامر و ارادۀ جناب جاللتمآب واال شان عـبد الرحيم خان نايب ساالر

  )١(و وکيل نايب الحکومۀ هـرات 
  

  تاليف خليلی افغان
  

  جلد اول
  

  باهـتمام آقای محترم عـبدالعليم جان پسر نايب ساالر صاحب موصوف
  خريۀ سلجوقی جنب چهار باغ هـرات طبع شددر مطبعۀ ف

  
   شمسی١٣٠٩جدی 

  
   جلد٥٠٠تعداد طبع                                                              
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :خليلی افغان اين کتاب را به اعـليحضرت نادر شاه اهـداء ميکند و مينويسد 

اين دستۀ گل سرخ را که از شاخۀ آمال و آرزوهای ديرين خود چيده ام، به قـبـضۀ شمشير فـرد اول افغانستان، که « 
  ».بندم  نيست، پيرايه میبديدۀ من محبوب تر ازو کسی

  :استاد مرحوم ضمن مقـدمۀ کتاب ، در شرح هـر سه جلد چنين آرد 
  ــ  مجلد اول حاالت تاريخی و جغرافـيائی هـرات
  ــ  مجلد دوم  حاالت شعـرای متقـدمين هـرات

  ــ  مجلد سوم  حاالت ُمعـاصـرين هـرات
  : و در پراگراف آخر فـرمايد 

لب ما به تأليف اين کتاب ، يک آرزوی صميمی به نشريات عـرفانی مملکت ما نهاده شده از آنجا که اساس مطا« 
است، اميدواريم اين اثر ناچيز در قـبال مطبوعات مجلل در مقامات عاليه به نظر ارباب ذوق مظهر قـبول افـتاده و ما 

  »  خليلی افغان١٣٠٩.  رده باشيمهم ازين رهگذر خدمتی به احيای آثار گذشتۀ اين گوشۀ وطن عـزيز خود احراز ک
 

در مقام و ارزش اين کتاب کافـيست، از زبان استاد زبردست ادبيات ايران و مدرس مشهور پوهـنتون تهران، مرحوم 
 تهران و يادآوری از ١٣٤١چاپ " ديوان خليلی"مرحوم نفـيسی ضمن تقـريظ  بر . سعيد نفـيسی، سخن گفـته شود
  :اهه اش  به افغانستان، چنين نويسد خاطرات شيرين سفـر پنج م

بهترين دليلی که از توجه خاص و شيفـتگی ذاتی مردم افغانستان دارم، پذيرائی بسيار گرم و بی رياييست که در « 
بجرأت ميتوانم گفـت، که من مردمی مهمان نواز تر از . هـر گوشه و کـنار در هـر شب  و روز از آن برخوردار شدم

هـرگاه بياد آن .  در سفـرهای دور و درازی که از اين سوی جهان به آن سوی جهان کرده ام، نديده اممردم افغانستان،
چيری که درين سفـر کام مرا بيش از همه شيرين .... مهمان نوازيها می افـتم، کام جانم چنان شيرين ميشود که مپرس 

يش از آنکه بديدار وی نايل شوم و رابطه ای پ. کرد، مصاحبت شباروزی  با شاعـر معروف خليل اهللا خليلی بود
که احاطۀ سرشار وی را در تاريخ ميرساند، نصيب من شده  "آثار هـرات"سه مجلد کتاب  ناگسستنی با او بهم زنم،

  )٢ (».بود و ميدانستم با دانشمندی متبحر روبرو خواهم شد
 در سطح بسيار نازل طبع شده بود و حدودًا هـشتاد سال  مفـيد که با دريغ ، بنا بر امکانات ابتدائی آن زمان، اين کتاب

، به تجديد چاپش بپردازند و کام تشنگان ز وطنمی سزد که فـرزندان دلسو. از آن تاريخ ميگذرد، بسيار ناياب گرديده
  .آثار فـرهـنگی و افـتخارات تاريخی ما را، سيراب گردانند

 حضرت کابل را تداعی "تپۀ بی ننگان" هـرات است، که "يانتل بنگ"گرچه عـلت اصلی نوشتن اين مضمون تسميۀ 
کرد و مرا بر آن داشت، تا در محدودۀ همين دو ترکيب شبيه و تا حدودی مرادف هم، چيزی بنگارم، اما وقـتی بر 

  . مرور کردم، نکاتی را يافـتم، که شايسته است بر آن مکث گردد"آثار هـرات"
  

  :ـوانيم  جلد اول ميخ١٧٩ تا ١٧٧در صفحۀ 
  :مصالی هـرات مرکب از سه بناء بود « 

  .مدرسه که در زمان  ايت  فـقـط دو محراب از آن باقی مانده بود
 ). ١٠ ــ ١٧٠( عمارت گنبد وار که مقابر بعضی از تيموريان درانجا بود و مسجد بزرگ بنا بر قـول اسفـزاری 

ی است در زمان سلطنت شاهـرخ بنا کرده، ضمنًا مؤرخ مسجد و مدرسه را ملکه گوهـر شاد بيگم که قـبرش در مصل
مسجد فـوق الذکر .  ميالدی بوده١٤٥٧ هجری و يا ٨٦١مذکور تاريخ وفات ملکه را هم ذکر کرده است که بسال 

  .  دومين مسجد جامع هـرات محسوب ميشد
درين  زمان ابنيۀ .  ميکنندفـريه  و  ايت  از بزرگی و ظرافـت گنبد و محراب ها و تنوع تزئينات اظهار شگفـت

مذکور ديگر وجود ندارد، زيرا امير عـبد الرحمان خان بواسطۀ اصرار مهندسين انگليسی که منتظر محاصرۀ هـرات 
  .از طرف روس ها بودند، امر به تخريب آن داد

 در شمال شهـر است، که) تپۀ ترياک کش ها) (تل بنگيان(عـالوه بر آن از نقاط جالب توجه اطراف ، تپۀ مصنوعی 
  .ايت  شنيده بود، که آلودگان به اين عمل درين تپه مجالس لهو و لهب ترتيب ميدادند. واقع شده

روايتی شنيده بود، که به نظر خـود وی هم بعـد رسيده ، که گويا اين تپه را نادرشاه  ) ٣٤٢ج اول صفحۀ (فـريه 
ستن به ارگ ساخته بود، احتمال دارد که اين تپه همان برای توپ ب) مراد نادر افـشار است ــ شرح از من است (

  .ارگ هـرات زمان قـبل از مغـول باشد
اصل کلمه (در سمت شرقی تل بنگيان بفاصلۀ دو ميل انگليسی، از شمال شرقی شهر محل گازرگاه است 

 قمری درين  هجری٢٠٦در سال ) بنا بر قـول اسفـزاری ( يعنی محل جنگ است، که تحريف شده " کارزارگاه"
خـواجه عـبد ) جناب(که يکی از مقـبره های سالطين سابق هـرات بوده و مقـبرۀ پير هـراتی ) نقـطه جنگ روی داد

اهللا انصاری قـدس اهللا سره، که يکی از مشايخ قـرن يازدهم بوده و مقـبرۀ آنرا سالطين تيموريه در قـرن پانزدهم بنا 
  »....کرده اند، در آنجا واقع شده است
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  :تل بنگيان و تپۀ بی ننگان 
  

 در شهر ارجمند کابل افـتادم "تپۀ بی ننگها" را چندين سال پيش در اين کتاب خواندم، بياد "تل بنگيان"وقـتی ترکيب 
. ميخورد" خاِک افـتو"و بال فاصله يادداشتی نيز بدين مناسبت نوشتم و خدا داند، که در کدام قات و قـوت به اصطالح 

 "تپۀ بی ننگان" تلفـظ گردد و من آنرا درينجا ادبی تر ساخته و "تپۀ بی ننگا" که در زبان عـوام "نگ هاتپۀ بی ن"
 "سالخ خانه" کابل، که دقـيقًا در عـقـب تپۀ باالحصار کابل رو بطرف "شهدای صالحين"مينويسم، تپه ايست در 

اين تپه که در موسم زمستان پيتو . قـرار دارد "برج بجنجو"و در طرف راست ... ) کشتارگاه  گاو و گوسپـند و (
خوب دارد و آفـتاب تيک بر آن ميتابد، محل اطراق اشخاص بيکار و بی روزگار گشته بود، که ساعـتهای ) پيتاب(

متوالی  در آنجا می نشستند و در حالی که از آفـتاب تابانش گرما ميگرفـتند و پشت و پهلو را تکر ميدادند، يگان 
مردم کابل که در . ی چکر ميزدندهم ميزدند، خود را رهـسپار عالم باال ساخته و ساعـتها در ملکوت اعـلچرس مرس 

  . نام نهاده بودند"تپۀ بی ننگا"ـلی پراندن و طنز و کنايه گفـتن يد طوال دارند، اين جايگاه را قــُ
  

.  باال موقعيت آنرا مشخص ساختمرفـت، که من ضمن سطور" برج بجنجو"، سخن از " از گپ گپ ميخيزد"گويند 
.  خود می آرند"عـياری از خراسان"اين گفـتۀ من مگر مغاير چيزيست، که استاد مرحوم خليل اهللا خليلی در رسالۀ 

در آفـتاب نشسِت اين دل، واقعـست ــ متصل آن ) خونی(دروازۀ « :  اين رساله چنين نويسند ٧استاد خليلی در صفحۀ 
) يک الغـو(ی  کوه است، که کاسه برج  بر فـراز آن بنياد نهاده شده  ــ  زنان شهر آن را برج پوزۀ  برجستۀ منتها

مرحوم عـبداهللا افغانی . (ظرف کاسه مانند نوله دار فـلزيست، که دستۀ دراز داشته باشد) يک الغـو. (می ناميدند
" کنايه از شخص الغـر و طويل" را "يک الغـو"، کلمۀ " لغات عاميانۀ فارسی افغانستان"نويس در فـرهـنگ 

  )مينويسد ــ شرح از منست
نامند، که محرف شدۀ نام افـسر جوان انگليس پاسبان برج است، که در پای ديوار کاسه ) بی جن جو ( بعض برج 

  .برج بدست غازيان کشته شد
ی ماند، که سرش را به کاسه ديوار باستانی کوه شير دروازه به اژدهای تشنه م. اما زبانزد بيشتر کاسه برج است

  ».فـرود آورده باشد
  :تلفـظ ميکنند، مراتب آتی را تقـديم ميدارم " بجنجو"، که عـوام کابلی آن را " بی جن جو"در مورد روشن شدن برج 

  .را بحيث دو نام  و دو مکان متفاوت ميدانند" کاسه برج"و " برج بجنجو"ــ  مردم کابل و خصوصًا اهـل محل 
" باالحصار کابل"برج بزرگ مدوريست، که از سطح زمين برخاسته و گوشه ای از ديوار بزرگ " رج بجنجوب"ــ  

به " شهدای صالحين"اين برج درست بر مسير سرکی واقع است، که از . را که بر فـراز تپه قـرار دارد، ميسازد
  .کشيده شده"  شاه شهيد"طرف 

ــ نيز عـين همين " تشريح درست اماکن" کهگدای ــ که خود آيتی بود در ــ  ناقـل مطمئنی از زبان مرحوم نور محمد
، کامًال مطابقـت "شهدای صالحين" فـرمودۀ مرحوم کهگدای، با روايت مردم گرد و نواح . نکته را نقـل کرده بود

  .دارد
يچ عـقـل سليمی باور يک نام مشهور و ورد زبان عام و خاص، پير و برنا  و کمدان و داناست و هـ" کاسه برج"ــ 

  .  ، اسم يک خارجی و آن هم دشمن را، بگذارند" کاسه برج"نميکند، که مردم بيايند و بر نام شناخته و مشهور 
  .ل شناخت ثقه داردباز کاــ  و باالتر از همه، اينکه تائيد سخنم را از زبان شخصيتی گرفـتم، که 

  

  :تذکرات نوازشگر استاد آهـنگ 
در آن طرف الين .  ــ زنگ تلفـون به صدا درآمد٢٠٠٧ مارچ ٢٩پيش ــ ساعـت شش ديگر امروز همين چند لحظه 

استاد بودند، استاد محمد آصف آهـنگ، که از ماورای بحار و از آنطرف اوقـيانوس متالطم اطلس، با مهربانی در 
 مبارز وطن، جناب برجسته وبسيار خرسند گشتم، که افـتخار صحبت تلفـونی با شخصيت . سخن را باز فـرمودند

ضمن اينکه از هـر در سخن رفـت و ايشان در مورد بنده بسيار ذره نوازی . ميسر گشته بود" آصف آهـنگ"استاد 
فـرمودند و نوشته ها و مقاالتم را کامًال مطابق به مصالح و منافع ملی ، افغانی و وطنی ما دانستند، از ايشان در بارۀ 

. نظر خود را در زمينه ابراز نمودم  و ايشان بصراحت بر آن صحه گذاشتند. لومات گرديدمجويای مع" برج بجنجو"
  .يکی نيست" کاسه برج"با  "  برج بجنجو"بدين ترتيب هـيچ جای شک و شبهه ای باقی نمی ماند، که 

نيده  و گرويدۀ  من در مورد استاد آهـنگ که از پيش آهـنگان مبارزات سال های پيشين بودند، بسيار خوانده و ش
ايشان گرديده بودم ، مگر لطف و شفـقـتی را که در عالم ناشناسی ظاهـری از زبانشان شنيدم  و صراحت لهجه ای را 

  .واثق تر ساخت م،  اعـتقادم را نسبت به ايشانديد"  افغانيت"و " افغان"که از ايشان در ابراز حقايق و در خصوص  
شنيدند، که جناب استاد آهـنگ از بنده با چه کلماتی ياد کردند و چقـدر از نوشته هايم اگر بدخـواهان و بدرواداران می 

  . ستايش فـرمودند،  گمان نکنم که فـرحتی و انبساط  خاطری  نصيب ايشان ميگرديد
   

  :چند لفـظ  و چند نکته، در خور توجِه من قـرار گرفـت، از جمله در مورد " آثار هـرات"در کتاب 
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  :و کلماتالفاظ  
" غـور" ضمن شرح احوال ١٣٣مثًال در صفحۀ .  بکار ميبندد"طبيعی" را بجای "قـدرتی"ــ  استاد خليلی ترکيب 

عـسل اعـلی و پوست سياهگک برای پوستين ــ زيره و شيرخشت، در بعض جاها موميائی معدنی از « : فـرمايد 
شيرخشت و « : گويد " کروچه"ار عالقه داری در مورد پيداو١٤٣ و در صفحۀ ». غـور استمحصوالت قـدرتی

  "محصوالت  و پيداوار طبيعی"يعنی " محصوالت  و پيداوار قـدرتی" ».کروچه است پيداوار قـدرتی زيره  از
 

 ضمن شرح ١٥١در صفحۀ .  ايرانيان بکار ميبرد"دانشگاه" ما و "پوهـنتون" را در معنای "دارالعلوم"ــ  استاد کلمۀ 
بارتولد در قـضايای تاريخی و مسائل جغرافـيائی شرق، « :چنين گويد " الديميروويچ بارتولدواسيلی و"حال 

در شرق آسيای وسطی ، تتبعات و ) آمده" خصوص"باشد، که بر اثر سهو کاتب " بخصوص"شايد مراد (خصوص 
در زبانهای شرقی ملکۀ تامی داشته و . ف و آثار بسياری از خود بجا گذاشته استکشفـيات مهمی کرده ــ تصاني

 را عهده دار بوده، در ضمن سه صد فـقـره کتاب ، مقاله ، تقـريظ دارالعلوم شرقیچنانکه همواره سمت پروفـيسوری 
  ».و غـيره تآليف نموده است

 را در "دارالفـنون"و " دارالعلوم"فغانستان ترکيبات عـربی بلی؛ تا حدودًا هـفـتاد سال پيش هم در ايران و نيز در ا
بکار ميبردند، تا اينکه ترکيبات جديد به جای هـر دو نشست ؛ در ) فـنی(عـلمی و تخنيکی " يونيورستی"معنای 

من .  را"دانشگاه" را وضع کردند و در ايران تقـريبًا هـمزمان ترکيب قـشنگ "پوهـنتون"افغانستان ترکيب زيبای 
 در زمينه بحث کافی کرده و مزيت هـر "ورود لغات بی مورد و ناباب در زبان دری"ضمن مقالۀ مفـصلی معنون به 

خوانندۀ خـواهـنده ميتواند اين . دو کلمۀ اخير الذکر را با ساحۀ برحق استعمال آنها در هـر دو کشور، شرح داده ام
  )٣(.مطالعه فـرمايد"  آنالينافغان جرمن "بنده، در پورتالمضمون را در  آرشيف 

آگاه اداری و ديوانی علمی، که از سجل و سوانح و سوابق اصطالحات ــ " رازق مامون"بعض کسان ــ از جمله آقای 
.  فارسی ايران است"دانشگاه" گويا ترجمۀ تحت اللفـظ ترکيب "پوهـنتون"نيستند، مدعی گشته اند، که کلمۀ پشتوی 

. ئی و بی اساس،  سند مطبوع حدودًا پنجاه سال پيش را پيش روی خـوانندۀ عـزيز ميگذارمبرای رد چنين ادعای هـوا
 "انيس" روزنامۀ ١٩٥٩ دسمبر ١٢ مطابق به ١٣٣٨ قـوس سال ١٩مؤرخ ) ٤٦٤٠شمارۀ مسلسل  (٢٠٩در شمارۀ 

  :نيم  چنين ميخوا"سپاسگذاری نسبت به تطبيق اعالميۀ حقـوق بشر در افغانستان"زير عـنوان درشت 
 ځینـپوه در سالون یرانسـنفاوق بشر آـ حقی جهانيۀ روز اعالملي تجلی براروزيظهر د  از  بعدمين و ت دوـبساع« 
 ني و محصلی و اداریسي تدری هائتـيسا، هؤ از رین بعض آ آه در،د شده بودـ منعقیاسيلوم سـع و وق ـحق
 خطابه ای مبنی بر مرام و مزايای اين پوهـنتونر رئيس اغـلی محمد اصغ. د بودندهي آابل حضور بهم رساننتونـپوه

اعـالميه ايراد نموده و از موفـقـيت اخيری که حکومت افغانستان در راه تطبيق اين اعـالميه توسط نهضت اجتماعی 
  .طبقۀ نسوان مملکت حاصل نموده، سپاسگزاری نمود

اغـلی صدقی آمر ادارۀ اط در اخير . العات ملل متحد در کابل ايراد گرديدسپس شرح مواد اين اعـالميه توسط  
 حقـوق و عـلوم سياسی در بارۀ سير تاريخی ځینـپوهبياناتی توسط  پروفـيسر گی دو السال استاد حـقـوق بين الدول 

  )٤ (». حقـوق بشر ايراد کرد
  

  :رد ديگر اموو 
  :  ضمن شرح منطقۀ اسفـزار ، چنين آمده ١٤١ــ  در صفحۀ 

افاغـنۀ اسفـزار از .  سرزمين به اکثريت افغان بوده و يک حصه هم تاجيک در آنجا زندگانی ميکننداهالی اين« 
) خوگيانی ــ تصحيح از منست(شعبات اچکزائی، بارکزئی، نورزئی، عـلی زئی ، اسحاق زئی ، پوپل زئی ، خوگانی 

  ».تشکيل يافـته است
، در آن زمان ورد زبان بعض نويسندگان بود؛ هم در افغانستان  است"افغان" که جمع عـربی "افاغـنه"استعمال کلمۀ 
  .  مدار اعـتبار است"افغان ها"يا " افغانان"، يعنی " افغان"البته برای ما دری زبانان، جمع فارسی . و نيز در ايران

گرچه من ــ و . رد خالی ک"شيندند" جای خود را به  ترکيب  است که بعدها،"سبزوار" قـديم همانا "اسفـزار"مراد از 
نه تنها من ــ طرفـدار نگهداری نامهای تاريخی شهرها و محالت وطن ميباشيم، مگر شايد بتوان  درک  کرد، که 

  .ناميدند" شيندند" آن ، نام پشتو دادند و  "پشتون نشين بودن"زمامداران وقـت،  اين منطقه را بخاطر 
         

  : چنين ميخـوانيم ٤٥ــ  در صفحۀ 
 طرف شمال مسجد جامع شريف، مدفـن سلطان غـياث الدين غـوری است، که گنبذ بزرگ و بلندی بوده ــ و در« 

  .اکنون از آن جز چهار ديوار و بعض نوشته های گذشته چيزی ديگر باقی نمانده است
  ».رده انداين مدفـن را خود سلطان مذکور در زمانی که مسجد جامع را بناء نموده ، برای همين معنی احداث ک

  
  : نيز در زمينه نکات جالب دارد ٢٧  ــ  صفحۀ 

يکی از بناء های مقـدس داخلۀ شهر، مسجد جامع شريف است، که آنرا غـياث الذين ابوالفـتح بن سام، که از سلسلۀ « 
ازی امرای غـور است، بناء نموده است ــ و سبب بنای اين مسجد بزرگ حضرت فخر عـلمای اسالم اما فخر الدين ر
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در ازمنۀ قـبل از : " رحمة اهللا عـليه بوده ــ و سلطان غـياث الدين برای آن جناب بناء کرده است ــ و ميگويند که
شمال و (بعثت با سعادت اسالم ، هم اينجا به اديان مختلف ، معبد عامه بوده است ــ معبد جامع شريف در قـسمت 

پخته و چونه بصورت هـندسی در يک هـيئت با شکوهی نهاده شهر واقع است ، تمامًا عمارت آن از خشت ) شرق
  »...."شده، چهار ايوان بزرگ ، پنج دروازه  و چهار صد و شصت گنبذ و يک مدرسه

  
 : در مورد مسجد جامع نويسد٢٩ــ صفحۀ 

امير مسجد جامع شريف به گذشتن روزگار و تطور شيوناِت  دنيا رخ به انهدام گذاشته بوده، ولی اعـليحضرت « 
حبيب اهللا خان شهيد به قـرب مبلغ يک لک روپيه از عـين المال خود زمانی که به دورۀ افغانستان برامده  و هـرات 

  »....را مالحظه کرده اند، اين يادگار بزرگ اسالمی را به همان شالوده و ساختمان سابق آن ترميم فـرمودند
سفرهای متعددی . ديگردميير  از چندين شهر و منطقه بازديد ند، که ضمن آن در يک مسيدناممی   سفـری را "دوره"
پادشاهی خود به اطراف و اکناف مملکت کرده و ضمن آن از شهرها و و در ُعـنفـُوان  ظاهرشاه در سالهای اول که

  . شهرت داشت"دوره"مناطق مختلف کشور ديدن ميکرد، نيز بنام 
  

  : چنين آمده ١٠٣ــ در صفحۀ 
است ــ " قـلعۀ نو"مراد (شاهی و محبوسين مهم درين قـلعه ـنگام لزوم و ضرورت خزانه های در ادوار سلف ه« 

  . فـرستاده ميشدند) شرح از منست 
به " نره تو" بيرکه  نام کل بچه از اراذل بادغـيس به ٩٦١در وقـت فـرمانفـرمائی سلطان سعيد کورگان يعنی در سال 

ه چند نفـر رفـقائی که داشت، ذريعۀ کمند با خود باال برده و حصار را از حيلۀ فـروختن گوسفـند رفـته و شبانگا
که تا مدت درازی بيرکه در : " صاحب روضة الصفاء مينويسد . محافظين سلطان بدين شعبده به چنگ آورده بود

ت به استواری و فـرمانفـرمائی داشت و قـوای سلطان سعيد با همان کثرت و مناعـت نمی توانست  نسب" نره تو"قـلعۀ 
متانت موضع ، قـلعه را از تصرف بيرکه خارج نمايد ــ تا آنکه رفـقای بيرکه باهم برخالف شده و برضای خود، 

است " نره تو"آمده، مگر بقول استاد سيستانی نام اين قلعه  " زه تو"گرچه در اصل کتاب قلعۀ (  »."قـلعه را گذاشتند
  ) وشته شدهن" زه تو"، که بر اثر اشتباه کاتب 

  : درينجا به دو کلمه برميخوريم، که بر هـر يک تبصره ميکنم 
که  کار رود؛ چنانه  ، ب"شوخ و شقـب" امروز در اصطالح کابلی در معنای کلمۀ منفی به بچه های "کل بچه"ــ 

  ".کل بچه را  گفـتم که چطور و چنان کند، مگر نکرد"  :گويند 
 ، همين امروز نيز  در زبان گفـتار دری و خصوصًا زبان مردم کابل،  "لف هممخا" در معنای "برخالف"ــ ترکيب 

  .استعمال ميگردد
  

  :نين آمده  چ١٦٤ــ  در صفحۀ 
جغرافـيانويسان قـرن دهم ، غـور را يگانه واليتی می نمايند که از هـر طرف به ممالک اسالمی ُمحاط  و با اين « 

که اين کوهـستانيان مدت مديدی در مقابل فاتحين اسالمی مقاومت نمودند، همين واقعه . حال سکنۀ آن کافـر بودند
تمام اين مملکت را ميتوان در منزلۀ ) ١٥ ص ٢ج (بنا به گفـتۀ فـريه . ميرساند که به مملکت غـور دسترسی نبود

  »....قـلعۀ عـظيمی دانست، که در مرکز و مرتفع ترين نقاط  سرزمين بلند و  بزرگ آسيا ساخته اند
  

 نسوان و اطفال و اموال در ايام محاربات  قـالع غـوريان غالبًا بطور عمده برای حفـظ« :  آرد ١٦٦ــ در صفحۀ 
مسعود غـزنوی ــ شرح (زبان غـوريان باندازه ای با زبان ساکنين جلگه تفاوت داشت، که امير مسعود . بناء شده بود
  .به توسط مترجم با آنها صحبت ميکردند) از منست

  ».در قـرن يازدهم غـوری ها قـبول اسالم نموده و اسمًا تابع دولت  غـزنوی شدند
  

  :سخن ميرود " قـلعۀ ارگ" از ٥١ــ در صفحۀ 
يکی از بناء های بزرگ شهر قـلعۀ ارگ است ــ ارگ؛ در شمال غـربی شهر بحصۀ مرتفعی واقع و يکی از قـديم « 

تاريخ بنای آن  .عـلم تاريخ اين قـلعه را بنام اختيار الدين ياد ميکنندعـلمای  .ترين معمورات هـرات شمرده ميشود
  .پوره تعيين نشده ولی از وضع ساختمانی آن معلوم ميشود که با بنای شهر موازی بوده

در زمانهای سابق ؛ قـراری که تأريخ نشان ميدهـد ــ از حيث متانت و استواری خزانۀ عـمومی و عـموم تجهيزات  و 
  .دولتی در آنجا تعبيه ميشدذخائر 

حمالت سنگين طاقـت سوزی را که هـرات تحمل مينمود، يک پهلوی مهم مدافعه را متانت همين قـلعه، ايفا نموده 
  »!!!است 

  
  : از مصلی و مدرسۀ ميرزا سخن رفـته ٥٥ــ  در صفحۀ 

 بنای مصالی اول را ملوک ُکرت در طرف شمال شرقی شهر بفاصلۀ هـزار قـدم واقع بوده و قـراری که مينويسند« 
  .مور کورگان نهاده و بنای سوم را سلطان حسين بايقـرا انجام داده استموده و بنای مصالی دوم را امير تين
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در زمان سلطان حسين ؛ امير نظام الدين عـلی شير مسجد جامع و شفاخانۀ بزرگ با يک مدرسه و خانقاه بعنوان 
نجا تأسيس نموده بود، که از حيث بناء و تکـلـف در عمارت دارای شهرت بزرگی  اخالصيه در ايمدرسه و خانقاِه

  .بوده است
 هجری مانند مدرسۀ ميرزا در کل ايران و توران مدرسه به ١٠٢٣که درين سال يعنی ( صاحب  بحيره مينويسد 

ز نظر به روابط اتحادی  تبري شاِه،يعقـوب بيگ. شکوه و صفا نيست و آنرا بصرف مبلغ خطيری احداث فـرموده اند
قـطار سنگ مرمر از تبريز برای مصرف اين ) ٦٠٠(که با سلطان حسين ميرزا داشت، قـرار درخواست سلطان 

 .مدرسه فـرستاده است ــ دخمۀ ميرزا و فـرزندان او که درانجاست، يکی از نوادر آثار عمرانی دنياست
 .ذاشته شده، که به آن نفاست سنگی در دنيا نيستسنگ هـفـت قلم بر سر قـبر يکی از اوالدهای ميرزا گ

چون آنرا در اينجا نهادند به دوازده سال سنگ ديگری به .  سال آن را برای قـبر خود سلطان ساخته بود١٢ُاستاذی به 
 ».همان ترتيب تهيه نمود

ريوه  ـ  شهر ـ سال پيِش ه٣٧خاطره ای از  ــ نیـبدالکريم مستغـيادی از مرحوم جنرال ع" مضمون من ضمن
 سطوری "سنگ هـفـت قـلم" نوشته بودم، در زمينۀ سفـر هـرات و ٢٠٠۵ جنوری ١٢   که بتاريخ"راتـمبارک ه

  :نوشته بودم، که قـسمتی از آنرا درينجا نقـل ميکنم 
مصلی ها، مسجد . يض ديدن کرديمـرات،  از همه آبدات باعظمت تاريخی آن شهر پرفـدر مدت اقامت خود در ه« 

  و دگر جاهای ديدنی را ـ ـ بد اهللا انصاریـرات حضرت خواجه عـمزار پير ه  ــگازرگاِه شريف   رات، ـجامع ه
د و شايد نظيری در جهان نداشته باشد، ـنر نّقاری بر سنگ را نشان ميدهـ را که ه"لمـت قـسنگ هف". زيارت کرديم

ش و ـنوشته ها و نق. تيمـرين گفـيادگار مانده، آفه  ب يسی راـنفنرمندی که چنين اثر ـهم از نظر گذشتانديم و به دستان ه
ت، که چشم  را خيره  کرده  و ـهای روی سنِگ خارا، همه بشکل برجسته کار شده و در کمال نفاست و ظرافنگار

 .بيننده را مات و مبهوت خود ميسازد
  

  )٥ ( »!!!!!ن مانده باشدخدا کند که اين اثِر يگانه، از ليل و نهاِر زمانه، در اما       
        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات 
و " صافی"ــ از قـبيلۀ بود يکی از خدمتگاران  صادق افغانستان که گويند ــ  ــ مرحوم نايب ساالر عـبدالرحيم خان ١

  . بود "استاد خليل اهللا خليلی"مامای مرحوم 
 ، چاپ محمد هاشم اميدوار هـراتی، چاپخانۀ "ديوان خليل اهللا خليلی" ــ صفحۀ چهارده، مربوط به تقـريظها بر ٢

باشد، که با اين قـطع و صحافـت " خليلی افغان" شعری استاد سخن شايد اين اولين مجموعۀ. ١٣٤١حيدری، تهران 
  .زيبا ، طبع گرديده است

 اکنون در نيز نشر گرديده و" د افغانستانافغانستان آزاد ــ آزا" در پورتال م،  ــ اين مقاله به سلسلۀ نشر مقاالت سابق٣
  .مياشدآرشيف بنده در آنجا هم قابل دريافت 

  .را در اختيارم گذاشت" انيس"ارز و ملی افغان، خانم ماللی موسی نظام ممنونم، که فـوتوکاپی اين  ــ از نويسندۀ مب٤
قابل دريافـت است؛ بمانند همه مقاالت بی شمار " افغان جرمن آنالين"پورتال  ــ اين مقاله در آرشيف بنده در ٥

  .   ديگرم
   
  
 

  
 


