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  شادروان استاد احـمـد عـلی کـهـزاد

  "بنياد فـرهنگی کـهـزاد":  فرستنده
 
   

  
 غـــرجســــــتان

  
ی ميمنه ی ما يکی هم حکومت اعال واليتی و حکومتی های اعال افغانستان نگاه شود، در تقسيماتۀروی نقشاگر 

است که اندخوی، دولت آباد، درزاب، گرزوان و قيصار حصص عمدۀ آنرا تشکيل ميدهد و سلسله کوه تيربند 
  .ترکستان و دامنه های جنوبی آن تقريبُا يک ثلث بقيۀ جنوب ساحۀ اين حکومتی را پر ميکند

ی را که بطرف شرق بادغيس يعنی بين بادغيس و سرپل افتاده و رودخانۀ معروف و انگاران عرب عالقه جغرافيه 
: اين اسم مرکب از دو کلمه است. ياد کرده اند) غرج الشار(تاريخی مرغاب يک حصۀ زياد آنرا شاداب ميکند، بنام 

شاه (يعنی ) نشار غرجستا(شار به اتفاق همۀ مؤرخان عرب لقب شاهان اين عالقه بود و ). شار(و ) غرج(
) غرج(کلمۀ ديگر . خوانده ميشدند) شار(در متن تواريخ به تکرار ياد شده و شاهان اين ناحيه به لقب ) غرجستان

  .هم قيد است) غرش(و ) غرژ(بصور مختلف ديگر مانند 
رتيب به اين ت. ترجمه کرده اند) کوه(در زبان محلی ) مقدسی(اين کلمه را بعضی اسم خاص قوم و بعضی مانند 

چنانچه منابع عربی با حذف  .ترجمه ميتوان کرد) ملک الجبال(يا به اصطالح عربی ) شار کوه ها(را ) غرج الشار(
شاه قوم (يا ) شاه کوه(هم استعمال کرده اند که آنرا به زبان دری ) ملک الغرج(همين لقب را بصورت ) شار(کلمۀ 
  .ميتوان ترجمه نمود) غرج

بخود گرفته است و در عصر ) غرجستان(در دوره های جديد تر قرون وسطی شکل ) رغرج الشا(بهر حال همين 
به مالحظه ميرساند همين اسم به صور ديگر مانند ) ياقوت(که  قراری. هجوم مغل عمومُا به همين نام معروف بود

منطقۀ مذکور افتاده که بطرف جنوب ) غور(يا ) غورستان(هم تلفظ ميشد ولی نبايد آنرا با ) غرستان(و ) غرشستان(
  .است، اشتباه کرد

که از خالل نوشته های عرب ها معلوم ميشود، مفهوم جغرافيائی غرجستان يا غرشستان از چوکات امروزی  قراری
 واليت ی ميمنه چه بطرف غرب و چه بطرف جنوب فراختر بوده، زيرا باالمرغاب که امروز جزِءحکومتی اعال
 فيروزکوه که بطرف جنوب و جنوب شرق تيربند ترکستان افتاده ۀو سلسل) غيسباد(، از طرف غرب تا هرات است

را که در اثر مقاومت شديد عليه مغل ها در تاريخ ) تولک(از طرف جنوب شرقی شامل آن بود زيرا قلعۀ معروف 
لف طبقات ناصری از شهامت مدافعان آن تعريف کرده است، در ؤالسراج جوزجانی مو منهاج  معروف شده است

 عمومًااين تعريف جغرافيائی واضح ميسازد که نيمۀ جنوبی غرجستان . حدود غور و غرشستان قرار ميدهد
  .کوهستانی و نيمۀ شمالی آن جلگه ئی و تپه زار بوده است

ن يداشت و شهرهای آبادانی داشت که تعيغرجستان در تمام دوره قرون وسطی به آبادی و حاصل خيزی شهرت 
 شهرهای آبادان اين ناحيه يکی بنام ۀلدر جم. صحيح موقعيت آنها بدون تحقيقات دقيق و علمی چندان آسان نيست

ياد شده که محل آن درست معلوم نيست و موقعيت آنرا در سواحل شرقی مرغاب قرار ) باشين(يا ) افشين(يا ) ابشين(
شهر ديگر معروف اين ناحيه . اين شهر باغهای زياد بود و برنج زياد از آنجا به بلخ فرستاده ميشددر اطراف . ميدهند

 چهار روز راه بطرف جنوب شهر اول الذکر ۀاصلهستانی به فوخوانده شده و در عالقه ک) سورمين(يا ) شورمين(
   .وقوع داشت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

قرار ) کرخ( راه شمال شرق ه چهار روزۀدر فاصلآنرا به احتمال " ت شرقيهاراضی خالف"لف کتاب ؤم" لوسترانج"
يعنی شاه ) شار(شهری که در آن . ياد ميکند) بيور(و ) سنجه(از دو شهر ديگر اين ناحيه به نام های ) ياقوت( .ميدهد

نام برده شده و در حقيقت مرکز اداری يا پايتخت و شاه نشين ) بلپکان(يا ) بليکان(غرجستان اقامت داشت به اسم 
  .ستان بوده استغرج

 تاريخ ملکان غور و سلطان های غزنه و واقعات اين عصر چنين استنباط ميشود که سالطين مقتدر غوری ۀاز مطالع
و غزنوی کهستانات دشوار گذار جنوب غرجستان يعنی دره های هولناک تيربند ترکستان و فيروز کوه را برای 

در دره های صعب العبور و نقاط شامخ جبال حصارها و قالع بواقع . مخالفان خود بحيث محبس استعمال ميکردند
اين حصار و قلعه بيشتر اوقات . را ميتوان اسم برد) بلروان(و قلعۀ ) اشيار(محکم ساخته بودند که از آن جمله حصار 

  .شکل محبس بخود داشت و ملکان غوری مخالفان سرسخت خود را بدانجاها قيد مينمودند
تنها از بعضی نقاط . ی هنوز به هيچ اسم و رسمی در عالقه های غرجستان قديم شروع نشدهسفانه تحقيقات علمأمت

 آن در موزۀ ۀ بدست آمده که يکی دو نمون پيش از اسالم بعضی اثاث البيت چوبیۀمجاور ميمنه از قبرستان های قديم
  /١٣٤١ اسد ٥/   . کابل موجود است

  
 
 
 
 


