
 بـنـيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد
 

!دارـشـھ    
از آن عده تنگ نظرانی که با واژه ھای نگارستان، دانشگاه، دانشکده، 

درگاه، لشکرگاه، کوشک، کاخ، چاشتگاه، شھرداری، بازرگانی، 
 و جلوه گاهآتشکده، جايگاه، بتکده،  گستوان، بارگاه، شکارگاه، سا)ر،

مه کھزاد را پيوسته مورد تھاجم  احساسيت دارند و زبان ع.ھمانند آن
قرار داده و واژه ھای تاريخی و باستانی آنرا بنا بر د)يل سياسی و 

ًعمدا آنھا را بيگانه قلمداد ميکنند، جدا خواسته ميشود تا  اين آثار را ً
 احساسات  با روبرو شدن با اين واژه ھای نايژه تا مبادامطالعه نکنند

 را »دانشگاه«اد در افغانستان اصط.ح استاد کھز. شان خدشه دار شود
در  که اين نوع کارھا را قبل از آنکه در ايران مروج شود در کميسيونی

آن سال ھا پيش ميبردند، پيشنھاد نموده بود که متاسفانه نظر به مسايل 
 ايشان مورد قبول تبعيض زبانی و قومی مانند ديگر واژه ھای پيشنھادی

دش ھميشه کلمات، اصط.حات و واژه مگر خو. قرار نگرفت مقامات
ھای ناب فارسی دری را در آثار خود بکار ميبرد مگر آنکه در چاپخانه 

 ی وی  کوچکترين تبعيض و تنگ نظری بر زبانھا.ھا آنرا تغيير ميدادند
ديگر نداشت و خود اولين کسی بود که در مورد تاريخ زبان پشتو 

 وی .  مأخذ دانشمندان ميباشدتتبعات جاودانی نمود که تا امروز مرجع و
ھمچنان اولين دانشمندی بود که با نوشته ھای چند تن از دانشمندان 

تاريخ ادبيات ديگر بنا بر ضرورت وزارت معارف اولين کتاب 
 در آن کتاب اثری از به اصط.ح . را تدوين نمودافغانستان

ی  ديده نميشود که دليل ديگری بر علمزده - سياست"اصط.حات ملی"
  .بودن زبانی اين آثار ميباشد

 خوانندۀ ارجمند در قسمت دوم اينک گفتار چھارم، پنجم، ششم و ھفتم
 گفتار ھشتم، نھم و . تقديم ميگردداثر ع.مه کھزاد» لشکرگاه«کتاب 

 دھم در آينده تقديم خواھد شد
 

 داکـتـر فـريـار کـھـزاد
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ان شناسیپژوھشگاه تاريخ و باست  
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  ه ھای شبنم روی بساط سبزه و گلدان
  

  

 اول کشف لشکرگاه به ھمانطور که بنده و ھمکار دانشمند جناب استاد خليلی روز
 پھلو به پھلو در پای ديوارھای نيمه ويرانه بارگاه 1327 سال  حمل26تاريخ 

ه کوشک سلطنتی محمود و مسعود قدم ميزديم و ھنوز کوچکترين مفکورۀ راجع ب
رار اين ويرانه ھای با عظمت  اسود نداشتيم، در روشن ساختندشت لکان پيش خ

ًا ساخته بود مشترکا قدم ھائی  سال فراموشی ھست و بود آنرا بکلی ناپيد950که 
داشتيم که خاطرۀ آن جزء تاريخ شده و امروز يا فردا و يا ھر وقتی که از بر

 ناگزيريم زيرا  از تذکار آن،لشکرگاه ياد کنيم و يا در آن مورد سطری بنويسيم
ھمانطور که باستان شناسان به ضرب بيل و کلنگ در انکشاف معلومات مربوطه 

 ما با خامه و ،وجب به وجب در عرض و طول و عمق زمين لشکرگاه پيش رفتند
 زدن پرده ھای اسرار مشعل تحقيقات تاريخی و ادبی وارد صحنه شده و در با)

بعد .  سھم گرفتيم،آن در آفاق نبودقصر، قصری که به اصط.ح جوزجانی نظير 
 بعد از معاينه خرابه ھای حوزۀ ھيرمند بکابل 1327از ينکه در ماه ثور 

 اولين مقاله مفصل خودم را مربوط به لشکرگاه که در شمارۀ اول ،مراجعت کردم
 نويسنده و شاعر  به دوست دانشمند، مجلۀ آريانا نشر شده است1327سرطان 

  . خان خليلی اھدا کردمتوانای معاصر خليل هللا

  

مخصوص ماه سنبله سال مذکور تحت » آريانا«مجله ايشان دو ماه بعد در شمارۀ 
مقاله ئی نشر کردند و از ين ناتوان قدر دانی » لشکرگاه و قصر سلطان«عنوان 

ھا فرمودند و در پايان مقالت موجز و بسيار مفيد خود پارچه بسيار زيبائی در 
 ملک الشعرا عنصری ، عصر محمودِقلم استاد سخن سرايانستايش لشکرگاه از 

بصورت ضميمه فرستادند که اينجا نظر به ارتباط موضوع مقاله و پارچه شعر 
ھر دو را نقل ميکنيم و بعد با تبصرۀ چند در متن اشعار کوشش ميکنيم تا از 

  .روزنه نگاه عنصری کوشک سلطنتی غزنويان را يکجا معاينه کنيم

  

  :مقالهاينک متن 

تتبع و استقصا، کاوش ھا و کوشش ھا که در مقالۀ لشکرگاه خود : بعد از القاب
مندرج فرموده بوديد شادم که پس از روزگاری مرا بدان آورد که سخنان چند بدان 

عظمت که يادی از حشمت دولت بالشکرگاه زابل . پيشگاه گرامی تقديم کنم



شاه بزرگ وطن يمين الدوله و صفاريان و شکوه گيتی ستانی و جھانگيری شھن
ميباشد در بطون تاريخ اين امين المله ابوالقاسم نظام الدين محمود غزنوی انارهللا 

 بر شما بود که در پيرامون آن صفحه مشعشع بدان گفتار .کشور مقام شامخی دارد
زيبا پيرايه بنديده آنرا با ھوامش و تعليقات عالمانه خويش روشن گردانيده آن کاخ 

ی بلند که اکنون با گردش روزگار و تحول سال و ماه مفاوز و ات.لی بيش ھا
نمانده زمانی صحنه آزمون قلم و قريحت توانای گويندگان و شعرای بزرگ کشور 
بوده منتھا اين قدر فرق دارد که نبشته ھای حماسی و ترانه ھای افتخاری آن ھا 

 امير عنصری و .شدهامروز به تذکرات غم انگيز و حسرت نوای ماھا عوض 
 متکی ندفرخی در اقبال عظمت و ج.ل آن مبھوت می شدند و ھر چه می سرود

بر مناعت ملی و نازش ھای ادبی بود و شما و امثال شما زيد کم هللا ھر چه 
مينگاريد قطرات اشکی است که به آن متروکات ملی و بقايای باستانی نثار 

 اشاره کرديد قصر سلطانی را در فرخی چنانکه شما در مقالت خود. ميگردد
اقصای سھمگين صحرائی ميدانست که ريگ او ميدان ديو، خوابگاه اژدھا، بالين 

خروش ھيرمند از کنار شھر بست بيدارش ميکرد منظر . ببر، بستر شير ژيان بود
عالی شه از فراز دژ لکان و کاخ سلطانی ديدگانش را نور می بخشيد، باد ميوند 

کش و بيجان که از انورن آميخته بود بر رويش ميوزيد، مرکبان جبا که با مشک و
جلب مينمود، از آب رکاب داشتند و از باد عنان نظر خورده بين موشگافش را 

امير . بست تا ميمند بستايش مقام خواجه بزرگ آفتاب کارمندان رھسپار ميشد
 ،ز نبودعنصری با وصف آنکه قلم و قريحت توانای وی از بيان ھيچ چيزی عاج

در ستايش آن کاخ با شکوه از گفتار باز می ماند و در مقابل آن بزرگی و عظمت 
خضوع خويش را بخاموشی ادا ميکرد، ابيات پايان از چکامه ايست که در ثنای 

من گفته ھای نفيس وی را بشما فرستادم اگر . محمود و ستايش لشکرگاه سروده
  .و احترامات مرا بپذيريد)زم ميدانيد بر مقاله خويش ذيل نمائيد 

  

  بفر قصر تو شد خوب ھمچو عقد بدر

  ھوای بست و لب ھيرمند و دشت لکان

  

  اگر بديدی نعمان سرای فرخ تو

  رۀ سدير و خورنق نکوفتی نعمان

  

  ببويش اندر عطار ھندوان عاجز

  برنگش اندر نقاش چينيان حيران

  

  يکی نگاشته رنگی که بی تکلف رنگ

  ا نگارستانشود ز ديدن او ديده ھ



  

  فروغ او بشب تيره نور روز سفيد

  ھوای او بزمستان برنگ تابستان

  

   ببرج ماھی سر،به پشت ماھی پايش

  جھاش بر سرطانزھی باصل و سر بر

  

   بھار خريفودبھار طبع و ليکن ب

  ارم نھاد و ليکن بدو ارم خلقان

  

  ی بنياد او به بيخ زمينز محکمی پ

   خم کيوانز برتری خم ايوان او

  

  ور از رواق گشادش نظر کنی سوی  آب

  ھمه قوای جسد بينی و غذای روان

  

  بروی صحرا چندانکه چشم کار کند

  کشيده بينی پيروز رنگ شاد روان

  

  بلور حل شده بينی به پيش باد صبا

  شکن گرفته چو زلف بتان ترکستان

  

  ز عکس آب ھوا سبز گشته چون خط دوست

  نسپھر سبز و چنان سبز گشته چون بستا

  

  ز سبز کلۀ خرما درخت مطرب وار

  ھمی خروشد بلبل ھمی زند دستان

  

  گر از بلند رواقش نظر کنی سوی شيب

  ستاره بينی روی زمين کران به کران

  

  بساط ارزق بينی فراخ در شبنم

  برا بساط پراگنده لؤلؤ و مرجان

  

  



  دگر يکی بدر خانه ژرف درنگر

  کشيده بينی حصنی ز گوھر الوان

  

  ليمان و آب زير روانروان تخت س

  بسان صرح ممرد که خلق از و بگمان

  

  ز عکس او متلون شده چو قوس قزح

  و گر بخواھی شو بنگر و درست بدان

  

  شده است بسته زبانم ز وصف کردن او

  بوصف ھر چه بخواھی منم گشاده زبان

  

  بدين لطيفی جائی بدين نھاد سرای

  نکرد جز تو کس ای شھريار در گيان

  

  به جھان در بود قران و قرينھميشه تا 

  قرين دولت بادی بصد ھزار قران

  

 تحقيقات تاريخی و ادبی ما ھم ،ث اشاره نموديمحيکه در تمھيد اين مبرچون قرا
د و تذکار آن قدم ھا ولو به قدم مراحل انکشاف خود را پيموراجع به لشکرگاه قدم 

قيب ابيات زيبای به تع. ھر قدر کوچک ھم باشد در ين مجموعه بی مورد نيست
امير عنصری پارچه نثری را نقل ميکنيم که ضمن مقاله ئی در شماره دوم سال 

ژوندون پنج سال قبل نشر شده است و صورت نثر نظم فوق است و در مجلۀ اول 
آن کار ديگری نکرده ايم جز اينکه تار و سوزن گرفته و دانه ھای غلتان مرواريد 

  :اينک آن رشته. ده ايمه رشته کشيآبدار اشعار او را ب

  

قصر تو در ھوای بست و لب ھيرمند و در دامان دشت لکان در سايۀ فر شاھی "
 اگر نعمان سرای فرخ ترا ميديد دروازه کاخ سدير و کوشک .به در عقد شده

خورنق را نميکوفت زيرا قصر تو که به بويش عطار ھندوان عاجز و به رنگش 
 ديده از ديدن نگ آميز است که بی تکلف رنگِ چنان ر،نقاش چينيان حيران مانده

اين کاخ چنان . آن نگارستان شود و فروغ او به شب تيره نور روز سفيد را ماند
ارج و بلند است که پايش بر پشت ماھی و سر برجھايش بر برج سرطان اصابت 

از محکمی پی بنياد آن به بيخ زمين رسد و از برتری خم ايوان آن به خم . کند
 قوام جسد و غذای روان ، اگر از رواق گشادش سوی آب نظر کنی. خوردکيوان
  بر روی صحرا چندان که چشم کار کند شاد روان پيروزه رنگ بينی کشيده.يابی



و بر روی آب بلور حل شده بينی که به پيش باد صبا چون زلف بتان ترکستان 
خرم سبز شکن گرفته و از عکس آب، ھوا چون خط دوست و سپھر چون بستان 

 از   .گشته، از کلۀ سبز درخت خرما بلبل مطرب وار ھمی خروشد و دستان زند
ی رواق بلندش زمين کران تا کران ستاره نمايد و بر بساط ارزق دانه ھای با)

 بدر خانه اگر ژرف در نگری حصنی بينی کشيده از .ر و مرجان جلوه کندُشبنم د
گاه کاخ جائی باشد که از زير آن آب گوھر الوان و تخت سليمانی سلطان در بار

روان گذرد و از عکس الوان آن قوس قزح در سطح پھناور آب گسترده شود و با 
 زيرا جائی ،اينکه بوصف ھر چه بخواھی گشاده زبانم از تعريف کاخ بسته زبانم

 پس تا .بدين لطيفی و سرائی بدين نھاد جز تو ای شھريار کسی در گيان بنا ننھاد
  ." قرين دولت باشی،رين در جھان استقران و ق

  

اين پارچه زيبای عنصری که از نظر بداعت شعری ارزش آن پيش ھمگان مسلم 
 از نظر معلومات تاريخی و معماری و مھندسی و ھنری سند بسيار مفيد و ،است

قيمت داری است زيرا قراريکه ديديم استاد عنصری مانند نقاش چيره دست آنچه 
شک دشت لکان ديده ھمه را رسم کرده و مانند کمرۀ خودکار در کاخ سلطنتی کو

درست است . کليات و جزئيات قصر سلطان را گرفته و به آيندگان انتقال داده است
که امير فرخی سيستانی در طی مسافرت ھای خودش از سيستان به بست از آب 

 فراز آن و از دورنمای کوشک ،ھيرمند، از دژ شھر و از منظر عالی شه
ديدن لشکرگاه از نظر فرخی دلچسپ . شکرگاه در دشت لکان صبت کرده استل

است ولی ديدنی است از دور که عظمت بنا و کاخ را در دامان پھناور دشت لکان 
درست است که بيھقی از نظر تاريخ و اصل نسبت بنای کاخ به . ترسيم ميکند

م و حشم دربار محمود و مسعود حرف ھائی دارد و زندگانی سلطان مسعود و خد
و خصوصی سلطان شرح ميدھد ولی اگر اين وی را با جزئيات حيات رسمی 

 از نوشته ھای ايشان يک سلسله معلومات مفيد و ،پارچه امير عنصری نمی بود
فرق ميان فرخی و عنصری در معرفی قصر . قيمتدار را استخراج نميتوانستيم

 آنھم از دور ديده و دومی ،نوسلطانی لشکرگاه اين است که اولی کاخ را از بير
ع.وه بر ينکه منظرۀ خارجی بنا و استحکام بنياد و بلندی و فراخی رواق ھا و 
چشم انداز ھای بديع آنرا يکسو روی سطح بلورين آب ھای ھيرمند و سوی ديگر 

مانند رھنمائی که نو واردی درست  .جانب بساط پيروزه گون صحرا شرح ميدھد
 دست خواننده را گرفته اطاق به اطاق تا)ر به ،مونی کندرا به داخل قصری رھن

تا)ر ميگرداند تا چشمش از ديدن نقش و نگار و تصاوير رنگه و الوان گوناگون 
عنصری آنقدر . نگارستان شود و از بوی عود و مشک و بان بيھوش گردد

ح تصاوير و نقش و نگار در و ديوارھای داخل کاخ سلطانی را ديده که به اصط.
 ميشدند و جا دارد بگوئيم کوشک سلطنتی مانند ناو اگر چينی ھا ميديدند حيرا

ارژنگ مانی يک پارچه نقش و تصاوير بود، نقش و تصاويری که بيننده از ديدن 



در ازمنه قديم در قصور سلطنتی عود ميسوزانيدند و . آن مات و مبھوت ميماند
ی خوشی در معيت س.طين ًعنصری حتما در روزگاران محمود و مسعود روزھا

غزنوی گذرانيده و از آنھمه بوھا بيھوش و مدھوش شده و آنقدر در طرز بيان 
خود اين ھمه خوش بوئی ھا را در کارگاه دماغ خواننده نزديک ميسازد که بعد از 

  .ًتقريبا ھزار سال ما ھم آنرا استشمام ميکنيم

  

 ئی قصر، از لحاظ حلیمعلومات استاد عنصری از نظر توپوگرافی و موقعيت م
زراعت و باغ داری و آبياری نکات بسيار مفيد و دلچسپ دارد و برای کسانيکه 

لف نگاه می کنند در خور لشکرگاه را امروز در دامان دشت سوزان و بی آب و ع
اگر از طرف ديگر تحقيقات باستان شناسی و کشفيات حفاری به .  استدقت بسيار

بسياری از نکات متذکرۀ عنصری مشکل و حتی  شايد قبول ،کمک ما نميرسيد
ًغير ممکن معلوم ميشد ولی بقسمی که در بحث حفريات لشکرگاه مختصرا شرح 
داديم نه تنھا گرد و نواح و پيرامون قصر سبز بود و باغ ھای شکار و تفريح در 
آن نواحی وجود داشت بلکه آب ذريعه ارھت و چرخ ھای بسيار بزرگ و قوی به 

 متر از سطح رودخانه بلند کشيده ميشد و ذريعه جويچه ھا و نل 15 و 12ارتفاع 
اق ھای قصر  ھا و حتی در داخل اطھای گل پخته و لوله کشی ھای فنی در باغ

ه مجرای آب و حوضچه در داخل تا)ر دربار کوشک جريان داده ميشد چنانک
 در پ.ن سلطانی به م.حظه رسيده است و مھندس ھيئت باستان شناسی فرانسوی

 در صفحۀ وسط باغ ،ھکذا قراريکه شرح داديم. داخل قصر آنرا ترسيم کرده است
شکار که پيشاپيش حصص وسطی لشکرگاه ساخته شده بود و محوطه بزرگ 

 حوض ھشت ضلعی ،مربع آن با ديوارھا و مدخل بزرگ تا حال موجود است
 چرخ از ه ئی نيست که ع.وه بر آب ھائيکه ذريعه ارھت وھشب. کشف شد

 جوی ھا و کانال ھای ديگری ھم بود که مانند نھر سراج ،رودخانه گرفته ميشد
امروزی از نقاط مقابل گرشک فعلی آب را به دشت لکان در حواشی دور و 

شم کار ميکرد روی صحرا چندانکه چ«ک قصر سير ميداد و با اين آب ھا نزدي
خت خرما تا فاصله ھای  جلب نظر مينمود و کله ھای در»شادروان پيروزه رنگ

دور فضا را سبز و معطر ساخته بود  و بلبل و ھزار دستان در شاخسار انبوه آن 
اين معلومات از نظر بسط زراعت و نھال شانی برای . داستان سرائی ميکرد

رياست آبياری و بھره برداری رود ھيرمند که مقر خويش را در جوار خرابه ھای 
 يکی از سيار مفيد و قيمت دار است زيرا به شھادت ب،لشکرگاه انتخاب کرده است

 خود بچشم سر کاخ لشکرگاه و کاخ نشينان آن را بزرگترين خداوندان سخن که
ديده سبزی دامان صحرا و دشت ھای گرد و نواح لشکری بازار را مشاھده 

 بساط فراخ ارزق که دانه ھای درشت شبنم چون لؤلؤ و مرجان روی .ميفرمائيد
بستان  نشان ميدھد که کاخ و پيرامون آن را چه ، گل ھای آن نشسته بودسبزه ھا و

 عنصری از تخت سلطان و از جريان آب زير تخت .خرم و د)ويز فراگرفته بود



صحبت ميکند، اين صحبت ھا ديگر در روشنی تحقيقات باستان شناسی حکم تخيل 
قتی که صورت حقي. و مبالغه ھای ادبی و شعری ندارد بلکه حقيقت مسلم است

 ،ھرقدر در ين پارچه قصيده استاد دقت شود. واقع کيف آنرا بيشتر شرح داديم
م.حظات بسيار مفيد ديگر وارد ميشود و يقين داريم با ھمين تبصره مختصر ھم 
که اينجا بعمل آورديم خوانندگان گرامی با ملک الشعرای دربار محمودی ھمنوا 

  :شده و خواھند گفت

  

  ئی بدين نھاد سرایبدين لطيفی جا

  نکرد جز تو کس ای شھريار در گيان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  مگفتار پنج
  

  کشتی رانی روی آب ھای ھيرمند
  

  

  

  

  

  مرکبان آب ديدم سرزده بر روی آب

  پالھنگ ھر يکی پيچيده بر کوه گران

  

  جانور کش مرکبانی سرکش و نا جانور

  نھر يک را عنا دھر يک را رکاب و باآب 

  

  سترانيده زمينبر سر آب از بر زين گ

  و آن زمين از زير ھر ماھی بفرياد و فغان

  

  

  

  

  کشتی رانی روی آب ھای ھيرمند
  ھيرمند، رودخانه ھزار بازو

  »نيل افغانستان«ھيرمند، 
  ترعۀ سنا رود بين بست و زرنج
  کشتی ھای کوشک دشت لکان

  پلی که روی زورق ھا بسته شده بود
   روی ھيرمندکشتی رانی مسعود

  ناو مخصوص سلطان مقابل لشکرگاه
  چطور سلطان از غرق شدن نجات يافت

  

  



رودخانه ھيرمند که ياقوت آنرا رودخانه ھزار شاخه ميخواند بعد از اينکه از 
حصص کھستانی قلب افغانستان در خم و پيچ کوه ھا و دره ھا ھزاران پيچ و تاب 

د زمين ھای ھموار حاشيه شرقی  با)خره در نزديکی ھای گرشک وار،ميخورد
اليکه سطح آن پھنائی ميگيرد و از سرعت رفتار آن ميکاھد و حنيمروز شده و در 
 با سير متين و م.يم از جلگۀ عظيم و پھناور سيستان عبور ،غريو آن می نشيند

  .نموده و به ھامون فرو ميريزد

  

 خشمگين و غضب اين رودخانه عظيم ھمانقدر که در دره ھای ھولناک کوه بابا
 در خاک ھای ھمجوار جلگه نيمروز و سيستان نرم و م.يم ميشود و ،ناک است

نيل «بصورت رودخانه بسيار فياضی درمی آيد و بسيار بجا است که آنرا 
  .بخوانيم» افغانستان

  

رودخانه بزرگ ھيرمند در حصص سفلی مسير خود از حوالی گرشک تا ھامون 
. ومتر )ينقطع از ميان يک سلسله خرابه ھا ميگذرد صد کيل3ًدر فاصله تقريبا 

خرابه ھائی که ھر کدام آن روزی شھری، دھکده ئی، قصری، کوشکی، کاخی، 
 6 – 5قلعه ئی، معبدی، آتشکده ئی، يا مسجدی بوده که از روزگاران باستان از 

 شايد پيشتر از آن از موقعی که انسان در بستر اين رودخانه ،ھزار سال قبل
سر ديگری آباد کردند و بر  ھجری يکی 8ل خيز متمکن شد تا اواخر قرن حاص

رودخانه بزرگ تاريخی ع.وه بر اينکه به اين شھرھا و باشندگان آن آب ميداد 
  .بھترين وسيله مراوده و ارتباط ايشان ھم بشمار ميرفت

  

رودخانه بزرگ ھيرمند از حوالی گرشک تا ھامون قابل کشتی رانی است و به 
ًادت اسناد تاريخی اق. گفته ميتوانيم که در عصر اس.می، در دوره ھای شھ

صفاری و غزنوی که سيستان به منتھای آبادی و ناز و نعمت و فراوانی رسيده 
 بين بست و زرنج ، بين لشکرگاه و بستآنبود، کشتی ھا به کثرت روی آب ھای 

  .و حتی بين زرنج و ھامون حرکت ميکرد

  

» سنا رود«که بين زرنج و بست ترعه ئی کشيده شده بود بنام اسطخری مينويسد 
که مسافرين و مال التجاره ذريعۀ زورق ھا و کشتی ھا ميان دو شھر رفت و آمد 

ھای ، نھربواقع شھر  زرنج که پايتخت سيستان بود. داشتند و حمل و نقل ميشدند
 خرابه ھای  ميلی شرق30در . متعددی داشت که از رودخانه ھيرمند آب ميگرفت

يک سلسله بندھائی روی ھيرمند وجود داشت و از اينجا مقدار زياد شھر مذکور 
 نھر بزرگ بطرف شھر زرنج ميرفت که معروف ترين آن ھمان نھر يا 5آب با 
.  است که از ھمۀ نھرھا بزرگتر و طو)نی تر و پر آب تر بود»سنا رود«ترعۀ 

 ميلی شھر 30 و از بست تا فاصله در اوقات عادی کشتی ھا از لشکرگاه تا بست



زرنج روی مجرای رودخانه حرکت ميکردند و بعد از راه ترعۀ سنا رود بطرف 
زرنج ميرفتند و در اوقات آب خيزی کشتی ھا از ھمين ترعۀ سنا رود از زرنج 

  .ھم گذشته تا ھامون سير و گردش ميکردند

  

ين بست و زرنج شبھه ئی نيست که اين زورق ھا بخصوص در خط حرکت خود ب
بيشتر محمو)ت تجارتی را انتقال ميدادند زيرا زرنج و بست در تمام دوره ھای 
قرون وسطی دو مرکز بزرگ بازرگانی بشمار ميرفت و کاروان ھای مال التجاره 
يکطرف از حصص جنوب و جنوب شرق ايران و جانب ديگر از سرزمين 

 بيشتر در مرکز مھم تجارتی مانند پھناور ھند از راه سند و بلوچستان وارد ميشد و
  .بست مبادله و خريد و فروش بعمل می آمد

  

التصاق رودخانه ارغنداب و ھيرمند در مجاورت بست از نظر کشتی رانی و 
 ين حصه چيزی تاريخ در. مراودات روی آب امکانات ديگری را فراھم کرده بود

اب بکلی در مراوده از راه  منابع دليل شده نميتواند که ارغندنميگويد ولی خاموشی
 ،آب سھمی نداشته باشد زيرا قراريکه خود ديده و از روی تجربه خويش مينويسم

 ،فرانسوی از ھرات به کابل بيايد» کاروان زرد« که بنا بود ھيئت 1312در سال 
بغرض مطالعه امکانات عبور دادن موترھای ثقيل ھيئت ذريعه کشتی از آب ھای 

 ماه با پروفيسور ھاکن و کپتان پکور در گرشک توقف ھيرمند و ارغنداب يک
داشتم و چون موتر تلگراف بی سيم ھيئت که وزن زياد داشت با يک کشتی از 

 يک کشتی ديگر را از مقابل کوه کران ارغنداب از ،رودخانه عبور داده نميشد
ه  مذکور را از مقابل خرابراه آب به محل ت.قی دو رودخانه آوردند و بعد کشتی

ھای بست روی آب ھای ھيرمند به گرشک رسانيدند و آنگاه عمله ھيئت فرانسوی 
 دو کشتی ھيرمند و ارغنداب را با ريسمان ھای »فراسی«تحت مراقبت انجنير 

  .فلزی بھم بسته و موتر ھای ثقيل ھيئت عبور داده شد

  

 اگرچه حا) ھم پل ھای(اين وقت ھائی بود که ھيرمند و ارغنداب پل نداشت 
و )ری ھا و مسافرين ذريعه کشتی ھا عبور داده ميشد و ادارۀ اين ) اساسی ندارد

 بود که در کناره ھای چپ ھيرمند مقابل  ئیکشتی ھا بدست خانواده بلوچی
گرشک دھکده ئی محقری داشتند و ک.ن دھکده که رئيس ملوانان کشتی بود حين 

بابه «ته بود به لقب  از بس طرف رجوع قرار گرف»کاروان زرد«بور ھيئت ع
  .مشھور شد» دريا

  

را در يک نيم دايرۀ بسيار وسيع در بر » دشت لکان«رودخانه ھيرمند در حاليکه 
ميگيرد از پای خرابه ھای لشکرگاه و با)حصار بست ميگذرد و مجرای رودخانه 
طوری به خرابه ھای اين دو محل نزديک است که انعکاس سايه ديوارھای بلند 



.  کنگره ھای بروج نيمه ويرانه حصار بست روی آب منعکس ميشودلشکرگاه و
برای عبور و مرور از سواحل چپ به کناره ھای راست رودخانه در مقابل 
با)حصار بست پلی بود که قرار تذکر مقدسی روی يک عده زورق ھا بسته شده 

اظھار بود و قراريکه سردار محمد يونس خان نائب الحکومه سابق قندھار به بنده 
 در پای خرابه ھای با)حصار بست در چند متری سواحل بقايای تھداب ،فرمودند

برجی ھنوز زير آب موجود است و احتمال بسيار ميرود که زنجير کشتی ھای پل 
  .به برج مذکور بسته ميشد

  

شمال شرق خرابه )  کيلومتری7(در مقابل لشکرگاه که به فاصله يک فرسخی 
 محمود و مسعود ،جود نداشت و حتی خود س.طين غزنوی پل و،ھای بست افتاده

 ھيرمند را ذريعه ،اگر برای شکار و تفرج به کرانه ھای راست رودخانه ميرفتند
 ابوالفضل بيھقی ی اثبات اين نظريه به زبان استادزورق ھا عبور ميکردند و برا

  : ھجری  قمری می پردازيم428به شرح واقعه روز دوشنبه ھفتم صفر سال 

  

و روز دوشنبه ھفتم صفر امير شبگير بر نشست و بکنار ھيرمند رفت با "... 
بازان و يوزان و حشم و نديمان و مطربان و خوردنی و شراب بردند و صيد 
بسيار بدست آمد که تا چاشتگاه بصيد مشغول بودند پس به کران آب فرود آمدند و 

راب کردند و بسيار نشاط خيمھا و شراعھا زده بودند نان بخوردند و دست به ش
رفت از قضای آمده پس از نماز امير کشتی ھا بخواست و ناوی ده بياوردند يکی 
بزرگتر از جھت نشست او راست کردند و جامھا افگندند و شراعی برو کشيدند و 
وی آنجا رفت با دو نديم و کسی که شراب پيمايد از شراب داران و دو ساقی و 

ن و مطربان و فراشان و از ھر دستی مردم در کشتی غ.می س.ح دار و نديما
 ناگاھان ديدند که چون آب نيرو کرده بود و ،ھای ديگر بودند و کس را خبر نه

کشتی پر شده نشستن و دريدن گرفت آنگاه آگاه شدند که غرق خواست شده، بانگ 
و ھزاھز و غريو خاست امير برخاست و ھنر آن بود که کشتی ھای ديگر بدو 

درجستند و ھفت ھشت تن امير را بگرفتند و بربودند و يک بودند ايشان نزد
ال  پای راست افگار شد چنانکه يک دوبکشتی ديگر رسانيدند و نيک کوفته شد و

 ذکره رحمت ما ايزد عزست و ھيچ نمانده بود از غرق شدن اپوست و گوشت بگس
راندند و به کرانه کرد پس از نمودن قدرت و چون امير به کشتی رسيد کشتی ھا ب

رود رسانيدند و امير از آن جھان آمده به خيمه فرود آمد و جامه بگردانيد و تر و 
ناخوش در تباه شده بود و بر نشست و به زودی به کوشک آمد که خبری سخت 

طرابی و تشويشی بزرگ بپا شده و اعيان و وزير بخدمت لشکرگاه افتاده بود و اض
 را س.مت يافتند خروش دعا بود از لشکری و رعيت و استقبال رفتند چون پادشاه

چندان صدقه دادند که آنرا اندازه نبود، و ديگر روز امير نامھا فرمود بغزنين و 
جملۀ مملکت برين حادثه بزرگ و صعب که افتاد و س.مت بدان مقرون شد و 



لک به مثال داد تا ھزار ھزار درم به غزنين و دو ھزار بار ھزار درم بديگر مما
مستحقان و درويشان دھند شکر اين را و نبشته آمد و به توقيع موکد شد و مبشران 
برفتند و روز پنجشنبه امير را تب گرفت تب سوزان و سرسامی افتاد چنانکه بار 
نتوانست داد و محجوب گشت از مردمان مگر اطبأ و تنی چند از خدمتگاران مرد 

  ..." چون ميشود که تا حالا سخت متحير و مشغول شدو زن را در ھ

  

 تاريخی عصر اين پارچه که به ذات خود يک واقعۀ بسيار دلچسپ و بسيار مھم
 به موضوع خاص اين ، محمود غزنوی را نشان ميدھدسلطنت سلطان مسعود پسر

با) .  تعلق خوبی دارد،مبحث که عبارت از کشتی رانی ھا روی ھيرمند ميباشد
ه طوری در جناح شمالی خود متصل کرانه ھای گفتم که کوشک سلطنتی لشکرگا

 ھم سايه ًده و مرور تقريبا ھزار سال ھنوزھيرمند افتاده بود که با خرابی ھای وار
  .  آب ھای رود خانه می افتد درديوار ھای بلند کاخ

  

وازه ھائی رخ بطرف دشت لکان کوشک سلطنتی ھمان طور که دروازه يا در
ًف بستر رودخانه ھم داشت و معمو) ھميشه يک  مدخل يا مدخل ھائی بطرداشت،

وجود کشتی . دسته کشتی ھای مخصوص قصر در امتداد سواحل لنگرانداز بود
کنار سواحل ھيرمند اختصاص به کوشک سلطنتی نداشت بلکه کشتی ھای کرائی 
و تجارتی برای حمل و نقل و سير و گردش در کرانه سواحل متصل شھر بست 

 ھر يکی را پيچيده انچه مرکبان آب که فرخی سيستانی پالھنگبيشتر ديده ميشد چن
 ھمين کشتی ھائی بود که در مقابل شھر بست و متصل ،ران ديده استبر کوه ک

کوشک سلطنتی لشکرگاه در کرانه ھای ھيرمند لنگر انداز بود و ريسمان ھای 
 کوه«آنھا در برج ھای مستحکمی بسته بود که در نگاه شاعر سيستانی چون 

  .استوار و پايدار می بود »گران

  

کشتی ھائی که برای سير و گردش و تفرج برای بزرگان و اعيان و شخص 
 تر بود و با قالی ھا و شراع سلطان اختصاص می يافت البته ظريف تر و قشنگ

ھا و دوشکچه ھا فرش و مزين ميشد چنانکه ديديم در ميان ده کشتی که برای 
 يک کشتی ک.ن تر را ، و خدم و حواشی او آوردندعبور سلطان مسعود و نديمان

ًبرای شخص سلطان و دو نفر نديمان او بياراستند و بھر علتی که بود اتفاقا حين 
 آب داخل زورق شد و نزديک ،بازگشت به قصر سلطنتی ھمين کشتی سوراخ شده

بود که مسعود غرق شود و با)خره به کمک ھمراھان که در کشتی ھای ديگر 
  . نجات يافت،بودند

  

بھر حال به اساس اسناد و مدارک تاريخی ھويدا است که رودخانه ھيرمند از 
رخين و جغرافيه نگاران قرون تا ھامون قابل کشتی رانی بود و مؤحوالی گرشک 



 اسطخری و مقدسی و بعدتر بيھقی و فرخی در ين موارد مطالب صريح ،وسطی
 آنرا احتوا ميکند» نيمروز« قديم مدارند و چون حوزۀ سفلی اين رودخانه که نا

کومت اعلی گرشک مرکزيتی بخود ًا در تشکي.ت اداری مملکت بحيث حاخير
يافته است و در اثر انکشاف امور بھره برداری وادی ھيرمند آبادی ھا بيشتر در 

 موضوع کشتی رانی روی ،امتداد اين رودخانه در نقاط مختلف تعمير خواھد شد
وی کار خواھد آمد و برای حمل و نقل و گردش و سياحت از ھيرمند بار ديگر ر

  .آن کار خواھند گرفت

  

خالی از دلچسپی ) توريزم(کشتی رانی روی آب ھای ھيرمند از نظر جھان گردی 
نيست علی الخصوص که در آينده لشکرگاه خودش مرکز رھايش و فعاليت 

ط به ديدن خرابه رياست بھره برداری وادی ھيرمند خواھد شد و سياحين نه فق
در واقع از . ھای لشکرگاه خواھند آمد بلکه از جاھای ديگر ھم ديدن خواھند کرد

ًحوالی گرشک تا ھامون سيستان رودخانه ھيرمند در تمام مسير خود يا اق. در 
اکثر حصص آن از کنار و ميان خرابه ھا ميگذرد و بھترين راه و وسيله ئی برای 

ھيئت باستان شناسی فرانسوی برای . کشتی استديدن آنھا مسير ھيرمند و 
شناسائی موقعيت خرابه ھای کنار رودخانه در نظر دارد که با کشتی از راه آب 

يقين است با اين نظريه به پيمانه وسيع مطالعات ايشان در . گردش ھائی بعمل آرد
  .حوزۀ ھيرمند تکميل خواھد شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  مگفتار شش

  

  يواری کاخ لشکرگاهتصاوير رنگه د

  

  

  يکی ھمچو ديبای چينی منقش

  يکی ھمچو ارژنگ مانی مصور

  

  نگاريده بر چند جای مبارک

  شه شرق را اندر ان کاخ پيکر

  

  بيک جای در رزم و در دست ژوبين

  بيک جای در بزم و در دست ساغر

  »فرخی«

  

  يکی نگاشته رنگی که بی تکلف رنگ

  ديدن او ديده ھا نگارستانز شود 

  

  ويش اندر عطار ھندوان عاجزبب

  برنگش اندر نقاش چينيان حيران

  »عنصری«

  

  

  کردند  در کوشک باغ عدنانی از سقف تا به پای  زمين صورت

  .ھمه برھنه صورت ھای الفيه و انواع گرد آمدن مردان با زنان

  »بيھقی«

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  تصاوير رنگه ديواری کاخ لشکرگاه
  ياننقاشی يکی از مظاھر ھنری عصر غزنو

  نقاشی ھای باغ عدنانی ھرات
  حيات جوانی مسعود در ھرات

  کشف اولين تصوير رنگه از لشکرگاه
  چھار ھزار غZمان سرای سلطانی

  پر و گرز ھای زرينکZه ھای چھار
  کZه ھای دوپر و گرزھای سيمين

  تشخيص چھل و چھار تصوير در تا]ر دربار
  ارتباط ھنری غزنوی و ادوار پيشتر

  

  

دن درخشان افغانستان در دورۀ غزنويان که مصادف به قرن ھای چھار و آوازۀ تم
پنج ھجری ميباشد از خ.ل نوشته ھای مؤرخين و شعرای نامور وطن جسته 
جسته بگوش رسيده و کسانيکه به اين گونه آثار چه نظم و چه نثر سر و کار دارند 

ه و استعداد ھنر نمائی خود بھتر ميدانند که پايۀ دانش و بينش و معيار ذوق و قريح
  .کشور محمود و مسعود بکجا رسيده بود

  

از مناظر ھنر نمائی ھای استادان اين عصر در عالم معماری و حجاری و 
فلزکاری آثار موجود است مانند طاق بست و منارھای غزنی و يک عده ظروف 

  .و اشيای فلزی که اطاق غزنه را در موزۀ کابل زينت بخشيده است

  

نيست که ما از زبان شعرا و مؤرخين بزرگ چون امير عنصری و شبھه ئی 
فرخی و استاد ابو الفضل بيھقی و منوچھری و مسعود سعد سلمان و ديگران بسيار 
چيز ھا شنيده و خوانده ايم ولی اين ھمه شنيدگی ھا و خواندگی ھا از بس شگفت 

نظر ما خواب و انگيز بود تا چند سال قبل که ھنوز لشکرگاه کشف نشده بود به 
خيال و مبالغه آميز می آمد و چون شعرای مديحه سرا در عالم تخي.ت شاعرانه 
اغراق کاری ھا ھم کرده اند خواھی نخواھی ھمه نوشته ھای ايشان را مبالغه می 

 بيخبر از ينکه چکامه ھای غرا و قصايد خداوندان سخن چون فرخی و ،پنداشتم
است و در ھم  از نکات مھم تاريخی عنصری و منوچھری و مسعود سعد پر

بعضی موارد اين نکات به اندازه مھم و غنيمت است که پيدا کردن آن بعد از 
  .نھصد و ھزار سال به ذريعه ديگر امکان پذير نميباشد

  



بحث ما بيشتر در ين مبحث داير بر ميزان پيشرفت ھای فنی و ھنری عصر 
افغانستان از خراسان يا .می غزنويان است که بحيث يک دوره تمدن مشخص اس

امروز به بعد در اطراف آن تحقيقات شود و به اثبات رسانيده شود که آنچه شعرأ 
و مؤرخين بزرگ ما در طی نھصد سال گفتند و نوشتند بيشتر آن جنبه ھای حقيقت 
داشت و به پھلوی تمدن فرھنگی و ادبی و عرفانی و فکری يک مدنيت درخشان 

 در سر تا سر افغانستان عصر غزنوی و خاک ھای مفتوحه آن به مفھوم عام کلمه
  .شعشعه پاشی ميکرد

  

در ذيل ھمين تمدن صنايع مستظرفه با تمام مظاھر آن چون معماری، حجاری، 
  ترقی.ًموسيقی، نقاشی، رسامی، سنگتراشی و طبعا ادبی به کمال ترقی رسيده بود

آثار باقی مانده آن به ديدۀ  به خورد و ريزه  که بعد از نھصد و ھزار سالئی
مشق پيشرفت ھای م آن به ذات خود منبع الھام و سراستعجاب مينگريم و ھر کدا
  .کنونی و آيندۀ ما خواھد بود

  

اين بحث طو)نی و مفصل است و قراريکه با) اشاره کرديم بايد از امروز به 
ذا رشته صحبت فکر آن باشيم و در آينده در اطراف ھر قسمت آن کتابھا بنويسيم ل

را در عموميات تمدن درخشان غزنوی ھمين جا گذاشته موضوع خصوصی اين 
  .ً مختصرا مطالعه ميکنيم،مبحث را که نقاشی و تصاوير رنگه ديواری است

  

غزنويان در نقاط مختلف افغانستان و در اقطار خاک ھای پھناور امپراطوری و 
 و جاھای ديگر مانند بوددر شھرھای آبادان کشور چون غزنی که دارالملک 

 تگين آباد و گرديز وغيره يک سلسله قلعه ھا ، گوزگانان، بلخ، ھراتبست، زرنج،
و کاخ ھا و کوشک ھا و خانه ھا داشتند که به نام ھای کاخ پيروزی، کوشک نو، 
 ،کوشک نو مسعودی، کوشک مبارک، کوشک عدنانی، کوشک در عبدا)علی

ر متون تاريخ و ادبيات ما ثبت است و اينجا کوشک دشت لکان و صد ھای ديگر د
بھمين طريق صدھا کاخ و قصر ديگر چه در غزنی و چه . معدودی را نام برديم

جب ھا و سپه سا)ران و منشی ھا و نديم ھای در شھر ھای ايا)ت  به وزرا و حا
  .س.طين تعلق داشت

  

بسيار مزين و د در و ديوار کوشک ھای سلطنتی نتا جائی که متون شھادت ميدھ
نه ھای مختلف رزمی و بزمی در ديوار ھای قصر ھا حپر نقش و نگار بود و ص

  :نقش ميشد چنانچه فرخی در قصيده ئی که در ثنای محمود دارد و مطلعش اينست

  

  بفرخنده فال و بفرخنده اختر

  به نو باغ بنشست شاه مظفر



ه که مخصوص خود او بعد از ينکه اين باغ زيبای غزنه را با ھمان قدرت شاعران
  : تعريف ميکند به توصيف کاخی که ميان باغ است ميرسد و ميگويد،است

  

  يکی کاخ شاھانه اندر ميانش

  سر کنگره بر ميان دو پيکر

  بکاخ اندرون صفه ھای مزخرف

  در صفه ھا ساخته سوی منظر

  يکی ھمچو ديبای چينی منقش

  يکی ھمچو ارژنگ مانی مصور

  رکنگاريده بر چند جای مبا

  شه شرق را اندر آن کاخ پيکر

  بيک جای در رزم و در دست ژوبين

  بيک جای در بزم و در دست ساغر

  

وقوع داشت و اگر به » نو باغ«اين کاخ قراريکه ديديم در وسط باغی موسوم به 
 خواھيم ديد که بدين ،بخوانيم» کوشک نو«کاخ وسط آنرا » نو باغ«مناسبت اسم 

وده ولی در بعضی موارد بيھقی آنرا کوشک نو اسم و صفت کاخی در غزنه ب
مسعودی خوانده و از ين معلوم ميشود که اين کوشک نو بدست مسعود بنا يافته 

 ھويت کاخ و باغ  بھر حال اينجا تعيين. ديگری بودکاخ» نو باغ«بود و کاخ 
چندان اھميت ندارد و در اينکه نو باغ و کاخ وسط آن ھر دو در غزنی بوده شبھه 

نيست، سخن سر تصاوير است و به شھادت استاد فرخی چون و چرائی باقی ئی 
نميماند که ديوار ھای کاخ مانند ديبای چينی و ارژنگ مانی منقش و مصور بوده 

 تصاوير سلطان زابلی محمود غزنوی در ،و در چند جای مبارک پيکر شاه شرق
شت و در جای مجالس بزم و رزم نقش شده بود که در يکجا ژوبين در دست دا

کلمات بزم ورزم و ژوبين و ساغر و پيکر نشان . ديگر ساغر در کف او بود
 غزنه تنھا مناظر طبيعی نبوده و پيکر »نو باغ«ميدھد که تصاوير ديواری کاخ 

شاھانه و ديگر تصاوير انسانی را ھم ميکشيدند و صحنه ھای جنگی و بزم ھای 
  .ميکردندعيش و نوش سلطان ھمه را در ديوارھا نقش 

  

استاد ابوالفضل کاتب ديوان رسالت و مؤرخ خورده بين و : بيائيم به شھادت بيھقی
موشگاف عصر غزنوی که آثار )يموت او تاريخ مسعودی شاھکار بی مانند 

ھا شھادت صريح ميدھد و دست ما ر باب نقوش تصاوير رنگه در ديوار د،است
 در خلوت خانه »عدنانی«اغ را گرفته در يک گوشه ديگر کشور در ھرات در ب

 اينک چند سطر مطلوب را .ن محمود تصاويری بما نشان ميدھدشھزاده مسعود ب
  :در باب مسعود گويد: از اثر جاويدان او اقتباس ميکنيم



  

و پنھان از پدر شراب ميخورد پوشيده از  بروزگار جوانی که به ھرات ميبود"... 
مطربان ميداشت مرد و زن که ايشان ريحان خادم، فرود سرای خلوتھا ميکرد و 

انه را از راه ھای نبھره نزديک وی بردندی در کوشک باغ عدنانی فرمود تا خ
ن را مزملھا ساختند و خبشھا آويختند چنانکه آب از برآوردند، خواب قيلوله راوا

يشھا را تر خحوض روان شدی و بطلسم به بام خانه شدی و در مزملھا بکشتی و 
انه را از سقف تا به پای زمين، صورت کردند صورتھای الفيه و کردی و اين خ

انواع گرد آمدن مردان با زنان ھمه برھنه چنانکه جملۀ آن کتاب را صورت و 
حکايت و سخن نقش کردند و بيرون اين صورتھا نگاشتند، فراخور اين صورت 

ست که ھا و امير بوقت قيلوله آنجا رفتی و خواب آنجا کردی و جوانان را شرط
  ..."چنين و مانند اين نکنند

  

اينجا واضح می بينيم که در زمان شھزاده گی، مسعود که پدرش محمود ھنوز 
زنده بود و از جانب پدر از ھرات به خراسان حکمرانی ميکرد، در يکی از باغ 
ھای معروف آن وقت ھرات در ديوار ھای يکی از اطاق ھا که خارخانه و آب 

ی خواب ھای چاشت و بعد از چاشت امير مسعود ھای روان داشت و برا
  . تصاوير برھنه مردان و زنان را نقش نموده بودند،اختصاص يافته بود

  

  :می آئيم به لشکرگاه و به تذکرات امير فرخی

 و ھمقطاران خود عنصری و فرخی از يک گوشۀ نامير فرخی مانند ھم عصرا
د و او ما را مستقيم به کنار ديگر به وجود تصاوير و نقوش ديواری گواھی ميدھ

 در کوشک سلطنتی دشت لکان يعنی به جائی ميبرد که محل ،ھيرمند در لشکرگاه
  .مورد بحث ما است

  

گ و رنگ آميزی و نقش و نگار استاد فرخی در در و ديوار اين قصر آنقدر رن
ديده که ديده اش نگارستان شده و چون چين و نقاشان چينی در ين وقت شھرت 
جھانی داشتند، مينويسد که حتی ايشان ھم از ديدن اين ھمه الوان مات و مبھوت و 

  .حيران می ماندند

  

خ خ.صه چيزھائی که تا اينجا راجع به تصاوير رنگه و نقاشی ھای ديوارھای کا
قول سخن سرايانی چون عنصری و ھای عصر غزنويان نوشتيم و با اينکه شاھد 

فرخی و بيھقی داريم و ھر کدام در غزنه و ھرات و لشکرگاه چشم ديد خود را نقل 
کرده اند باز ھم تا پنج سال قبل که لشکرگاه کشف نشده بود ثبوتی برای متتبعين 

 ما بحکم تخيل ميرفت تا اينکه امروزی نداشتيم و بيانات شعرا و نويسندگان
در طی جريان اولين مرحله حفريات ) م1949 (1328خوشبختانه در بھار سال 



ھلھله خوشی از پای ديوارھای نيمه ويرانه کاخ محمود و مسعود از لشکرگاه بلند 
رسيد و اولين پارچه تصوير رنگه ديواری  شد و انعکاس آن چون برق به کابل

رژه مدير ھيئت باستان شناسی فرانسوی مژده اين کشف موسيو شلوم ب. کشف شد
 در مھم را در طی نامه ئی به اين جانب دادند و در مقاله ئی که به زبان فرانسوی

اولين نمونه تصاوير « تحت عنوان AFGHANISTAN مجلۀ 1949شماره دوم سال 
ر  موضوع را به ھمکاران و ع.قمندان اع.م کردم و د،نوشتم» ديواری غزنوی

آخر مقاله متن نامۀ مدير ھيئت باستان شناسی فرانسوی را نشر نمودم که ترجمه 
  :آن بدين قرار است

  

در يکی از اطاق ھائی که موقعيت مرکزی آن، آنرا اطاق خيلی مھمی جلوه " 
در اين ميان پارچه .  تزئيناتی کشف کرديم که به سقف اطاق ارتباط دارد،ميدھد

 از ين ھم بھتر ستون . ھای مارپيچگلاست بشکل ھای بزرگ تزئيناتی موجود 
متاسفانه حين افتادن از سقف اغلب . ھائی بدست ما افتاده رنگه با نقوش و تصاوير

ًآنھا پارچه پارچه شده ولی اق. يک پارچۀ بزرگ س.مت بدست ما رسيده و روی 
. جوانی نقش است که سرش کمی خميده و يکنوع دستاری بسر دارد آن تصوير

از خطوط چھرۀ جوان معلوم ميشود که دست . ن پارچه خيلی قشنگ و زيبا استاي
ًنقاش ھنرمندی آنرا رسم کرده و اين پارچه که عجالتا تنھا پارچه تصوير ديواری 
غزنوی است مرا متيقن ساخته است که در عصر غزنويان نقاشی به مدارج کمال 

ی شبھه ئی نيست زيرا راجع به ارتباط اين تصوير به عصر غزنو. رسيده بود
روی آن دو ورقه تصاوير جديد ديگر وجود داشت که رنگ آميزی و نقاشی ھای 
دوره ھای بعدی را وانمود ميکرد و بعد از برداشتن آنھا از روی ستون تصوير 

  ."ًزيبای جوان پديدار شد که حتما به اولين عصر شکوه لشکرگاه تعلق ميگيرد

  

يواری در کاخ دشت لکان منحصر به ھمين خوشبختانه ثبوت وجود تصاوير د
که مرحلۀ دوم حفريات ) م1949 (1328در خزان سال . پارچه تصوير نماند

طانی قصر که بزرگترين و مجلل ترين اطاق کاخ سل  در تا)ر دربار،آغاز يافت
يل پايه ھای بزرگ يک سلسله تصاوير رنگه لشکرگاه بود در حصص تحتانی ف

د که تحت عنوان دوم اين مبحث يعنی غ.مان سرای تمام قدی اشخاص پيدا ش
  .سلطانی در آن مورد شرحی می نويسم

  

کشف تصاوير رنگه در ديوار ھای بارگاه قصر سلطنتی غزنويان در لشکرگاه که 
شرح مختصر آنرا خوانديد در واقع از نظر ھنر در افغانستان و در تمام دنيای 

با تذکرات مؤرخين و شعرا جايگاه آن اس.م و شرق شايان توجه زياد است زيرا 
بصورت مادی و عملی بکلی خالی بود و دانشمندانی که در اطراف ھنرھای 

 ميدانند که تا حال جز ميناتورھای عباسی معروف ،زيبای اس.می تحقيق کرده اند



به مدرسه بغداد و بعضی نقوش و تصاوير سفالی عصر سامانی کدام چيز ديگر 
اس.م به قدامت تصاوير رنگه بارگاه کوشک غزنوی در دوره ھای تاريخ 

لشکرگاه در دست نيست و اين تصاوير ھزار ساله که معرف و قريحه استادان 
ًعصر غزنوی ميباشد حتما در تاريخ صنايع مستظرفه مشرق ) افغانستان(خراسان 

  .زمين و جھان اس.م مورد توجه خاص قرار خواھند گرفت

  

 تصاوير ديگری که به ،بعد از تصوير رنگه جوانطوريکه پيشتر شرح داديم 
 سپاھيان عصر غزنوی را نشان ميدھد و برای ،تعقيب آن از لشکرگاه پيدا شد

اينکه جزئيات لباس و اسلحه و موقعيت آنھا را در ديوارھای بارگاه فھميده بتوانيم 
ًمجبوريم موضوع غ.مان سرای سلطانی را در عصر غزنويان مختصرا مطالعه 

  .يمکن

  

مؤرخين » گارد سلطنتی«راجع به غ.مان سرای سلطانی يا به اصط.ح امروز 
بت ھا کرده اند و راجع به تعداد و نوعيت لباس و س.ح حما در موارد مختلف ص

 نوشته اند که اينجا ئیآنھا و طرز و آداب محافظت قصر و شخص سلطان چيزھا
و اسلحه آنھا را از نظر دو تن از به ھمۀ جزئيات کاری نداريم منتھا تعداد و لباس 

مؤرخين بزرگ، استاد ابوالفضل بيھقی و قاضی منھاج السراج جوزجانی معاينه 
حاجت به تذکار ندارد که ابوالفضل بيھقی در تاريخ مسعودی خود در . ميکنيم

افظ شخص سلطان تذکراتی حموارد مختلف از غ.مان سرای سلطانی و سپاھيان م
 ھجری 423 در ذيل اقتباس ميکنيم موقعی است در سال دارد و پارچه ئی که

قمری که نماينده خليفه عباسی القائم با� بحضور سلطان مسعود غزنوی در 
  :کوشک در عبدا)علی در سرای ديلميان در بلخ مشرف ميشود

  

و کار لشکر و غ.مان سرای و مرتبه داران حاجب بزرگ و سا)ران بتمامی "... 
غره اين محرم روز پنجشنبه بود، . نۀ ثلث و عشرين و اربعمائهبساختند تاريخ س

پيش از روز کار ھمه راست کردند چون صبح بدميد چھار ھزار غ.م سرائی در 
دو طرف سرای امارت، بچند دسته بايستادند دو ھزار با ک.ه دو شاخ و کمرھای 

.ه ھای و با غ.می عمودی سيمين و دو ھزار با ک] ده معاليق بودند[گران 
گ بر ميان بسته و ھر نچھارپر بودند و کيش و کمر و شمشير و شقا و نيم ل

غ.می کمانی و سه چوبۀ تير بر دست و ھمگان با قباھای ديبای شوشتری بودند و 
غ.می سيصد از خاصگان در رسته ھای صفه نزديک امير بايستادند، با جامھای 

زرين و چند تن ان بودند که با فاخر و ک.ھای دو شاخ و کمرھای زر و عمود 
کمر ھای بودند مرصع بجواھر و سپری پنجا و شصت بدر بداشتند در ميان سرای 
ديلميان و ھمۀ بزرگان درگاه و و)يت داران و حجاب با ک.ھای دو شاخ و کمر 

بايستادند و بسيار پي.ن ) وحجاب با ک.ھا(زر بودند و بيرون سرای مرتبه داران 



شکر بر س.ح و بر گستوان و جامھای ديبای گوناگون با عماريھا و و ل(بداشتند 
با ع.متھا تا رسول را در ميان ايشان گذرانيده آيد و ) س.حھا بدو رويه بايستادند

رسولدار برفت با جنيبتان و قومی انبوه و رسول را برنشاندند و آوردند و آواز 
 قيامتست و رسول را بوق و کوس و دھل و کاسه بيل بخاست، گفتی که روز

آوردند و بگذرانيدند برين تکلفھای عظيم و چيزی ديد که در عمر خويش نديده بود 
  ..."مدھوش و متحير گشت و در کوشک شد و امير رضی هللا عنه بر تخت بود

  

به اساس نوشته بيھقی امير مسعود چھار ھزار غ.م سرای به اصط.ح امروز 
ن ک.ه دو شاخ و عمود سيمين و کمرھای داشت که دو ھزار آ» گارد شخصی«

گران ده معاليق داشتند و دو ھزار ديگر ک.ه ھای چھارپر بر سر ميکردند و کيش 
نيم لنگ بر ميان می بستند و ھر غ.می کمانی و سه  و کمر و شمشير و شقاو

  .چوبه تير در دست ميگرفت و ھمگان قباھای ديبای شوشتری ميپوشيدند

  

نميشود از دو ھزار اول يا از دو ھزار دوم يا از جمع ھر دو سه از اين که معلوم 
با جامه ھای فاخر تر و ک.ه ھای دو شاخ و (بودند که » خاصه«صد تن غ.مان 

در . می ايستادند» رسته صفه نزديک امير«در ) کمرھای زر و عمودھای زرين
پنجاه «ن تر آن که عدۀ شان را پايا» چند تن«ميان اين سه صد تن غ.مان خاصه 

در ميان سرای » با کمرھای مرصع به جواھر و سپر«تعيين ميکند » و شصت
اخذ » سرای ديلميان«قريب تر به سلطان می ايستادند چنانچه در بلخ در داخل 

اين بود شرح عده و لباس و اسلحه و موقعيت غ.مان سرای . موقع نموده بودند
 را در زمان محمود ھم سلطانی در عصر مسعود و اينک عين اين موضوع

  .مطالعه ميکنيم

  

 و سوم حفريات منتايج دورۀ دو«موسيو شلوم برژه در مقاله ئی که تحت عنوان 
 ، شايع کرده است AFGHANISTAN مجلۀ  1950در شماره سال » لشکری بازار

راجع به گارد سلطنتی سلطان محمود مطالبی از طبقات ناصری قاضی منھاج 
  :اس و ترجمه کرده است و ما اصل متن را اينجا ميدھيمالسراج جوزجانی اقتب

  

الت و عدت و  حق تعالی اين پادشاه را کرامات و ع.مات بسيار داده بود و از"
دو ھزار و پانصد پيل ) و(تجمل آنچه او را بود بعد از و ھيچ پادشاه را جمع نشد 

بر ميمنه و ) او(بود بر درگاه او و چھار ھزار غ.م ترک و شاق که در روز بار 
دو ھزار غ.م با ک.ه چھارپر و با ) و از ين غ.مان(بايستادندی ) او(ميسرۀ تخت 

و دو ھزار غ.م با ک.ه دوپر با گرزھای ) بدی(گزرھای زرين بر راستأ او بود 
  ".سيمين بر چپای او ايستادندی

  



 يک چيز معلوماتی که از دو مؤرخ و دو منبع معتبر تاريخی بدست می آيد ھر دو
است و يکی مکمل و مؤيد ديگر ميباشد و معلوم ميشود که در دورۀ دو سلطان 

 محمود و مسعود عده غ.مان سرای سلطانی چھار ھزار تن بوده که ،بزرگ غزنه
به دو دسته بزرگ دو ھزاری تقسيم شده بود و در طرز لباس و عمود و ک.ه از 

 فلز عمود ھای سيمين و زرين ھم فرق داشتند و بيشتر شکل ک.ه ھا و نوعيت
  .مميزۀ ھر دسته بشمار ميرفت

  

ھمانطور که مشاھدات عنصری و فرخی و بيھقی را مبنی بر تصاوير رنگه 
ديواری و نقش و نگار ديوارھای کوشک ھای سلطنتی در غزنه و ھرات و 

 گفته ھای استاد ،لشکرگاه کشفيات باستان شناسی بصورت عمومی تائيد کرد
 قاضی منھاج السراج را در باب غ.مان سرای سلطانی بصورت بھتر ابوالفضل و

تائيد ميکند و خوشبختانه امروز تصاوير رنگه بسيار زيبا به اندازه قامت طبيعی 
اين . بدست داريم که تمام جزئيات متذکره مؤرخين ما را مو به مو معرفی ميکند

 شش فيل پايه تا)ر تصاوير قراريکه پيشتر اشاره کرديم در قسمت ھای تحتانی
م کشف شد و امروز اصل و کاپی 1949دربار کوشک دشت لکان در خزان سال 

  .ھای رنگه آن در اطاق غزنه در موزۀ کابل موجود است

  

 در متن بيھقی ديديم که در عصر زمامداری سلطان مسعود در ميان چھار با)
 ھای دربار و بود که در روز» غ.مان خاصه«ھزار غ.مان سرای سلطان دسته 

می ايستادند و » رسته ھای صفه نزديک امير«مراسم رسمی و در شکارگاه ھا در 
غ.مان اخص الخاص بودند که در داخل کاخ » پنجاه و شصت تن«در ميان ايشان 

کمرھای «ھا و کوشک ھا و سرای ھای سلطانی جايگاه مخصوص داشتند و 
تن از نظر کشف تصاوير » پنجاه و شصت«اين عده . داشتند» مرصع به جواھر

غ.مان در لشکری بازار شايان دقت و توجه است زيرا در جدار فيل پايه ھای 
 تن از غ.مان سرای سلطانی تشخيص شده 44بارگاه کوشک دشت لکان تصاوير 

 تن و نقش تصاوير آنھا در تا)ر بارگاه نشان ميدھد که به احتمال 44تعداد . است
.مان اخص الخاص سلطانی عصر غزنوی را يافته قريب تصاوير ھمان دسته غ

ايم و چون نظر به نوشته ھای بيھقی غ.مان اخص الخاص به دورۀ زمامداری  
 تصوير غ.مان اخص 44سلطان مسعود تعلق ميگيرد گفته ميتوانيم که اين 

 و شصت  تن ه تصوير با پنجا44اين . الخاص ھمين سلطان را معرفی ميکند
 متذکرۀ بيھقی بی ارتباط نيست و احتمال دارد که اصل غ.مان اخص الخاص

 ھم بيشتر بوده و عده اصلی را پوره ميکرد ولی عده ئی در اثر 44تصاوير از 
 الدين جھانسوز و آسيبی که به قصر رسيده وآتش سوزی ھای قصر در زمان ع�

  . ناپديد شده باشد،است

  



نه عده ئی در آتش سوزی  تصويری که در لشکرگاه کشف شد متاسفا44از جمله 
سرھای اين تصاوير .  اندھا و باد و باران نھصد ساله و گزند روزگار صدمه ديده

از حد زنخ به با) وجود ندارد و علت آن اين است که موازی به سرھای تصاوير 
 ھای چوبی زير پلستر تعبيه شده ای فيل پايه ھای بارگاه کوشک، ستوندر ديوارھ

 ھا سوخته و با سوختن خود آن حصۀ پلستر ديوارھا را بود که با آتش سوزی
 ھم ديده ھکذا به استثنای يک تصوير پا ھا در سائر تصاوير. ناپديد کرده است

.  به علت نزديک بودن به کف اطاق از بين رفته استًنميشود و آن حصه محتم.
ت لباس و اسلحه آنھا مطالعا. اين تصاوير به بلندی قامت طبيعی انسان است
 است »آداب الحرب و الشجاعه«مبسوطی ميخواھد و بيکی از مأخذ معتبر کتاب 

و فوتو کاپی آن در )ھور و کلکته ) بريتش موزيم(که نسخه اصل آن در لندن 
 مورد ضرورت است معذالک بصورت مقدماتی مقاله ئی در ين مورد تحت ،است

شته ام که در شماره به فرانسوی نو» لباس و اسلحه گارد س.طين غزنوی«عنوان 
 چاپ شده است و اينجا چند سطری در AFGHANISTAN مجله 1951يک، سال 

  : آن مورد مينگارم

  

ياد کرده و اين » قبا«مھمترين پارچه لباس غ.مان سرای سلطانی را بيھقی به نام 
 لباسی ،قبا به مفھومی که ھنوز پيش خود داريم و تصاوير عين آنرا نشان ميدھد

چپه گردن عريض و فراخ داشت . که از يخن تا زير زانو را می پوشانيدبود بلند 
آستين ھای آن تا مچ دست می . که وقت پوشيدن مانند چپن يکی روی ديگر می آمد

  .امد و تنگ بود و به بازو و ساعد می چسپيد

  

.  استخوانده» ديبای شوشتری«پارچه قبا را ھم استاد  بيھقی معين کرده و آنرا 
يشمی آن در تمام قرون ر خوزستان ايران که پارچه ھای ابرھری بود دشوشتر ش

قراريکه روی تصاوير نگاه ميکنيم ھمۀ غ.مان . وسطی شھرت جھانی داشت
. سرای سلطانی قباھای شوشتری در بر دارند ولی پارچه آن متحد الشکل نيست
و متن پارچه به رنگ ھای سرخ و گ.بی و زرد و نصواری است ولی گل ھا 

بعضی خانه ھای مربع دارد و در ميان ھر . تزئينات روی متن پارچه فرق دارد
مربع ستاره ئی ديده ميشود، برخی خطوط عمودی دارد و قطارھای خال ھای 

 فاصله ميان بعضی خطوط عمودی دارد ولی در. مدور روی آن ديده ميشود
ی متن رو.  نوشته ھای عمودی کوفی م.حظه ميشودخطوط گل ھای مارپيچ،

پارچۀ بعضی از قباھا دايره ھای بزرگ با گل ھا و نوشته ھای کوفی تشخيص 
ًميشود و به اين ترتيب تقريبا در ھمۀ قباھا از لحاظ رنگ و گل و برگ و تزئينات 
تفاوت ھائی ديده ميشود و به تصور ميتوان گفت که منظرۀ دسته جمعی غ.مان 

ی شوشتری نھايت زيبا و نظر سرای س.طين غزنوی با قباھای ملون ابريشم
روی ھر دو . فريب و قشنگ بود و در تلئلو آفتاب چشم بيننده را خيره ميکرد



بازوی تمام سربازان نواری م.حظه ميشود که شايد نام و نشان دسته مربوطه آنھا 
از چاک يخن آنھا زير لباسی بنظر ميخورد که مانند پيراھن . در آن نوشته شده بود

در يک تصويری که تا پا . فغانی يخه آن يک طرف بسته ميشدھای امروزی ا
خراب نشده موزه ھائی مشاھده ميشود نظير موزه ھای چرمی نرم که ھنوز ھم در 
ميان ازبک ھای صفحات شمال مملکت معمول است و روی آن خامک دوزی ھا 

  .ميکنند و اين خامک دوزی ھا از آنوقت ھا تا حال از بين نرفته است

  

 سرای سلطنتی در ين تصاوير ھمه عمود دارند که به دست راست با)تر غ.مان
از کمربند آنرا گرفته اند و دستۀ آن روی شانه راست آنھا گذاشته شده و کله عمود 
که موازی با کله خود آنھا بود از ميان رفته و قراريکه در متن بيھقی ديديم ھمۀ 

.  داشتند منتھا فلز آن فرق ميکردگارد سلطنتی چھار ھزار نفر بدون استثنا عمود
روی تصاوير، . يعنی دو ھزار عمود سيمين و دو ھزار ديگر عمود زرين داشتند

دستۀ بعضی عمود ھا سفيد و دسته برخی ديگر زرد و نصواری است ولی گمان 
  .نميکنم با اين م.حظات جزئی به تعيين فلز عمودھا در تصاوير موفق شده بتوانيم

  

که اينھا را تيردان و تيرکش و جای » نيم لنگ«و » شقا«، »شمشير«، »کيش«
البته . کمان تعبير کرده اند و تحقيقات مزيد ميخواھد روی اين تصاوير ديده نميشود

ھمه کمر بند دارند و در کمر آن ھا بعضی تسمه ھا و حلقه ھا برای آويختن 
به اين جزئيات بعضی چيزھا است که بايد در روشنی اسناد مطالعه شود و اينجا 

راجع به ک.ه ھای دوشاخ و چھارپر و دوپر متاسفانه . آنقدر ھا ضرورت نداريم
چيزی گفته نميتوانم زيرا قراريکه ياد آوری نمودم سر و کله سپاھيان در تصاوير 

  .از ميان رفته است

  

پيش از اينکه اين مبحث دلچسپ به پايان برسد، ميخواھم چند کلمه در باب روش 
  :قاشی تصاوير منحيث ارتباط مکاتب ھنری به عرض برسانمو سبک ن

  

بدانند تصاوير رنگه لشکرگاه که  ھمانطور که خوانندگان گرامی انتظار دارند
خاطرۀ منحصر به فرد نقاشان عصر غزنوی است به چه سبک و روش ساخته 

ير عين اين بيقراری را  سال قبل حين گرفتن خبر کشف تصاو چھار،شده است
و با بيصبری از خود می پرسيدم که آيا اين تصاوير ديواری به چه سبک داشتم 

 سال اخير که به باستان شناسی و 20شبھه ئی نيست که در ين . ساخته شده باشد
تحقيقات تاريخی در افغانستان سر و کار دارم تصاوير متعدد ديواری از دوره 

اين ھم واضح است که . مھای بودائی در ھده و ککرک و باميان و فندقستان ديده ا
. کاران معاصر او به چه روش بودوری ھای بھزاد و ھمدر عصر تيموری مينات

 مسيحی 7 و 5روی ھمرفته تصاوير ديواری باميان و فندقستان مربوط قرن ھای 



 ولی تصاوير د تعلق ميگير16 و 15، 14و ميناتوری مدرسه ھرات به قرن ھای 
 يعنی حدی است . ارتباط دارد12 و 11 ھای لشکری بازار منحيث تاريخ به قرن

  .ميان دو دورۀ معين فوق

  

خوانندگان گرامی )بد شنيده اند که آئين مانی در عصر ترک ھای اوگور در 
آسيای عليا و چين تا اواسط قرن نھم مسيحی دوام داشت و با اينکه سير آنرا آئين 

ی که ذکر کردم تا زمان بودائی به طرف شرق تھديد ميکرد، بقای خود را در نقاط
  . مسيحی حفظ نمود17مسافرت مارکوپولو يعنی تا به قرن 

  

از طرف ديگر ديانت مسيحيون نسطوری که در زمان ساسانی ھا شھرتی پيدا 
کرده بود در شمال و غرب افغانستان و ترکستان چينی و چين پيروانی داشت 

يانت حتی در قرن دھم چنانچه منابع اس.می از حيات و زندگانی پيروات اين د
مسيحی در ترکستان چين صحبت ميکنند و امروز متون زياد نوشته ھای مذھبی 

در .  در دسترس دانشمندان است،طقه تورفان کشف شده استنسطوری که از من
ھمان قرن ده مسيحی که ذکر کردم از وجود نسطوری ھا در خراسان در 

  .شھرھائی مثل ھرات و مرو ھم خبرھائی داريم

  

در اثر کشفيات ھيئت ھای آلمانی و انگليسی و فرانسوی متونی به السنه مختلف 
مربوط به آئين بودائی، مانی و نسطوری کشف شده و با آن تصاويری روی لوحه 
ھای چوب و پارچه بدست آمده که دانشمندان از نظر سبک ھنری آنرا مدرسه 

 ھای پيش از اس.م در در داخل افغانستان در دوره. ميخوانند» ھند و ايرانی«
نقاشی ھای ديواری بودائی روش ديگری داريم که پروفيسور ھاکن آنرا بنام 

اين . ًياد کرده و شواھد آن مخصوصا در باميان مشھود است» ايرانو بودائی«
که جلوه گاه آن بيشتر خاک افغانستان است و در ترکستان » ايرانو بودائی«سبک 

ديانت بودائی در آثار ھنری پيروان مانی و چينی ھم شواھدی دارد بعد از 
تصاوير راھبين ترکان اوگور که ديانت مانی را . نسطوری ھم باقی مانده است

کشف کرده تا ) ترکستان چين(از ع.قه تورفان » فن لوکک«قبولدار شده بودند که 
و ھاکن در ختن و »  سر اورل استين«اندازۀ زياد تصاويری را به ياد ميدھد که 

متوفی، استاد از طرف ديگر طوريکه موسيو رونه گروسه . ميان کشف نموده اندبا
) محافظ گارد(شھير شرق شناس فرانسوی به م.حظه ميرساند تصوير وجراپانی 

ترکستان چين پيدا شده است با اولين » دندان ويليک«به سبک ساسانی که از مقام 
م شباھت ھای زياد دارد و 12سه بغداد متعلق به قرن رميناتوری ھای عباسی مد

بدين قرار ارتباط و تعلقات ميناتوری ھای اس.می عصر عباسی مدرسه بغداد با 
قائم و ثابت شده است و آخرين مظاھر سبک اخير » ايرانو بودائی«تصاوير سبک 



ميباشد و آخرين تصاوير رنگه ) دره غوربند(الذکر تصاوير قشنگ فندقستان 
  . مسيحی تعلق ميگيرد7ست که به قرن ديواری بودائی فغانستان ا

  

چون پيروان بودائی در عصر صفاری ھا و معاصر ورود و استقرار پدر و جد 
سلطان محمود و مسعود غزنوی بکلی از بين نرفته بودند و ميان الپتگين و 
سبکتگين و آخرين شير باميان در آن درۀ معروف جنگ ھا شده است، اين تماس و 

ھا و اجداد غزنوی ھا از نظر اين مطالعات در خور دقت است تصادم ميان بودائی 
بدين معنی که استادان ھنرمند بودائی باميان و فندقستان بعد از اينکه به دين مقدس 
اس.م داخل شدند و غزنه کانون و دارالملک س.له اس.می آل ناصر شد، نقاشان و 

 و فندقستان و چه از آثار استادان ميناتور ساز چه از خود استادان قديمه باميان
دانش و ھنر آنھا مستفيد شدند و بدين جھت قراريکه م.حظه ميکنيم تصاوير 

» ھند و ايرانی«ديواری عصر غزنوی که از لشکرگاه بدست آمده است به روش 
 افغانستان و آسيای مرکزی شباھت بودائی و نسطوری و مانی مکشوفه ازتصاوير 

   .ھائی زياد دارد

  

است و نه » ھند«، اينجا نه »ھند و ايرانی«اصط.ح عملی مدرسه  از مقصد
 است وضعی برای  ترکيبی نفوذ ھر دو بلکه اسمیو نه بصورت» ايران کنونی«

مدارس ھنری و فرھنگی و مدنی که ميان ھند و ايران امروزی به سر زمين 
يا » خراسانی«، »آريائی«افغانستان مختص است و ميتوان آنرا سبک و روش 

  .خواند» افغانستانی«

  

ی  و بودائصنعت ھيکل سازی و نقوش و تصاوير رنگه ديواری در دوره ھای 
زمانه ھائی که آئين مانی و نسطوری در آريانا مروج بود مراتب بلندی را پيموده 

امروز خوشبختانه نمونه ھای تصاوير ديواری ھده، باميان، ککرک و . بود
بنابران و ] متاسفانه که ديگر وجود ندارند[ل موجود فندقستان ھمه پيش ما در موزۀ کاب

منتھا ھمانطور که پيروان آئين . مميزات ھر دوره و ھر جا را مطالعه ميتوانيم
مانی و نسطوری در حصص غربی و شمال در سيستان و حوزۀ ھريرود و باختر 
از مدارس ھنری بودائی آريانای مرکزی و شرقی الھام گرفتند، ھنرمندان دوره 
ھای اس.می منجمله نقاشان عصر غزنوی بنوبه خود از آنھا و روش ھنری آنھا 

اگر در تصاوير رنگه ديواری باميان و ککرک و فندقستان و . استفاده کردند
لشکرگاه به نظر دقت نگاه شود، نقاط مشترک زياد نه تنھا در روش ھنری بلکه 

دات ثابت ميسازد که لباس و اسلحه ھم به مشاھده ميرسد و اين مشاھدر شکل 
سوابق ھنر نقاشی در مملکت موجود بود و به تقاضای ايجابات زمان و مکان 

  .تحو)تی در آن پديد آمده است

  



  

  مگفتار ھفت
  

  مقصورۀ اختصاصی کوشک سلطنتی 
  و

  مسجد جامع لشکرگاه

  

  

  

   و بيخ  کفر بکندبه بست رھگذرد

  بجای بتکده بنھاد مسجد و منبر

  

  

 در افغانستان يک تمدن اس.می است و خانه خدا در ميان خانه دورۀ تمدن غزنوی
  ھای مردم چه در غزنه، چه در بست، چه در زرنج، چه در ھرات و چه در 

  اردوی فاتح غزنوی. بلخ شکوه و عظمت و ج.ل مخصوصی داشت

  در غزنی و چه در لشکرگاه و چه در سائر ب.د پھلو به   چه

   صدای ،و با قوت ايمانپھلوی سلطان نماز ميگذرانيد 

  گنگی تکبير هللا اکبر را تا کرانه ھا

  . بلند آوازه کردند

  

  مقصورۀ اختصاصی کوشک سلطنتی
  مسجد جامع لشکرگاه

  و بارگاه پھلو به پھلوعبادتگاه 
  مسجد جامع غزنه

  عبادت خانۀ محمود در جوار مسجد جامع غزنه
  جايگاه ھای مخصوص برای نماز گذاری سه ھزار غZم

  طوط زرين و ]جوردين روی سنگ رخامخ
  دانشگاه و کتابخانه جامع مسجد غزنين

  مسجد آدينه لشکرگاه
  خراب شدن مسجد جامع در عصر جھانسوز

  مرمت کاری مسجد آدينه
  اولين مسجد به سبک عمرانی افغانستان



م در طی مرحله 1949متذکر شديم که در سال » حفريات در لشکرگاه«در مبحث 
ر حاليکه جريان کاوش ھا را موسيو لوبر مدير ھيئت باستان شناسی دوم حفريات د

تا)ر دربار کوشک سلطنتی مسجد کوچک که  فرانسوی نظارت ميکرد، در جوار
ھکذا اين ھم گفته شد که در خزان .  کشف شد،ًاص. مقصورۀ اختصاصی بود

م در طی پنجمين و آخرين مرحلۀ حفريات در حاليکه بساط تحقيقات 1951
)خره باديک بود برچيده شود در مقابل بدنۀ ديوارھای کاخ جنوبی لشکرگاه نز

  .مسجد جامع با سنگ فرش صحن و بقايای فيل پايه ھا و محراب مکشوف شد

  

راجع به مقصوره و مسجد جامع لشکرگاه پاره مطالبی گفتنی داريم که از نظر 
در نگارش اين اثر ه کارتباط با خود کاخ خالی از دلچسپی نيست ولی چون روشی 

ن تاريخی و ادبی مطالعه تعقيب شده چنين بوده که اول موضوع را در روشنی متو
د جامع لشکرگاه چيزی در  با اينکه متاسفانه راجع به مقصوره و مسجکرده ايم

نچه ابو نصر محمد بن عبدالجبار به تاريخ يمينی مراجعه ميکنيم و آ دست نيست
با اينکه مسجد جامع غزنه بدان . وشته نقل ميکنمعتبی مربوط مسجد جامع غزنه ن

شرحی که عتبی ميدھد از بدايع جھان معماری و مھندسی بوده و مقصوره و 
 معذالک  بدان نميتوان مقايسه کردع لشکرگاه را به ھيچ نحوی از انحأمسجد جام

 نقل متن ترجمه تاريخ يمينی در اينجا بسيار مفيد و دلچسپ است و ع.وه بر اينکه
عظمت و نفاست مسجد جامع غزنه و اھتمام س.طين مقتدر آنرا در تعمير مساجد 
وانمود ميکند برای نشان دادن ترتيباتی که برای ساختن مقصوره و عبادتگاه ھای 
شخصی و اختصاصی گرفته ميشد ھم بسيار مفيد است و بعد از خواندن آن 

ديگر مسايل موضوع مقصوره خصوصی بارگاه کوشک سلطنتی دشت لکان و 
ذکر «اين است نظريات عتبی که تحت عنوان . مربوط خوب تر فھميده خواھد شد

  :از تاريخ يمينی اقتباس ميشود» مسجد جامع غزنه

  

چون سلطان از ديار ھند مظفر و منصور با اموال موفور و نفايس نامحصور باز "
رايشان مشارع غزنه بگشت و چندان برده بياورد که نزديک بود که مشارب و 

کل و مطاعم آن نواحی بديشان وفا نکند و از اقاصی اقطار اصناف تنگ آيد و ما
تجار روی به غزنه آوردند چندان برده باطراف خراسان و ماورالنھر و عراق 
بردند که عدد ايشان بر عدد حرائر و احرار زيادت شد و مردم سپيد چھره در 

ه انفال آن اغفال در وجه بريتی ميان ايشان گم گشت و سلطان را رغبت افتاد ک
واقی و حسنه باقی صرف کند و بوقت نھضت فرموده بود تا از بھر مسجد جامع 

ابق و قدر خفت مردم بغزنه عرصۀ اختيار کنند چه جامع قديم بر وفق روزگار س
بنياد کرده بودند بوقتی که غزنه از زمعات ب.د بود و از ب.د معمور و ديار 

تاده و چون سلطان از ين غزو بازگشت تقطيع و توسيع مشھور دور دست اف
عرصۀ جامع تعين رفته بود و تاسيس و تربيع آن تمام گشته و ديوارھای آن بنياد 



 بفرمود تا در وجه اھتمام اتمام آن عمارت مال فراوان بريختند و استادان ممھد شده
 معماری حاذق و عمله چابک ترتيب دادند و از ثقات حضرت قھرمانی کافی و

جلد برايشان گماشته تا از بام تا شام بر کار ايشان مشارفت ميکرد و بصدق عمل 
و مرمۀ خلل مطالبت مينمود و چون کفه آفتاب بر قلۀ افق مغرب نشستی ترازو 
فراپيش گرفتی و از عھدۀ اجرت ايشان بيرون آمدی و ھمه گران  بارد و اجر  

ندی يکی منقود از خزاين سلطان و جزيل و دو ثواب جميل با مساکن خويش رفت
يکی موعود از حضرت رحمن و از نواحی و اقطار سند و ھند درختی چند 
بياوردند در رزانت و وصانت متقاب و در ثخانت و متانت متناسب و در کمال 
اعتدال بغايت و در استقامت قامت به نھايت، ھمانا رحم زمين آن درختھا را از 

کرد و از برای روزی محتوم تربيت ميداد و از جاھای بھر کاری معلوم تربيت مي
دور دست سنگھای مرمر فرا دست آوردند مربع و مسدس ھمه روشن و املس و 
طاقھا بقدر مدبصر بر کشيدند که تدوير آن از مقوس فلک حکايت ميکرد و سدير 

از حسن مبانی آن ناموس ميرفت و آنرا بانواع الوان و اصباغ چون و خورنق را 
و چوت روصۀ ربيع پرنقش بديع کردند چنانکه چشم در آن  صۀ باغ بياراستندعر

خيره ميگشت و عقل در آن حيران ميماند و تذھيب و تزويق آن بجائی رسانيد که 
صنعت صناع رصافه باضافت تصنع و تنوق نقاشان آنروزگار در مقابله آن ناچيز 

ردند بلکه شفشفھای زر شد و در تزئين و تمويه آن بر خارف زرياب اختصار نک
از قدود بدود و اجسام اصنام و ابدان اوثان فرو ميريختند و بر درھا و ديوارھا 
ميبستند و سلطان يکخانه از برای مستبد خويش ترتيب فرمود، در تربيع بنا و 
توسيع فنأ و تشکيل اعطاف و ارجای آن ابواب تاثق تقديم رفت و ازار و فرش آن 

وردند و پيرامن ھر مربعی از مربعات آن خطی از زر در از سنگ رخام فراھم ا
کشيدند و به )جورد تکحيل کردند و از حسن تلوين و تزئين بجائی رسانيدند که 
ھر کسی که ميديد انگشت تعجب در دندان ميگرفت و ميگفت ای آنکه مسجد 

س دمشق ديده و بدان شيفته شده، دعوی کرده که مثل آن بنيادی ممکن نگردد و جن
آن عمارت صورت نبندد بيا و مسجد غزنه مشاھدت کن تا بط.ن دعوی خود بينی 
و سخن خويش را بکلمۀ استثنا استدراک کنی و بدانی که حسن صفتی است از 
ۀ اوصاف او و ابداع عبارتيست از صنعت الطاف او و در پيش اين خانه مقصور

 بادای فرايض و سنن بود که در مشاھر ھر اعياد و جمعات سه ھزار غ.م در وی
بايستادندی و ھر يک در مقام معلوم خويش بی مزاحمت ديگری بعبادت مشغول 
شدی و در جوار اين مسجد مدرسۀ بنانھاد و آنرا بنفايس کتب و غرائب تصانيف 
ايمه مشحون کرد، مکتوب بخطوط پاکيزه و مقيد به تصحيح علما و ايمۀ فقھا و 

تحصيل و ترتيل علم مشغول شدند و از اوقاف طلبه علم روی بدان نھادند و به 
مدرسه وجوه رواتب و مواجب ايشان موظف ميگشت و مشاھرات و مياومات 
ايشان رائج ميرسيد و از سرای عمارت تا حظيرۀ مسجد راھی ترتيب دادند که از 
مطمح ابصار و موقف انظار نظار پوشيده بود و سلطان در اوقات حاجات با 



نيتی کامل از بھر ادای فرايض بدان راه به مسجد رفتی و ھر سکنيتی تمام و طما
يک از افراد امرأ و احاد کبرأ حظيره مفرد بنا نھادند که حقيقت خبر و استکمال 
وصف آن جز بمعاينه و مشاھده امکان نپذيرد و عرصه غزنه در ايام دولت 

ت و از جملۀ سلطان در اتساع بنيان و استحکام ارکان از جملگی ب.د عالم در گذش
زوايد مبانی آن ھزار محوطه بود از جھت مرابط في.ن که در ھر يک سرائی 

از جھت في.ن و مرتبان طعام و کاف.ن حوائج و  فسيح و خطه وسيع ميبايست
خدای تعالی را در تعمير ب.د و تکثير عباد مصالح خافی و حکم وافی مدرج و 

  ."مضمر است

  

جد جامع غزنی ميدھد ھر حصۀ و ھر سطرش معلوماتی که عتبی راجع به مس
ًا به درازی ميکشاند و بحث ما عجالتا فسير و تبصره است که اينجا سخن رقابل ت

 1328پيشتر متذکر شديم که در سال . اينجا مختصر و محدود به لشکرگاه است
مقصوره ئی در جوار تا)ر دربار کوشک سلطنتی دشت لکان کشف ) م1949(

ه، عبادت خانه ھای ات عتبی معلوم ميشود که تعمير مقصوراز روی معلوم. شد
غزنوی ھا باب بود چنانچه در جوار مسجد جامع غزنه خصوصی در عصر 

و قراريکه ديديم سنگ » سلطان يک خانه از برای مستعبد خويش ترتيب فرمود«
فرش آن از پارچه ھای مربع سنگ رخام بود و مربع ھا را خطوط زرين مکحول 

مقصوره کوشک سلطنتی لشکرگاه در داخل .  از ھم جدا ساخته بودبه )جورد
در حقيقت اگر روی پ.ن بارگاه . تا)ر دربار در زاويه جنوب غربی کشف شد

قصر م.حظه شود در ضلع جنوب آن در دو زاويه جنوب غربی و جنوب شرقی 
 دو اطاق کوچک ديده ميشود که اولی مسجد بوده و دومی معلوم نميشود به چه

ديوارھای چھار ضلع مقصوره و محراب آن با گل ھا و . مقصد ساخته شده بود
اشکال ھندسی و کتيبه ھا به رسم الخط کوفی تزئين شده بود و اين تزئينات ھمه 
پارچه ھائی است بريده در گچ که منحيث کار و شيوه خط نھايت زيبا و قشنگ 

ھد که اين عبادت خانه وجود اين مقصوره متصل بارگاه سلطانی نشان ميد. است
کوچک مخصوص شخص سلطان و بعضی از مقربين دربار بوده و در روزھای 

طبيعی است که از لحاظ تزئين و تلوين مقصوره . دربار در اينجا نماز ميگذاردند
کوشک لشکرگاه به مقصورۀ سلطان محمود که در جوار مسجد جامع در غزنی 

 نقوش آن نھايت زيبا است و  نميرسيد معذالک گچ بری ھا و،ساخته بود
خوشبختانه با ترتيباتی که گرفته شده است محراب و تمام تزئينات ديوارھای اين 
مقصوره بصورت لوحه ھای بسيار بزرگ بريده و به موزه کابل آورده شده است 

ًمخصوص مجددا ساخته شود زيرا به حيث يک و در نظر است که در جايگاه 
يم ترين مسجد افغانستان است که با ھمۀ جزئيات مسجد اوائل عصر غزنويان قد

  .خود خوشبختانه تا حال باقی مانده است

  



ھيئت باستان شناسی فرانسوی ع.وه بر مقصوره با بی صبری تمام انتظار کشف 
مسجد جامع را در لشکرگاه ميکشيدند و قراريکه در مبحث حفريات لشکرگاه 

حصه وسطی ويرانه ھا کشف شد و شرح داديم با)خره مسجد جامع در پيشاپيش 
م 1952 سال 1موسيو شلوم برژه مدير ھيئت باستان شناسی فرانسوی در شماره 

  : در آن مورد می نويسدAFGHANISTANمجلۀ 

  

مسجد جامع لشکری بازار عبارت از بنای معظمی بود که دو صحن طو)نی "
ر محوطه يکطرف آن به ديوا.  متر و عرض ده و نيم متر86داشت به درازی 

اين مسجد . مسجد متکی بود و سه طرف ديگر آن رخ به ميدان وسيعی باز بود
شبستان . بشکل و قيافه اولی خود عمارتی بوده در عين زمان ساده و مجلل

 گنبدی داشت بلند و روی چھار ،مرکزی آن که محراب مسجد در آن قرار داشت
ی جناح شمالی و جنوبی  به دو طرف گنبد شبستان مرکز.پايه آجری استوار بود

مسجد در دو قطار گنبدی ھای کوچک روی يک سلسله پايه ھای آجری آباد شده 
 تنھا ديوار .بود و منتھا اليه اين دو جناح بصورت دو کمان در نظر جلوه ميکرد

 پرده ئی در حصۀ عقبی محراب و بنا اين مسجد ديوار محوطۀ آن بود که مانند
خشت ھا، اھتمامی اندازه . ن دو قطار پايه ھا ديده ميشدکشيده شده بود و در مقابل آ

 گذاشتن آنھا بکار رفته، و زحمتی که در قالب گيری خشت ھای ذوذنقه ئی که در
شکل برای فيل پايه ھا کشيده شده و اشکالی که چيدن خشت ھا نشان ميدھد ھمه 

ۀ کار آنھا يکجا شده به مھارت بناھان اين عصر حکم ميکند و ثابت ميسازد که ثمر
  ."عمارتی زيبا و قشنگی بود

  

باستان شناسان حين کشيدن خاک ھای متراکم از صحن مسجد و صفاکاری سنگ 
فرش فيل پايه ھا و محراب وغيره به تثبيت پاره م.حظاتی مبنی بر خرابی و 
آبادی مجدد مسجد مذکور موفق شدند که ذکر آن خالی از دلچسپی نيست و اينک 

  :وسيو شلوم برژه مراجعه ميکنمبه بقيۀ مقاله م

  

 واضح شد که بنای ،از روی پاره م.حظاتی که حين جريان حفريات بعمل آمد"
عالی مسجد جامع لشکرگاه يک دفعه طوری خراب شده است که تجديد تعمير آن 

بجای فيل پايه ھای اصلی فيل پايه ھای . بکلی سر از نو صورت گرفته است
از پايه ھای قديم بقايائی مانده بود روی آنرا با اض.ع عادی ساخته اند و حتی اگر 

و سطوح مربع پوشانيده اند، عوض گنبد بزرگ اصلی گنبد کوچک و عوض 
بدين صورت مسجد جامع بعد از خرابی . محراب، محراب جديدی وضع کرده اند

د شده و مورد استعمال يافته و بعد بار ديگر بکلی ويران شده و ابار ديگر آب
  . بدست عوامل طبيعی مانده استمتروک

  



اگر در عالم خيال ملحقات جديد و آبادی .  اشکال زياد نداردچنين بنائی مطالعه
ھای تازه ساخت آن برداشته شود عمارت قديمه با شکل و قيافه اصلی آن ھويدا 

 باز اشکالی پيش نميشود زيرا ،بخود بگيرد اين تخيل اگر جامۀ عمل. خواھد شد
وب آبادی اوليه و جديد، ميان مصالح تعمير در ين دو دوره آنقدر ميان طرز اسل

  .ًفرق بارز است که اشتباھی ابدا رخ نميدھد

  

 ،موضوع ديگری که حا) جلب نظر ميکند و بصورت سوال در خاطر ميگذرد
البته حفريات در ين . عمير مسجد جامع و تاريخ مرمت کاری آنستتتعين تاريخ 

عی به ما نداده ولی چون از احتمال بعيد مينمايد که قصر زمينه کدام دستاويز قط
و ) م998-1030 مطابق 388-421(لشکری بازار در عصر سلطنت محمود 

من . مسجد جامع نداشته باشد) م1030-1041 ھه مطابق 421-432(مسعود 
ًشخصا به اين عقيده ھستم که مسجد مذکور در عصر س.طين فوق الذکر غزنه 

تعيين تاريخ مرمت . ت و ذوق فنی ھم اين نظريه را تائيد ميکندآباد شده و مھار
فريات حصص جنوبی قصر سلطنتی واضح ساخت که ح. کاری آن مشکلتر است

يک دفعه در اثر آتش سوزی ويران شده و بار ديگر در آن اين کاخ عاليشأن 
اين . مرمت کاری بعمل آمده و با)خره در اثر حريق دوم ويران گرديده است

ًاتب و حوادث عينا در مورد تعمير و مرمت کاری و ويرانی اول و دوم مسجد مر
  .جامع ھم صدق ميکند

  

 تاريخ مرمت کاری قصر است که خوشبختانه ،يک چيز که پيش ما واضح است
ار اين ربه ق.  استدر پارچه ئی از يک کتيبۀ عربی بجا مانده و بدست ما رسيده

-1164(ھجری مطابق ) 550-559(کتيبه مسجد جامع لشکری بازار بين 

از طرف ديگر تاريخ حريقی که در عصر سلطان . مرمت کاری شده) م1155
 545 ھم معين است که در حوالی ،ع�والدين حسين جھانسوز بوقوع پيوسته است

  . مسيحی قرار ميگيرد1150ھجری و 

  

توانيم  به احتمال قريب اظھار نظر مي،پس اگر بصورت محقق و يقين گفته نتوانيم
مسجد ھم در طی واقعات آتش سوزی و خرابکاری عصر جھانسوزويران شده  که

 موقعيکه خاندان سلطنتی غور قصر ،والدينو بعد در دوره سلطنت جانشينان ع�
خرابی و انھدام قطعی مسجد .  استرا مرمت کاری ميکردند مسجد ھم مرمت شده

ل صورت گرفته و از آن جامع مانند کوشک سلطنتی لشکرگاه در عصر تھاجم مغ
  .روز تا حال ويرانه و متروک مانده است

  

اھميت مسجد جامع لشکری بازار از نقطه نظر سبک عمرانی ع.وه بر تاريخ 
اگر  .خ خاک ھائی که دارای فرھنگ آريائی ھستند خيلی زياد استيمحلی در تار



اين چه در ين موضوع مخصوص ھنوز اظھار نظر قبل از وقت است معذالک در 
ايران طبع شده » اتارۀ« سال اخير در اثر تحقيقات موسيو اندره گودار که در 15
شبھه .  مراحلی را پيموده و تا يک حد کافی معلومات )زمه فراھم شده است،است

ئی نيست که مطالعات موسيو گودار سراسر وقف آبداتی است که در خاک ھای 
يک مثال که عبارت از مسجد جامع در افغانستان به استثنای . ايران وجود دارد

ھرات است و در عصر غوری ھا تعمير شده است تا حال از وجود کدام مسجد که 
 مسجد جامع .، سراغ نداريمقبل از تھاجم مغل آباد شده و بقايای آن مانده باشد

لشکری بازار اولين مسجدی است که از لحاظ فنی سبک خراسان را در تاريخ 
ً اوليه اس.می نشان ميدھد و چون تاريخ مسجد جامع نسبتا تعمير مساجد در قرون

قديم و ارتباط آن به عصر غزنوی ھا مسلم ميباشد، مطالعه خصوصيات آن از 
  . نقطه نظر چگونگی روش بناھای مساجد در عالم اس.م کمال اھميت دارد
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