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شاه محمود محمود

قلعه مندیش
ای شاه چـه بـود اینـکه تـرا پیش آمد
دشمنت هـم از پـیـرهـن خـویش آمـد
از محنت ها محنت تو بس پیش آمد
از مــلک پــدر بــهر تو مندیش آمد
(فرخی)
مندیش یکی از قدیم ترین قلعه و یا شـهر غوری ها پنداشته میشود  .این شهر دارای قلعۀ مستحکم بابرج وباره های
متین بود وشاهان قدیم غور در آن امارت داشتند .از منابع و مآخد دست داشته دوره غزنوی معلوم میگردد ،مندیش
قلعه مستحکمی بوده است .مرحوم حبیبی در تعلیقات طبقات ناصری به نقل از بیهقی می نویسد که :امیر محمد بن
م حمود از طرف مسعود برادرش در قلعه کوهتیز یا کوهشیر موقوف گردید ،و از آنجا به قلعه مندیش بردند .دیده
ت بود سخت محکم و متین و نه یت بلند و عظیم که آنرا چنین ستوده است:
میشود که مدیش قلع ِ

چون از جنگل ایاز برداشتند ،و نزدیک گوروالشت رسیدند از چپ ،و راه قلعهء مندیش از دور پیدا شد ،و راه بتافتند،
و من و این آزاد مرد با ایشان میرفتیم تا پای قلعه ،قلعه یی دیدیم سخت بلند و نردبان پایهای بی حد و اندازه ،چنانکه
رنج بسیار رسیدی ،تا کسی برتوانستی ....چون امیر محمد در قلعت مندیش موقوف گردید ،ناصرى بغوى كه از
رفقاى وى بود ،بگریست و پس بدیهه نیكو بگفت؛
ای شاه چـه بـود اینـکه تـرا پیش آمد
دشمنت هـم از پـیـرهـن خـویش آمـد
از محنت ها محنت تو بس پیش آمد
از مــلک پــدر بــهر تو مندیش آمد
دیده میشود قلعه مندیش در دوره غزنویان به عنوان یکی از زندان های سیاسی مورد استفاده قرار داشت  .و در
پهلوی آن به صفت یکی از ذخیره گاه گنجینه های سالطین غزنوی نیز محسوب می شد .چنانچه عبدالحی بن ضحاک
گردیزی در ذین االخبار؛ قلعۀ مندیش را درجملۀ قالعی محســـوب میدارد که خزاین وگنجینه های شاهان در آن
محافظت می شد.

د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

وجه تسمیۀ قلعه مندیش را منهاج سراج ،صاحب طبقات ناصری در ذکر بسـطام سـوری می نویسد :و امیر سور را
دخترى بود ،و سپهساالر را پسرى .هر دو عمزادگان از خوردى نامزد یك دیگر بودند ،ایشان دل بر همدیگر نهاده،
سپهساالر سام وفات كرد ،و پسر او نیك شجاع و مبارز رسیده بود ،چنانچه دران عهد بمردى و جالدت نظیر نداشت،
بعد از فوت پدر او حاسدان پیدا آمدند و او را پیش امیر سور سعایتها كردند ،عم را دل بر وى گران شد ،و عزم كرد:
تا دختر را بملكى دهد از ملوك اطراف .چون آن دختر را خبر شد عمزاده را اعالم داد ،شبى بیامد و در قلعه بكشاد،
و ده سر اسپ گزیده از آ ُخر امیر سو ر باز كرد ،و دختر را و اتباع او را برنشاند ،و چندانچه امكان داشت از نقود
برگرفت ،و روان شد ،و خود را بر سبیل تعجیل به كوه پایهاء غور انداخت  ،و آنجا مقام داشت  ،و گفتند :زومندیش،
آن موضع را مندیش نام شد و كار ایشان آنجا استقامت پذیرفت .
منهاج سراج کوه زار مرغ مندیش را از جمله پنج پاره کوه بلند غور معرفی می نماید .ومیگوید که در پای آن کوه
قصــر ودارالملک شــنســبانیان قرارداشت و در تقسیمات حکمروایی غور در دوره امیر سوری می نویسد که :و
بهاء الدین سام را خطه سنگه كه دار الملك مندیش بود معین شد ودرذکر امیر عباس بن شیث یا شیش برادر زاده
ابوعلی نیز از مندیش و رصد خان ٔه نجومی آن در والیت مندیش جوزجانی مطالب دلچسپ ارایه نموده است  :از علم
نجوم نصیب كامل داشت و درآ ن نوع رنج بسیار برده ،و در تحصیل آن علم جد و جهد وافر نموده بود و حظ كامل
حاصل كرده ،و در والیت مندیش ب خطه سنگه آن قلعه اصل را كه بسطام بنا كرده بود بتجدید آن عمارت فرمان داد
و براى بناى قلعه اوستادان كامل از اطراف حاصل كرد و دیوارها برسم باره از ان قلعه برد ،و طرف شخ كوه زار
مرغ بر كشید و در پاى آن كوه بر باالى تلى قصرى بلند بنا فرمود ،و با دوازده برج ،در هر برجى (سى دریچه
نهاده ،شش برج شرقى و شمالى و شش برج غربى و جنوبى) و در هر برجى صورت برجى از فلك بنگاشت ،و
وضع آنچنان كرد ،كه هر روز خورشید از یك دریچه به نسبت آن درجه كه مطلع او بودى درتافتى چنانچه او را
معلوم بودى  ،كه آن روز آفتاب در كدام درجه و از كدام برجست؟ و آن وضع دلیل است بر خالفت و استادى امیر
عباس در علم نجوم ،و در عهد او قصرهاى غور مبنى شد و كثرت پذیرفت.
در مورد قلعه مندیش استاد حبیبی در تعلیقات خویش به نقل از حواشی حدود العالم به قلم مینورسكى مىنویسد كه
مندیش مسكن اصلى آل شنسب در دامنه كوه بلند زار مرغ افتاده بود
وى عالوه بر معلومات طبقات ناصرى اطالعات دیگرى را ازین جاى نداده ،و ارباب مسالك هم ذكرى از ان نه
كرده اند فرخى شاعر دربار غزنه در مدح حسنك وزیر قصیده یى دارد ،كه دران به تلمیح و ابهام نام سه قلعه معروف
(سو ،مرنج ،مندیش) آمده كه بقول گردیزى حصارهاى حفظ خزاین سلطانى بودند ،و ما از اشعار مسعود سعد سلمان
هم در مىیابیم ،كه این شاعر مظلوم مدتها در حصارهاى (سو -مرنج) محبوس بود ،و این حصارها خیلى محكم و
منیع بودند ،فرخى گوید (در مدح حسنك كه عنقریب خزاین را از اموال پر خواهد كرد).
آن مال كز میانه بـبـردنـد دانـك دانـك
بستاند و بتنگ فرستد سـوى حـصـار
دیدى تو زو ،مرنج ،و میندیش تا ترا
زان مـالـهـا بـنا كند و پر كند چو بار
اى شاه قلـعهاى دگر ساز كاین وزیر
سـالى دگـر بزربین بـارد این حصار
(فرخی)
اما سنگه كه بقول منهاج سراج دارالملك مندیش بود ،و آنرا خول مانى مى گفتند معرب آن سنجه است ،كه بقول
یاقوت از مشهورترین بالد غور بود ،وى گوید:
سنجه بكسر اوله بلد بغرشستان و هو الغور معروف عندهم ،هكذا ابن اثیر سنجه را از شهرهاى غور نوشته است ،كه
موقعیت اصلى مندیش و سنگه را نمىتوان اكنون بصورت یقین تعیین كرد ،و یاقوت گوید :كه سنجه و بیوار از
شهرهاى غرجستان است و كسى بمن راجع بموقعیت آن بالد اطالعى نداد ،و یكى از اهالى آنجا فقط این قدر گفت:
كه این هر دو شهر در بین كوهسار واقع است؟
جوزجانی در ذکر امیر فوالد غوری از مندیش می نویسد که  :میر فوالد غورى یكى از فرزندان ملك شنسب بن
خرنك بود ،و اطراف جبال غور در تصرف او بودند  ،و نام پدران خود احیا كرد .چون صاحب -الدعوت العباسیه
ابو مسلم مروزى خروج كرد ،و امراء بنو امیه را از ممالك خراسان از عاج و اخراج كرد  ،امیر فوالد حشم غور
را بمدد ابو مسلم برد ،و در تصرف آل عباس و اهل بیت نبى ،آثار بسیار نمود ،و مدتها عمارت مندیش و فرماندهى
بالد جبال و غور مضاف بدو بود ،در گذشت و امارت به فرزندان برادر او بماند ،بعد از آن احوال ایشان معلوم نشد،
تا عهد امیر بنجى نهاران.

د پاڼو شمیره :له  ۲تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

مرحوم کهزاد درمورد موقعیت مندیش می نویسد :مندیش قدیم را میتوان درعالقه داری سـاغر امروزی تعیین نمود،
زیرا زار مرغ بلنــد ترین کوه منــدیش کــه درطبقــات نــاصـــری ذکری از آن شده هنوز هم به همان نام تاریخی
خود موجود ،وقلۀ بلند پر برف آن از نقاط دور دست دیده میشود.
ضمنا ً مرحوم عثمان صدقی در کتاب خویش مندیش را دارالملک آل شنسب دانسته و بقایای ان را در حوالی کوتل
زارمرغ و پای قلهٔ چهل ابدال موجود میداند.
مرحوم پوهاند حبیبی مندیش را یکی از قدیم ترین پایتخت های غوریان میداند و در سال  13۹هـ ق امیر پوالد
سوری؛ از آنجا بر تمام غور حکمروایی می نمود .چنانچه قبل از امیر فوالد  ،کسی دیگر به نام شنسب بن خرنک
بین سالهای  ۴۰تا  ۸۰هـ ق در غور فرمان میداد .احتماالً مرکز حکمروایی موصوف همین قلعه و شهر مندیش بوده؛
و تا زمان صفاری ها این شهر پایتخت غوری ها باقی مانده است .حبیبی در ادامه اضافه مینماید که تا حدود ۲۵3
هـ ق از خانواده شنسب در مندیش امارت غور به امیر سوری رسید .اما بعد تا حمالت محمود غزنوی به غور شهر
آهنگران مرکز سیاسی  -نظامی غوریان بود .

د پاڼو شمیره :له  3تر3
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