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 ۲۴/۰۱/۲۰۱۹            استاد شاه محمود محمود
 

 یفعل ندندیش ایسبزوار 
 اول بخش

 : مقدمه
.  مینما هیارا ینکات زانیخدمت شما عز رانیدر مورد سبزوار افغانستان و ا میرفع سؤ تفاه خواهمینوشته م نیا با

 یجا ایسبزوار محل  کندیدوست اضافه م نیرا سبزوار خواندن خطاست. ا ندندیخواندم که ش یدوست امیپ کیدر 
مربوط  هیحال ندندیش نیهم یخیگردد سبزوار تار قتگذشته سبزوار د خیبه تار کهی. اما زمان رانیاست در کشور ا

 .ندینما یم دیئات زین یو افغانستان بلکه دانشمندان خارج رانیمطلب را نه تنها دانشمندان ا نیهرات است و ا تیوال
 ندندیبه نام ش شهر نیا ه است. امروزهرات بود تیدور تا امروز تابع وال یسبزوار که از گذشته ها ای اسفزار

طول  قهیدق ۸درجه و  ۶۲و  یعرض البلد شمال قهیدق ۱۸درجه و  ۳۳ ییایشهر با خطوط جغراف نیمشهور است . ا
 .دیهرات ملحق گرد تیاما دوباره به وال دفراه منضم ش تیهـ ش به وال ۱۳۴۳قرار دارد . در سال  یالبلد شرق

 یگان داخل سندهیبود. سبزوار نه تنها در آثار نو یم به نام سبزوار مسم ۱۹۳۹هـ ش مطابق  ۱۳۱۸تا سال  ندندیش
م از کابل قندهار و  ۲۰و  ۱۹که در قرن  ها یئافغانستان به کرات ذکر شده است؛ آمده است. اروپا یو اسناد دولت

  .اند دهاز سبزوار نامبرده و ثبت نمو زیکرده اند، ن دنیهرات د
 زهندیقسمت زرخ نیرا با بهتر  م مشاهده نموده، آن ۱۸۲۳برنس که سبزوار را در سال  یمنش یریالل کشم موهن

 .داند  یبرابر م
سلطنت  انی) ب شیم به کابل آمد در کتاب خو ۱۹ر آغاز قرن که د سیانگل استگذاریاستوارت الفنستون، س مونت
اداره  ینفر دران کیکه تحت اداره  کرده ادیفراه  کیاسفزار نزد ایاز سبزوار به عنوان حکومت سبزوار  (کابل 

  (۱. )شدیم
 یسرو یپروژه راه آهن آلمان در افغانستان که برا سیئفان لوتسنبورگ ماس، ر انوسیادر یهالند ریانجن همچنان

زابل،  ،یسلطنت شاه امان هللا از کابل به لوگر، غزن یروزها نیافغانستان در واپس یسراسر خط آهن پالن شدهٔ 
 هٔ یاول رفته و نقشهٔ  (یترکمنستان شورو سرحد درقندهار، هلمند، فراه و هرات )منجمله سبزوار، ادرسکن و کشک 

 (۲را سه بار سبزوار نوشته است .) یولسوال نیا طرح نموده بود، نام اراه آهن ر
 :ندندیو فرود نام سبزوار به ش فراز
هرات به سمت جنوب قرار  تیاز مرکز وال لومتریک ۱۲۰سبزوار با فاصله  ایاَسفُزار  ایاَسِفزار  ای نَدندیش شهر

ً  تیوال انیغور یاز ولسوال یسمتادرسکن و ق یدارد حدود اربعه اسفزار: شماالً : به ولسوال : به هرات ، جنوبا
به  یهرات وقسمت تیوال یفرس یفراه شرقاً: به ولسوال تیاناردره وال یو فراه رود و ولسوال دیخاک سف یولسوال
  .محاط است رانیفراه وغرباً به کشورا تیپرچمن وال یولسوال

 ۱۳۰۹م برابر به  ۱۹۳۰از سال  ندندی: نام شنگارد که یدر مورد سبزوار م شیخو قیتحق کیوداد در  لیداکترخل
از  یشور نهیئآ ۱۴است. چنانچه در مجله شماره  شدهیم غیو تبل لیتحم یحکومت مرکز یهـ ش از باال از سو

 -۱۳۱۰سال  یمل یدوره اول شورا یلست وکال انیدرم ۲۲در صفحه  (هـ ش ۱۳۳۶ -۱۳۱۰دوره اول تا نهم )
ها و  یولسوال هیسهم ماتیدر تقس کهیسبزوار آمده است. در حال لیوک ثیبح نیریشمال  ی، نام حاج۱۳۱۲

 .یمل یدر شورا لیوک کی هٔ ینوشته شده با سهم ندندینام آن ش یدولت مرکز یها یحکومتدار
نام محمد سرورخان  (۱۳۱۵، ۱۳۱۴، ۱۳۱۳ ی)سال ها یمل یدوره دوم شورا النیمجله در جمله وک نیدرهم

احمد جانخان  (هـ ش ۱۳۱۸تا  ۱۳۱۶) یمل یسبزوار آمده است.همچنان در لست دوره سوم شورا لیوک ثیبح
 .سبزوار درج شده است لیوک ثیبح

 ثیبح میم، محمد حل۱۹۴۳ -۱۹۴۰هـ ش مطابق  ۱۳۲۲ -۱۳۱۹ یمل یدوره چهارم شورا یوکال هیئدر احصا مگر
 کی ثیسبزوار را گرفته و بح ینام رسماً جا نیسال ا نیتذکر رفته است. و پس از ا ندندیمردم ش (لی)وک ندهینما

  (۳. )ستشامل هرات و پسانها فراه و سپس باز هرات شناخته شده ا یواحد ادار
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در مجله کابل سال  یخیتار ییایغبار مؤرخ متعهد وطن که به سلسله جغراف رغالمیمرحوم م قاتیپژوهش و تحق در
. آن سال به سبزوار شهرت داشته استهنوز در  ندندیاست؛ نشاندهنده آنست که ش افتهیهـ ش انتشار  ۱۳۱۰

 یسرسبز و معمور بود، شهر اسفزار در زمان تینها ی: محال اسفزار بکه دیافزا یموصوف در مورد اسفزار م
هزار نفر از اجساد دو  یو منار دیگرد یدستخوش تاراج و قتل و غارت هولناک یفرنگ ۱۳۸۳در سال  مورلنگیت

اول اسفزار از  یخراب رایز دیگرد قیخان در اسفزار تطب زیبود که بعد چنگ یمیدو باتیتخر نیزنده جان برباشد. ا
ساعت از اسفزار در دوره اسالم معمور و  میکوه در فاصله ن یشده بود. قلعه باال عخان واق زیطرف عساکر چنگ

هرات که از خرابه  نةیاوصاف مد یاحب روضات الجنات فص یمسکون بوده و پسان ها خراب شد به قول اسفزار
 (۴.)شدیم دهیقلعه مذکوره مظفر کوه نام کندیاسفزار وطن خود قصه م یها
 

 :سبزوار ایاسفزار  هیتسم وجه
 

   
 

نام در حدود العالم به صورت اَْسبُزار  نیا باشدیدر جنوب هرات م یو شهر هیناح میاَْسفُزار نام قد ای اَْسِفزار
 نیو جراشان. و ا (، ارسکن، کوژد)؟(: او را چهار شهرست چون کواژان)؟آمده است زین (اسپوزار ایاسبوزار )

کوه  تیناح نی. و درایاو خوارج اند و جنگ انبا نعمت است و مردم ییهر چهار مقدار شش فرسنگ است جا
  (۵و استوار. ) ارستیبس
 ای« اسپ چر»  یآن ، اَسپِچار به معن (ی)پهلو انهیم یآن اَسبِزار و برابر فارس یگفته مارکوارت صورت فارس به
  (۶« . )چراگاه اسپ» 
آن عصر و پس از  یخیاما در متون تار (۷اسفزار در زمان او سبزوار شهرت داشت )  یاحمد راز نیگفته ام به

تا از شهر  دندینام یآن را سبزوار هرات م (۹شود. ) یم دهیشده سبزار د به گونه کوتاه زیو ن (۸آن به هردوگونه )
  (۱۰شود ) زیمتما شاپوریدر غرب ن ( میقد هقینام ) ب نیبه هم
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 :یخیتار – یایدر متون و منابع جغراف سبزوار
 

  روان و باغستان مشهور بوده است یآبها یقرار داشته و به فراوان ستانیجادهٔ مهم هرات به س ریدر مس اسفزار
به نام ادرسکن که از کوه  یها و رود زیآن از کار یها نیآباد بوده و زم اریاسفزار بس یگفته حافظ ابرو نواح به

هارود نام دارد و به سمت  ایرود امروزه به نام هاروت  نیشده است . ا یگرفته ، مشروب م یغور سرچشمه م
  (۱۱. )زدیر ین مهامو جهیلبه  یجنوب غرب

شرق به بالد غور، از  یاسفزار از سو تیم ، وال ۱۵هـ ق =  ۹دان قرن  هیگفته حافظ ابرو مؤرخ و جغراف به
از قهستان و سبزار ) انیکه م یابانیو از جانب غرب به ب ستانیشمال به توابع هرات، از جنوب به توابع فراه و س

از شمال به جنوب در حدود سه روز راه و  تیوال نیشود طول ا یو فراه واقع است محدود م (اسفزار یها هیقر
  (۱۲روز راه بوده است. ) کیعرض آن 

در زمره  یدر دوره اسالم ینهاد و آبادان کرد و از روزگاران کهن و حت ادیبن مانیاند که اسفزار را سام نر گفته
 (۱۳بوده است . ) ستانیس ینواح

؛ شیدر آثار خو ی، ابن خردادبه ، ابن حوقل و مقدس یم از جمله اصطخر۱۰هـ ق مطابق  ۴دانان قرن  یجغراف
بوده است نه شهر، و ابن « کوره»اسفزار نام  یاصطخر حیبه تصر (۱۴خراسان دانسته اند ) ینواح اسفزار را از

که  ییـ در جا یدانسته است و مقدس تسپاه، شحنه و خراج فراتر از هرا یحوقل اسفزار را از لحاظ فراوان
کرده است. اسفزار به  ادیهرات  یاز نواح یکینوشته، از اسفزار به عنوان  هیناح ۸کوره و  ۹خراسان را شامل 

شک کواشان، کواران و کو (ادرسکنادرسکر ) یبه نامها گریشهر د ۴جز مرکز آن که اسفزار نام داشته از 
  (۱۵بزرگتر بوده است ) هیاز بق انکواش انیشده که از م یم لیتشک

به نام خاستان  تیوال نیا گرید یشهر ها کیدر مسالک الممالک وابن حوقل درصورت االرض از یاصطخر
 نکیشهر ها ادرسکن و کوشک ا نیا انیاز م (۱۶نام برده اند.) زیآن ، ن یدر سرحد جنوب یعنی (خاشان، جاشان)

  (۱۷.) ندیآ یاز توابع هرات به شمار م
: از که سدینو یهرات م نةیاوصاف مد یدر روضات الجنات ف شیدر مورد زادگاه خو یاسفزار یزمچ محمد

 ریتحر یاو را گاه صیخصا یخطهٔ اسفزار که مؤلد و منشآ مؤلف است. اگر تمام اتیوال عیقصبات و بدا فیلطا
مصنف است در اوصاف آن  ناسیتشد تصور کنند که چون مسقط راس و مقام اسبا دهیمطالعان که ند یبعض دینما

 .دینمایمبالغه م
 انیگرفته ام بهشت است اما از ب یمن اگر چه زشت است چون خو رانهیکه : و سدینو یاضافه نموده م یزمچ
. هرچند حاال به سبب حوادث و ندیتمام دارد که آن را باغچه هرات گو یشهرت امیاال میقد . ازستیچاره ن یبعض

که مشهور  ستیا  ک طرف سواد او قلعهیجمله در   بوده است از آن یشانیو پر یرانیو تیفترات روزگار در غا
عظمت و رفعت. دور  تیاند، بر سر پاره کوه از سنگ خارا در غا  است به حصار مظفرکوه از خشت و گل ساخته

 (۱۸فرسنگ. ) کیبه  بیآن قر
از جهت هرات و بدان منسوبست  ستانیس یاز نواح یشهر (مه دهخدا ؛ اسفزار. } اَ / اِ ف َ / ف ِ { )اِخ لغت نا در

وسط  ی. اسفزار شهر(. )معجم البلدان  یالمنهاج یابوالقاسم منصوربن احمدبن الفضل بن نصربن عصام االسفزار
اهل  دیگو میانار آن فراوان باشد و در صوراالقال انگور و و وهیو م اریتوابع دارد و باغستان بس هیاست وچند پاره د

را داشت و شهاب  یالتیقصبه سمت مرکز ا نیا انیمتعصب . در زمان سلجوق نیمذهب اند و در د یشافع یآنجا سن
منصوب ساخته بود و مسقط الرأس  تیناح نیا تیمحمود را بوال نیالد اثی، برادر زاده ٔ خود غ یغور نیالد

 آباد دارد و مسکن  ٔهیپاره قر ستی. از توابع شهر هرات است ، ب( یاست . )قاموس االعالم ترک ریمشاه یبعض
  (۱۹ازقوم افاغنه است. ) یجماعت ابدال

 دارد .... ادامه
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