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 ۲۴/۰۱/۲۰۱۹            استاد شاه محمود محمود
 

 سبزوار یا شیندند فعلی
 بخش دوم

 

 :اسفزار یخیو نزول تار صعود
سال قبل  ۸۰ ای ۷۰بدهد. امروز مانند  رییشهر را تغ ایکشور و  کی یخیتواند گذشته تار ینام ها هرگز نم رییتغ

را  اتیو حدود وال کنندیم یو آن نامگذار نیا یشهر ها و جاده ها افتاده اند. و حق و ناحق به نام هانام  رییعقب تغ
محالت و  خیجرم بوده ، همچنان امروز خطا و جرم است و در حق تار روزیکار د نی. اگر اکنندیم ادیکم و ز

 .باشدیم یوووو گناه نابخشودن اتیوال
نام  نی. گفته شده است اباشدیم ندندینام سبزوار به ش رییگذشته انجام دادند تغ یدولت ها کهیئاز خطا ها یکی

سبزوار را به  رییو روزنامه ها تغ دیمقاالت در جرا یبرخ ایو  یتعداد کاربران صفحات اجتماع کیبرخالف آنچه 
 ریینام تغ نیبه قدرت برسد ا ؛ چون قبل از آنکه داوود خاندانند؛ قطعاً اشتباه است یکار محمد داوود خان م ندندیش
 بود. افتهی

کشور  داخله ریوز ثیبه ح یبه نام محمد گل خان مهمند که مدت ینام ها شخص نیا رییاحتماالً در تغ شودیم گفته
 دهینام تا حال به نظرم نرس رییتغ نیدر مورد ا یسند کتب چیه کهی. با وجودنموده ، دست داشته است فهیوظ یفایا

. در دیکاربرد داشته و معمول گرد ندندی، ش زوارهـ ش به عوض نام سب ۱۳۱۸وعات بعد از سال است اما درمطب
دولت و  یاز حلقات باال رییتغ نیکه ا گرددی. معلوم م دیگردیذکر م دندیچند سال قبل نام شن یدر اسناد دولت کهیحال

 صورت گرفته است . نهیکاب یچند نفر از اعضا ای یکی ای
 

 
 

آن توجه نکرده بودند. بناً  ندهیآ یدادند به خسارات معنو رییتغ ندندیسبزوار را به ش اینام اسفزار  کهیئسف آنهاتأ  با
داد و خواستند دهها دانشمند و عالم  رییرا به سبزوار تغ هقیب تیوال رانی، دولت انام سبزوار هرات رییبا تغ

 نیالد جمال دیس یشهر اسد آباد همدان را برا همچنان بین ترتیدرآورند . به هم شیسبزوار هرات را به نفع خو
 .دندیکش شی؛ پ یاسعداباد یافغان

ثار و اسناد آدر  شتریاست . اما آنچه ب دایآن هو یقلعه ها و استحکامات نظام تیسبزوار از موجود یخیتار گذشته
 ثیاطراف آن به خصوص سبزوار؛ به ح ی، هرات و نواحبعد ازآمدن اعراب مسلمان رسدیبه نظر م یخیتار

 بوده است  یاسالم یتجمع مخالفان خلفا زدست نارس مرک یوعوارضات و با داشتن قالع و کوه ها اتیخاستگاه مال
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 کیو  یالمعارف بزرگ اسالم رةیدر دا یبیمقاله ابو الضل خط یاریبخش به  نیکه نوشتار ا دانمیم یادآوری)قابل 
 (.است دهیگرد هیته گرید یتعداد مآخذ

 

 :یاسفزار پناهگاه مخالفان خالفت اسالم - الف
 

   
 

در قرون  ستانیخراسان و س یاز شهر ها یاستوار، اسفزار مانند تعداد یقلعه ها و کوهها نیسبب وجود هم به
 ،یخارج نیدوم قرن دوم هـ ق مطابق هشتم م حص مهٔ یشد. در ن یخوارج شمرده م گاهیپناهگاه و پا ،یاسالم هیاول

هـ ق =  ۱۷۷به اسفزار پناه برد و همانجا در  ،را عرصهٔ تاخت و تاز خود قرار داد ستانیس یپس از آنکه شهر ها
 ( ۲۲خراسان کشته شد ) یم به دست وال ۷۹۳
م با عبدهللا بن  ۷۹۶هـ ق =  ۱۸۰در اسفزار در  یدیشد ینبرد یمعروف، ط یحمزه بن آذرک ، خارج نیهمچن

 (۲۳کشته شدند. ) ارانشیاز  یاریخراسان شکست خورد و بس یماهان وال یسیبن ع یان علاز سردار یعباس نسف
 یبه کوه ها ارانشی د،یبه قتل رس یصفار ثیل عقوبیبه دست  یکه عمار خارج یم وقت ۸۶۵هـ ق =  ۲۵۱ در

و  دیبشور عقوبیبر ضد  یهزار مرد جنگ ۱۰با  میاز خوارج به نام عبدالرح گرید یکیاسفزار پناه بردند. سپس 
سرکرده  یبه مقابله رفت، ول عقوبیشد.  رهیخراسان چ یاز نواح گرید یاسفزار و هرات و برخ یبرکوه ها

را بکشتند  میکه خوارج عبدالرح دیئنپا یبدو داد. اما سال« عمل اسفزار» یصفار ریخوارج از او امان گرفت و ام
 (۲۴شناخته شد )  تیبه رسم زین عقوبی یاو از سو ینیانشبن اخضر را برخود ساالر کردند؛ سپس ج میو ابراه

که نفوذ  داستی، پ( ۲۵بودند)« اهل جماعت» مردمان اسفزار  نکهیبر ا یو ابن حوقل مبن یگفته اصطخر از
 زین یرفته است، حمدهللا مستوف نیاز ب ایو  دیرسیدر قرن چهار هـ ق = دهم م کمتر به نظر م تیوال نیخوارج درا

متعصب.  نیمذهب اند و در د یشافع یسن آنجااهل » نقل کرده که  نیچن میة القلوب از کتاب صوراالقالدر نزهت
 میقد یاحتماالً از مآخذ( ۲۷« ) یخوارج اند و جنگ»سبزوار  یاهال نکهیبرا یحدود العالم مبن تیروا نیاز ا( ۲۶)

 ترگرفته شده است.
 غویپ یبود که به موس یانیبرخراسان، از جمله وال انیمحمد بابر ؛ اسفزار پس از تسلط سلجوق نیرالدیظه انیب بنابر

م به تصرف  ۱۳هـ ق =  ۷قرار داشت. درقرن  انیو در قرن ششم هـ ق در قلمرو غور( ۲۸( تعلق گرفت )غویب)
 (۲۹مغوالن درآمد.) 

 

 :یاسفزار تحت سلطه ال کرت غور - ب
 

اسفزار، شهر  انیوال یاپیپ یاما به سبب شورش ها( ۳۰شدند .)  یت هرات برآنجا مستولآل کر یسلسله غور سپس
حاکمان  نیو برادرش ملک رکن الد نیم که ملک حسام الد ۱۳۰۲هـ ق =  ۷۰۱دستخوش قتل و تاراج شد. در سال 

به اسفزار،  یلشکرکش ۳ یط نیرالدملک فخ دند،یهـ ق ( شور ۷۰۶ - ۶۹۷) ح  نیاسفزار بر ضد ملک فخرالد
تن از خواجگان و  ۲۰۰ یکرد حت دیرا به هرات تبع گرید یرا کشت و برخ یاز اهال اریشهر را بدست اورد و بس

 (۳۱وادشت ) یگاریبزرگان آنجا را برهنه به هرات برد و به ب
( م ۱۳۲۹- ۱۳۰۷هـ ق =  ۷۲۹ - ۷۰۷کرت ) ح  نیالد اثیبرضد غ زین نیپسر ملک رکن الد ن،یقطب الد ملک

 نینگ ریخراسان برآن شد تا با توافق آنان، اسفزار را از ز یبه امرا اریسربه شورش برداشت و با پرداخت مال بس
آمد و  شیپ  از دِر صلح  كرت  آل  ناچار با فرمانرواي وماند   نتیجه  او بى  كند، اما اقدام  آل کرت بیرون انیفرمانروا

زد   را آتش  ماوراءالنهر، هرات  یسور )یساور(، شاهزاده جغتایى  بعد كه  ندي، چ اسفزار بماند. با اینهمه  در حكومت
  بركنار نگه  چپاول و  ، شهر را از غارت آنان  بسیار به  مال  با واگذاري  الدین  كرد، قطب  اسفزار گسیل  به  و سپاهى

را از   الدین  لشكر مدد رساند، غیاث  ا بهر یاگر وی  فرستاد كه  و خود را فرمانبردار یسور خواند و بدو پیام  داشت
را   سیستان  دیگر از شاهزادگان  و برخى  فراه  ، حاكم ینالتكین  ملك  خواند . سپس او مى  نام  به  راند و خطبه اسفزار مى
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  كه  سپاهى  امىناك  دنبال  به  الدین . غیاث برداشت  شورش  سر به  الدین  كرد و آشكارا بر ضد غیاث  همراه ودنیز با خ
  اسارت  را به  الدین  اسفزار لشكر كشید و قطب  به  خویش  تن  به  بود، سرانجام  داشته  گسیل  شورش  فرونشاندن  براي

 (۳۲)  تاو را كش  از طرفداران  و بسیاري  گرفت
 

 :لنگ موریت ریستوران ام رسمیاسفزار ز - ج
 

  امیرتیمور لنگ، دستخوش  ندید، اما در لشكر كشى  جدي  آسیب  و مغوالن  در حمالت خوارزمشاهیان  گرچه اسفزار
در   كه  خود گوید: والیتى  از وطن  در شرحى  دوره تیموري  ، مورخ ، اسفزاري شد؛ چنانكه  كشتار و تاراج هولناك

  امیر تیمور وقتى( . ۳۳ « ) است  و پریشانى  ویرانى  در نهایت«  ، اینك داشت  شهرت«  باغچه هرات«  به  گذشته
آنجا   شحنگى  بهادر به  تابان  نام  خود را به  از امراي  اسفزار، و یكى  امارت  را به  را گشود، امیرشیخ  خراسان

دژ بدرآباد   ، به ریانتیمو هدوبار  هجوم  دنبال  آورد و به  قتل  را به  ، شحنه امیرشیخ  ید كهئنپا  ، اما دیري برگماشت
  خراب  و دیگر پناهنده گان  اسفزار كرد و دژ را بر سر امیر شیخ  آهنگ  هـ ق ۷۸۵تیمور در   برد. سپس  سبزار پناه

نهادند و   و خشت  از گل  هایى  را زنده زیر توده  داد تا دو هزار اسفزاري  سپردند. نیز فرمان  جان  همگى  كرد كه
شد،   كمتر ویران  كه  هرات  ، برخالف تیموریان  اسفزار در نتیجه یورش هاي  هر روي  به( . ۳۴) آوردندها بر مناره
 ۸۷۳- ۸۵۴)   ابوسعید گوركان  در عهد سلطان  آنكه  خصوص  به( ۳۵داد )  و اعتبار گذشته خود را از دست  رونق
، سردار  امیرخلیل  هـ ق ۸۶۴. در  رفتگ قرار  و تاراج  ( نیز بار دیگر مورد قتل م۱۴۶۸ -۱۴۵۰یمساو  هـ ق

  زد و تاراج  اسفزار، شهر را آتش  به  بود، در حمله  یافته  و قندهار چیرگى  بر سیستان  ابوسعید كه  سلطان  شورشى
 (۳۶كرد . )

 

 :ها و نادر افشار یصفو طرهیاسفزار تحت س - د
 

عصر   مورخان  گزارش  درآمد. به  ازبكان  تصرف  به  بود كه  هرات  شهرهاي  ، اسفزار از جمله روزگار صفویان  به
  كشمكش  با یكدیگر به  ازبك  در آنجا امیران  بود و گاه  با ازبكان  صفویان  صحنه جنگ  شهر، گاه  ، این یصفو

 (۳۷پرداختند ) مى
شد. در  مى  گسیل  حكمران  ، یك ، فراه آن  جنوبى  اسفزار و ایالت  براي  عباس  و شاه  اول  طهماسب  عهد شاه در

  م۱۵۸۰مطابق  هـ ق ۹۸۸در   راند؛ ولى مى  فرمان  دو والیت  افشار بر این  سلطان  ، یكان اول  طهماسب  شاه  سلطنت
او را   شاملو جاي  از امراي  د و یكىبركنار ش  ، از امارت برخاست  انو غوری  پوشنگ  امیر شورشى  یاري  به  چون

 ( .۳۹)  یافت  دست  اسفزار و فراه  امارت  افشار به  خان  ، اردوغدي  عباس  شاه  در سلطنت  ، تا اینكه(۳۸)  گرفت
  ، چون سدوزایى  خان  عبدهللا  رهبري  ابدالي ها به  م۱۷۱۷ یمساو  هـ ق ۱۱۲۹، در  صفویان  اواخر فرمانروایى در

؛ اما (۴۰)  اسفزار در قلمرو ابدالي ها قرار گرفت  پس  شدند و از آن  دست آوردند، بر اسفزار نیز چیره  را به  هرات
  ، یكى خان  اسماعیل  م ۱۷۳۱مطابق  هـ ق ۱۱۴۴و در   در حصار گرفت نیز، اسفزار را  هرات  به  در حمله  نادرشاه

 (۴۱آورد )  ونشهر را از دست ابدالي ها بیر یو  از فرماندهان
  فارس به ی(، در لشكركشي ها هـ ق ۱۲۶۴ -۱۲۵۰قاجار)  محمدشاه  در سلطنت  خصوص  و به  روزگار قاجاریه  به

بارها صحنه نبرد فارس ها و افغان ها  -بود   سبزوار و سبزار معروف  بیشتر به  زمان  در آن  كه -، اسفزار  هرات
 ( ۴۲شد )
 دارد ..... ادامه

 

  (لطفاً اینجا کلیک کنید.)مقاالت این نویسنده سایر 
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