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 سبزوار یا شیندند فعلی
 سوم بخش

 

 سبزوار یو باستان یخیآثارتار
 

 
 

 قلعه سبزوار ایحصار  - ۱
ارگ آن  گرید یشد و از سو یم یسو به رود اسفزار منته کیدژ سبزوار که از  نیمظفر کوه، استوارتر حصار

دژ به  نیقرار داشت. گفته شده است که ا یعال ین مسجد جامع و عمارتهاآواقع بود و درون  یبر قلهٔ کوه بلند
 . اعمار شده است یفرمان الب غاز

: اسفزار کند یم یمعرف نیحصار را چن نیهرات ، ا نةیاوصاف مد یدر روضات الجنات ف یاسفزار یزمچ محمد
. هرچند حاال به سبب حوادث و فترات روزگار در ندیات گوتمام دارد که آن را باغچه هر یشهرت امیاال میاز قد

که مشهور است به حصار  ستیا  عهطرف سواد او قل کیجمله در   بوده است از آن یشانیو پر یرانیو تیغا
به  بیعظمت و رفعت. دور آن قر تیاند، بر سر پاره کوه از سنگ خارا در غا  مظفرکوه از خشت و گل ساخته

و در درون آن  یبلند تیاسفزار و ارگ آن بر قله کوه در غا دریایکوه بر کنار  یدِر آن در پا کیفرسنگ.  کی
 واریسر د یبه تکلف به گچ و ساروج اندوده بوده، و پهنا یو سراها یعالمسجد جامع و بازار و حمام و عمارات 

ه آب عذب بوده که از دِر قلعه اند و در وسط قلعه چشم  رفته یم گریکدی یاو چنان بوده که هفت سوار در پهلو
پخته و  خشتبه  میعظ یها گشته و در ارگ او حوض دایکه حاال انباشته و ناپ ختهیر یو در رود م آمده یم رونیب

از  ریآمد غ تواند ینم وارید یقلعه سوار به پا نیطرف ا چیو از ه شده یاند که به آب باران پر م  بوده  آهک ساخته
آمد و از  تواند ینم لیفص یبه پا ادهیمواضع چنان است که پ یبعض گریکه بر کنار رود است و از دو طرف د یدر

باشد که سوار از درون  شتریبلکه ب لیم کیقلعه تا ارگ  یاز در و ستین رانیاو مرغ را مجال ط گریدو طرف د
 رانیاند که بر اکثر دور آن سواران دوران و س  هقلعه را چنان ساخت واریرفت و سر د تواند یراه او م مهیقلعه تا ن

خواهد بود و  کیفرسخ نزد کیقلعه  یاند تا به پا  برده یکه جهت آن قلعه خشت و گل م یاند و از مواضع  کرده  یم
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در  یواریمسموع شده که از شکاف د تیمردم آن وال یاریبنا کرده است و از بس یکه آن را آلپ غاز ندیگو نیچن
 .کرده بودند هیبودند که مزد عمارت آن قلعه را بر اهل بغداد توج افتهی یکاغذ آن قلعه

 سنگ  آفتاب به یاز کمرش پا دیاست که هر روز بامداد پگاه درآ یا قلعه چه
 همچون زنگ یپا زیکمرش غـزاله فلک ت یِ رود از حواشـ اطیباحتـ

 

افگند.  یم یشهر به دشوار ریاستوار مشهور بود که مهاجمان را در تسخ یدور به داشتن دژ ها انیاز سال اسفزار
 (۴۳) یاسفزار

اطراف آن  ینیرزمیز یسخت قرار داشت و آب ها یسنگ هٔ یآمده است که دژ مظفرکوه بر پا یراز میهفت اقل در
 .(۴۴بود که مهاجمان قادر نبودند به درون دژ نقب زنند ) کینزد نیچندان به سطح زم

 ندیفرمایرا م تیحکام جهت نشاط شکار مردم آنوال یحاالت آنست که بعض بی: و از غراکه کندیاضافه م یراسفزا
رفتن  رونیو راه ب ندیا یقلعه در م نیو وحوش و سباع آن کوه در رانندیقلعه بر کناره اوست م نیتا آن کوه را که ا

 دیافگنند و ص یقلعه بنشاط تمام شکار م انیدر م انیوچ. بعد از آنکه چابک سواران و قاپگرددیمتعسر م شانیبر
. اما آب است یو استوار یحصار در حد محکم نیا یها واریو هنوز د شودیواقع م بیاندازند و تفرج عج یم

 (۴۵نمانده . ) یبادانآچشمه آن معدوم شده و 
: سدینو یبود ؛ م یدر هرات وال کهیهنگام یسلطان مسعود غزنو ی؛ در احوال جوان یهقیبه استناد ب یبیحب پوهاند
برانجا  رنرچونیو ش رکانیها به فراه و ز شهیتاختن اسفزار و ادرسکن و از آن ب یرفت ریبه شکار ش نیهمچن
: اکنون اگر که کندیشده است . و اضافه م دهینام رانیمناطق شکارگاه ش نی. بناً ایآمد نیغزنه به بست و ب یبگذشت

که از  ی"ادرسکن" و "اسفزار" و "فراه" مشهور کنون میریآن را در نظر بگ یو محل جغراف رانیشکارگاه ش نیا
 (۴۶شوند در خور قبولند." ) یم ادیها  نام نیاند و تاکنون بد  هرات یجنوب ینواح
عه قل زیکه : و در قصبه قلعه دارد از خاک و در کوه ن سندینو یدر ذکر اسفزار م شیخو ییایابرو در جغراف حافظ

 ری] ام یکه حضرت صاحب قران یبود، به وقت یاز قراء سبزوار است قلعه محکم یکیدارند و در بدرآباد که 
در آنجا متمرد شدند .  یمتوجه شده بود جمع انلنگ مشهور به صاحب قران[ انار هللا برهانه، به فتح سجست موریت

 (۴۷آنرا فتح فرمود. فرمان شد تا خراب کردند. )
  شهر در نتیجه جنگهاي  این  ، گوید كه اسفزار سفر كرده  به  م۱۹مطابق   هـ ق ۱۳در قرن   كه  قول ازفریهبه  بارتولد

 تیبود فقط خرابه ها وقنوات خشک از رونق و عمران گذشته حکا  شده  و قندهار ویران  هرات  حكمرانان  میان
 .(۴۸)کندیم

زاول نام مغوالن  یآدمک در پهلو کیلودو»حصار نوشته که: در بلوک زاول  نیدرمورد ا یلیهللا خل لیخل مرحوم
نامند اگرچه خراب  یاست که انرا قلعه زال م گریقلعه بزرگ و حصار باشکوه د کی (۴۹« )آورده است زیرا ن

د است و آثار عظمت آن مشهو شودیبالغ م رمانده به ده گ یحصه ها که باق یآن از بعض یها واریشده اما عرض د
(۵۰) 
 

 : سیشهرستان بلق ایحصار شهرستان  - ۲
در  ی. اسفزار باشدیم سیتوان به حصار شارستان معروف به شهرستان بلق یاسفزار م یاز دژ ها گرید یکی

مانده،  یکه مشهور است و رسوم اطالل آن باق تیآن وال یها از قلعه گریکه : د سدینو یحصار م نیوصف ا
دو قلعه  نیا انیفاصله م ردوصحرا چنان که ه انیقلعه مظفرکوه بوده در م یدر محاذحصار شارستان است که 

خرم  یبوده در کمال نزاهت فضا و لطافت آب و هوا از همه اطراف او مرغزارها یرود اسفزار است و آن مامن
و زالل  میسق مشیو نس حیصح شیبهشت تابناک است هوا اضیر یفزا رتیزار فلک افالک و غ  که رشک سبزه
آن است و  یاست مدور و استوار که دور قلعه بر باال یسنگ قلعه نیا یو کرس م،یتسن نیگر ع  رهیکوثر مثالش ط

قلعه تا آنجا مد بصر  رونیو از ب د،یآ یم رونیآب ب کنند یرا م نیگز زم کینرم چنان که هرجا  نیقلعه زم انیم
آب نقب  یگریسنگ ود یکیدو مانع  نیو به سبب ا رسد یمگز به آب  کیجا  است، همه سبز و اولنگ است و همه

را  آن یبوده و بعض سیبلق یمردم آنجا چنان شهرت دارد که آن قلعه از بناها شیبدان قلعه ممتنع است و پ بردن
 (۵۱صباست .) می. و مشهور است که آن موضع مّهب نسندیگو یم سیشهرستان بلق

 .نامند یاست و هنوز آن صحرا و آن قلعه را شهر صبا و قلعه دختر م یاکنون آثار آن قلعه باق تا
سابق و  یکه : در اسفزار اثار بنا ها کندیحصار را به نام قلعه دختر ذکر نموده است و اضافه م نیهمچنان ا یلیخل

 نیج و بارهٔ ابنا شده بر یقلعه استوار کی یکوه بلند یاست در سمت جنوب سبزوار باال ادیگذشته ز یاباد میعال
قلعه را  نیاسفزار ا یاحداث شده است . اهال یسنگ یها انآب ابد رهیذخ یقلعه تمام از سنگ ساخته شده است، برا

 (۵۲بوده است . ) یانیشا ی. معلوم است در سابق بناکنندیم ادیبه نام قلعه دختر 
 

 : حصار بدراباد - ۳
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مسطور است  یزدی یعل نیالد  آن در کتاب ظفرنامه شرفکه مشهور است و ذکر  تیآن وال یها  از قلعه گرید
اظهار  (لنگ  موریبزرگ ) ت ریبه استظهار آن حصار در زمان ام یخططا یعل خیحصار بدرآباد است که ش

روز که جنگ کردند گشاده  هبنفس خود متوجه فتح آن شده بعد از شش شبان رینمود و حضرت ام انیو طغ انیعص
 (۵۳از مردم آن قلعه به قتل آمدند. .) یشد ششهزار و کسر

و  یهموار اثار اباد نیقلعه دختر اما در سطح زم ی: در حصه شرقکه سدینویقلعه م نیهمچنان در مورد ا یلیخل
 (۵۴.) کنندیم ادیباد ]بدرآباد[ آنام آنرا پسر  شودیمعلوم م گریقلعه د کی

 (۵۵.) کندینسبت داده اند، ذکر م یا به سلطان مسعود غزنوآن ر یهمچنان قلعه بدراباد و فرمکان که بنا یاسفزار
 

 : قلعه فرمکان - ۴
منسوب است که  یاست که عمارت آن به سلطان مسعود غزنو (از قالع اسفزار؛ قلعه فرمکان )برمکان گرید یکی

که : در مسجد جامع فرمکان  سدینویم یاست. اسفزار دایبقاع بوده و اکثر آثار آن هو بیو غرا بیاز عجا زیآن ن
 مهیه یاز بلوچان او را بجا یتر بود و قوم رگپرکار و بتکالف چنانچه از منبر جامع هرات بز اریبود بس یمنبر

 (۵۶بسوختند.)
 

 : اباد نیبرز - ۵
از مؤبدان  نیصاحب آتش برز میحک نیرا برز هیآباد است و آن قر نیبرز ت،یوال نیا یمیقصبات قد گرید از

را   آن یهمچنان تا اکنون موجود و برخ آباد نیباد اسفزار بوده و برزآ نیدر برز زین نیآتشگاه برز دیو شا یشتزرد
 .هزار سال است آن سه یاز بنا ندیگو یچنانچه م بودههرات سابق  یآن قصبه از بنا ی. و بناندیگو یآباد م  بوزنه

آنرا آورده است  یها یقلعه را به برزو ثبت نموده است که در سمت جنوب بلوک قصبه خراب نیا یلیخل مرحوم
(۵۷) 

 یموحش یاثار خرابه ها زین رکوهیز ای فالیاز قلعه ها اسفزار قلعه فرامرز در بلوک ر گرید یکی یلیقول خل بنابر
 (۵۸) شودیمعلوم م

 

 :و بزرگان سبزوار ریمشاه
آنها  نینام آورتر  كه  است  بوده  بسیاري  ، علما و ادیبان و بلخ زادگاه و مهد دانشمندان مانند هرات و غزنه اسفزار

مشهور دورة   ومورخ سینو شاعر، خوش ،یمنش  اسفزاري  محمد زمچى  الدین معین توانیعبارتند از : قبل از همه م
  دانشمندان چون ؛ ابوالقاسم بیبه تعق را نام گرفت .  هرات دینةم  اوصاف  فى  الجنات  روضات  و صاحب  تیموري

  ق۶و  ۵  قرن هاي  معروف  از فقها و صوفیان  اسفزاري یبن نصر بن عصام المنهاج  فضل  احمد بن  منصور بن
ابوبكر   ؛ قاضى اسفزاري  اسحاق  ؛ ابوحامد احمد بن محمد اسفزاري  بن  على  ، ابوالعز محمد بن  م۱۲و  ۱۱یمساو

  هـ ق ۵قرن  گوي شاعر عربى  ؛ ابوبكر اسفزاري  م۱۲ یمساو  هـ ق ۶قرن  از علماي  سفزاريا  حسن  محمد بن
 (۵۹. ) دیاسفزار، به کتاب لباب االلباب رجوع کن  به  منسوب  دیگر از شاعران  برخى  نام  ؛ نیز براي  م۱۱مطابق

دان، صاحب رساله آثار  یاضی، ر نینام برد که از اعاظم منجم یابو حاتم مظفر اسفزار میاز امام حک همچنان
 اری؛ معاصر و  یبه زبان فارس ینیزم یها دهیو پد یاسباب و علل وقوع حوادث جو انیکتاب در ب نینخست یعلو
همکار بوده است. همچنان از  امیخ رعم میبه حک یجالل ای یکه در بستن رصد ملکشاه یشابوریعمر ن میحک
 . اند  گفته زین یغزنو دیکه او را ابن رش یشاعر بزرگ غزن یاسفزار یزیعز

 نیالد اثیسلطان غ سیو ان میسخنور و شاعر برجسته قرن ششم و ند یاسفزار یپوربها ،یاسفزار نیالد قطب ملک
 یشاه ریو ام یاسفزار عمر نیمجددالد خیش ،یاسفزار نیالد موالنا شمس ،یبن محمد محمود اسفزار دیرش ،یغور

فاطمه  یو ینام اصل (آغنه دوست )آغادوست وتوان نام برد. بان  یدوست م  نام گرفت. همچنان از آغنه یسبزوار
بوده که در منطقه  یقمر یهجر ۹۶۲از شاعران قرن دهم،  ی. وستیتولدش در دست ن خیخاتون است و تار

 هیو در علم عروض و قاف ردهک یتخلص م یدوست شیبود و باش داشته است. بانو آغنه در شعرها (ندندیسبزوار )ش
 .است  رفته نیاز ب شیها سروده شتریسروده، مگر به گذشت زمان ب یادیز اشعار یداشته است. و یمعلومات کاف

قتال، عبدهللا عامر که  میاند از: حضرت سلطان ابراه اند عبارت مدفون ندندیش یکه در ولسوال  یاز بزرگان یبرخ
عامل خراسان بوده ودر  (اند و عبدهللا عامر از طرف حضرت عثمان)رض  تهوفاتش را هشتاد و پنج هـ ق نوش

است و در اسفزار  دهیگرفته، به شهادت رس تصور ستانیهرات و س نیکه ب  یدر جنگ ندیو گو نشسته یم شابورین
و  اتی، صاحب شرح اخبار و اب دان یعرب ()قرن هفتم یهللا بن عثمان بن محمد اسفزار فضل (۶۰مدفون است. )

 ادگاریصفحات کتاب نام شان به  یکه فقط در ال گریها د  و ده یاسفزار وسفی نیالد و دمنه، نجم لهیکل یامثال عرب
 . مانده است

 

 :ندندیش ایاسفزار  بازار
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 نیشده بود. ا لیچهار بلوک تشک ایافغانستان بود که در واقع از چهار بخش  یولسوال نیتر  بزرگ ندند؛یش ای اسفزار
کوه در غرب، زاول ] مغوالن[ در شرق و بازار در مرکز   [ در جنوب، پشت فالی] ر رکوهیاند از ز ها عبارت کبلو
 .ندندیش

 ادیاز آن  یدر اواخر قرن نهم هجر یمشهور و معروف بوده چنانچه اسفزار میاز روزگاران قد ندندیش بازار
دکانست بعد آنچه در محالت  ستیکه هزار دو گفتندی: مرا برخاطر است که در بازار قصبه او منگارد یو م کند یم

است و در مسجد جامع قصبه در اندرون  نیتو قلعه م نیحصار حص زیقصبه او ن انیو بلوکات آن بوده و قلعه م
 انیموریپس از سقوط ت یها یگجن اما در دوران اغتشاشات و خانه.  (۶۱بود ) یحصار معموز م نیا میقلعه استو دا

باب  ۶دربند دکان و  ۵۰۰ ندندیهـ ش در بازار ش ۱۳۵۲تر شده رفت. در سال   خطه هر روز خراب نیاوضاع ا
  و عبور و مرور عراده ندندیقندهار از ساحه بازار ش -  عبور شاهراه هرات لیدل  به اماکاروانسرا وجود داشت. 

ها در  و تعداد دکان  شده  اطراف شاهراه افزوده یها حال حاضر به رونق دکانبازار، در  نیجات و مسافران از ا
 .باشد  یدربند م ۱۴۵۰حال حاضر اضافه از 

 تیمربوط وال ندندیش یانجام داده است ولسوال شینوشتن کتاب خو یبرا« گروتس باخ » که  یی قیو تحق پژوهش
فراه  یشمال یفراه و مرکزعمده و اباد نواح التیشهر بزرگ ا نیکه : دوم کندیفراه بوده است و اضافه م

 .است (سبزوار)ندندیش
هرات در منطقه سبز اما دور  -قندهار  (است  تیکه همان کانکر ی) بتون یمانیجاده س یلومتریک ۱۷شهر در  نیا

اه بوده از فر شیم رونق سبزوار پ ۱۸۳۰قرار دارد. در حدود سال « هاروت رود»  یافتاده و در کنار رود فصل
فراه است. دارالحکومه شهر  یسبزوار مرغوب تر از بنا ها ی: ساختمانهاسدینو یکه موهن لعل م یاست. به طور

شود  یکه جمعه بازار را هم شامل م ینفر نفوس دارد، در بازار ۵۰۰حدود  (باب ۶۰آن ) یمسکون یو خانه ها
م در سبزوار مشهود بود  ۱۸۴۵هرات در سال  -هار قند یکاسب هندو به داد و ستد مشغول اند. اثار کشمکشها ۲۰
شهر  ( القیی به کوهستان و اقامت در چادر ها ) یها شد. تابستانها با کوچ اهال یخراب انم جبر ۱۸۵۹تا سال  یول

 ۱۸۹۳که شهر هنوز در سال  سدینو یبود م دهید کیجا را از نزد نیکه ا تیی،  ی، ا یشد. س یاز نفوس م یخال
 .هندو ها بر سرپا بود یاز مغازه ها یدارالحکومه و تعداد یفراه خرابه بود تنها بنا مانند شهر

دارد و  یاست که بازار یکوچک یشامل منطقه مسکون یسبزوار در دهه سوم قرن شروع شد. شهر کنون یساز باز
هـ ش تعداد دکانمها شهر به  ۱۳۵۲م مطابق  ۱۹۷۳گذرد. در سال  یفراه م -هرات  یمیاز طرف شرق ان جاده قد

بر  کیو چهارشنبه بازار آن  کشنبهی التیاز بازار و تشک ری. غدیرس یباب م ۶دربند و کاروانسرا ها به  ۵۰۰
 ریغ شودیکه در بازار عرصه م کهییمغازه ها در هرات بسته است . اجناس و کاال ها یسوم از دکانها مانند بعض

کند . از  یم نیرا تام یو سنت یعموم یهایازمندیفروشند، ن یکه اجناس لوکس م یانگشت شمار یاز مغازه ها
کنند اغلب دکانداران و  یم یسبزوار زندگ ابانیکه از قوم پشتون در ب اریسب انییبا وجود روستا ،یطرف

 .کندیصنعتکاران بازار تاج
افغانستان است . گرچه  یبزرگ نظام ییهوا دانیشهر با م نیمجاورت ا ندند،یش شتریب تیاز موجبات اهم یکی

 لومتریک ۱۲۰از هرات که  شتریرا ب شیخو اجاتی. آن ها احتشوندیم دهیکمتر در شهر د ییهوا دانیساکن م انینظام
با  یها یادقندهار آب -هرات  یبا سرک عموم یرعف یکنند. در محل تقاطع جاده ها یفاصله دارد، رفع م ندندیتا ش

 یها در خدمت مسافران راهها یآباد نیو رستوران به وجود آمده است. ا خانهیدربند دکان، چا ۱۰۰تا  یبازار
 (۶۲هستند.) یطوالن
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