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غور و غوريان در تاريخ افغانستان مقام و موقعيت مھمی دارند .ھمانطور که اين
مقام و موقعيت مھم است ،ھمانقدر معلومات ما در آن موارد محدود و غير کافی
است .غور به مفھوم عام از نظر موقعيت جغرافيائی ساحه وسيعی را بين سه
واليت افغانستان ،کابل ،ھرات و قندھار اشغال کرده و پادشاھان غور که بنام غور
شاھان يا ملوک جبال معروفيت دارند ،کسانی اند که مدتی در کھسار خود و
زمانی بر قلمرو غزنويان سلطنت کردند و باالخره طبل کشور گشائی آنھا در
الھور و دھلی نواخته شد.
اصل مسئله ظھور غوری ھا و رسيدن ايشان به مقام سرداری و سلطنت يکی از
مسايل بغرنج تاريخی افغانستان است که متاسفانه تا حال طوريکه بايد و شايد
روشن نشده است .طبقات ناصری مولفۀ قاضی منھاج السراج جوزجانی يگانه
مؤخذ معتبر و ثقه ايست که در ين مورد مطالب خاصی دارد معذالک مؤلف اين
اثر حتی در عصر و زمان خودش به مسايل ابھام آميزی مواجه شده که حل آنرا
غير مقدور يافته است.
ھمه ميدانيم که غور شاھان پايتخت و مرکزی داشتند بنام فيروز کوه .اين فيروز
کوه که موقعيت آنھم تا اين ماه ھای اخير مجھول بود و تازه به کمک کشف منار
جام در آن مورد اظھارتی کرده ام ،در مراتب قديم تر تاريخ يعنی در سال ھای
قبل از سلطنت ملک قطب الدين کانون و مراکز ديگری داشتند .يعنی برادران
ملک قطب الدين ،پسران ھفتگانه سلطان معز الدين حسين غوری ھر کدام عالقه و
جايگاه ھای مخصوصی داشتند و از ين ھم پيشتر مبدائی برای نشو و نما و
پرورشگاه غوريان قايل شده اند که در اينجا مراتب اوليه حيات خانوادگی ،دورۀ
سرداری و بزرگی را پيموده و باالخره تھداب اولين قصر َملکی و پادشاھی
خويش را انجا در دامان کوھی گذاشتند .شبه ئی نيست که صاحب طبقات ناصری
به نقل قول از موالنا فخر الدين مبارکشاه مروزی نسب نامه پادشاھان غوری را
به ضحاک ميرساند و بعد بسطام نامی را به فرزندی او نسبت ميدھد و ھمين قسم
منابع ديگر يک سلسله نام ھای ديگر اوستائی و غير اوستائی را پشت سر ھم می
آرند که طبعا ً ھمه اش از سر چشمه داستان ھای آنوقت آب خورده و جز بحيث
داستان ھای فولکلوری بدان وقعی بيشتر نميتوان داد .ھمين قدر بايد گفت که سالله
انساب غور شاھان مانند بسياری از سالله انساب دودمانھای پادشاھان گذشته در
تاريکی تاريخ مسطور است.

داستان ھای ازمنه گذشته رفته رفته بجائی ميرسند که »سور« و »سام« دو برادر
از فرزندان »افريدون« روی صحنه می آيند و اولی امير و دومی سپه ساالر
ميشوند و ميان دختر و پسر ايشان عشق و محبت توليد ميگردد و از قضا سپه
ساالر )سام( پيش از وقت وفات ميکند و مسئله ازدواج پسر و دختر معوق ميماند.
امير سام دخترش را ميخواھد به ملکی از اطرافيان خود دھد و اخير االمر دو
دلداده و عاشق به موافقت ھم فرار ميکنند و خويش را به عالقه ئی از غور بنام
»منديش« يا »زومنديش« ميرسانند و در آنجا مسکن ميکنند .منديش رھايشگاه و
مھد پرورش پسر سام و دختر سور ميشود و از وصلت سام و سور غورشاھان
شنسبانی يا ملوک شنسبانيه غور بميان می آيند .نسل ايشان تکثر ميکند و به
بزرگی و بزرگواری ميرسند و پادشاھان بزرگ و مقتدر از احفاد ايشان سر بلند
ميکنند و غور با کارنامه ھای ايشان بلند آوازه ميگردد.
ميگويند و در طبقات ناصری واضح نوشته شده است که در عالقه »منديش«
کوھی بود بنام »زار مرغ« که از بلند ترين جبال عالم بود .اولين قصر و اولين
دارالملک پادشاھان شنسبانی غوری در دامنه ھای آن کوه بنأ يافت.
راجع به موقعيت »منديش« و »زار مرغ« کم و بيش پارۀ اظھاراتی شده و از
زمان منھاج السراج تا حال اسم اين محل در کتب تاريخ تکرار آمده ولی کماحقه
چنانکه بايد معلومات اصالت بخشی در ين موارد به نظرم نرسيده و آنچه خود می
پندارم پارۀ مطالبی است که در يکی از شماره ھای »ژوندون« در ماه جدی
 1336اظھار کرده ام و خلص آنرا اينجا نقل ميکنم.
اصالً بايد اعتراف کرد که در ميان اسمای محلی امروزۀ غور اثری از نام
»منديش« ديده نميشود .شبه ئی نيست که در طبقات ناصری در موقعی که خاک
غور بين پسران ھفتگانه سلطان معز الدين حسين غوری تقسيم ميشود ،سھم بھأ
الدين سام خطۀ »سنگه« ميرسد که دارالملک آن »منديش« بود .عجالتا ً وجه تسميه
سنگه و محل و موقعيت جغرافيائی آنرا مسکوت گذاشته از کلمۀ »زار مرغ« که
نام کوھی بود ،استمداد ميکنم زيرا »زار مرغ« کوه بلندی بود در »منديش« و
قصر و دارالملک شنسبانی ھای غوری در پای کوه مذکور بنأ يافته بود.
خوشبختانه نام »زار مرغ« ھنوز ھم در غور زنده و مستعمل است و
ھمانطوريکه در طبقات بحيث کوه بلندی توصيف شده ،االن ھم بلندترين قلۀ غور
را تشکيل ميدھد که تقريبا ً در تمام ايام سال از برف پوشيده ميباشد و سفيد ميزند.
کوه زار مرغ در عالقه »ساخر« يا »ساغر« يا صحيح تر بگويم در قسمت شرقی
دھکدۀ »ساخر« واقع شده و ستيغ آن برف گير است و از تمام سائر کوه ھای غور
بلندتر ميباشد و امروز ھم به ھمان نام سابقه به اسم »زار مرغ« ياد ميشود .از
طرف ديگر طبقات ناصری تصريح ميکند که »زار مرغ« و »ساخر« دو کوه
بلند بود در منديش .عالوه بر »زار مرغ« کوھی بنام »سرخ غر« ھم از طرف

مترجم انگليسی طبقات ناصری در ھمين ناحيه »ساخر« داده شده )که شايد درست
ترجمه نکرده باشد( است .چون »ساخر« بشکل »ساغر« ھم ياد شده چنين بخاطر
ميگذرد که شايد »سرخ غر«» ،ساخر« و »ساغر« يکی باشد.
بھر حال آنچه مسلم است اين است که اقالً يکی از کوه ھای عالقه »منديش« يعنی
»زار مرغ« که بلند ترين کوه ھای غور بود به ھمان نام و نشان و صفات قديم
اينک االن امروز ھم در حصص شرقی »ساخر« در جناح غرب »تولک«
موجود است و با اين صراحت جغرافيائی گمان ميکنم از منطق دور نباشد که
عالقه »منديش« تاريخی مھد پرورش و اولين دارالملک شنسبانی ھای غوری را
در ھمين جا که محل بسيار خوش آب و ھوا است ،قرار دھيم .از جانب ديگر در
مجاورت پای ھمين کوه پشته ايست بنام »کوه سلطان« و بقايای خرابه ھائی در
آنجا موجود است و از احتمال بيرون نيست که اين خرابه ھا با آبادی ھای قديمه
غور ارتباطی داشته باشند 21/ .سزطان /1337

