بـنـيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد

خـواننـدگان ارجـمـنـد،
قسمت ھائی از کتاب »لشکرگاه« اثر عالمه احمد علی کھزاد،
از گفتار اول تا ھفتم در دو نوبت قبالً خدمت تان تقديم گرديد .اينک کتاب مذکور
بصورت کامل تا گفتار دھم خدمت تان تقديم ميگردد .اميد است مورد استفاده و
ازدياد معلومات تاريخی تان قرار گيرد.
قسمت آخر آن نھايت تاثر انگيز است که متاسفانه در اثر خانه جنگی ھا و بی
اتفاقی ھا چگونه شھرھای زيبای غزنه و لشکرگاه توسط
سلطان عألالدين جھانسوز به خاکستر تبديل ميشود و آن مراکز قلمرو
پھناور غزنوی به ويرانه مبدل ميشود و بعد از آن تيمور لنگ و چنگيز آن
ويرانه ھا و شھرھای آبادان ديگر را به ويرانه ھا تبديل ميکنند .مردم افغانستان
امروز اين داستان ھای تاريخی را بھتر درک ميکنند زيرا ويرانی ھای سه دھۀ
اخير ھم کمتر از آن ويرانی ھا نمی باشد و يک بار ديگر در تاريخ ثبت ميگردد
که ما توانائی گرفتن درس عبرت از رويداد ھای تاريخی را نداريم.

داکـتـر فـريار کـھـزاد
بنـيـاد فـرھـنگـی کـھـزاد
پـژوھـشگاه تاريخ و باسـتان شـناسی

لشکرگاه
کوشک سلطنتی غزنويان در دشت لکان
مطالعات تاريحی ،ادبی ،ھنری و باستان
شناسی
تـالـيـف

احـمـد عــلـی کــھـزاد
اسد 1332
انجمن تاريخ
کابل افغانستان
چون به لشکرگۀ او آئينه پيل زنند
شاه افريقه را جامه فر و نيل زنند

ملکی کز ملکان بوسه به اکليل زنند
ميخ ديوار سراپرده بصد ميل زنند

مسعود و لشکرگاه
ای خداوند خراسان و شھنشاه عراق
ای بمردی و بشاھی برده از شاھان سباق
ای سپاھت را سپاھان رايتت را ری مکان
ای ز توران تا به ايران بندگانت را وثاق
ای جھانرا تازه کرده رسم و آئين پدر
ای برون آورده ماه مملکت را از محاق
ای ملک مسعود بن محمد کاحرار زمان
بر خداوندی و شاھی تو دارند اتفاق
ھم بدان ره کاشتقاق فعل از فاعل بود
سعد و چرخ از کنيت نام تو گيرند اشتقاق
از ھمه شاھان چنين لشکر که آورد و که برد
از عراق اندر خراسان از خراسان در عراق
ھمچنان باز از خراسان آمدی بر پشت پيل
کاحمد مرسل بسوی جنت آمد از براق
ای خداوندی که نصرت گرد لشکرگاه تست
چترت ايوانست و پيلت منظر و فحلت رواق
تا سفرھای تو ديدند و ھنرھای تو خلق
برنھادند از تعجب قصۀ شاھان به طاق
"منوچھری"
فھرست مندرجات
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مقدمه
دودمان آل ناصر دو قرن کامل در ين سرزمين زيبا و از ين سرزمين زيبا به
بخشی بزرگ در ين گوشۀ شرق جھانبانی کردند و نام نامی و نشانه ھای سترگ و
گرامی از خود بيادگار گذاشتند که وصف آن را در ده قرن تاريخ مملکت در
بزرگترين آثار تاريخی و در زيباترين قصايد خداوندان سخن مشاھد ميکنيم .فرخی
ھا ،عنصری ھا ،بيھقی ھا و صدھا سخن سراييان بزرگ در مدح سالطين عظيم
الشأن غزنه و در تعريف عصر درخشان مدنيت پرور و باغ ھا و کاخ ھای مجلل
ايشان بسيار گفتند و بسيار نوشتند و نوشته ھا و گفته ھای آنھا تا امروز و تا ھر
روزی که جھان باقی است باقی خواھد ماند.
در حدود  9صد سال است که تاريخ مسعودی و قصايد ملک الشعرأ دربار محمود
و چکامه ھای غرای شاعر سيستانی را ميخوانيم ولی شواھدی در دست نداشتيم تا
اقالُ گوشۀ از آن گفته ھای نغز و پرشکوه را ثابت کند .باالخره اتفاقات ياری کرد
و در کرانه ھای ھيرمند ،در جوار بست ،کاخی کشف شد و چشم ديد سخن سرايان
نامی يک دفعه رنگ حقيقت پيدا کرد .لشکرگاه کشف شد و با کشف آن پرده از
مقابل نگاه ما برداشته شد .افتخار دارم که در باال زدن اين پرده سھمی دارم و
شادم که اينک دست خوانندگان گرامی را گرفته و در پرتو اين شمع کوچک در
لشکر گاه بست وارد کوشک سلطنتی دشت لکان ميشويم.
احـمـد عــلـی کـھـزاد
گـذرگاه ،کابـل ،اسد 1332

تقريظ
آقای کھزاد مؤرخ شھير وطن!
پس از بيست سال تتبع و تحقيق در آثار و کتب دورۀ آل ناصر و تحمل رنجھای
فراوان که در اين راه برده ام بسيار شادم که بديدار اثر قيمتدار تو نسبت به
لشکرگاه يا لشکری بازار احفاد ناصر دين ﷲ سبکتگين در بست ديده روشن
ميکنم.
اين اثر ھم از نگاه تاريخ و ھم از نگاه عشق به آثار و مفاخر وطن شايستۀ ستايش
و درخور تمجيد است.
تاريخ سرزمينی که در آن بسر ميبريم از وقايع بسيار بزرگ و آثار نھايت باشکوه
و زيبا مشحون است که تحقيق ھر يک از اين داستان ھا و کاوش ھا در ھر کدام
از ين آثار و متروکات کتابی جداگانه ميخواھد و مستلزم مباحث بسيار عالمانه و
دقيق ميباشد.
تو مانند ساير آثار مخلدی که نگاشته ئی در ين اثر خود نيز يک فصل از مفاخر
وطن خويش را روشن نموده ئی.
اين يک وظيفۀ ملی بود که تو در پرتو استعداد و لياقت و تتبع خويش بپايان
رسانيدی .جزاک ﷲ فی الدارين خيرا.
اميد وارم ساير جوانان دانشمند ما نيز به انجام وظايفی که در ين راه دارند ،موفق
گردند.
خليلی

گفتار اول
لشکرگاه چه وقت و چسان کشف شد

در عالم ،کشفيات ھر چه ميخواھد باشد ،اتفاقات دخالت زياد دارد .روز  26حمل
 1327در طی مسافرتی بجانب بست ،اسم "لشکری بازار" از زبان سردار
محمد يونس خان نايب الحکومه سابق قندھار برآمد .در ماه ثور سال مذکور
کلمۀ "لشکرگاه" در تاريخ بيھقی نظرم را جلب کرد .لشکرگاه در عالم تاريخ و
ادب کشف شد و باستان شناسی با شواھد مادی اين نظريه را تائيد نمود.

لشکرگاه چه وقت و چسان کشف شد
لشکرگاه يا لشکری بازار
دشت لکان ميان مسير ھيرمند و ارغنداب
کوشک دشت لکان
بست و لشکرگاه دو حصۀ يک شھر
طاق بست شاھکار معماری عصر غزنوی
مسافرت  26حمل  1327بطرف طاق بست
اکتشافات غير مترقبه
خرابه ھای لشکرگاه در سرخی شامگاھان

در سال  1312شمسی مطابق  1933مسيحی موقعی که بنأ بود ھيئت »کاروان
زرد« فرانسوی به تعقيب خط مسافرت خود در آسيا از راه ھرات وارد افغانستان
شود و بنده در آن زمان بحيث ترجمان زبان فرانسوی در دارالتحرير شاھی کار
ميکردم ،از حضور اعليحضرت شھيد مامور شدم تا به معيت »کپتان پکور« که
بقسم نمايندۀ ھيئت برای ديدن راه ھا و پل ھا و تھيۀ تيل وارد افغانستان شده بود و
به ھمراھی پروفيسور ھاکن مدير ھيئت حفريات فرانسوی که بحيث باستان شناس
و متخصص مسائل آسيائی در ھيئت کاروان زرد عضويت داشت ،بطرف قندھار
و گرشک حرکت کنم و با ھيئت کاروان زرد در افغانستان گردش نمايم .در سال
مذکور مدت يکماه با »ھاکن« و »پکور« در گرشک اقامت داشتم و پيوسته ميان

حوزۀ ھيرمند و ارغنداب رفت و آمد و سير و سياحت داشتيم و مقصد اساسی ما
مطالعه امکانات عبور دادن موترھای سنگين ھيئت بود .چون ھر دو رودخانه پل
نداشت و وسايل نقليه ذريعه کشتی عبور داده ميشد ،کوشش نموديم تا کشتی
ارغنداب را از راه آب به ھيرمند و از حوالی متصل قلعه بست به گرشک بياريم
تا کشتی ھای ھيرمند و ارغنداب را با ريسمان ھای فلزی بھم بسته و موترھای
ثقيل را حمل و نقل دھيم.
باالخره ھيئت کاروان زرد وارد گرشک شد و با ترتيباتی که اتخاذ نموده بوديم
ھمۀ موترھا به سالمت از آب ھيرمند عبور کرد و حين وصول به سواحل چپ
رودخانه پروفيسور ھاکن که قبل برين از راه مطالعه به وجود کمان زيبای بست
آشنائی داشت ،رئيس و چند نفر از اعضای برجسته ھيئت کاروان زرد را گرفت
و در حالی که بنده ھم حاضر بودم برای ديدن طاق تاريخی بست حرکت کرديم.
متاسفانه چون راه فوق العاده خراب و جر و جوی زياد بود يکعده رفقای سفر ما با
يک موتر صحراگرد از جوئی عبور توانستند و بنده که در موتر شھری بودم
اينطرف جوی ماندم و ارمان ديدن طاق بست تا اوائل سال  1327بدل ماند.
طاق بست که اکثر ھموطنان گرامی تصاوير خورد و بزرگ آنرا در مجالت و
جرايد مملکت ديده اند ،در پای باالحصار بست قرار دارد و واقعا ً يکی از شاھکار
ھای ھنری اسالمی اين مملکت است که متاسفانه در اثر مرور زمانه و تأثيرات
باد و باران و صدمه ھای دست بشری کمی منحنی شده و از ديرباز رياست موزه
و حفريات و حفظ آثار وزارت معارف در صدد مرمت کاری آن بود تا اينکه در
سال  1327ھنگاميکه جناب سردار محمد يونس خان سمت نايب الحکومگی
واليت قندھار را داشتند رسما ً از وزارت معارف خواھش کردند تا ھيئتی مرکب
از اشخاص فنی برای مطالعه امکانات مرمت کاری طاق مذکور فرستاده شود .در
نتيجه بنده با موسيو شلوم برژه مدير ھيئت حفريات فرانسوی و موسيو لوبر
مھندس ھيئت و موسيو کوريل عضو ھيئت روانه قندھار شديم و روزيکه بنا بود
با جناب نايب الحکومه برای معاينه طاق بست حرکت کنيم مدير ھيئت مردم
شناسی دانمارکی که در قندھار بود با جناب خيلی ﷲ خليلی که در آنوقت سمت
رياست قند و پطرول را در قندھار داشتند با ما ھمراه شدند و کاروان کوچک ما
بکنار چپ ھيرمند رسيد و از نقطه مقابل گرشک بطرف خرابه ھای قلعه بست
حرکت کرديم .در راه جناب سردار محمد يونس خان در حاليکه بطرف دست
راست در افق شمال غربی دشت به خرابه ھائی دور افتاده ئی اشاره نمودند،
فرمودند که اينجا ھم خرابه ھای زيادی افتاده که مردم محلی معموالً آنرا »لشکری
بازار« ميگويند و قابل ديدن است.

چون ھدف ما طاق بست بود و شام ھم بايد به گرشک مراجعت کنيم ،فيصله
نموديم که اول وظيفه اساسی را که مطالعه امکانات مرمت کاری طاق بست است
انجام داده و عصر عندالمراجعه راه خود را چپ کرده و در امتداد انحنای مجرای
ھيرمند ھمه خرابه ھای بين بست و لشکری بازار را معاينه خواھيم نمود.
به اين ترتيب طاق بست و خرابه ھا و باالحصار و گرد و نواح قريب آنر مطالعه
و عکس برداری نموده و بعد از صرف نھار در سايه چند درختی که تا حال در
مجاورت خرابه ھای بست باقی مانده راه مراجعت پيش گرفتيم.
خرابه ھای بست و لشکری بازار به اصطالح قديم بفاصله يک فرسخ ،که بحساب
ھای امروزی دونيم کروه و يا  7کيلومتر شود از ھم فاصله دارد و با اين بعد
مسافه ساحه ميان اين دو جا بخصوص در حواشی ساحلی رودخانه ھيرمند از
خرابه ھا و بقايای بقعات و زيارت ھا خالی نيست .لشکری بازار و بست در
حقيقت دو حصۀ يک شھر اند .يکی محل بود و باش مردم و ديگر محل رھايش
سپاه و ادارات دولتی .بست و لشکری بازار ھر دو کنار مجرای ھيرمند ،ھر دو
در دامان دشت پھناوری افتاده که آنرا به احتمال قريب به يقين »دشت لکان«
ميگفتند و ضبط ھای مختلف ديگری ھم دارد مانند»بکان« و »چکان« وغيره.
رود ھيرمند از لشکری بازار تا باالحصار بست در فاصله چندين کيلومتر نيم
دايرۀ عظيمی تشکيل داده و دشت لکان و خرابه ھای روی آنرا در آغوش کشيده
است .با اينکه بست و لشکری بازار ھر دو متصل مسير آب ھيرمند واقع است
چون رودخانه در طی ھزاران سال مجرای خود را در دشت خورده و به علت
جريان در زمين ھموار جلگه ئی سر و صدای زياد ندارد ،روی دشت لکان در
خطی که از بست بطرف لشکری بازار می رفتيم از رودخانه اثری ديده نمی شد
و حرارت آفتاب با اينکه اوائل سال ) 26حمل  (1327بود احساس می شد ولی
ھنوز نھايت گوارا و مطبوع بود.
بھر حال تقريبا ً ساعت ھای سه بعد از ظھر از پای ديوارھای نيمه ويرانه بست که
بقايای مراحل اخير اشغال شھر در دوره ھای بعد از خرابکاری تيمور ميباشد،
عبور نموده و چون در دشت تقريبا ً ھر سمتی اتومبيل حرکت ميتواند از خرابه ئی
به خرابه ئی پيش ميرفتيم و بدين ترتيب در دو سه جا موسوم به مزار»شھزادگان
سرواز« و »شھزاده حسينی« متوقف شده و به خواندن لوايح و گرفتن عکس ھا
مشغول شديم که شرح آن با اينکه دلچسپ و از نظر تاريخ مفيد است ،اينجا به
مبحث حاضر ربط مستقيمی ندارد .خالصه از ين جاھا گاھی پياده و گاھی به
سواری اتومبيل گذشته و باالخره از دور مجموعۀ ديوارھای نسبتا ً بزرگ و بلند و
طوالنی پديدار شد .ميان ما و ديوارھای بقايای آبادی بزرگ چند صد متر فاصله

است .چون در آفتاب ديگر ھوا گرم بود و بعد از گردش ھای روز خسته و زله و
مانده ھم شده بوديم و ماھيت واقعی خرابه ھا ھم برای ما معلوم نبود ،يکی دو نفر
از رفقای سفر ما مثل موسيو کوريل فرانسوی و مستر کريستن سن رئيس ھيئت
مردم شناسی دانمارکی در موتر ماندند و بنده و موسيو شلوم برژه و جناب نايب
الحکومه و جناب آقای خليل ﷲ خليلی و مھندس ھيئت موسيو لوبر پياده شده و بعد
از عبور از جوی ھا بطرف خرابه ھا نزديک شديم.
جناب سردار محمد يونس خان نايب الحکومه سابق قندھار که قبل برين اينجا ھا
را مفصل ديده بودند ،ميخواستند از ھمان زاويه و نقطه ئی که بار اول وارد شده
بودند خرابه ھای لشکری بازار را بما نشان دھند ولی چون دامنه خرابه ھا از
بقايای بازار قديم گرفته تا عمارات مختلف بيش از يک کيلومتر طول دارد و
اصالً از دامان دشت از ھر سمت و گوشه ئی ميتوان وارد شد و راه بلد اولی ھم
حاضر نبود از صفحه مقابل به حصص وسطی خرابه ھا نزديک شديم .آقای
خليلی که مثل ما تازه اسمی از لشکری بازار شنيده ولی آنرا نديده بود با دلچسپی
ھای زيادی که بتاريخ درخشان عصر غزنوی ھا دارد و با مجلدی از تاريخ بيھقی
به بست آمده بود خستگی ھای دشت و آفتاب گرم آنرا فراموش کرده و با اشتياق
زياد به عجله قدم برميداشت و با بيحوصلگی و شتاب زدگی که در چنين مواقع
طبعا ً پيدا ميشود باالخره خود را به پای يک سلسله ديوارھای بلند و طوالنی
رسانديم .در وسط خط ديوار ھا از مدخل بزرگی گذشتيم که به دو طرف آن برج
ھا و اطاق ھا با ديوارھای بس ضخيم تعمير شده است و دفعتا ً وارد محوطۀ بسيار
بزرگ و مستطيلی شديم که ديوارھای چھار ضلع آن ھمه آباد است و در وسط آن
صفه ئی تا حال باقی مانده .محوطه ئی با اين عظمت و بزرگی با اين ھمه ديوارھا
و مدخل بزرگ که آثار خرابی کمتر در آن وارد شده است دفعتا ً ذھنيت ما را که تا
دقايق اخير منتظر چيز ھای عادی بوديم ،تغيير داد .چون لشکری بازار تنھا اسمی
است که بايد عجالتا ً مقصود اين ھمه آبادی ھا را از مفھوم آن استخراج کنيم ،بفکر
يکی از ميدانھای مشق نظامی ھا افتاديم ولی فوراً بايد عرض کنيم که اين حدس
خالف حقيقت بود و اين محوطه اصالً در زمان آبادی لشکرگاه و بخصوص در
عصر سلطنت مسعود اول باغ شکار و يکنوع شکارگاه داخلی و خصوصی قصر
بود که در مبحث شکار سالطين غزنوی عليحده از آن بحث خواھيم نمود.
بعد از نگاھی به چھار سمت اين محوطه وسيع با مشاعر بيدار شده و تکان خورده
در حاليکه احساسات کنجکاوی برانگيخته شده بود ،پيش رفتيم و از مدخل بزرگ
و بلند ديگری گذشته وارد محوطه ديگر گرديديم که بذات خود خيلی کالن ميباشد
ولی به تناسب محوطه اولی و به پھلوی آن کوچکتر معلوم ميشود .ديوار ھای اين
محوطه داخلی  8-7متر بلند و يک سلسله کمان ھائی دارد که قوسی آن به

اصطالح فرانسوی بشکل نعل اسپ است و حاشيه ھای پلستر آن در جاھائی که
باقی مانده دندانه دار ميباشد .پايان تر از ارتفاع سر کمان ھای مذکور يک عده
کمان ھای ديگر در ديوار ھا تعبيه شده که مقصود از آن شايد استحکام ديوارھا
باشد .بھر حال تناسب جسامت ،ارتفاع ديوارھا ،شکل و تناسب کمانھا و طاق ھا،
بقايای پلستر کاری روی ديوارھا ،تزئينات بشکل گل ھای بزرگ مدور که جاھای
افتادگی آنھا کنده در ديوارھا معلوم ميشود آثار تزئينات قالب گرفته شده و حتی
شواھد بعضی رنگ آميزی ھا در نقاط محفوظ از باران در انحنای کمان ھا و
طاق ھا به مرتب به حيرت ما افزود و با آنکه از يک لحظه قبل انتظار ديدن چيز
ھای نو و دلچسپ در ما پيدا شده بود معذالک اينقدر ھم تصور نميتوانستيم که در
يک گوشۀ فراموش شدۀ دشت ،عقب يک سلسله ديوارھای خام باران زده و باد
خورده و آفتاب ديده چنين بناھای مرتب با يک نقشه و پالن منظم ببينيم که با
خورده شواھدی که باقی مانده روزی ھم تزئينات برجسته و نقوش و ھم رنگ
آميزی ھا داشت.
بعد از مالحظه اين ھمه جزئيات باز در پھنای آبادی ھای نيمه ويرانه پيشتر رفتيم
و بعد از مدخل بزرگ ديگر وارد تاالری شديم بشکل صليب .ديوار ھای ضخيم به
بلندی چندين متر ايستاده و از روی وسعت محوطه مرکزی آن تخمين مينموديم که
چه گنبد بزرگی فراز آن آباد بود .در چھار گوشۀ تاالر اطاق ھای بزرگ ديگر با
مدخل ھا و روشن دان ھا ديديم و اين ھمه اطاق ھای بزرگ و تاالر ھا که به
اساس يک نقشه مرتب تعمير شده بود خود به خود حکم ميکرد که اينجا ھا محل
رھايش و بود و باش و زندگانی عادی نيست و از در و ديوار بوی عظمت و
جالل درباری می آيد و ھمه بيک زبان ميگفتيم که اينجا روزی بارگاه و محل
دربار شاھی بوده است .مميزات و اختصاصات سبک معماری ھر کدام بجای خود
جلب نظر ميکرد و بايد ھم جلب نظر بکند زيرا تا آنوقت نظير آن را در ساير
نقاط افغانستان نديده بوديم .موسيو شلوم برژه مدير ھيئت باستان شناسی فرانسوی
اظھار ميداشت که بعضی از ين مميزات در سبک عمرانی کشورھای اسالمی ھم
بی مانند است .در مقابل دھليز عريض تاالر دربار محوطه داخلی بزرگ ديگر به
مالحظه رسيد که در آن جا بزرگان و اھل دربار و کسانيکه روزھای مخصوص
به غرض تشرف به بارگاه می آمدند ،انتظار ميکشيدند و اينجا را در عصر
غزنوی ھا طارم ميگفتند.
پيشتر گفتيم که در چھار کنج تاالر بزرگ دربار اطاق ھای بزرگ ديگر تعبيه شده
است که بدون سقف ھمۀ ديوارھای آن باقی مانده و چون سقف ھای آنھا گنبدی
بوده برای تعمير گنبدی روی محوطه اطاق ھای مربع در چھار زاويه فوقانی

ديوارھای اطاق ترتيبات مخصوصی گرفته شده بود که بعد ھا بعد از مطالعات
مھندسی فھميديم که از مختصات سبک معماری غزنوی ھا است.
بعد از معاينه اين قسمت ھا يقين ما بيشتر شد که اينجا روزی قصر سلطنتی و
بارگاه شاھانه ئی بوده و با اينکه ھيچ کدام ما به نام »لشکرگاه« يا »لشکری
بازار« در متون مربوط به عصر غزنوی چيزی نخوانده بوديم و يا اگر خوانده ھم
بوديم تعيين محل و تشخيص آن در ين خرابه ھا به خيال و تصور ما ھم نميآمد،
ھر کدام حدسی ميزديم و بدون کدام دليل و برھان مقنع اسم غزنوی ھا و سالطين
مقتدر آن به زبان ما می آمد و در حاليکه از ين اطاق به آن اطاق  ،از ين دھليز به
آن دھليز به عجله وارد و خارج ميشديم ھر کدام اظھار نظری ميکرديم و پيش
ميرفتيم.
بطرف شمال تاالر بزرگی که به حدس آنرا تاالر دربار خوانديم به چندين دسته
اطاق ھای ديگر با راھرو ھا و ترتيبات عمرانی مخصوصی مواجه شديم .اين
مجموعه اطاق ھا با مجموعه ئی که پيشتر ذکر کردم فرق داشت .يعنی از روی
اندازه به پيمانه کوچک تر ساخته شده بود .آخرين قطار اطاق ھای اين حصه
مشرف به رودخانه ھيرمند ميباشد و از ھر رواق و ھر کلکين و دريچه ئی که
بيرون نگاه شود ،سطح آب رودخانه بنظر ميخورد و آنطرف جريان آب ھای
ھيرمند جلگه پھناور و سرسبزی منبسط است که آخرش در سر تا سر افق مقابل
با خط آسمان پيوست است.
با عجله ئی که در پيش است از ين اطاق به آن اطاق از ين گوشه به آن گوشه در
تردد ھستيم و در ھر دقيقه از سوراخ نيم ويرانه کلکين و کمان نيمه افتاده سرطاق
گوشه ئی از سطح رودخانه بنظر خورده و با عبور و حرکت سريع ما از نظر
ناپديد ميشود.
چون آفتاب نزديک غروب بود راجع به اين حصه خرابه ھا لشکری بازار ھم
حدسياتی پيش خود قايم کرديم و اين حصه ھا را مخصوص زندگانی خصوصی و
خانوادگی صاحب قصر تعبير نموديم و بعد ثابت شد که تصورات ما بی مورد
نبود و حرم سرای کوشک سلطنتی اقالً در زمان مسعود اول ھمين جا بود و در
صفحات آينده مبحث مخصوصی برای شرح اين مطلب وضع خواھيم نمود.
)مبحث حفريات لشکرگاه مالحظه شود(.
چون در خط سير و گردش خود از صفحات خرابه ھای لشکری بازار که رخ
بجانب دشت است در عمق خرابه ھا بعد از ديدن باغ شکار و محوطه ھای دربار

و حرم سرای به کناره ھای ھيرمند رسيديم ،از مدخل بزرگی که رخ به جانب
رودخانه است بيرون شده و در پای ديوار ھای بلند که موازی مجرای رودخانه
متصل مسير آب منبسط است چند قدمی برداشتيم و ملتفت شديم که اين آبادی ھا از
طرف شمال مشرف به رودخانه بود و بانی اين آبادی ھا در انتخاب محل و
موقعيت نظر بسيار صائبی داشت .کسانيکه در لشکری بازار زندگانی داشتند نه
تنھا برای احتياجات روزمره از آب ھای رودخانه استفاده ميکردند بلکه در
مراوده و گردش و حمل و نقل از آب ھای ھيرمند کار ميگرفتند و اين موضوعی
است که در گفتار پنجم »کشتی ھای کوشک دشت لکان – کشتی رانی روی آب
ھای ھيرمند« مفصل در اطراف آن صحبت شده است.
به شرحيکه پيشتر نوشتم چون بالانتظار و بصورت غير مترقبه از راه يکی از
مدخل ھا به اين خرابه ھای با عظمت که رخ به جانب دشت است وارد شديم و در
پھنائی و عمق خرابه ھا تا کناره ھای ھيرمند پيش آمديم .حاال که به کنار رودخانه
رسيده ايم به دو جانب شرق و غرب که نگاه ميکنيم دامنه آبادی است که قسمتی
پيوسط و بقيه کنده کنده حصه ئی به طول چند صد متر و بقيه حد به حد در امتداد
مسير رودخانه عظيم ھيرمند منبسط است و ديوارھای ضخيم و بلند و پھن است
که بر سطح آن حاکم ميباشد .دشت پھناور ،رودخانه بزرگ ،جلگه عظيم ،افق
وسيع ،آبادی ھای کھن و نيمه ويرانه در آخرين روشنی ھای کم رنگ ديگر و
دقايق نزديک شام چون اشباح عظيم الجثه که گوئی مرور زمانه و قرون آنھا را
بزرگ و ھيبت ناک ساخته و خود عالمه فارقه عصر و زمان شده اند در حاليکه
شکل و قيافه آنھا تميز نميشود چون پرگنه ھای گل و خاک جلب نظر ميکند.
دقايق اخير ديگر و آغاز شام است با اينکه مدتی است آفتاب در جلگه پھناور
آنطرف آب ھای ھيرمند ،آنطرف دشت ھا و بيابان ھا و ريگستان ھای سيستان
فرو نشسته ھنوز در افق باختری يکنوع روشنی سفيد زرد کاھی مايل به گالبی
نمودار است .نسيم خفيفی از ماورای پھنائی رودخانه ميوزد و حد به حد در دامان
بيکران جلگه پارچه ئی از سطح آب ھای ھيرمند در تاريکی شامگاھان سفيد
ميزند.
چون وقت تنگ است امکان ندارد که ھمه جاھا را ببينيم لذا حصصی را که
مالحظه کرديم حين بازگشت باز سرسری ديده و چون قسمت ھای باقی مانده
شرقی پيکر آبادی ھای لشکری بازار سر راه حرکت ما بطرف گرشک بود
متوجه قسمت ھای غربی شديم .در ين قسمت باز متصل ھم محوطه ھای داخلی
ميدان ھای محاط با ديوارھا يکی بعد ديگر ظاھر ميشد و بدون اينکه فکری کنيم و
اظھار نظری نمائيم ،ميگذشتيم تا اينکه از آخرين محوطه گذشته به مدخل نھائی

جناح غربی اين ھمه آبادی ھا رسيديم .جناب سردار محمد يونس خان پيشتر به
بلندی که از تراکم گل ھای يکی از برج ھای متصل دروازه بميان آمده بود باال
شده و ديگران را صدا زدند و چيزيکه پيش روی خود ديديم بقايای دو رسته دکان
ھای لشکری بازار بود که درست در محور مدخل بزرگ اقالً بطول يک کيلومتر
پيش رفته و از افق مقابل ،جاده مستقيمی از ميان صفوف خرابه ھای دکان ھا
گذشته و به دروازه بزرگ منتھی شده است.
در منتھا اليه نقطه غربی بازار و شايد از آنھم دورتر در کناره ھای مسير ھيرمند
خرابه ھای با عظمت ديگر معلوم ميشد که به علت نبودن وقت از آن صرف نظر
کرديم .قرار بيانات سردار محمد يونس خان نايب الحکومه وقت ،ديدن لشکری
بازار وقتی به بيننده بيشتر تاثير وارد ميکند که از ھمين جاده مستقيم از ميان
بقايای قطار دکان ھا وارد شوند .واقعا ً طی يک کيلومتر در ين جادۀ مستقيم و
ديدن خطوط ديوارھای دکان ھا ورسيدن در مقابل درب بزرگ و عبور از ميان
يک سلسله ميدان ھا ،محوطه ھا ،حويلی ھا ،دروازه ھای بلند و طاق ھا و رواق
ھای رفيع و ديدن آبادی ھای متناظر نسبت به محور مدخل ھا به مراتب بيشتر
تاثير وارد ميکند و وضاحت نقشه ،عظمت بنا و استحکام عمارات و قدرت نقشه
کشی و عمرانی وقت از نظر فن خوب تر مدنظر مجسم ميگردد.
بھر حال بعد از چند دقيقه توقف در پيرامون دروازه غربی لشکری بازار راه
مراجعت پيش رفتيم .حصه ھائی را که تا تاالر دربار قصر اتصال داشت از زوايا
و راه ھای ديگر عبور کرديم و به حصص شرقی پيکر آبادی ھا پيش رفتيم .نظير
تاالر دربار و حياط ھای داخلی مربوطه آن تاالر ديگری آمد عينا ً به نقشه و پالن
اولی ولی به تناسب کوچکتر .عندالورود جز اينکه تشابه ميان تاالر اول و دومی و
ملحقات آنھا را ببينيم در باب مورد استعمال اصلی آن حدسی زده نميتوانستيم جز
بصورت خيال و تقريب که اين ھم از ملحقات عمارت مرکزی درباری است ولی
بعد ھا به اساس اشارات متون بيھقی فھميديم که در لشکرگاه برای ديوان و دفتر و
داراالنشأ واجتماع حاجب ھا و وزرا و سپه ساالران و رھايش سفرا و ايلچی ھای
خارجی جاھای مخصوصی بود که بعضی آن در پيکر شرقی لشکری بازار قرار
داشت که در صفحات آينده اين اثر به بعضی از ين جاھا اشاره خواھد شد.
بعد از عبور از ال به الی ديوارھا و حياط ھا و بازار پھنای آبادی ھا گذشته و بار
ديگر به کناره ھای ھيرمند نزديک شديم و لب لب آب رودخانه راه بازگشت
خويش را بطرف شرق پيش گرفتيم .در چند صد قدمی مقابل ما از ميان دريچه ھا
ديوار ھای مشبک معلوم شد و توجه را بيشتر جلب کرد .پيش رفتيم چھار اطاق
بزرگ متصل ھم مشرف بر آب ھای رودخانه بمالحظه رسيد و ديديم که در روی

ديوار ھای داخلی برای ھزاران کبوترخانه ساخته اند .اينجا بالشبه کبوترخانه
مربوط لشکرگاه بود و در روزگار آبادی قصر ھزاران کبوتر در ين جا نگھداری
ميشد .کبوتر پرانی در کاخ ھای سلطنتی مخصوص در مراسم جشن سده جزء
تشريفات عصر بود و از قصايد سخن سرايان بزرگ عصر غزنوی و متون
تاريخی آن عصر در ين موارد معلومات زياد بدست می آيد.
شام است ،ھوا تاريک شده .در حاليکه با عجله و شتاب از پای آخرين ديوارھای
جناح شرقی خرابه ھای لشکری بازار دور ميشويم .پيکر خرابه ھا چون ھيوالی
عظيم ولی صامت و خاموش در دامان دشت و آغوش آسمان تکيه داده و در
سياھی شامگاھان منظرۀ ھول انگيز بخود گرفته است .در حاليکه از پای آخرين
ديوارھای جناح شرقی خرابه ھا بطرف بقيه رفقای سفر بر ميگرديم و پاھای ما
در اثر گردش روز ،روزيکه تمام آن به گردش و دوش اينطرف و آنطرف گذشته
شخ و کرخت شده از ديدن خرابه ھای با عظمت و شگفت انگيز در خود احساس
شادمانی و مسرت ميکنيم و عجله داريم تا نويد اين کشف بزرگ را به سائر رفقای
سفر خود ابالغ نمائيم.
اين بود شرح گردش ھای يک روزۀ تحقيقات باستان شناسی و با اينکه به يقين
چيز مھم و جديدی کشف نموده بوديم ھيچ کدام ما گفته نميتوانستيم که اين خرابه ھا
چه بود؟ به که تعلق داشت؟ وبکدام عصر و زمان ساخته شده بود؟ جناب سردار
محمد يونس خان نايب الحکومه سابق قندھار اولين کسی است که اينجا را به نام
لشکری بازار به ما معرفی کردند و واسطه کشف آن شدند .دوست دانشمند گرامی
جناب خليل اله خان خليلی که آنروز با ما يکجا بودند بعد از اينکه ابھت و جالل
ويرانه ھا را ديدند در حاليکه ھنوز در پای ديوارھای نيمه ويرانه گشت و گذار
داشتيم گاھی بياد عظمت محمود و مسعود شعری از چکامه ھای غرای فرخی
شاعر سيستانی ميخواندند و گاھی ھم به موقع از دفتر خاطرات پارچه ئی از
تاريخ بيھقی گوشزد ميفرمودند ولی با اينکه مجلدی از تاريخ بيھقی با خود آورده
و آنرا در ين گردش ھا در ين خرابه ھا در دست داشتند نه ايشان و نه بنده و نه
کدام نفر ديگر از رفقای ھمسفر ما حدس ھم زده نميتوانستيم که کليد ھمۀ اسرار
اين ويرانه ھا که روزی کاخ با عظمت غزنويان بود ،در ھمين کتاب موجود است.
موسيو شلوم برژه مدير ھيئت حفريات فرانسوی مثل ما مات و مبھوت مانده بود و
پيوسته مالحظات خودش را مبنی بر عظمت بنا و يکدست بودن پالن عمرانی و
پاره شباھت ھای آنرا از لحاظ مھندسی به آبدات اسالمی دوره ھای عباسی و بنی
اميه به رخ ما ميکشيد ولی با محافظه کاريھائی که علمای فرنگ دارند راجع به
اصل و بود و تاريخ و بانی اين ھمه آبادی ھای حيرت انگيز خاموش بود و دليلی
ھم در بين نبود که يکی از ما گشاده تر حرفی بر زبان آرد .تا اينکه وارد قندھار و

کابل شديم و بعد از مرور در تاريخ بيھقی دفعتا ً ملتفت شدم که ھمين لشکری بازار
واقع در مجاورت »بست« در کنار ھيرمند به نام »لشکرگاه« ياد شده است.
خواندن کلمه لشکرگاه بست کليد ھمۀ اسرار را بدستم داد و برای اينکه خبر اين
اکتشاف بزرگ را به ھموطنان و عالقمندان زودتر داده باشم يک سلسله مقاالتی
مفصل در روزنامه »اصالح« و در شماره ششم مؤرخه اول سرطان سال 1328
در مجله »آريانا« تحت عنوان »لشکرگاه يا لشکری بازار« نشر کردم و از آن
روز بعد اسم »لشکرگاه« در دھن ھا افتاد.
پيش از اينکه کلنگ اول حفريات به زمين لشکرگاه اصابت کند از راه مطالعات
ادبی و متون تاريخی لشکرگاه ،کوشک سلطنتی »دشت لکان« را به جامعه
فرھنگی مملکت معرفی کردم و بدنه ھای مختلف اين ھمه خرابه ھای باعظمت را
پارچه پارچه تجزيه کرده و مسعود غزنوی را در روزگاران جالل و عظمتش در
کوشک سلطنتی کنار ھيرمند با حاجب ھا و سپه ساالران و منشی ھا و ايلچی ھا با
تمام رنگ آميزھای بزم و رزم شاھانه اش رسم کردم و ھمگان آنرا مطالعه
نمودند.
بدين سان شش سال قبل لشکرگاه کشف شد و متعاقبا ً با آغاز مراحل حفريات
موسيو شلوم برژه و ھمکاران او ،موسيو لوبر ،موسيو کوريل ،موسيو و مدام
کزال با انبساط دامنه حفاری و تحقيقات قدم به قدم ساحه کشفيات علمی را منبسط
ساختند و عکاسی از ھوا که توسط پيلوت ھای افغانی صورت گرفت کمک شايان
و بينظيری در انجام مرام باستان شناسان بعمل آورد .لشکرگاه کشف شد و با آن
افق جديدی در تاريخ آرت وھنر و جھانداری غزنويان باز گرديد .در حاليکه
غزنه پايتخت باشکوه دودمان آل ناصر با آتش سوزی ھای مفصل »جھانسوز« و
خرابکاری ھای قصدی چنگيز به اتالل خاک مبدل شده و اميدی نبود که از آن
ھمه کاخ ھا و کوشک ھا که روزی در آفاق نظير نداشت از لحاظ سبک عمرانی
چيزی دستگيری ما کند دفعتا ً لشکرگاه با مجموعه آبادی ھای نيمه ويرانه خود
روزنه جديدی برای ما باز کرد و اينک در حالی که از ھمين روزنه به روزگاران
درخشان غزنويان در افغانستان نگاه ميکنيم به کمک مأخذ ادبی و تاريخی و
باستان شناسی يک سلسله معلومات جديد و بسيار قيمتدار در صفحات آينده اين اثر
به خوانندگان گرامی و عالقمندان تاريخ کشور تقديم ميدارم.

گفتار دوم
حفريات در لشکرگاه

از  1922باينطرف در نقاط مختلف افغانستان حفريات علمی ادامه دارد .در ين
 30سال شواھد گرانبھائی که ھر کدام يادگار دوره ئی از ادوار مدنيت اين
سرزمين است کشف شد .حفريات لشکرگاه که در طی پنج مرحلۀ مختلف سه سال
ادامه پيدا کرد از نظر معماری و نقاشی کاخی را به ما معرفی کرد که با شھکار
ھای ھنری استادان چيره دست تعمير و تزئين شده بود .در نتيجۀ اين حفريات
دامنه دار باب جديدی در تاريخ فرھنگ غزنويان باز شده است که مطالعۀ آن
برای ما و برای کسانی که در آثار تمدن اسالمی اين دوره تاريخ افغانستان يا
خراسان آنروز دلچسپی دارند بی نھايت مفيد و قيمتدار است.

حفريات در لشکرگاه
حفريات متکی به متون ادبی و تاريخی
اولين حفريات در يک خرابه اسالمی افغانستان
مراحل پنجگانه حفريات لشکرگاه
سه مجموعه خرابه ھای لشکرگاه:
مجموعۀ جنوبی ،مجموعۀ شمالی ،مجموعۀ مرکزی
قصز کبير يا کوشک بزرگ
حرم سرای کاخ ،مقر نظامی
مظاھر معماری و ھنری عصر غزنوی
بازار و مسکوکات
در اثر گردش ھای مفصلی که به روز  26حمل  1327در کرانه ھای چپ رود
ھيرمند بين نقطه مقابل گرشک و بقايای شھر بست بعمل آمد ،به شرحی که نوشتم
بصورت غير مترقبه وارد خرابه ھائی شديم که امروز بنام لشکری بازار شھرت
دارد و در اثر مطالعاتی که در متون تاريخی و ادبی بعمل آمد ثابت شد که لشکری
بازار ھمان جای و محلی است که بيھقی بنام »لشکرگاه« ياد کرده است و در نفس

مجموعه آبادی ھای آن ،قصر سلطنتی دشت لکان وجود داشت که سالطين
غزنوی بخصوص محمود و مسعود در دوره ھای سلطنت خود گاه گاه روز ھا،
ھفته ھا بلکه ماه ھا را در آنجا ميگذرانيدند.
بعد از مالحظه متون تاريخی و ادبی و شھادت صريح خداوندان سخن چون فرخی
و عنصری و بيھقی که ھر کدام به نحوی از دور و نزديک از داخل و خارج و
حتی از جزئيات قسمت ھای مختلف مجموعۀ آبادی ھای لشکرگاه صحبت کرده
اند ،برای بنده ديگر کوچکترين ترديدی باقی نماند که لشکری بازار موجوده در 6
–  7کيلومتری »بست« ھمان »لشکرگاه« قديم عصر غزنويان است .چنانچه
بدون فوت وقت در طی مقاله ھای بسيار مفصل موضوع را در روزنامه ھا و
مجالت پايتخت نوشتم .ولی تنھا تحقيقات تاريخی و ادبی کفايت نميکرد بلکه
مطالب متذکره در متون تاريخی و ادبی ثبوت ميخواست و اثبات آن جز از راه
حفريات باستان شناسی به طريق ديگر امکان نداشت.
چون موسيو شلوم برژه مدير و بعضی از اعضای ھيئت باستان شناسی فرانسوی
روز  26حمل  1327حين گردش در خرابه ھای لشکری بازار حاضر بودند،
مشاھده مجموعۀ آبادی ھا که روی يک نقشه و پالن منظم بنا شده بود و ويرانه
ھای آن ھر بيننده ئی را تحت تاثير ميگرفت ،مصمم شدند که در بھار سال آينده به
حفريات اينجا آغاز کنند.
اگر به تاريخچه تحقيقات رسمی باستان شناسی که در افغانستان با ورود ھيئت
باستان شناسی فرانسوی در سال  1922شروع شده است ،نگاه کنيم ،خواھيم ديد
که در مدت  25سال ،ھيئت مذکور به اماکن و آبدات اسالمی تماسی نگرفتند )جز
عکس برداری و بعضی مطالعات مختصر در غزنی( و بيشتر فعاليت ھای باستان
شناسان فرانسوی منحصر به آبدات بوادئی بود.
موسيو شلوم برژه که بعد از جنگ دوم جھانی به حيث مدير ھيئت باستان شناسی
فرانسوی وارد افغانستان شد در پروگرام کار خود که حاوی تحقيقات در زمينه
قبل التاريخ و کشف مظاھر ھنری يونانی بود ،دوره ھای اسالمی را گنجانيده بود
ولی بعد از يکی دو مرتبه مسافرت به غزنی و ديدن تپه ھای خاک و وسعت دامنه
ھای خرابه ھا راجع به شروع کار حفريات تردد داشت تا بالخره در مسافرت
بھار 1948) 1327م( در حوزۀ ھيرمند آنقدر خرابه ھای لشکری بازار بر او
تاثير کرد که از حفريات آنجا خودداری نتوانست.

روی ھمرفته در لشکری بازار پنج مرتبه حفريات بعمل آمد .مرحله اول و دوم در
بھار و خزان 1949) 1328م( ،مرحله سوم در خزان 1950) 1329م( و
مرحله چھارم و پنجم در بھار و خزان 1951) 1330م( .راجع به اين مراحل
پنجگانه حفريات لشکرگاه راپور ھای مختصری به رياست موزه و مقاالت مفصل
تری از طرف موسيو شلوم برژه در مجلۀ » «Afghanistanو بعضی مقاالت ھم
از طرف بنده به فرانسوی و فارسی که بعضی آن ترجمه است ،چه در مجله
» ،«Afghanistanچه در مجله آريانا و چه در جرايد و روزنامه ھا مثل
»ژوندون« و »اصالح« و »انيس« به چاپ رسيده و کنفرانس ھائی ھم وقت
بوقت چه از طرف موسيو شلوم برژه در کتابخانه ھيئت باستان شناسی فرانسه و
چه از طرف بنده در سالون مطبوعات و موزه داده شد و در طی يک نمايش
مؤقتی که در موزه کابل بعمل آمد بعضی از فضال و مؤرخين پايتخت ھم در
موارد مختلف اظھاراتی فرمودند و باالخره آخرين کتاب علمی محتوی تمام
تحقيقات علمی ھيئت باستان شناسی فرانسه با صدھا نقشه و پالن و عکس در
پاريس طبع خواھد شد.
برای اينکه خوانندگان گرامی اين اثر کوچک از جريان حفريات لشکرگاه و نتايج
آن بی اطالع نمانند و از طرف ديگر چون در نگارش قسمتی از مطالب آينده
متذکرۀ اين اثر کوچک به تحقيقات باستان شناسی استناد شده است بدون اينکه
وارد جنبه ھای تخنيکی مسئله شويم ،شرحی در کمال اختصار می نويسيم:
از لحاظ تحقيقات باستان شناسی مجموعۀ خرابه ھای عظيم لشکری بازار که ھمه
در امتداد مسير ھيرمند افتاده است به سه دسته تقسيم ميشوند:
 -1دسته جنوبی
 -2دسته شمالی
 -3دسته مرکزی
مھمترين اين سه مجموعه دسته جنوبی است که فرانسوی ھا در نوشته ھای خود
آنرا به صفت »قصر کبير« يا »کوشک بزرگ« ھم ياد کرده اند و مجموعۀ آبادی
ھای نيمه ويرانه آن با حياط وسيع خود تقريبا ً نيم کيلومتر طول دارد و در مقابل
درب بزرگ آن جادۀ مستقيمی به طول نيم کيلومتر افتاده که دو طرف آنرا ھم
بقايای متناظر خرابه ھا گرفته و به اين ترتيب اقالً در طول يک کيلومتر مھمترين
مجموعۀ خرابه ھای لشکرگاه منبسط است.
در خاطرات روز اول ورود خود در لشکرگاه نوشتم که جاھائی را به حدس
»تاالر دربار« و »حرم سرای سلطنتی« خوانديم .قراريکه حفريات از روی
شواھد آشکارا ساخت و بجايش شرح خواھيم داد ،اين مجموعه که باستان شناسان

فرانسوی قصر کبير ميخوانند ھمان کاخ سلطنتی بود که بيھقی بنام »کوشک
سلطنتی دشت لکان« ياد کرده است و در جوار آن اطاق ھا و قسمت ھائی
مخصوص زندگانی خصوصی سلطان يعنی حرم سرای قصر وقوع داشت.
دسته شمالی ويرانه ھای لشکرگاه منحيث نقشه و پالن عينا ً به دستۀ جنوبی يعنی
کوشک سلطنتی شباھت دارد ولی منحيث وسعت به پيمانه )مقياس( کوچکتر
ساخته شده و اين ھمان حصه ئی است که ديوان رسالت و تمام ديوان و دفتر و
شعب اداری در آنجا تمرکز يافته بود.
دسته مرکزی از لحاظ نقشه و پالن معماری با ساير آبادی ھا بالکل متمايز است و
بيشتر جنبه ھای عسکری دارد و حتما ً مقر نظامی ھا و دواير مربوط آنھا بوده
است.
غير از سه دسته آبادی ھای فوق الذکر که مجموعۀ ھر کدام حکم قصری را دارد
دو قسمت آبادی ديگر را نيز بايد حساب کرد :يکی يک سلسله باغ ھا و حياط ھا و
عمارات فرعی بطرف شرق مجموعه قصور سه گانه فوق و ديگر يک رشته
آبادی ھا که کنده کنده ،مجموعه ،مجموعه در امتداد مسير ھيرمند تا ديوار ھای
حصار بست منبسط است.
جون در ميان تمام مجموعه آبادی ھای نيمه ويرانه لشکرگاه کوشک جنوبی يا
کوشک بزرگ برای حفريات مفيدتر و مساعدتر بود ،ھيئت باستان شناسی
فرانسوی کاوش ھای مرحلۀ اول و دوم فصل بھار و خزان سال 1328
)1940م( را در آنجا متمرکز ساخت.
کوشک جنوبی لشکرگاه يا کوشک سلطنتی شامل يک سلسله عمارات عظيم و
مفصلی بود به چھار دور يک حياط مستطيل شکل مرکزی که در ھر ضلع خود
ايوان بلند و بزرگی رخ بيک سمت داشت .دورادور قصر ديوارھا و در ديوارھا
برج ھا تعبيه شده بود و اين استحکامات کوشک دشت لکان را به قيافه يک قلعه
جنگی در آورده بود .با اينکه پای ديوار ھای حصار کوشک به ارتفاع  12متر از
سطح آب ھای ھيرمند بلند قرار گرفته معذالک رودخانۀ بزرگ در اوقات آب
خيزی گوشه ئی از باره و بروج کاخ را برده که صدمه ھای آب نمودار است.
پيشتر گفتم که در مرحله اول و دوم حفريات بيشتر فعاليت باستان سناسان در
ھمين قصر وقف شد .بدون اينکه خط حفريات ايشان را نقطه به نقطه و اطاق به
اطاق تعقيب کنيم ماحصل آن چنين است که در مرحله اول پارچه ھای تزئيناتی در

گل و گچ بری ھا و حتی بعضی پارچه ھای تزئينات رنگه بدست آمد .آنچه بيشتر
در جريان مرحلۀ اولی حفريات اسباب مسرت مدققين گرديد ،کشف پارچه تصوير
رنگه ديواری بود که صورت پسر جوانی را در جدار ستون گلی بکمال نفاست و
زيبائی نشان ميداد.
حفريات خزان 1949) 1328م( که آنرا مرحلۀ دوم حساب ميکنيم ،باز در ھمين
کوشک جنوبی جريان پيدا کرد ولی سراسر وقف در محوطه اطاق بزرگ
مستطيل شکلی شد که بزرگترين اطاق قصر ميباشد و اين ھمان تاالر مخصوص
دربار کاخ است .علمای باستان شناس فرانسوی در کشيدن خاک ھا و ترتيب پالن
اصليۀ بارگاه سلطانی زحمات زياد کشيدند .در کف تاالر خاک و گل به عمق 4
متر متمرکز شده بود و در جريان عمليات خاک کشی پارچه ھای زياد گچ بری ھا
و کتيبه ھای کوفی بدست آمد که قسمتی از آن تزئينات چه کتيبه روی پارچه ھائی
که از خشت پخته حجاری يا نقاشی شده بود و روش کار يا سبک طاق معروف
بست بالکل يکسان است.
مطالعه سقف تاالر دربار کوشک سلطانی از لحاظ معماری بسيار دلچسپ است.
اين سقف بزرگ ھموار يا گنبدی و مدور ھر طور بوده عالوه بر چھار ديوار
اطراف ،شش فيل پايه ھم داشت که چھار آن مربع شکل بود و به چھار ديوار
اطاق چسپيده بود و دو پايه ديگر آن بشکل حرف »ال« الفبای رومن در ته اطاق
تعبيه شده بود .حينی که مھندس ھيئت ،موسيو لوبر ،مشغول خاک کشی بود در
قست ھای تحتانی روی ديوار ھای ھمين فيل پايه ھا تصاوير رنگه ئی کشف کرد
که از آن مشرح بحث خواھيم نمود .اين امر مھمترين جنبۀ کشفيات لشکرگاه را
تشکيل ميدھد .مھندس ھيئت در کف تاالر دربار قصر مجرای آب و حوضچه ئی
پيدا کرد و ثابت ساخت که روزی داخل کوشک سلطنتی و در داخل تاالر دربار و
بعضی اطاق ھای ديگر آب جريان داشت و اين آب از رودخانه ھيرمند ذريعۀ
چرخ بلند ميشد و چون کف تاالر  12متر از سطح رودخانه بلندی دارد بدون
وسايل تخنيکی بلند کردن آب و جريان دادن آن در داخل قصر محال است.
چيز مھم ديگری که در مرحله دوم حفريات يعنی در طی کارھای فصل خزان
1949) 1325م( کشف شد ،مقصوره يعنی مسجد کوچک ،عبادتگاه خصوصی
سالطين غزنوی ،است که متصل تاالر دربار يا بھتر بگويم بين تاالر دربار و
حرم سرای سلطانی ديده شد و با محراب و تمام لوايح تزئيناتی و کتيبه ھای کوفی
به موزۀ کابل آورده شده است .در نظر داريم آنرا به حيث نمونه قديم ترين مسجد
افغانستان مجدداً آباد کنيم.

در طی مرحله سوم حفريات که در خزان 1950) 1326م( آغاز شد ،مدققين از
تاالر دربار در مجاورت ايوان شمالی کوشک سلطنتی پيش رفتند .در يکی از
اطاق ھای شرقی ايوان شمالی صفه ئی پيدا شد که قبالً ھم نظير آن در بعضی از
اطاق ھای ديگر ديده شده بود .از نقطه نظر عرف و عادات و حيات اجتماعی
کشف اين صفه در ميان اطاق ھای قصر و ذکر آن در اينجا اھميت زياد دارد
بخصوص کسانيکه در عالم ادب از بزم ھای سلطانی و ديگر بزرگان عصر
غزنوی چيزھائی شنيده اند ،ميدانند که اين صفه ھا چه جايگاھی بوده و روی اين
صفه ھا در داخل و خارج عمارات و در باغ ھا چه بزم ھای نشاط ترتيب می
يافت.
چون کارھای حفريات کوشک بزرگ رو به تمامی ميرفت يک قسمت فعاليت ھای
ھيئت در خزان  1950مصروف کاوش و مطالعات دستۀ مرکزی آبادی ھای
لشکرگاه شد و بعد از پارۀ حفريات و تدقيقات واضح شد که اينجا بيشتر شکل يک
چونی نظامی دارد و بعضی انبار خانه ھا ھم در آن جا به مالحظه رسيد لذا کارھا
را در اينجا متوقف ساخته و به محوطه بزرگ باغ مقابل آبادی ھای دسته مرکزی
لشکرگاه متوجه شدند.
در وسط باغ که چار ضلع آن با ديوار ھا محاط است برجستگی ئی جلب نظر کرد
بشکل صفه و اين ھمان صفه ايست که روز اول ورود به لشکری بازار داخل
ھمين باغ شديم و ھمين صفه اولين نقطه ئی بود که نظر ھمه ما را بخود معطوف
ساخت و در شرح خاطرات روز  26حمل  1327از آن ياد کردم .بھر حال ھيئت
باستان شناسی فرانسوی در طی مرحله سوم تحقيقات خود چون وارد محوطه باغ
شد و به دقت اطراف و شکل صفه را بررسی نمود ،حفريات را شروع کرد .بعد
از کاوش ھای مقدماتی در وسط صفه حوضی ھشت رخ نمودار شد و چھار سمت
حوض چھار زينه پديدار گرديد .چون مدققين فرانسوی ملتفت شدند که اين
ترتيبات شکل تازه تری دارد ،حوض را ويران کرده در سطح پايان تر آن به
ارتفاع دومتر ديوارھائی يافتند و بعد از مطالعات مھندسی آشکارا شد که ھسته
اولی و قديمی آبادی شامل اطاقی بود که به چھار طرف رخ به چھار سمت باغ
چھار ايوان داشت و اينجا يک نوع جايگاه بھاری بنا يافته بود .خالصه از لحاظ
تحول عمرانی واضح ميتوان گفت که در وسط اين باغ در اول وھله يکنوع خانه
با چھار ايوان ساخته شده بود و بعدتر خانۀ مذکور و ايوان ھای آنرا ويران نموده
روی برجستگی خرابه ھای آن حوض ھشت ضلعی ساخته بودند که اينھم يا
قصدی يا خود بخود ويران شده و باالخره بشکل صفه ئی درآمده است .حاال از
نظر تاريخ بايد جستجو کرد که مراحل مختلف اين خانه ،حوض و صفه به چه
عصر و زمانی تعلق ميگيرد .در عصر سلطان مسعود و مخصوصا ً در ھفت ماه

سال  328ھجری قمری که سلطان وارد لشکرگاه شد باغ مذکور باغ شکار بود و
سلطان مسعود از روی صفه وسط باغ در يک روز  600آھو شکار کرد .اگر
کلمه صفه در آن عصر جايگاه مذکور و حوض را افاده نتواند ،معلوم ميشود که
مراحل اوليۀ آبادی يعنی خانه و حوض پيشتر از زمان مسعود در عصر پدرش
محمود وجود داشته و اگر صفه متذکرۀ بيھقی دارای ديوان ھائی ھم بوده باشد
نتيجه چنين ميشود که رواق و ايوان ھا در عصر مسعود آباد بوده و سلطان از
زير رواق ايوان ھای چھارگانه آھو ھا را شکار کرده است.
آخرين محلی که مربوط به مرحله سوم حفريات لشکرگاه ذکر آن اينجا می آيد
مسئله بازار لشکرگاه و حفريات چند دکان آن است .قراريکه تسميۀ لشکری بازار
افاده ميکند کوشک سلطنتی »دشت لکان« و ملحقات نظامی آن يا معسکر متذکرۀ
جغرافيه نگاران عربی بازار مخصوصی ھم داشت که روز اول ورود به
لشکرگاه در قسمت غربی دروازه کوشک بزرگ سلطانی بقايای دکان ھای آنرا
در دو طرفه جاده مستقيمی به طول نيم کيلومتر مالحظه نموديم .ھيئت باستان
شناسی در روزھای اخير خزان 1950) 1326م( پنج شش دکان بازار مذکور را
حفريات نمود که نتايج حاصله را با پاره ئی مالحظات ديگر بجايش ذکر خواھم
کرد.
مرحلۀ چھارم و پنجم حفريات لشکری بازار قراريکه ذکر کرديم در بھار و خزان
سال 1951) 1330م( صورت گرفت .عمليات مرحلۀ چھارم آنقدر مھم نيست
ولی مرحلۀ پنجم که آنرا آخرين دورۀ حفريات اين محل ميتوان خواند ،منجر به
کشف يک چيز مھم شد که عبارت از مسجد جامع لشکرگاه ميباشد .طوريکه
خواننده گرامی در ھمين مبحث حفريات اين اثر مالحظه فرمودند در طی عمليات
مرحلۀ دوم تحقيقات در خزان 1949) 1328م( در جوار تاالر دربار کوشک،
مقصوره يا مسجد مخصوص کاخ که عبادتگاه خصوصی سالطين بود کشف شد.
چون لشکرگاه با قصر سلطنتی و مجموعۀ کاخ ھا و رھايشگاه ھای نظاميان و
عساکر و بازار وغيره تقريبا ً بحيث شھر کوچک اداری و نظامی حصه ئی از
اھالی بست در آنجا و در گرد و نواح قريب آن زندگانی داشتند و در ايام توقف
سالطين غزنوی جمع و جوش و ازدحام مردم در لشکرگاه به مراتب بيشتر ميشد،
وجود کدام مسجد جامع از ضروريات آن بود .در حاليکه ھيئت باستان شناسی
فرانسوی عمليات حفريات لشکری بازار را به اخير رسانيده و نزديک بود از
کشف مسجد جامع نا اميد شوند ،در مجاورت خرابه ھای کوشک جنوبی لشکرگاه
انبوه پارچه ھای خشت پخته مالحظه نمودند و چون سائر آبادی ھای لشکری
بازار ھمه از خشت خام ميباشد وجود پارچه ھای خشت پخته مدير ھيئت باستان
شناسی را تحريک کرد و بعد از سه روز کار بقايای پايه ھای مدور خشت پخته

پديدار شد و بعد صحنی فرش با تخته سنگ ھای مرتب نمودار گرديد و باالخره
در ظھر آبادی طاقی پيدا شد که بدون شبه و ترديد محراب مسجد بود و بدين
ترتيب ھيئت باستان شناسی به کشف آخرين ھدف خود که مسجد جامع باشد ھم
توفيق يافت و مميزات اين مسجد بزرگ را عليحده مطالعه خواھيم نمود.
قراريکه در صفحات اول اين اثر ذکر کرديم باشندگان امروزۀ گرد و نواح بست،
لشکرگاه عصر غزنويان را به نام »لشکری بازار« خوبتر ميشناسند و دھکده ئی
که اھالی در آن مسکون اند به اسم »لشکری بازار« ياد ميشود .در گفتار اول و
دوم اين کتاب که عناوين برجسته آن »لشکرگاه چه وقت و چسان کشف شد« و
»حفريات در لشکرگاه« ميباشد ديده شد که در حصص غربی مجموعه خرابه ھا
در امتداد سرک مستقيمی که تقريبا ً نيم کيلومتر طول دارد بقايای دو رسته دکان ھا
ھم مالحظه ميشود .چون لشکرگاه با کوشک سلطنتی و دوائر ملکی و نظامی
ملحقه آن يک فرسخ از شھر بست دور بود ،از خود بازار مخصوصی داشت که
ھمه وقت و مخصوصا ً در ايام ورود و توقف سالطين غزنوی در لشکرگاه نھايت
مھيج و گرم ميشد و داد وستد به ميزان وسيع تر در آن بعمل می آمد.
در اثر کاوش ھای علمی ھيئت باستان شناسی فرانسوی که آنھم محض در يک
عده محدود دکان ھای بازار مذکور بعمل آمد ،يکعده مسکوکات و ظروف گلی
بدست آمده است که ھر دو برای بسط معلومات ما نھايت مفيد است .تعداد
مسکوکات مکشوفه به  145عدد ميرسد که برخی مسی و برخی نقره ئی است،
عده ئی خوانده شده و عده ئی خوانده نشده است .در ميان مسکوکات مسی دو سکه
به خلفای عباسی تعلق دارد که متاسفانه اسم و صفت يکی آن بخوبی خوانده
نميشود و ديگری به القادر با ﷲ تعلق دارد .ھکذا مسکوکات سامانی ھا ھم در بين
است مانند مسکوکات نصر بن احمد ،نوح بن منصور و منصور بن نوح .در ين
مجموعه مسکوکات يک عدد سکه ناصر الدين سبکتگين 28 ،سکه نظام الدين
محمود ،يک سکه مسعود اول ،يک سکه فرخزاد و دو سکه مسعود سوم و يک
سکه ھم از بای توز است که در بست در سال  359ھجری بضرب رسيده .در
ميان مسکوکات نقره ئی 7عدد به محمود ،يکی به مسعود اول و دو عدد به سلطان
ابراھيم تعلق ميگيرد .روی ھمرفته از لحاظ تعداد اکثر مسکوکاتی که تا حال
بدست آمده به يمين الدوله ابوالقاسم محمود بانی و مؤسس لشکرگاه تعلق ميگيرد.
بدين ترتيب قدم به قدم و مرحله به مرحله در طی سه سال حفريات منظم و
اصولی کوشک سلطنتی لشکرگاه و سائر کاخ ھای دشت لکان با باغ ھای شکار و
بازار و مقصوره و مسجد جامع با جزئيات معماری و نقاشی ھمه يک به يک به
تدريج آشکار شد و در روشنی يک دنيا معلومات جديد که برای تاريخ دورۀ

غزنوی افغانستان کمال اھميت دارد و تاريخ ھنر و فن و معماری دنيای اسالم
بدان سخت نيازمند ميباشد ،در شرح مطالب آينده که در اين اثر کوچک ذکر
ميشود استفاده شايان خواھيم نمود.

گفتار سوم
لشکرگاه و بست از نظر فرخی

من قياس از سيستان دارم که او شھر منست
و ز پی خويشان ز شھر خويشتن دارم خبر
*

*

*

جھان را به شمشير ھندی گرفت
به شمشير ھندی بايد گرفتن جھان
شھان دگر بازمانده بدو
بدادند چون سکزيان سيستان
*

*

*

گھی به بست در ين بوستان طبع فروز
گھی به بلخ در ين باغ ھای روح افزا
*

*

*

اندرين انديشه بودم کز کنار شھر بست
بانگ آب ھيرمند آمد بگوشم ناگھان
منظر عالی شه بنمود از باالی دژ
کاخ سلطانی پديد آمد از دشت لکان

لشکرگاه و بست از نظر فرخی
سيستان زادگاه شاعر

شاعر شيوا و رودزن توانا
شاعر بيابان گرد در بارگاه غزنويان
از زرنج تا بست ،از بست تا لشکرگاه
از دژ بست تا کوشک لشکرگاه
تخيالت شاعرانه و حقايق تاريخی
سيستان ،سجستان ،نيمروز
حسن ميمندی و آبادی مجدد سيستان
قلعۀ ارگ ،قلعۀ سپھبد ،ارگ زرنگ
استاد ابوالحسن علی فرخی شاعر چکامه سرای و موسيقی نواز چيره دست که در
اواخر قرن چھار و اوائل قرن پنج ھجری ميزيست به دو جھت لشکرگاه و بست
را خوب می شناسد .يکی اينکه تولد يافته و اھل سيستان بود ،دوم اينکه معاصر
محمود و مسعود ميزيست .نه تنھا ميزيست بلکه شاعر دربار و مدح سرای ايشان
نيز بود و اين دو نفر پدر و پسر در ميان سالطين مقتدر غزنوی کسانی بودند که
لشکرگاه با کوشک سلطنتی و ھمۀ مربوطات آن در عصر ايشان بنا يافت و به
تدريج به مدارج کمال رسيد.
»جولوغ« يا »قولوغ« پدر فرخی در دربار خلف بن احمد حاکم سيستان مالزمت
داشت و فرخی که جوان وجيه و خوش سيما و خوش صوت بود بحکم ذوق و
استعداد فطری به تحصيل علوم ادبی و موسيقی پرداخت تا شاعر شيوا و رودزن
توانا شد .در حلقۀ رفيقان ھمسن و سال ،در مجمع دوستان يکدل ،در باغ ھا و
نخلستان ھای بست و زرنج ،در کرانه ھای مسير رودخانه ھيرمند گاھی رود و
گاھی چنگ ميزد و اشعار عشقی زيبای خودش را به آواز دلکش و گيرا ميخواند.
پسر يکی از مالزمان دربار حاکم بود و در خانۀ پدری زندگانی متوسط ولی آرام
و مرفھی داشت تا اينکه سلطان غزنه محمود زابلی کار خلف حاکم سيستان را
يکسره ساخت و سيستان را به زير نگين جھانبانی خود درآورد .فرخی در ين گير
و دار که بر زادگاه و موطنش آمد بينوا و بيچاره و آواره شد و تن به دھقانی در
داد و در مقابل چند من غله خدمتگار يک نفر از دھاقين سيستانی شد و چند سال
در خدمت او بود تا متاھل شد و مخارج عيالداری و خانوادگی او را مجبور ساخت
تا دست از دھقانی بکشد و به مدح سرائی ممدوحان کريم و گشاده دست به
چغانيان و غزنه روی آورد .چنانچه اقبال ياری کرد و کارش در حضرت غزنه
بجائی رسيد که غالمان زرين کمر و کنيزکان ماھروی ھميشه دست ادب به سينه

در خدمت او ايستاده بودند و در سفر و حضر معاشر و نديم و مجلس آرای
سالطين مقتدر غزنه ،محمود و مسعود شد.
فرخی حوزۀ ھيرمند ،دشت پھناور اينطرف و آنطرف سواحل ،راه ھای کاروان
رو ،باغ ھا و شکارگاه ھا و تمام کوايف جغرافيائی سيستان را به خوبی ميشناسد
و بايد ھم بشناسد زيرا مولد او سيستان است ،ايام کودکی و جوانی را در ھمين
محيط گذرانيده ،ھمينجا تحصيل کرده و ھمين جا در روشنی سپيده صبح و در
سرخی شامگاھان افق گشاده سيستان چنگ زده و رود نواخته است .سال ھا در
حاليکه فکرش مشغول تجسس مطالب ادبی بود و در کارگاه دماغ شعر نيکو
ميساخت ،دست و پايش مشغول رھنمائی و اداره قلبه و گاو آھن بود.
فرخی در اوقات مختلف عمر در عرض و طول سيستان ،در بيابان ھای سھمگين
روی ريزه سنگ ھای سياه دشت ھای پھناور ،در راه ھای کاروان رو بين زرنج
و بست ،در ترعه سنارود ،و در کرانه ھای ساحلی ھيرمند گردش ھا و مسافرت
ھا کرده و در قصيدۀ معروفی که در مدح خواجه منصور بن حسن ميمندی ساخته
و مطلعش اينست:
چون بسيچ راه کردم سوی بست از سيستان
شب ھمی تحويل کرد از باختر بر آسمان
شرح يکی از مسافرت ھای خودش را از سيستان بطرف بست بيان ميکند که
معرف عمق فکر ،قدرت تخيل در ريزه کاری ھای شاعرانه و معلومات وسيع او
در باب سيستان و جلگه ھای دو طرفه حوزۀ ھيرمند است .دشت ھای پھناور که
بين زرنج و بست افتاده ،ريگستانی که بطرف جنوب غرب اين نواحی منبسط
است ھمه را ديده است.
شاعر دھقان منش سيستان در آوانی که ھنوز جھان ماده بر صورت زيبای او
لبخند نزده بود و پای پياده بيابان گردی ميکرد در دامان صحرا در دشت ھای
بيکران بين دو شھر تاريخی رنج ھا ديده و آزار ھا کشيده که شرح آنرا پايان تر
از زبان خودش خواھيم شنيد .استاد فرخی در دشت ھای سوزان سيستان که روز
در تابش آفتاب نيمروز چون کورۀ حداد داغ ميشود ،غالبا ً اين مسافرت ھا را
شبانگاه انجام ميداد و در حاليکه راه دراز او را مانده و زله و خسته ميساخت و
خواب بر او چيره ميشد با عروسان سپھر و دختران آسمان سرگوشی و راز و
نياز ميکرد و در تخيالت بسيار بديع شاعرانه آسمان ژرف و نھايت تاريک
سيستان چون دريای بيکران در نظرش جلوه ميکرد و ستارگان سپيد را گاھی به

کشتيھای سيمين و گاھی به جنگ آورانی تشبيه می نمود که زره ھای پوالدين بر
گيسوان پوشيده و از ميدان پھناور فلک مشغول آتشباری باشند .فرخی شاعر شيوا
بيان و موسيقی نواز ھنرمند سيستان که در کارگاه دماغش ھزاران تشبيه و
استعاره قشنگ و بکر موج ميزند در حاليکه راه می پيمايد و چشمش بر صفحه
الجوردين آسمان دوخته است ،گاھی برگ ھای نسترن پاشيده روی برگ ھای بيد
می بيند و گاھی دانه ھای لؤلؤ بر پرنيان سياه مشاھده ميکند و به مجرديکه از
آسمان تخيالت فرود می آيد و پيش پايش را ميبيند ،بيابانی مشاھده ميکند و در
عالم تنھائی در سھمگين راھی که فرازش ريزه سنگ سياه است پھن و دشتی
ميبيند که نشيبش را توده ھای ريگ روان فراگرفته .ريگی که ميدان ديو و
خوابگاه اژدھا است و سنگ ريزه ھای آن بالين ببر و بستر شير ژيان ميباشد.
فرخی شاعر بيابان گرد در ين صحرای بی پايان رنج ھا ديده و آزار ھا کشيده.
گاھی ھنگام رفتن سنگ ريزه چون نيشتر در پايش فرو رفته و گاھی ھنگام خفتن
چون نيش گژدم در پشت و پھلويش خليده و در عالم تنھائی جز بانگ غول ياری
و غمگساری نداشت .شاعر در حاليکه از پھنائی دشت و درازی راه در انديشه
فرو رفته بود و کران بيابان در نظرش ناپيدا بود ،ناگھان آب ھيرمند از کنار شھر
به کوشش ميرسد و نزديک شدن شھر بست را به او اعالم ميکند .چون بست و
باالحصار آن متصل مسير رودخانه و فراز آب ھای آن قرار داشت ،اول تر نظر
مسافر را جلب ميکند و »منظر عالی شھه« از باالی دژ به نظرش ميخورد .اين
»منظر عالی شھه« ھمان کوشک اختصاصی سلطانی است که در بلندترين نقطه
باالحصار قرار داشت .فرخی در حاليکه دلش از مسرت ورود به شھر بست شاد
و خرسند است ،نزديک تر می آيد و به کناره ھای رودخانه ھيرمند ميرسد و
مرکبان آب را که ھمان کشتی ھای اختصاصی شھر است ،روی آب می بيند و
پالھنگ ھر يکی را پيچيده به لنگر ھای وزمين و سنگين چون کوه گران مشاھده
ميکند تا اينکه از رودخانه ميگذرد و در پيرامون آبادی ھای شھر بست ميرسد.
قراريکه در صفحات پيشتر اين اثر شرح داديم ،شھر بست و لشکرگاه و يک
سلسله آبادی ھائی که در فاصله  7-6کيلو متری ميان اين دو نقطه اقتاده ھمه در
سواحل چپ مسير ھيرمند روی پھنور دشتی واقع شده اند که در متون ادبی و
تاريخی اسم آن به ضبط ھای مختلف آمده و اينک فرخی آنرا در ين قصيده غرا و
شيوای خود در قالب وزن و قافيه بنام »دشت لکان« ياد کرده که بگمان بنده اين
ضبط بر ھمه مرجح است .به شھادت بيھقی و در روشنی تحقيقات امروزی
ميدانيم که لشکرگاه از بست يک فرسخ يا  7-6کيلومتر فاصله داشت بدين جھت
حينيکه فرخی در سواحل چپ ھيرمند در پيرامون بست ،فراز دشت ،ميرسد از
دور کوشک سلطنتی را ميبيند و ميگويد" :کاخ سلطانی پديدار آمد از دشت لکان".
اين کاخ سلطانی که در مأخذ و متون ادبی و تاريخی به نام لشکرگاه و معسکر و

کوشک لشکرگاه و کوشک دشت لکان ھم ياد شده است ،ھسته اصلی لشکرگاه بود
که وقت بوقت سالطين غزنوی بخصوص محمود و مسعود حين ورود در بست
در آنجا اقامت ميگرفتند .معلوم نيست اين سفر فرخی در چه تاريخی صورت
گرفته .چون قصيده در مدح خواجه منصور بن حسن ميمندی است و خواجه در
روزگاران محمود به اقبال ميزيست ،اين مسافرت بگمان غالب در عصر محمود
صورت گرفته ولی از نظر مالحظات مبنی بر آبادی ھای بست و لشکرگاه
موضوع فرق زياد نميکند زيرا در تمام دوره عمر شاعر چه در عصر محمود و
چه در زمان سلطنت مسعود اول ،بست و لشکرگاه آباد بود منتھا در عصر مسعود
بر دامنه آبادی ھای ھر دو محل افزايش زياد بعمل آمد.
استاد فرخی قراريکه در آغاز اين مبحث گفتيم زادگاھش سيستان بود و پدر و
خانواده و دوستانش ھمه در سيستان زندگانی داشتند و خود پيش از ارتباط به
دربار غزنويان و بعد از آن در کودکی و جوانی در مالزمت و دھقانی در
روزگار مسعود و باشکوه درباری ،در خانه پدری ،در کلبه دھقانی ،در کوشک
سلطنتی زندگانی کرده نه تنھا بست و لشکرگاه بلکه ھمه سيستان و اکثر شھر ھا و
قلعه ھای آن را ديده و ميشناسد .جذر و مد سيستان با جذر و مد زندگانی شخصی
خود او ھم آھنگ بوده .در ايام حکومت خلف که پدرش مالزمتی داشت ،او ھم
زندگانی متوسط و آرامی داشت .در جنگھائی که ميان محمود غزنوی و خلف
حاکم سيستان بوقوع پيوست و فرخی خود شاھد واقعات بود ،ھمانطور که سيستان
و شھرھای آن خراب و ويران شد و اھالی آن دربدر گرديد ،فرخی ھم بی سر و
سامان و بی خانمان شد .چون سيستان باالخره تسليم سلطان محمود غزنوی شد و
کاخ ھا و شھرھا سر از نو آباد گرديد ،فرخی ھم بدربار راه يافت و روزگار
لبخندی به رويش زد و چون بيھقی بنای اول آبادی ھای لشکرگاه را به محمود
نسبت ميدھد) .با اينکه بست و حوالی دور و نزديک آن در عصر سبکتگين فتح
شده بود( يقين کامل دارم که اين نقطه در مجاورت شھر بست در پناه مجرای
ھيرمند ،در آستانه سيستان از نظر سوق الجيشی نظر محمود را جلب کرد و بعد
از ينکه خلف اسير و سيستان واليتی از واليات قلمرو غزنويان شد ،امر آبادی
معسکری از طرف محمود داده شده است که عبارت از ھمان لشکرگاه ميباشد.
فرخی در قصيده ئی که در مد خواجه ابو علی حسن ميمندی وزير دانشمند محمود
غزنوی دارد ،مطلع آن اين است:
مھرگان امسال شغل روزه دارد پيش در
خواجه از آتش پرستی توبه داد او را مگر

شرحی دارد مبنی بر انتساب خودش به سيستان و از ميان رفتن خلف حاکم آنجا و
خرابی ھائی که در نتيجه جنگ واقع ميشود و بعد مجدداً در عصر غزنويان
بخصوص در زمان محمود چطور از نو شھرھا و کاخ ھا آباد ميشود .اينک ابيات
مورد ضرورت را در ين مورد از قصيده فوق اقتباس ميکنم:
من قياس از سيستان دارم که آن شھر منست
و ز پی خويشان ز شھر خويشتن دارم خبر
شھر من شھر بزرگست و زمينش نامدار
مردمان شھر من در شيرمردی نامور
تا خلف را خسرو ايران از آنجا برگرفت
در ستم بودند از بيدار ھر بيدادگر
برکشيدند از زمين و باغھا سرو و سمن
باز کردند از سرای و کاخھا ديوار و در
ھر سرائی کان نيکوتر بود و آن خوشتر نمود
ھمچو شارستان قوم لوط شد زير و زبر
کدخدايانش خريده خانه ھا بگذاشتند
زن ز شوی خويش دور افتاد و فرزند از پدر
بر شۀ ايران حديث سيستان پوشيده ماند
سالھا بودند مسکين از غم و خون جگر
چون شه مشرق وزارت را به خواجه باز خواند
بيشتر شغلی گرفت از شغل خواجه بيشتر
عالمان را باز خواند و مردمان را باز داد
شوی با زن گشت و زن با شوی و مادر با پسر
خانھا آباد گشت و کاخھا بر پای شد
با خضر شد بار ديگر باغ ھای بی خضر
روزگار سيستان را با نکوئی عدل او
باز نشناسم ھمی از روزگار زال زر
از واليت ھای سلطان سيستان بر گوشه ايست
نيست از انصاف آن از عمل او نابھره ور
اين پارچه بخوبی نشان ميدھد که فرخی خود شاھد حدوث واقعات در سيستان بوده
و ظاھر ميسازد که در اثر جنگ سپاه غزنوی با خلف حاکم سيستان خرابی ھای
زياد بر شھرھا و آبادی ھای اين ناحيت وارد شده .درخت ھا را از ريشه کشيدند.
در و دروازه به سرای ھا و کاخ ھا نماندند و ھمه اين پيش آمدھای ناگوار علی
الرغم امر و اطالع سلطان محمود صورت گرفت تا اينکه خواجه ابو علی حسن

ميمندی به وزارت منصوب شد و در اثر توجه او خانه ھا و کاخ ھا سر از نو آباد
شد و باغ ھا دوباره سبز و خرم گرديد و سيستان آبادی ديرينه را از سر گرفت و
از پيشتر بيشتر آباد شد .در اين قصيده فرخی ،سلطان غزنوی را به لقب »شۀ
ايران« و »شۀ شرق« ياد کرده و چون دامنه قلمرور امپراطوری غزنويان تا ری
و سپاھان در خاک ھای عراق )ايران کنونی( و تا سواحل بنگاله در سرزمين
ھندوستان رسيده بود ،جا دارد که او را شاه ايران و شاه شرق بخواند] .ايران امروز
با ايران زمان غزنوی نام دو کشور مختلف است که خواننده بايد متوجه باشد .برای معلومات
بيشتر به اين موضوع به کتاب "افغانستان در شاھنامه" اثر احمد علی کھزاد  1355مراجعه
شود[.

استاد فرخی در قصيده ديگر که در مدح يمين الدوله محمود دارد و مطلعش
اينست:
سال و ماه نيک و روز خرم و فرخ بھار
بر شۀ فرخنده پی فرخنده بادا ھر چھار
در باب فتح سيستان گويد:
تا تو ای خسرو حصار سيستان بگشاده ئی
استواری نيست کس را بر حصار سيستان
بعد از اينکه سيستان مفتوح شد و در شمار واليات سلطنت غزنويان قرار گرفت،
مردانی بزرگ از آن ناحيه به دربار سالطين غزنوی تقرب يافتند .از آن جمله
يکی ابوبکر حصيدی سيستانی است که نديم سلطان محمود شد و فرخی در مدح او
قصيده ئی دارد و در يکی دو از ابيات آن بسط نفوذ سلطان را بر سيستان افتخاری
برای سيستان و سيستانيان ميشمارد چنانچه گويد:
سيستان را بتو فخر است و جھان را بتو فخر
اينجھان را به جھانداری و شاھی در خور
شاه گيتی ملک شرق ،سلطان زمين
آنکه از باختر او را ست جھان تا خاور
در قصيدۀ ديگری که در مدح ھمين ابوبکر حصيری سيستانی دارد »سيستان« و
»نيمروز« نامھائی را که در قرون وسطی در بيان جغرافيه نگاران فارسی زبان
و عربی متداول بود ياد ميکند و ميگويد:

سيستان خانه مردان جھانست و بدو است
شرف خانه مردان جھان تا محشر
سام کيست ،کجا سايه آن خواجه بود
خواجه را اکنون چون سام غالميست نگر
نيمروز امروز از خواجه و از گوھر او
بيش از آن دارد کز سام يل و رستم زر
فرخی غير از »سيستان« و »نيمروز« شکل ديگر اسم واليت را که سجستان باشد
و آنھم در آثار مؤرخين و جغرافيه نگاران عرب معمول بود در يکی از قصايد
خود ضبط کرده است و اشاره به محمود ميگويد:
آنکه چو او را پدر به بلخ ھمی خواند
خطبه ھمی ساخت خاطبش به سجستن
ھکذا اصطالح »سکزی« و »سکزيان« که در مورد باشندگان سيستان استعمال
ميشد در اشعار فرخی آمده و اشاره به يمين الدوله ابو القاسم محمود غازی گويد:
جھان را به شمشير ھندی گرفت
به شمشير ھندی بايد گرفتن جھان
شھان دگر باز مانده بدو
بدادند چون سکزيان سيستان
فرخی از شھرھا و قلعه ھای سيستان مانند بست ،زرنج ،قلعه ارک ،قلعه سپھبد
وغيره در قصايد خويش نامبرده در حاليکه ممدوح او عموما ً سلطان محمود است.
در اشعار زياد به شاھکارھای رزمی او اشاره ميکند و ميگويد:
آماج تو از بست بود تا که به پنجاب
پرتاب تو از بلخ بود تا بفلسطين
ھزار بار گرفته است به ز بارۀ ارک
ھزار شھر گشاده است به ز شھر زرنگ
آنکه برکند بيک حمله در قلعۀ تاغ

آنکه بگشاد بيک تير در ارگ زرنگ
شاھی که فتحاست مر او را چه فتح ارک
شاھی که جنگ ھاست مر او را چو جنگ خان
خالف تو کرده است يعقوبيان را
بارک و بطاق و سپھبد مجاور

گفتار چھارم
کوشک سلطنتی لشکرگاه از نگاه
ملک الشعرا استاد عنصری
بفر قصر تو شد خوب ھمچو عقد بدر
ھوای بست و لب ھيرمند و دشت لکان
اگر بديدی نعمان سرای فرخ تو
رۀ سدير و خورنق نکوفتی نعمان
ز محکمی بی بنياد او به بيخ زمين
ز برتری خم ايوان آن خم کيوان
گر از بلند رواقش نظر کنی سوی شيب
ستاره بينی روی زمين کران به کران

کوشک سلطنتی لشکرگاه از نگاه
ملک الشعرأ استان عنصری
سرای فرخ بی نظير در آفاق
يکی از متروکات با افتخار ملی
قصيدۀ امير عنصری و متن آن در نثر
صحرای سبز يا شادروان پيروزه رنگ
امير عنصری در داخل کوشک دشت لکان
آبياری و سر سبزی دشت سوزان

جداول آب و حوضچه ھای قصر
دانه ھای شبنم روی بساط سبزه و گل
ھمانطور که بنده و ھمکار دانشمند جناب استاد خليلی روز اول کشف لشکرگاه به
تاريخ  26حما سال  1327پھلو به پھلو در پای ديوارھای نيمه ويرانه بارگاه
سلطنتی محمود و مسعود قدم ميزديم و ھنوز کوچکترين مفکورۀ راجع به کوشک
دشت لکان پيش خود نداشتيم .اسرار اين ويرانه ھای با عظمت که  95سال
فراموشی ھست و بود آنرا بکلی ناپيدا ساخته بود مشترکا ً قدم ھائی براداشتيم که
خاطرۀ آن جزء تاريخ شده و امروز يا فردا و يا ھر وقتی که از لشکرگاه ياد کنيم
و يا در آن مورد سطری بنويسيم از تذکار آن ناگزيريم زيرا ھمانطور که باستان
شناسان به ضرب بيل و کلنگ در انکشاف معلومات مربوطه وجب به وجب در
عرض و طول و عمق زمين لشکرگاه پيش رفتند ما با خامه و مشعل تحقيقات
تاريخی و ادبی وارد صحنه شده و در بال زدن پرده ھای اسرار قصر ،قصری که
به اصطالح جوزجانی نظير آن در آفاق نبود سھم گرفتيم .بعد از ينکه در ماه ثور
 1327بعد از معاينه خرابه ھای حوزۀ ھيرمند بکابل مراجعت کردم اولين مقاله
مفصل خودم را مربوط به لشکرگاه که در شمارۀ اول سرطان  1327مجلۀ آريانا
نشر شده است به دوست دانشمند نويسنده و شاعر توانای معاصر خليل ﷲ خان
خليلی اھدا کردم.
ايشان دو ماه بعد در شمارۀ »آريانا« مخصوص ماه سنبله سال مذکور تحت عنوان
»لشکرگاه و قصر سلطان« مقاله ئی نشر کردند و از ين ناتوان قدر دانی ھا
فرمودند و در پايان مقالت موجز و بسيار مفيد خود پارچه بسيار زيبائی در ستايش
لشکرگاه از قلم استاد سخن سرايان عصر محمود ملک الشعرا عنصری بصورت
ضميمه فرستادند که اينجا نظر به ارتباط موضوع مقاله و پارچه شعر ھر دو را
نقل ميکنيم و بعد با تبصرۀ چند در متن اشعار کوشش ميکنيم تا از روزنه نگاه
عنصری کوشک سلطنتی غزنويان را يکجا معاينه کنيم.
اينک متن مقاله:
بعد از القاب :تتبع و استقصا ،کاوش ھا و کوشش ھا که در مقالۀ لشکرگاه خود
مندرج فرموده بوديد شادم که پس از روزگاری مرا بدان آورد که سخنان چند بدان
پيشگاه گرامی تقديم کنم .لشکرگاه زابل که يادی از حشمت دولت با عظمت
صفاريان و شکوه گيتی ستانی و جھانگيری شھنشاه بزرگ وطن يمين الدوله و
امين المله ابوالقاسم نظام الدين محمود غزنوی انارﷲ ميباشد در بطون تاريخ اين

کشور مقام شامخی دارد بر شما بود که در پيرامون آن صفحه مشعشع بدان گفتار
زيبا پيرايه بنديده آنرا با ھوامش و تعليقات عالمانه خويش روشن گردانيده آن کاخ
ھای بلند که اکنون با گردش روزگار و تحول سال و ماه مفاوز و اتاللی بيش
نمانده زمانی صحنه آزمون قلم و قريحت توانای گويندگان و شعرای بزرگ کشور
بوده منتھا اين قدر فرق دارد که نبشته ھای حماسی و ترانه ھای افتخاری آن ھا
امروز به تذکرات غم انگيز و حسرت نوای ماھا عوض شده امير عنصری و
فرخی در اقبال عظمت و جالل آن مبھوت می شدند و ھر چه می سرود متکی بر
مناعت ملی و نازش ھای ادبی بود و شما و امثال شما زيد کم ﷲ ھر چه مينگاريد
قطرات اشکی است که به آن متروکات ملی و بقايای باستانی نثار ميگردد .فرخی
چنانکه شما در مقالت خود اشاره کرديد قصر سلطانی را در اقصای سھمگين
صحرائی ميدانست که ريگ او ميدان ديو ،خوابگاه اژدھا ،بالين ببر ،بستر شير
ژيان بود .خروش ھيرمند از کنار شھر بست بيدارش ميکرد منظر عالی شه از
فراز دژ لکان و کاخ سلطانی ديدگانش را نور می بخشيد ،باد ميوند که با مشک
وبان آميخته بود بر رويش ميوزيد ،مرکبان جانور کش و بيجان که از آب رکاب
داشتند و از باد عنان نظر خورده بين موشگافش را جلب مينمود ،از بست تا ميمند
بستايش مقام خواجه بزرگ آفتاب کارمندان رھسپار ميشد .امير عنصری با وصف
آنکه قلم و قريحت توانای وی از بيان ھيچ چيزی عاجز نبود در ستايش آن کاخ با
شکوه از گفتار باز می ماند و در مقابل آن بزرگی و عظمت خضوع خويش را
بخاموشی ادا ميکرد ،ابيات پايان از چکامه ايست که در ثنای محمود و ستايش
لشکرگاه سروده .من گفته ھای نفيس وی را بشما فرستادم اگر الزم ميدانيد بر
مقاله خويش ذيل نمائيد و احترامات مرا بپذيريد.
بفر قصر تو شد خوب ھمچو عقد بدر
ھوای بست و لب ھيرمند و دشت لکان
اگر بديدی نعمان سرای فرخ تو
رۀ سدير و خورنق نکوفتی نعمان
ببويش اندر عطار ھندوان عاجز
برنگش اندر نقاش چينيان حيران
يکی نگاشته رنگی که بی تکلف رنگ
شود ز ديدن او ديده ھا نگارستان
فروغ او بشب تيره نور روز سفيد
ھوای او بزمستان برنگ تابستان
به پشت ماھی پايش ببرج ماھی سر
زھی باصل و سر بر جھاش بر سرطان
بھار طبع و ليکن بود بھار خريف

ارم نھاد و ليکن بدو ارم خلقان
ز محکمی بی بنياد او به بيخ زمين
ز برتری خم ايوان آن خم کيوان
ور از رواق گشادش نظر کنی سوی آب
ھمه قوای جسد بينی و غذای روان
بروی صحرا چندانکه چشم کار کند
کشيده بينی پيروز رنگ شاد روان
بلور حل شده بينی به پيش باد صبا
شکن گرفته چو زلف بتان ترکستان
ز عکس آب ھوا سبز گشته چون خط دوست
سپھر سبز و چنان سبز گشته چون بستان
ز سبز کلۀ خرما درخت مطرب وار
ھمی خروشد بلبل ھمی زند دستان
گر از بلند رواقش نظر کنی سوی شيب
ستاره بينی روی زمين کران به کران
بساط ارزق بينی فراخ در شبنم
برا بساط پراگنده لؤلؤ و مرجان
دگر يکی بدر خانه ژرف درنگری
کشيده بينی حصنی ز گوھر الوان
روان تخت سليمان و آب زير روان
بسان صرح ممرد که خلق از و بگمان
ز عکس او متلون شده چو قوس قزح
و گر بخواھی شو بنگر و درست بدان
شده است بسته زبانم ز وصف کردن او
بوصف ھر چه بخواھی منم گشاده زبان
بدين لطيفی جائی بدين نھاد سرای
نکرد جز تو کس ای شھريار در گيان
ھميشه تا به جھان در بود قران و قرين
قرين دولت بادی بصد ھزار قران
چون قرايکه در تمھيد اين مبث اشاره نموديم تحقيقات تاريخی و ادبی ما ھم راجع
به لشکرگاه قدم به قدم مراحل انکشاف خود را پيمو.د و تذکار آن قدم ھا ولو ھر
قدر کوچک ھم باشد در ين مجموعه بی مورد نيست .به تعقيب ابيات زيبای امير
عنصری پارچه نثری را نقل ميکنيم که ضمن مقاله ئی در شماره دوم سال اول
ژوندون پنج سال قبل نشر شده است و صورت نثر نظم فوق است و در آن کار

ديگری نکرده ايم جز اينکه تار و سوزن گرفته و دانه ھای غلتان مرواريد آبدار
اشعار او را به رشته کشيده ايم .اينک آن رشته:
"قصر تو در ھوای بست و لب ھيرمند و در دامان دشت لکان در سايۀ فر شاھی
به در عقد شده اگر نعمان سرای فرخ ترا ميديد دروازه کاخ سدير و کوشک
خورنق را نميکوفت زيرا قصر تو که به بويش عطار ھندوان عاجز و به رنگش
نقاش چينيان حيران مانده چنان رنگ آميز است که بی تکلف رنگ ديده از ديدن
آن نگارستان شود و فروغ او به شب تيره نور روز سفيد را ماند .اين کاخ چنان
ارج و بلند است که پايش بر پشت ماھی و سر برجھايش بر برج سرطان اصابت
کند .از محکمی پی بنياد آن به بيخ زمين رسد و از برتری خم ايوان آن به خم
کيوان خورد اگر از رواق گشادش سوی آب نظر کنی قوام جسد و غذای روان
يابی بر روی صحرا چندان که چشم کار کند شاد روان پيروزه رنگ بينی کشيده و
بر روی آب بلور حل شده بينی که به پيش باد صبا چون زلف بتان ترکستان شکن
گرفته و از عکس آب ،ھوا چون خط دوست و سپھر چون بستان خرم سبز گشته،
از کلۀ سبز درخت خرما بلبل مطرب وار ھمی خروشد و دستان زند .از بالی
رواق بلندش زمين کران تا کران ستاره نمايد و بر بساط ارزق دانه ھای شبنم در
و مرجان جلوه کند بدر خانه اگر ژرف در نگری حصنی بينی کشيده از گوھر
الوان و تخت سليمانی سلطان در بارگاه کاخ جائی باشد که از زير آن آب روان
گذرد و از عکس الوان آن قوس قزح در سطح پھناور آب گسترده شود و با اينکه
بوصف ھر چه بخواھی گشاده زبانم از تعريف کاخ بسته زبانم زيرا جائی بدين
لطيفی و سرائی بدين نھاد جز تو ای شھريار کسی در گيان بنا ننھاد پس تا قران و
قرين در جھان است قرين دولت باشی".
اين پارچه زيبای عنصری که از نظر بداعت شعری ارزش آن پيش ھمگان مسلم
است از نظر معلومات تاريخی و معماری و مھندسی و ھنری سند بسيار مفيد و
قيمت داری است زيرا قراريکه ديديم استاد عنصری مانند نقاش چيره دست آنچه
در کاخ سلطنتی کوشک دشت لکان ديده ھمه را رسم کرده و مانند کمرۀ خودکار
کليات و جزئيات قصر سلطان را گرفته و به آيندگان انتقال داده است .درست است
که امير فرخی سيستانی در طی مسافرت ھای خودش از سيستان به بست از آب
ھيرمند ،از دژ شھر و از منظر عالی شه فراز آن و از دورنمای کوشک لشکرگاه
در دشت لکان صبت کرده است .ديدن لشکرگاه از نظر فرخی دلچسپ است ولی
ديدنی است از دور که عظمت بنا و کاخ را در دامان پھناور دشت لکان ترسيم
ميکند .درست است که بيھقی از نظر تاريخ و اصل نسبت بنای کاخ به محمود و
مسعود حرف ھائی دارد و زندگانی سلطان مسعود و خدم و حشم دربار وی را با
جزئيات حيات رسمی و خصوصی سلطان شرح ميدھد ولی اگر اين پارچه امير
عنصری نمی بود از نوشته ھای ايشان يک سلسله معلومات مفيد و قيمتدار را

استخراج نميتوانستيم .فرق ميان فرخی و عنصری در معرفی قصر سلطانی
لشکرگاه اين است که اولی کاخ را از بيرن آنھم از دور ديده و دومی عالوه بر
ينکه منظرۀ خارجی بنا و استحکام بنياد و بلندی و فراخی رواق ھا و چشم انداز
ھای بديع آنرا يکسو روی سطح بلورين آب ھای ھيرمند و سوی ديگر جانب بساط
پيروزه گون صحرا شرح ميدھد مانند رھنمائی که نو واردی را به داخل قصری
رھنمونی کند دست خواننده را گرفته اطاق به اطاق تاالر به تاالر ميگرداند تا
چشمش از ديدن نقش و نگار و تصاوير رنگه و الوان گوناگون نگارستان شود و
از بوی عود و مشک و بان بيھوش گردد .عنصری آنقدر تصاوير و نقش و نگار
در و ديوارھای داخل کاخ سلطانی را ديده که به اصطالح او اگر چينی ھا ميديدند
حيرا ميشدند و جا دارد بگوئيم کوشک سلطنتی مانند ارژنگ مانی يک پارچه نقش
و تصاوير بود ،نقش و تصاويری که بيننده از ديدن آن مات و مبھوت ميماند .در
ازمنه قديم در قصور سلطنتی عود ميسوزانيدند و عنصری حتما ً در روزگاران
محمود و مسعود روزھای خوشی در معيت سالطين غزنوی گذرانيده و از آنھمه
بوھا بيھوش و مدھوش شده و آنقدر در طرز بيان خود اين ھمه خوش بوئی ھا را
در کارگاه دماغ خواننده نزديک ميسازد که بعد از تقريبا ً ھزار سال ما ھم آنرا
استشمام ميکنيم.
معلومات استاد عنصری از نظر توپوگرافی و موقعيت محلی ئی قصر ،از لحاظ
زراعت و باغ داری و آبياری نکات بسيار مفيد و دلچسپ دارد و برای کسانيکه
لشکرگاه را امروز در دامان دشت سوزان و بی آب و علف نگاه می کنند در خور
بسيار دقت است .اگر از طرف ديگر تحقيقات باستان شناسی و کشفيات حفاری به
کمک ما نميرسيد شايد قبول بسياری از نکات متذکرۀ عنصری مشکل و حتی غير
ممکن معلوم ميشد ولی بقسمی که در بحث حفريات لشکرگاه مختصراً شرح داديم
نه تنھا گرد و نواح و پيرامون قصر سبز بود و باغ ھای شکار و تفريح در آن
نواحی وجود داشت بلکه آب ذريعه ارھت و چرخ ھای بسيار بزرگ و قوی به
ارتفاع  12و  15متر از سطح رودخانه بلند کشيده ميشد و ذريعه جويچه ھا و نل
ھای گل پخته و لوله کشی ھای فنی در باغ ھا و حتی در داخل اطاق ھای قصر
جريان داده ميشد چنانچه مجرای آب و حوضچه در داخل تاالر دربار کوشک
سلطانی به مالحظه رسيده است و مھندس ھيئت باستان شناسی فرانسوی در پالن
داخل قصر آنرا ترسيم کرده است .ھکذا قراريکه شرح داديم در صفحۀ وسط باغ
شکار که پيشاپيش حصص وسطی لشکرگاه ساخته شده بود و محوطه بزرگ
مربع آن با ديوارھا و مدخل بزرگ تا حال موجود است حوض ھشت ضلعی
کشف شد .شبه ئی نيست که عالوه بر آب ھائيکه ذريعه ارھت و چرخ از رودخانه
گرفته ميشد جوی ھا و کانال ھای ديگری ھم بود که مانند نھر سراج امروزی از
نقاط مقابل گرشک فعلی آب را به دشت لکان در حواشی دور و نزديک قصر

سير ميداد و با اين آب ھا )روی صحرا چندانکه چشم کار ميکرد شادروان پيروزه
رنگ( جلب نظر مينمود و کله ھای درخت خرما تا فاصله ھای دور فضا را سبز
و معطر ساخته بود و بلبل و ھزار دستان در شاخسار انبوه آن داستان سرائی
ميکرد .اين معلومات از نظر بسط زراعت و نھال شانی برای رياست آبياری و
بھره برداری رود ھيرمند که مقر خويش را در جوار خرابه ھای لشکرگاه انتخاب
کرده است بسيار مفيد و قيمت دار است زيرا به شھادت يکی از بزرگترين
خداوندان سخن کو خود بچشم سر کاخ لشکرگاه و کاخ نشينان آن را ديده سبزی
دامان صحرا و دشت ھای گرد و نواح لشکری بازار را مشاھده ميفرمائيد .بساط
فراخ ارزق که دانه ھای درشت شبنم چون لؤلؤ و مرجان روی سبزه ھا و گل
ھای آن نشسته بود نشان ميدھد که کاخ و پيرامون آن را چه بستان خرم و دالويز
فراگرفته بود ،عنصری از تخت سلطان و از جريان آب زير تخت صحبت ميکند،
اين صحبت ھا ديگر در روشنی تحقيقات باستان شناسی حکم تخيل و مبالغه ھای
ادبی و شعری ندارد بلکه حقيقت مسلم است .حقيقتی که صورت واقع کيف آنرا
بيشتر شرح داديم .ھرقدر در ين پارچه قصيده استاد دقت شود مالحظات بسيار
مفيد ديگر وارد ميشود و يقين داريم با ھمين تبصره مختصر ھم که اينجا بعمل
آورديم خوانندگان گرامی با ملک الشعرای دربار محمودی ھمنوا شده و خواھند
گفت:
بدين لطيفی جائی بدين نھاد سرای
نکرد جز تو کس ای شھريار در گيان

گفتار پنجم
کشتی رانی روی آب ھای ھيرمند

مرکبان آب ديدم سرزده بر روی آب
پالھنگ ھر يکی پيچيده بر کوه گران
جانور کش مرکبانی سرکش و نا جانور
آب ھر يک را رکاب و باد ھر يک را عنان
بر سر آب از بر زين کسترانيده زمين
و آن زمين از زير ھر ماھی بفرياد و فغان

کشتی رانی روی آب ھای ھيرمند
ھيرمند ،رودخانه ھزار بازو
ھيرمند» ،نيل افغانستان«
ترعۀ سنا رود بين بست و زرنج
کشتی ھای کوشک دشت لکان
پلی که روی زورق ھا بسته شده بود
کشتی رانی مسعود روی ھيرمند
ناو مخصوص سلطان مقابل لشکرگاه
چطور سلطان از غرق شدن نجات يافت
رودخانه ھيرمند که ياقوت آنرا رودخانه ھزار شاخه ميخواند بعد از اينکه از
حصص کھستانی قلب افغانستان در خم و پيچ کوه ھا و دره ھا ھزاران پيچ و تاب
ميخورد باالخره در نزديکی ھای گرشک وارد زمين ھای ھموار حاشيه شرقی
نيمروز شده و در اليکه سطح آن پھنائی ميگيرد و از سرعت رفتار آن ميکاھد و
غريو آن می نشيند با سير متين و ماليم از جلگۀ عظيم و پھناور سيستان عبور
نموده و به ھامون فرو ميريزد.

اين رودخانه عظيم ھمانقدر که در دره ھای ھولناک کوه بابا خشمگين و غضب
ناک است در خاک ھای ھمجوار جلگه نيمروز و سيستان نرم و ماليم ميشود و
بصورت رودخانه بسيار فياضی درمی آيد و بسيار بجا است که آنرا »نيل
افغانستان« بخوانيم.
رودخانه بزرگ ھيرمند در حصص سفلی مسير خود از حوالی گرشک تا ھامون
در فاصله تقريبا ً  3صد کيلومتر الينقطع از ميان يک سلسله خرابه ھا ميگذرد.
خرابه ھائی که ھر کدام آن روزی شھری ،دھکده ئی ،قصری ،کوشکی ،کاخی،
قلعه ئی ،معبدی ،آتشکده ئی ،يا مسجدی بوده که از روزگاران باستان از 6 – 5
ھزار سال قبل شايد پيشتر از آن از موقعی که انسان در بستر اين رودخانه حاصل
خيز متمکن شد تا اواخر قرن  8ھجری يکی سر ديگری آباد کردند و رودخانه
بزرگ تاريخی عالوه بر اينکه به اين شھرھا و باشندگان آن آب ميداد بھترين
وسيله مراوده و ارتباط ايشان ھم بشمار ميرفت.
رودخانه بزرگ ھيرمند از حوالی گرشک تا ھامون قابل کشتی رانی است و به
شھادت اسناد تاريخی اقالً گفته ميتوانيم که در عصر اسالمی ،در دوره ھای
صفاری و غزنوی که سيستان به منتھای آبادی و ناز و نعمت و فراوانی رسيده
بود ،کشتی ھا به کثرت روی آب ھای ھيرمند بين لشکرگاه و بست بين بست و
زرنج و حتی بين زرنج و ھامون حرکت ميکرد.
اسطخری مينويسد که بين زرنج و بست ترعه ئی کشيده شده بود بنام »سنا رود«
که مسافرين و مال التجاره ذريعۀ زورق ھا و کشتی ھا ميان دو شھر رفت و آمد
داشتند و حمل و نقل ميشدند .بواقع شھر زرنج که پايتخت سيستان بود نھر ھای
متعددی داشت که از رودخانه ھيرمند آب ميگرفت .در  30ميلی شرق خرابه ھای
شھر مذکور يک سلسله بندھائی روی ھيرمند وجود داشت و از اينجا مقدار زياد
آب با  5نھر بزرگ بطرف شھر زرنج ميرفت که معروف ترين آن ھمان نھر يا
ترعۀ سنا رود است که از ھمۀ نھرھا بزرگتر و طوالنی تر و پر آب تر بود .در
اوقات عادی کشتی ھا از لشکرگاه تا بست و از بست تا فاصله  30ميلی شھر
زرنج روی مجرای رودخانه حرکت ميکردند و بعد از راه ترعۀ سنا رود بطرف
زرنج ميرفتند و در اوقات آب خيزی کشتی ھا از ھمين ترعۀ سنا رود از زرنج
ھم گذشته تا ھامون سير و گردش ميکردند.
شبھه ئی نيست که اين زورق ھا بخصوص در خط حرکت خود بين بست و زرنج
بيشتر محموالت تجارتی را انتقال ميدادند زيرا زرنج و بست در تمام دوره ھای
قرون وسطی دو مرکز بزرگ بازرگانی بشمار ميرفت و کاروان ھای مال التجاره

يکطرف از حصص جنوب و جنوب شرق ايران و جانب ديگر از سرزمين
پھناور ھند از راه سند و بلوچستان وارد ميشد و بيشتر در مرکز مھم تجارتی مانند
بست مبادله و خريد و فروش بعمل می آمد.
التصاق رودخانه ارغنداب و ھيرمند در مجاورت بست از نظر کشتی رانی و
مراودات روی آب امکانات ديگری را فراھم کرده بود .تاريخ در ين حصه چيزی
نميگويد ولی خاموشی منابع دليل شده نميتواند که ارغنداب بکلی در مراوده از
راه آب سھمی نداشته باشد زيرا قراريکه خود ديده و از روی تجربه خويش
مينويسم در سال  1312که بنا بود ھيئت »کاروان زرد« فرانسوی از ھرات به
کابل بيايد بغرض مطالعه امکانات عبور دادن موترھای ثقيل ھيئت ذريعه کشتی
از آب ھای ھيرمند و ارغنداب يک ماه با پروفيسور ھاکن و کپتان پکور در
گرشک توقف داشتم و چون موتر تلگراف بی سيم ھيئت که وزن زياد داشت با
يک کشتی از رودخانه عبور داده نميشد يک کشتی ديگر را از مقابل کوه کران
ارغنداب از راه آب به محل تالقی دو رودخانه آوردند و بعد کشتی مذکور را از
مقابل خرابه ھای بست روی آب ھای ھيرمند به گرشک رسانيدند و آنگاه عمله
ھيئت فرانسوی تحت مراقبت انجنير فراسی دو کشتی ھيرمند و ارغنداب را با
ريسمان ھای فلزی بھم بسته و موتر ھای ثقيل ھيئت عبور داده شد.
اين وقت ھائی بود که ھيرمند و ارغنداب پل نداشت )اگرچه حاال ھم پل ھای
اساسی ندارد( و الری ھا و مسافرين ذريعه کشتی ھا عبور داده ميشد و ادارۀ اين
کشتی ھا بدست خانواده بلوچی بود که در کناره ھای چپ ھيرمند مقابل گرشک
دھکده ئی محقری داشتند و کالن دھکده که رئيس ملوانان کشتی بود حين بور
ھيئت کاروان زرد از بس طرف رجوع قرار گرفته بود به لقب »بابه دريا«
مشھور شد.
رودخانه ھيرمند در حاليکه »دشت لکان« را در يک نيم دايرۀ بسيار وسيع در بر
ميگيرد از پای خرابه ھای لشکرگاه و باالحصار بست ميگذرد و مجرای رودخانه
طوری به خرابه ھای اين دو محل نزديک است که انعکاس سايه ديوارھای بلند
لشکرگاه و کنگره ھای بروج نيمه ويرانه حصار بست روی آب منعکس ميشود.
برای عبور و مرور از سواحل چپ به کناره ھای راست رودخانه در مقابل
باالحصار بست پلی بود که قرار تذکر مقدسی روی يک عده زورق ھا بسته شده
بود و قراريکه سردار محمد يونس خان نائب الحکومه سابق قندھار به بنده اظھار
فرمودند در پای خرابه ھای باالحصار بست در چند متری سواحل بقايای تھداب
برجی ھنوز زير آب موجود است و احتمال بسيار ميرود که زنجير کشتی ھای پل
به برج مذکور بسته ميشد.

در مقابل لشکرگاه که به فاصله يک فرسخی ) 7کيلومتری( شمال شرق خرابه
ھای بست افتاده پل وجود نداشت و حتی خود سالطين غزنوی محمود و مسعود
اگر برای شکار و تفرج به کرانه ھای راست رودخانه ميرفتند ھيرمند را ذريعه
زورق ھا عبور ميکردند و برای اثبات اين نظريه به زبان استاد ابوالفضل بيھقی
به شرح واقعه روز دوشنبه ھفتم صفر سال  428ھجری قمری می پردازيم:
" ...و روز دوشنبه ھفتم صفر امير شبگير بر نشست و بکنار ھيرمند رفت با
بازان و يوزان و حشم و نديمان و مطربان و خوردنی و شراب بردند و صيد
بسيار بدست آمد که تا چاشتگاه بصيد مشغول بودند پس به کران آب فرود آمدند و
خيمھا و شراعھا زده بودند نان بخوردند و دست به شراب کردند و بسيار نشاط
رفت از قضای آمده پس از نماز امير کشتی ھا بخواست و ناوی ده بياوردند يکی
بزرگتر از جھت نشست او راست کردند و جامھا افگندند و شراعی برو کشيدند و
وی آنجا رفت با دو نديم و کسی که شراب پيمايد از شراب داران و دو ساقی و
غالمی سالح دار و نديمان و مطربان و فراشان و از ھر دستی مردم در کشتی
ھای ديگر بودند و کس را خبر نه ناگاھان ديدند که چون آب نيرو کرده بود و
کشتی پر شده نشستن و دريدن گرفت آنگاه آگاه شدند که غرق خواست شده ،بانگ
و ھزاھز و غريو خاست امير برخاست و ھنر آن بود که کشتی ھای ديگر بدو
نزديک بودند ايشان درجستند و ھفت ھشت تن امير را بگرفتند و بربودند و
بکشتی ديگر رسانيدند و نيک کوفته شد و پای راست افگار شد چنانکه يک دو ال
پوست و گوشت بگسست و ھيچ نمانده بود از غرق شدن آما ايزد عز ذکره
رحمت کرد پس از نمودن قدرت و چون امير به کشتی رسيد کشتی ھا براندند و به
کرانه رود رسانيدند و امير از آن جھان آمده به خيمه فرود آمد و جامه بگردانيد و
تر و تباه شده بود و بر نشست و به زودی به کوشک آمد که خبری سخت ناخوش
در لشکرگاه افتاده بود و اظطرابی و تشويشی بزرگ بپا شده و اعيان و وزير
بخدمت استقبال رفتند چون پادشاه را سالمت يافتند خروش دعا بود از لشکری و
رعيت و چندان صدقه دادند که آنرا اندازه نبود ،و ديگر روز امير نامھا فرمود
بغزنين و جملۀ مملکت برين حادثه بزرگ و صعب که افتاد و سالمت بدان مقرون
شد و مثال داد تا ھزار ھزار درم به غزنين و دو ھزار بار ھزار درم بديگر
ممالک به مستحقان و درويشان دھند شکر اين را و نبشته آمد و به توقيع موکد شد
و مبشران برفتند و روز پنجشنبه امير را تب گرفت تب سوزان و سرسامی افتاد
چنانکه بار نتوانست داد و محجوب گشت از مردمان مگر اطبأ و تنی چند از
خدمتگاران مرد و زن را در ھا سخت متحير و مشغول شد که تا حاا چون
ميشود"...

اين پارچه که به ذات خود يک واقعۀ بسيار دلچسپ و بسيار مھم تاريخی عصر
سلطنت سلطان مسعود بن محمود غزنوی را نشان ميدھد به موضوع خاص اين
مبحث که عبارت از کشتی رانی ھا روی ھيرمند ميباشد تعلق خوبی دارد .باال
گفتم که کوشک سلطنتی لشکرگاه طوری در جناح شمالی خود متصل کرانه ھای
ھيرمند افتاده بود که با خرابی ھای وارده و مرور تقريبا ً ھزار سال ھنوز ھم
سايه ديوار ھای بلند کاخ آب ھای رود خانه می افتد.
کوشک سلطنتی ھمان طور که دروازه يا دروازه ھائی رخ بطرف دشت لکان
داشت .مدخل يا مدخل ھائی بطرف بستر رودخانه ھم داشت و معموالً ھميشه يک
دسته کشتی ھای مخصوص قصر در امتداد سواحل لنگرانداز بود .وجود کشتی
کنار سواحل ھيرمند اختصاص به کوشک سلطنتی نداشت بلکه کشتی ھای کرائی
و تجارتی برای حمل و نقل و سير و گردش در کرانه سواحل متصل شھر بست
بيشتر ديده ميشد چنانچه مرکبان آب که فرخی سيستانی پالھنگ ھر يکی را پيچيده
بر کوه گران ديده است ھمين کشتی ھائی بود که در مقابل شھر بست و متصل
کوشک سلطنتی لشکرگاه در کرانه ھای ھيرمند لنگر انداز بود و ريسمان ھای
آنھا در برج ھای مستحکمی بسته بود که در نگاه شاعر سيستانی چون »کوه
گران« استوار و پايدار می بود.
کشتی ھائی که برای سير و گردش و تفرج برای بزرگان و اعيان و شخص
سلطان اختصاص می يافت البته ظريف تر و قشنگ تر بود و با قالی ھا و شراع
ھا و دوشکچه ھا فرش و مزين ميشد چنانکه ديديم در ميان ده کشتی که برای
عبور سلطان مسعود و نديمان و خدم و حواشی او آوردند يک کشتی کالن تر را
برای شخص سلطان و دو نفر نديمان او بياراستند و بھر علتی که بود اتفاقا ً حين
بازگشت به قصر سلطنتی ھمين کشتی سوراخ شده آب داخل زورق شد و نزديک
بود که مسعود غرق شود و باالخره به کمک ھمراھان که در کشتی ھای ديگر
بودند نجات يافت.
بھر حال به اساس اسناد و مدارک تاريخی ھويدا است که رودخانه ھيرمند از
حوالی گرشک تا ھامون قابل کشتی رانی بود و مورخين و جغرافيه نگاران قرون
وسطی اسطخری و مقدسی و بعدتر بيھقی و فرخی در ين موارد مطالب صريح
دارند و چون حوزۀ سفلی اين رودخانه که نام قديم »نيمروز« آنرا احتوا ميکند.
اخيراً در تشکيالت اداری مملکت بحيث جکومت اعلی گرشک مرکزيتی بخود
يافته است و در اثر انکشاف امور بھره برداری وادی ھيرمند آبادی ھا بيشتر در
امتداد اين رودخانه در نقاط مختلف تعمير خواھد شد موضوع کشتی رانی روی

ھيرمند بار ديگر روی کار خواھد آمد و برای حمل و نقل و گردش و سياحت از
آن کار خواھند گرفت.
کشتی رانی روی آب ھای ھيرمند از نظر جھان گردی )توريزم( خالی از دلچسپی
نيست علی الخصوص که در آينده لشکرگاه خودش مرکز رھايش و فعاليت
رياست بھره برداری وادی ھيرمند خواھد شد و سياحين نه فقط به ديدن خرابه
ھای لشکرگاه خواھند آمد بلکه از جاھای ديگر ھم ديدن خواھند کرد .در واقع از
حوالی گرشک تا ھامون سيستان رودخانه ھيرمند در تمام مسير خود يا اقالً در
اکثر حصص آن از کنار و ميان خرابه ھا ميگذرد و بھترين راه و وسيله ئی برای
ديدن آنھا مسير ھيرمند و کشتی است .ھيئت باستان شناسی فرانسوی برای
شناسائی موقعيت خرابه ھای کنار رودخانه در نظر دارد که با کشتی از راه آب
گردش ھائی بعمل آرد .يقين است با اين نظريه به پيمانه وسيع مطالعات ايشان در
حوزۀ ھيرمند تکميل خواھد شد.

گفتار ششم
تصاوير رنگه ديواری کاخ لشکرگاه
يکی ھمچو ديبای چينی منقش
يکی ھمچو ارژنگ مانی مصور
نگاريده بر چند جای مبارک
شه شرق را اندر ان کاخ پيکر
بيک جای در رزم و در دست ژوبين
بيک جای در بزم و در دست ساغر
»فرخی«
يکی نگاشته رنگی که بی تکلف رنگ
شود ز ديدن او ديده ھا نگارستان
ببويش اندر عطار ھندوان عاجز
برنگش اندر نقاش چينيان حيران
»عنصری«
در کوشک باغ عدنانی از سقف تا به پای زمين صورت کردند
صورت ھای الفيه و انواع گرد آمدن مردان با زنان ھمه برھنه.
»بيھقی«

تصاوير رنگه ديواری کاخ لشکرگاه

نقاشی يکی از مظاھر ھنری عصر غزنويان
نقاشی ھای باغ عدنانی ھرات
حيات جوانی مسعود در ھرات
کشف اولين تصوير رنگه از لشکرگاه
چھار ھزار غالمان سرای سلطانی
کاله ھای چھار پر و گرز ھای زرين
کاله ھای دوپر و گرزھای سيمين
تشخيص چھل و چھار تصوير در تاالر دربار
ارتباط ھنری غزنوی و ادوار پيشتر
آوازۀ تمدن درخشان افغانستان در دورۀ غزنويان که مصادف به قرن ھای چھار و
پنج ھجری ميباشد از خالل نوشته ھای مؤرخين و شعرای نامور وطن جسته
جسته بگوش رسيده و کسانيکه به اين گونه آثار چه نظم و چه نثر سر و کار دارند
خود بھتر ميدانند که پايۀ دانش و بينش و معيار ذوق و قريحه و استعداد ھنر نمائی
کشور محمود و مسعود بکجا رسيده بود.
از مناظر ھنر نمائی ھای استادان اين عصر در عالم معماری و حجاری و
فلزکاری آثار موجود است مانند طاق بست و منارھای غزنی و يک عده ظروف
و اشيای فلزی که اطاق غزنه را در موزۀ کابل زينت بخشيده است.
شبھه ئی نيست که ما از زبان شعرا و مؤرخين بزرگ چون امير عنصری و
فرخی و استاد ابو الفضل بيھقی و منوچھری و مسعود سعد سلمان و ديگران بسيار
چيز ھا شنيده و خوانده ايم ولی اين ھمه شنيدگی ھا و خواندگی ھا از بس شگفت
انگيز بود تا چند سال قبل که ھنوز لشکرگاه کشف نشده بود به نظر ما خواب و
خيال و مبالغه آميز می آمد و چون شعرای مديحه سرا در عالم تخيالت شاعرانه
اغراق کاری ھا ھم کرده اند خواھی نخواھی ھمه نوشته ھای ايشان را مبالغه می
پنداشتم بيخبر از ينکه چکامه ھای غرا و قصايد خداوندان سخن چون فرخی و
عنصری و منوچھری و مسعود سعد پر از نکات مھم تاريخی است و در بعضی
موارد اين نکات به اندازه مھم و غنيمت است که پيدا کردن آن بعد از نھصد و
ھزار سال به ذريعه ديگر امکان پذير نميباشد.
بحث ما بيشتر در ين مبحث داير بر ميزان پيشرفت ھای فنی و ھنری عصر
غزنويان است که بحيث يک دوره تمدن مشخص اسالمی افغانستان از امروز به

بعد در اطراف آن تحقيقات شود و به اثبات رسانيده شود که آنچه شعرأ و مؤرخين
بزرگ ما در طی نھصد سال گفتند و نوشتند بيشتر آن جنبه ھای حقيقت داشت و
به پھلوی تمدن فرھنگی و ادبی و عرفانی و فکری يک مدنيت درخشان به مفھوم
عام کلمه در سر تا سر افغانستان عصر غزنوی و خاک ھای مفتوحه آن شعشعه
پاشی ميکرد.
در ذيل ھمين تمدن صنايع مستظرفه با تمام مظاھر آن چون معماری ،حجاری،
موسيقی ،نقاشی ،رسامی ،سنگتراشی و طبعا ً ادبی به کمال ترقی رسيده بود ترقی
که بعد از نھصد و ھزار سال به خورد و ريزه آثار باقی مانده آن به ديدۀ استعجاب
مينگريم و ھر کدام آن به ذات خود منبع الھام و سر مشق پيشرفت ھای کنونی و
آيندۀ ما خواھد بود.
اين بحث طوالنی و مفصل است و قراريکه باال اشاره کرديم بايد از امروز به
فکر آن باشيم و در آينده در اطراف ھر قسمت آن کتابھا بنويسيم لذا رشته صحبت
را در عموميات تمدن درخشان غزنوی ھمين جا گذاشته موضوع خصوصی اين
مبحث را که نقاشی و تصاوير رنگه ديواری است مختصراً مطالعه ميکنيم.
غزنويان در نقاط مختلف افغانستان و در اقطار خاک ھای پھناور امپراطوری و
در شھرھای آبادان کشور چون غزنی که دارالملک بود و جاھای ديگر مانند بست
و زرنج و ھرات گوزگانان و بلخ و تگين آباد و گرديز وغيره يک سلسله قلعه ھا
و کاخ ھا و کوشک ھا و خانه ھا داشتند که به نام ھای کاخ پيروزی ،کوشک نو،
کوشک نو مسعودی ،کوشک مبارک ،کوشک عدنانی ،کوشک در عبداالعلی
کوشک دشت لکان و صد ھای ديگر در متون تاريخ و ادبيات ما ثبت است و اينجا
معدودی را نام برديم .بھمين طريق صدھا کاخ و قصر ديگر چه در غزنی و چه
در شھر ھای اياالت و به وزرا و حاجب ھا و سپه ساالران و منشی ھا و نديم ھای
سالطين تعلق داشت.
تا جائی که متون شھادت ميدھد در و ديوار کوشک ھای سلطنتی بسيار مزين و پر
نقش و نگار بود و صنه ھای مختلف رزمی و بزمی در ديوار ھای قصر ھا نقش
ميشد چنانچه فرخی در قصيده ئی که در ثنای محمود دارد و مطلعش اينست:
بفرخنده فال و بفرخنده اختر
به نو باغ بنشست شاه مظفر

بعد از ينکه اين باغ زيبای غزنه را با ھمان قدرت شاعرانه که مخصوص خود او
است تعريف ميکند به توصيف کاخی که ميان باغ است ميرسد و ميگويد:
يکی کاخ شاھانه اندر ميانش
سر کنگره بر ميان دو پيکر
بکاخ اندرون صفه ھای مزخرف
در صفه ھا ساخته سوی منظر
يکی ھمچو ديبای چينی منقش
يکی ھمچو ارژنگ مانی مصور
نگاريده بر چند جای مبارک
شه شرق را اندر آن کاخ پيکر
بيک جای در رزم و در دست ژوبين
بيک جای در بزم و در دست ساغر
اين کاخ قراريکه ديديم در وسط باغی موسوم به »نو باغ« وقوع داشت و اگر به
مناسبت اسم »نو باغ« کاخ وسط آنرا »کوشک نو« بخوانيم خواھيم ديد که بدين
اسم و صفت کاخی در غزنه بوده ولی در بعضی موارد بيھقی آنرا کوشک نو
مسعودی خوانده و از ين معلوم ميشود که اين کوشک نو بدست مسعود بنا يافته
بود و کاخ نو باغ کاخی ديگری بود بھر حال اينجا تعيين ھويت کاخ و باغ چندان
اھميت ندارد و در اينکه نو باغ و کاخ وسط آن ھر دو در غزنی بوده شبھه ئی
نيست ،سخن سر تصاوير است و به شھادت استاد فرخی چون و چرائی باقی
نميماند که ديوار ھای کاخ مانند ديبای چينی و ارژنگ مانی منقش و مصور بوده
و در چند جای مبارک پيکر شاه شرق تصاوير سلطان زابلی محمود غزنوی در
مجالس بزم و رزم نقش شده بود که در يکجا ژوبين در دست داشت و در جای
ديگر ساغر در کف او بود .کلمات بزم ورزم و ژوبين و ساغر و پيکر نشان
ميدھد که تصاوير ديواری کاخ نو باغ غزنه تنھا مناظر طبيعی نبوده و پيکر
شاھانه و ديگر تصاوير انسانی را ھم ميکشيدند و صحنه ھای جنگی و بزم ھای
عيش و نوش سلطان ھمه را در ديوارھا نقش ميکردند.
بيائيم به شھادت بيھقی :استاد ابوالفضل کاتب ديوان رسالت و مؤرخ خورده بين و
موشگاف عصر غزنوی که آثار اليموت او تاريخ مسعودی شاھکار بی مانند است

در باب نقوش تصاوير رنگه در ديوار ھا شھادت صريح ميدھد و دست ما را
گرفته در يک گوشه ديگر کشور در ھرات در باغ عدنانی در خلوت خانه شھزاده
مسعود بن محمود تصاويری بما نشان ميدھد و اينک چند سطر مطلوب را از اثر
جاويدان او اقتباس ميکنيم :در باب مسعود گويد:
" ...بروزگار جوانی که به ھرات ميبودو پنھان از پدر شراب ميخورد پوشيده از
ريحان خادم ،فرود سرای خلوتھا ميکرد و مطربان ميداشت مرد و زن که ايشان
را از راه ھای نبھره نزديک وی بردندی در کوشک باغ عدنانی فرمود تا خانه
برآوردند ،خواب قيلوله را و آن را مزملھا ساختند و خبشھا آويختند چنانکه آب از
حوض روان شدی و بطلسم به بام خانه شدی و در مزملھا بکشتی و يشھا را تر
کردی و اين خانه را از سقف تا به پای زمين ،صورت کردند صورتھای الفيه و
انواع گرد آمدن مردان با زنان ھمه برھنه چنانکه جملۀ آن کتاب را صورت و
حکايت و سخن نقش کردند و بيرون اين صورتھا نگاشتند ،فراخور اين صورت
ھا و امير بوقت قيلوله آنجا رفتی و خواب آنجا کردی و جوانان را شرطست که
چنين و مانند اين نکنند"...
اينجا واضح می بينيم که در زمان شھزاده گی ،مسعود که پدرش محمود ھنوز
زنده بود و از جانب پدر از ھرات به خراسان حکمرانی ميکرد ،در يکی از باغ
ھای معروف آن وقت ھرات در ديوار ھای يکی از اطاق ھا که خارخانه و آب
ھای روان داشت و برای خواب ھای چاشت و بعد از چاشت امير مسعود
اختصاص يافته بود تصاوير برھنه مردان و زنان را نقش نموده بودند.
می آئيم به لشکرگاه و به تذکرات امير فرخی:
امير فرخی مانند ھم عصرا و ھمقطاران خود عنصری و فرخی از يک گوشۀ
ديگر به وجود تصاوير و نقوش ديواری گواھی ميدھد و او ما را مستقيم به کنار
ھيرمند در لشکرگاه در کوشک سلطنتی دشت لکان يعنی به جائی ميبرد که محل
مورد بحث ما است.
استاد فرخی در در و ديوار اين قصر آنقدر رنگ و رنگ آميزی و نقش و نگار
ديده که ديده اش نگارستان شده و چون چين و نقاشان چينی در ين وقت شھرت
جھانی داشتند ،مينويسد که حتی ايشان ھم از ديدن اين ھمه الوان مات و مبھوت و
حيران می ماندند.
خالصه چيزھائی که تا اينجا راجع به تصاوير رنگه و نقاشی ھای ديوارھای کاخ
ھای عصر غزنويان نوشتيم و با اينکه شاھد قول سخن سرايانی چون عنصری و
فرخی و بيھقی داريم و ھر کدام در غزنه و ھرات و لشکرگاه چشم ديد خود را نقل

کرده اند باز ھم تا پنج سال قبل که لشکرگاه کشف نشده بود ثبوتی برای متتبعين
امروزی نداشتيم و بيانات شعرا و نويسندگان ما بحکم تخيل ميرفت تا اينکه
خوشبختانه در بھار سال 1949) 1328م( در طی جريان اولين مرحله حفريات
ھلھله خوشی از پای ديوارھای نيمه ويرانه کاخ محمود و مسعود از لشکرگاه بلند
شد و انعکاس آن چون برق به کابل رسيد و اولين پارچه تصوير رنگه ديواری
کشف شد .موسيو شلوم برژه مدير ھيئت باستان شناسی فرانسوی مژده اين کشف
مھم را در طی نامه ئی به اين جانب دادند و در مقاله ئی که به زبان فرانسوی در
تحت عنوان »اولين نمونه تصاوير ديواری
شماره دوم سال  1949مجلۀ
غزنوی« نوشتم موضوع را به ھمکاران و عالقمندان اعالم کردم و در آخر مقاله
متن نامۀ مدير ھيئت باستان شناسی فرانسوی را نشر نمودم که ترجمه آن بدين
قرار است:
" در يکی از اطاق ھائی که موقعيت مرکزی آن ،آنرا اطاق خيلی مھمی جلوه
ميدھد تزئيناتی کشف کرديم که به سقف اطاق ارتباط دارد .در اين ميان پارچه
ھای بزرگ تزئيناتی موجود است بشکل گا ھای مارپيچ از ين ھم بھتر ستون ھائی
بدست ما افتاده رنگه با نقوش و تصاوير .متاسفانه حين افتادن از سقف اغلب آنھا
پارچه پارچه شده ولی اقالً يک پارچۀ بزرگ سالمت بدست ما رسيده و روی آن
تصوير جوانی نقش است که سرش کمی خميده و يکنوع دستاری بسر دارد .اين
پارچه خيلی قشنگ و زيبا است .از خطوط چھرۀ جوان معلوم ميشود که دست
نقاش ھنرمندی آنرا رسم کرده و اين پارچه که عجالتا ً تنھا پارچه تصوير ديواری
غزنوی است مرا متيقن ساخته است که در عصر غزنويان نقاشی به مدارج کمال
رسيده بود .راجع به ارتباط اين تصوير به عصر غزنوی شبھه ئی نيست زيرا
روی آن دو ورقه تصاوير جديد ديگر وجود داشت که رنگ آميزی و نقاشی ھای
دوره ھای بعدی را وانمود ميکرد و بعد از برداشتن آنھا از روی ستون تصوير
زيبای جوان پديدار شد که حتما ً به اولين عصر شکوه لشکرگاه تعلق ميگيرد".
خوشبختانه ثبوت وجود تصاوير ديواری در کاخ دشت لکان منحصر به ھمين
پارچه تصوير نماند .در خزان سال 1949) 1328م( که مرحلۀ دوم حفريات
آغاز يافت در تاالر دربارقصر که بزرگترين و مجلل ترين اطاق کاخ سلطانی
لشکرگاه بود در حصص تحتانی قيل پايه ھای بزرگ يک سلسله تصاوير رنگه
تمام قدی اشخاص پيدا شد که تحت عنوان دوم اين مبحث يعنی غالمان سرای
سلطانی در آن مورد شرحی می نويسم.
کشف تصاوير رنگه در ديوار ھای بارگاه قصر سلطنتی غزنويان در لشکرگاه که
شرح مختصر آنرا خوانديد در واقع از نظر ھنر در افغانستان و در تمام دنيای

اسالم و شرق شايان توجه زياد است زيرا با تذکرات مؤرخين و شعرا جايگاه آن
بصورت مادی و عملی بکلی خالی بود و دانشمندانی که در اطراف ھنرھای
زيبای اسالمی تحقيق کرده اند ميدانند که تا حال جز ميناتورھای عباسی معروف
به مدرسه بغداد و بعضی نقوش و تصاوير سفالی عصر سامانی کدام چيز ديگر
در دوره ھای تاريخ اسالم به قدامت تصاوير رنگه بارگاه کوشک غزنوی
لشکرگاه در دست نيست و اين تصاوير ھزار ساله که معرف و قريحه استادان
خراسان )افغانستان( عصر غزنوی ميباشد حتما ً در تاريخ صنايع مستظرفه مشرق
زمين و جھان اسالم مورد توجه خاص قرار خواھند گرفت.
طوريکه پيشتر شرح داديم بعد از تصوير رنگه جوان تصاوير ديگری که به
تعقيب آن از لشکرگاه پيدا شد سپاھيان عصر غزنوی را نشان ميدھد و برای اينکه
جزئيات لباس و اسلحه و موقعيت آنھا را در ديوارھای بارگاه فھميده بتوانيم
مجبوريم موضوع غالمان سرای سلطانی را در عصر غزنويان مختصراً مطالعه
کنيم.
راجع به غالمان سرای سلطانی يا به اصطالح امروز »گارد سلطنتی« مؤرخين
ما در موارد مختلف صبت ھا کرده اند و راجع به تعداد و نوعيت لباس و سالح
آنھا و طرز و آداب محافظت قصر و شخص سلطان چيزھا نوشته اند که اينجا به
ھمۀ جزئيات کاری نداريم منتھا تعداد و لباس و اسلحه آنھا را از نظر دو تن از
مؤرخين بزرگ ،استاد ابوالفضل بيھقی و قاضی منھاج السراج جوزجانی معاينه
ميکنيم .حاجت به تذکار ندارد که ابوالفضل بيھقی در تاريخ مسعودی خود در
موارد مختلف از غالمان سرای سلطانی و سپاھيان مافظ شخص سلطان تذکراتی
دارد و پارچه ئی که در ذيل اقتباس ميکنيم موقعی است در سال  423ھجری
قمری که نماينده خليفه عباسی القائم با بحضور سلطان مسعود غزنوی در
کوشک در عبداالعلی در سرای ديلميان در بلخ مشرف ميشود:
" ...و کار لشکر و غالمان سرای و مرتبه داران حاجب بزرگ و ساالران بتمامی
بساختند تاريخ سنۀ ثلث و عشرين و اربعمائه .غره اين محرم روز پنجشنبه بود،
پيش از روز کار ھمه راست کردند چون صبح بدميد چھار ھزار غالم سرائی در
دو طرف سرای امارت ،بچند دسته بايستادند دو ھزار با کاله دو شاخ و کمرھای
گران ]ده معاليق بودند[ و با غالمی عمودی سيمين و دو ھزار با کاله ھای
چھارپر بودند و کيش و کمر و شمشير و شقا و نيم لنگ بر ميان بسته و ھر
غالمی کمانی و سه چوبۀ تير بر دست و ھمگان با قباھای ديبای شوشتری بودند و
غالمی سيصد از خاصگان در رسته ھای صفه نزديک امير بايستادند ،با جامھای
فاخر و کالھای دو شاخ و کمرھای زر و عمود زرين و چند تن ان بودند که با

کمر ھای بودند مرصع بجواھر و سپری پنجا و شصت بدر بداشتند در ميان سرای
ديلميان و ھمۀ بزرگان درگاه و واليت داران و حجاب با کالھای دو شاخ و کمر
زر بودند و بيرون سرای مرتبه داران )وحجاب با کالھا( بايستادند و بسيار پيالن
بداشتند )و لشکر بر سالح و بر گستوان و جامھای ديبای گوناگون با عماريھا و
سالحھا بدو رويه بايستادند( با عالمتھا تا رسول را در ميان ايشان گذرانيده آيد و
رسولدار برفت با جنيبتان و قومی انبوه و رسول را برنشاندند و آوردند و آواز
بوق و کوس و دھل و کاسه بيل بخاست ،گفتی که روز قيامتست و رسول را
آوردند و بگذرانيدند برين تکلفھای عظيم و چيزی ديد که در عمر خويش نديده بود
مدھوش و متحير گشت و در کوشک شد و امير رضی ﷲ عنه بر تخت بود"...
به اساس نوشته بيھقی امير مسعود چھار ھزار غالم سرای به اصطالح امروز
»گارد شخصی« داشت که دو ھزار آن کاله دو شاخ و عمود سيمين و کمرھای
گران ده معاليق داشتند و دو ھزار ديگر کاله ھای چھارپر بر سر ميکردند و کيش
و کمر و شمشير و شقاونيم لنگ بر ميان می بستند و ھر غالمی کمانی و سه چوبه
تير در دست ميگرفت و ھمگان قباھای ديبای شوشتری ميپوشيدند.
از اين که معلوم نميشود از دو ھزار اول يا از دو ھزار دوم يا از جمع ھر دو سه
صد تن غالمان »خاصه« بودند که )با جامه ھای فاخر تر و کاله ھای دو شاخ و
کمرھای زر و عمودھای زرين( در »رسته صفه نزديک امير« می ايستادند .در
ميان اين سه صد تن غالمان خاصه »چند تن« آن که عدۀ شان را پايان تر »پنجاه
و شصت« تعيين ميکند »با کمرھای مرصع به جواھر و سپر« در ميان سرای
قريب تر به سلطان می ايستادند چنانچه در بلخ در داخل »سرای ديلميان« اخذ
موقع نموده بودند .اين بود شرح عده و لباس و اسلحه و موقعيت غالمان سرای
سلطانی در عصر مسعود و اينک عين اين موضوع را در زمان محمود ھم
مطالعه ميکنيم.
موسيو شلوم برژه در مقاله ئی که تحت عنوان »نتايج دورۀ دو و سوم حفريات
لشکری بازار« در شماره سال  1950مجلۀ  AFGHANISTANشايع کرده است
راجع به گارد سلطنتی سلطان محمود مطالبی از طبقات ناصری قاضی منھاج
السراج جوزجانی اقتباس و ترجمه کرده است و ما اصل متن را اينجا ميدھيم:
"حق تعالی اين پادشاه را کرامات و عالمات بسيار داده بود و ازالت و عدت و
تجمل آنچه او را بود بعد از و ھيچ پادشاه را جمع نشد )و( دو ھزار و پانصد پيل
بود بر درگاه او و چھار ھزار غالم ترک و شاق که در روز بار )او( بر ميمنه و
ميسرۀ تخت )او( بايستادندی )و از ين غالمان( دو ھزار غالم با کاله چھارپر و با

گزرھای زرين بر راستأ او بود )بدی( و دو ھزار غالم با کاله دوپر با گرزھای
سيمين بر چپای او ايستادندی".
معلوماتی که از دو مؤرخ و دو منبع معتبر تاريخی بدست می آيد ھر دو يک چيز
است و يکی مکمل و مؤيد ديگر ميباشد و معلوم ميشود که در دورۀ دو سلطان
بزرگ غزنه محمود و مسعود عده غالمان سرای سلطانی چھار ھزار تن بوده که
به دو دسته بزرگ دو ھزاری تقسيم شده بود و در طرز لباس و عمود و کاله از
ھم فرق داشتند و بيشتر شکل کاله ھا و نوعيت فلز عمود ھای سيمين و زرين
مميزۀ ھر دسته بشمار ميرفت.
ھمانطور که مشاھدات عنصری و فرخی و بيھقی را مبنی بر تصاوير رنگه
ديواری و نقش و نگار ديوارھای کوشک ھای سلطنتی در غزنه و ھرات و
لشکرگاه کشفيات باستان شناسی بصورت عمومی تائيد کرد گفته ھای استاد
ابوالفضل و قاضی منھاج السراج را در باب غالمان سرای سلطانی بصورت بھتر
تائيد ميکند و خوشبختانه امروز تصاوير رنگه بسيار زيبا به اندازه قامت طبيعی
بدست داريم که تمام جزئيات متذکره مؤرخين ما را مو به مو معرفی ميکند .اين
تصاوير قراريکه پيشتر اشاره کرديم در قسمت ھای تحتانی شش فيل پايه تاالر
دربار کوشک دشت لکان در خزان سال 1949م کشف شد و امروز اصل و کاپی
ھای رنگه آن در اطاق غزنه در موزۀ کابل موجود است.
بال در متن بيھقی ديديم که در عصر زمامداری سلطان مسعود در ميان چھار
ھزار غالمان سرای سلطان دسته »غالمان خاصه« بود که در روز ھای دربار و
مراسم رسمی و در شکارگاه ھا در »رسته ھای صفه نزديک امير« می ايستادند و
در ميان ايشان »پنجاه و شصت تن« غالمان اخص الخاص بودند که در داخل کاخ
ھا و کوشک ھا و سرای ھای سلطانی جايگاه مخصوص داشتند و »کمرھای
مرصع به جواھر« داشتند .اين عده »پنجاه و شصت« تن از نظر کشف تصاوير
غالمان در لشکری بازار شايان دقت و توجه است زيرا در جدار فيل پايه ھای
بارگاه کوشک دشت لکان تصاوير ) (44تن از غالمان سرای سلطانی تشخيص
شده است .تعداد  44تن و نقش تصاوير آنھا در تاالر بارگاه نشان ميدھد که به
احتمال قريب تصاوير ھمان دسته غالمان اخص الخاص سلطانی عصر غزنوی
را يافته ايم و چون نظر به نوشته ھای بيھقی غالمان اخص الخاص به دورۀ
زمامداری سلطان مسعود تعلق ميگيرد گفته ميتوانيم که اين  44تصوير غالمان
اخص الخاص ھمين سلطان را معرفی ميکند .اين  44تصوير با پنجا و شصت
تن غالمان اخص الخاص متذکرۀ بيھقی بی ارتباط نيست و احتمال دارد که اصل
تصاوير از  44ھم بيشتر بوده و عده اصلی را پوره ميکرد ولی عده ئی در اثر

آتش سوزی ھای قصر در زمان عأل الدين جھانسوز و آسيبی که به قصر رسيده
است ناپديد شده باشد.
از جمله  44تصويری که در لشکرگاه کشف شد متاسفانه عده ئی در آتش سوزی
ھا و باد و باران نھصد ساله و گزند روزگار صدمه ديده .سرھای اين تصاوير از
حد زنخ به باال وجود ندارد و علت آن اين است که موازی به سرھای تصاوير در
ديوارھای فيل پايه ھای بارگاه کوشک ستوت ھای چوبی زير پلستر تعبيه شده بود
که با آتش سوزی ھا سوخته و با سوختن خود آن حصۀ پلستر ديوارھا را ناپديد
کرده است .ھکذا به استثنای يک تصوير پا ھا در سائر تصاوير ھم ديده نميشود و
آن حصه محتمالض به علت نزديک بودن به کف اطاق از بين رفته است .اين
تصاوير به بلندی قامت طبيعی انسان است .لباس و اسلحه آنھا مطالعات مبسوطی
ميخواھد و بيکی از مأخذ معتبر کتاب آداب الحرب و الشجاعه است که نسخه
اصل آن در لندن )بريتش موزيم( و فوتو کاپی آن در الھور و کلکته است مورد
ضرورت است معذالک بصورت مقدماتی مقاله ئی در ين مورد تحت عنوان
»لباس و اسلحه گارد سالطين غزنوی« به فرانسوی نوشته ام که در شماره يک،
سال  1951مجله  AFGHANISTANچاپ شده است و اينجا چند سطری در آن
مورد مينگارم :مھمترين پارچه لباس غالمان سرای سلطانی را بيھقی به نام »قبا«
ياد کرده و اين قبا به مفھومی که ھنوز پيش خود داريم و تصاوير عين آنرا نشان
ميدھد لباسی بود بلند که از يخن تا زير زانو را می پوشانيد .چپه گردن عريض و
فراخ داشت که وقت پوشيدن مانند چپن يکی روی ديگر می آمد .آستين ھای آن تا
مچ دست می امد و تنگ بود و به بازو و ساعد می چسپيد.
پارچه قبا را ھم استاد بيھقی معين کرده و آنرا »ديبای شوشتری« خوانده .شوشتر
شھری بود در خوزستان ايران که پارچه ھای اربيشمی آن در تمام قرون وسطی
شھرت جھانی داشت .قراريکه روی تصاوير نگاه ميکنيم ھمۀ غالمان سرای
سلطانی قباھای شوشتری در بر دارند ولی پارچه آن متحد الشکل نيست .متن
پارچه به رنگ ھای سرخ و گالبی و زرد و نصواری است ولی گل ھا و تزئينات
روی متن پارچه فرق دارد .بعضی خانه ھای مربع دارد و در ميان ھر مربع
ستاره ئی ديده ميشود ،برخی خطوط عمودی دارد و قطارھای خال ھای مدور
روی آن ديده ميشود .بعضی خطوط عمودی دارد ولی در فاصله ميان خطوط گل
ھای مارپيچ و نوشته ھای عمودی کوفی مالحظه ميشود .روی متن پارچۀ بعضی
از قباھا دايره ھای بزرگ با گل ھا و نوشته ھای کوفی تشخيص ميشود و به اين
ترتيب تقريبا ً در ھمۀ قباھا از لحاظ رنگ و گل و برگ و تزئينات تفاوت ھائی
ديده ميشود و به تصور ميتوان گفت که منظرۀ دسته جمعی غالمان سرای سالطين
غزنوی با قباھای ملون ابريشمی شوشتری نھايت زيبا و نظر فريب و قشنگ بود

و در تلئلو آفتاب چشم بيننده را خيره ميکرد .روی ھر دو بازوی تمام سربازان
نواری مالحظه ميشود که شايد نام و نشان دسته مربوطه آنھا در آن نوشته شده
بود .از چاک يخن آنھا زير لباسی بنظر ميخورد که مانند پيراھن ھای امروزی
افغانی يخه آن يک طرف بسته ميشد .در يک تصويری که تا پا خراب نشده موزه
ھائی مشاھده ميشود نظير موزه ھای چرمی نرم که ھنوز ھم در ميان ازبک ھای
صفحات شمال مملکت معمول است و روی آن خامک دوزی ھا ميکنند و اين
خامک دوزی ھا از آنوقت ھا تا حال از بين نرفته است.
غالمان سرای سلطنتی در ين تصاوير ھمه عمود دارند که به دست راست باالتر
از کمربند آنرا گرفته اند و دستۀ آن روی شانه راست آنھا گذاشته شده و کله عمود
که موازی با کله خود آنھا بود از ميان رفته و قراريکه در متن بيھقی ديديم ھمۀ
گارد سلطنتی چھار ھزار نفر بدون استثنا عمود داشتند منتھا فلز آن فرق ميکرد.
يعنی دو ھزار عمود سيمين و دو ھزار ديگر عمود زرين داشتند .روی تصاوير،
دستۀ بعضی عمود ھا سفيد و دسته برخی ديگر زرد و نصواری است ولی گمان
نميکنم با اين مالحظات جزئی به تعيين فلز عمودھا در تصاوير موفق شده بتوانيم.
»کيش«» ،شمشير«» ،شقا« و »نيم لنگ« که اينھا را تيردان و تيرکش و جای
کمان تعبير کرده اند و تحقيقات مزيد ميخواھد روی اين تصاوير ديده نميشود .البته
ھمه کمر بند دارند و در کمر آن ھا بعضی تسمه ھا و حلقه ھا برای آويختن
بعضی چيزھا است که بايد در روشنی اسناد مطالعه شود و اينجا به اين جزئيات
آنقدر ھا ضرورت نداريم .راجع به کاله ھای دوشاخ و چھارپر و دوپر متاسفانه
چيزی گفته نميتوانم زيرا قراريکه ياد آوری نمودم سر و کله سپاھيان در تصاوير
از ميان رفته است.
پيش از اينکه اين مبحث دلچسپ به پايان برسد ،ميخواھم چند کلمه در باب روش
و سبک نقاشی تصاوير منحيث ارتباط مکاتب ھنری به عرض برسانم:
ھمانطور که خوانندگان گرامی انتظار دارندبدانند تصاوير رنگه لشکرگاه که
خاطرۀ منحصر به فرد نقاشان عصر غزنوی است به چه سبک و روش ساخته
شده است .چھار سال قبل حين گرفتن خبر کشف تصاووير عين اين بيقراری را
داشتم و با بيصبری از خود می پرسيدم که آيا اين تصاوير ديواری به چه سبک
ساخته شده باشد .شبھه ئی نيست که در ين  20سال اخير که به باستان شناسی و
تحقيقات تاريخی در افغانستان سر و کار دارم تصاوير متعدد ديواری از دوره
ھای بودائی در ھده و ککرک و باميان و فندقستان ديده ام .اين ھم واضح است که
در عصر تيموری ميناتوری ھای بھزاد و ھماکاران معاصر او به چه روش بود.

روی ھمرفته تصاوير ديواری باميان و فندقستان مربوط قرن ھای  5و  7مسيحی
و ميناتوری مدرسه ھرات به قرن ھای  15 ،14و  16تعلق ميگير ولی تصاوير
لشکری بازار منحيث تاريخ به قرن ھای  11و  12ارتباط دارد يعنی حدی است
ميان دو دورۀ معين فوق.
خوانندگان گرامی البد شنيده اند که آئين مانی در عصر ترک ھای اوگور در
آسيای عليا و چين تا اواسط قرن نھم مسيحی دوام داشت و با اينکه سير آنرا آئين
بودائی به طرف شرق تھديد ميکرد ،بقای خود را در نقاطی که ذکر کردم تا زمان
مسافرت مارکوپولو يعنی تا به قرن  17مسيحی حفظ نمود.
از طرف ديگر ديانت مسيحيون نسطوری که در زمان ساسانی ھا شھرتی پيدا
کرده بود در شمال و غرب افغانستان و ترکستان چينی و چين پيروانی داشت
چنانچه منابع اسالمی از حيات و زندگانی پيروات اين ديانت حتی در قرن دھم
مسيحی در ترکستان چين صحبت ميکنند و امروز متون زياد نوشته ھای مذھبی
نسطوری که از منطقه تورفان کشف شده است در دسترس دانشمندان است .در
ھمان قرن ده مسيحی که ذکر کردم از وجود نسطوری ھا در خراسان در
شھرھائی مثل ھرات و مرو ھم خبرھائی داريم.
در اثر کشفيات ھيئت ھای آلمانی و انگليسی و فرانسوی متونی به السنه مختلف
مربوط به آئين بودائی ،مانی و نسطوری کشف شده و با آن تصاويری روی لوحه
ھای چوب و پارچه بدست آمده که دانشمندان از نظر سبک ھنری آنرا مدرسه
»ھند و ايرانی« ميخوانند .در داخل افغانستان در دوره ھای پيش از اسالم در
نقاشی ھای ديواری بودائی روش ديگری داريم که پروفيسور ھاکن آنرا بنام
»ايرانو بودائی« ياد کرده و شواھد آن مخصوصا ً در باميان مشھود است .اين
سبک »ايرانو بودائی« که جلوه گاه آن بيشتر خاک افغانستان است و در ترکستان
چينی ھم شواھدی دارد بعد از ديانت بودائی در آثار ھنری پيروان مانی و
نسطوری ھم باقی مانده است .تصاوير راھبين ترکان اوگور که ديانت مانی را
قبولدار شده بودند که »فن لوکک« از عالقه تورفان )ترکستان چين( کشف کرده تا
اندازۀ زياد تصاويری را به ياد ميدھد که »سر اورل استين« و ھاکن در ختن و
باميان کشف نموده اند .از طرف ديگر طوريکه موسيو رونه گروسه متوفی ،استاد
شھير شرق شناس فرانسوی به مالحظه ميرساند تصوير وجراپانی )محافظ گارد(
به سبک ساسانی که از مقام »دندان ويليک« ترکستان چين پيدا شده است با اولين
ميناتوری ھای عباسی مدسه بغداد متعلق به قرن 12م شباھت ھای زياد دارد و
بدين قرار ارتباط و تعلقات ميناتوری ھای اسالمی عصر عباسی مدرسه بغداد با
تصاوير سبک »ايرانو بودائی« قائم و ثابت شده است و آخرين مظاھر سبک اخير

الذکر تصاوير قشنگ فندقستان )دره غوربند( ميباشد و آخرين تصاوير رنگه
ديواری بودائی فغانستان است که به قرن  7مسيحی تعلق ميگيرد.
چون پيروان بودائی در عصر صفاری ھا و معاصر ورود و استقرار پدر و جد
سلطان محمود و مسعود غزنوی بکلی از بين نرفته بودند و ميان الپتگين و
سبکتگين و آخرين شير باميان در آن درۀ معروف جنگ ھا شده است ،اين تماس و
تصادم ميان بودائی ھا و اجداد غزنوی ھا از نظر اين مطالعات در خور دقت است
بدين معنی که استادان ھنرمند بودائی باميان و فندقستان بعد از اينکه به دين مقدس
اسالم داخل شدند و غزنه کانون و دارالملک سالله اسالمی آل ناصر شد ،نقاشان و
استادان ميناتور ساز چه از خود استادان قديمه باميان و فندقستان و چه از آثار
دانش و ھنر آنھا مستفيد شدند و بدين جھت قراريکه مالحظه ميکنيم تصاوير
ديواری عصر غزنوی که از لشکرگاه بدست آمده است به روش »ھند و ايرانی«
تصاوير بودائی و نسطوری و مانی مکشوفه ار افغانستان و آسيای مرکزی شباھت
ھائی زياد دارد.
مقصد از از اصطالح عملی مدرسه »ھند و ايرانی« ،اينجا نه »ھند« است و نه
»ايران کنونی« و نه بصورت ترکيبی نفوذ ھر دو بلکه اسمی است است وضعی
برای مدارس ھنری و فرھنگی و مدنی که ميان ھند و ايران امروزی به سر زمين
افغانستان مختص است و ميتوان آنرا سبک و روش »آريائی«» ،خراسانی« يا
»افغانستانی« خواند.
صنعت ھيکل سازی و نقوش و تصاوير رنگه ديواری در دوره ھای بودائی و
زمانه ھائی که آئين مانی و نسطوری در آريانا مروج بود مراتب بلندی را پيموده
بود .امروز خوشبختانه نمونه ھای تصاوير ديواری ھده ،باميان ،ککرک و
فندقستان ھمه پيش ما در موزۀ کابل موجود ]متاسفانه که ديگر وجود ندارند[ و مميزات ھر
دوره و ھر جا را مطالعه ميتوانيم .منتھا ھمانطور که پيروان آئين مانی و
نسطوری در حصص غربی و شمال در سيستان و حوزۀ ھريرود و باختر از
مدارس ھنری بودائی آريانای مرکزی و شرقی الھام گرفتند ،ھنرمندان دوره ھای
اسالمی منجمله نقاشان عصر غزنوی بنوبه خود از آنھا و روش ھنری آنھا استفاده
کردند .اگر در تصاوير رنگه ديواری باميان و ککرک و فندقستان و لشکرگاه به
نظر دقت نگاه شود ،نقاط مشترک زياد نه تنھا در روش ھنری بلکه در شکل لباس
و اسلحه ھم به مشاھده ميرسد و اين مشاھدات ثابت ميسازد که سوابق ھنر نقاشی
در مملکت موجود بود و به تقاضای ايجابات زمان و مکان تحوالتی در آن پديد
آمده است.

گفتار ھفتم
مقصورۀ اختصاصی کوشک سلطنتی
و
مسجد جامع لشکرگاه

به بست رھگذرد و بيخ کفر بکند
بجای بتکده بنھاد مسجد و منبر
دورۀ تمدن غزنوی در افغانستان يک تمدن اسالمی است و خانه خدا در ميان خانه
ھای مردم چه در غزنه ،چه در بست ،چه در زرنج ،چه در ھرات و چه در
بلخ شکوه و عظمت و جالل مخصوصی داشت .اردوی فاتح غزنوی
چه در غزنی و چه در لشکرگاه و چه در سائر بالد پھلو به
پھلوی سلطان نماز ميگذرانيد و با قوت ايمان ،صدای
تکبير ﷲ اکبر را تا کرانه ھای گنگ
بلند آوازه کردند.

مقصورۀ اختصاصی کوشک سلطنتی
مسجد جامع لشکرگاه
عبادتگاه و بارگاه پھلو به پھلو
مسجد جامع غزنه
عبادت خانۀ محمود در جوار مسجد جامع غزنه
جايگاه ھای مخصوص برای نماز گذاری سه ھزار غالم
خطوط زرين و الجوردين روی سنگ رخام
دانشگاه و کتابخانه جامع مسجد غزنين
مسجد آدينه لشکرگاه
خراب شدن مسجد جامع در عصر جھانسوز
مرمت کاری مسجد آدينه
اولين مسجد به سبک عمرانی افغانستان

در مبحث »حفريات در لشکرگاه« متذکر شديم که در سال 1949م در طی مرحله
دوم حفريات در حاليکه جريان کاوش ھا را موسيو لوبر مدير ھيئت باستان شناسی
فرانسوی نظارت ميکرد ،در جوارتاالر دربار کوشک سلطنتی مسجد کوچک که
اصالً مقصورۀ اختصاصی بود کشف شد .ھکذا اين ھم گفته شد که در خزان
1951م در طی پنجمين و آخرين مرحلۀ حفريات در حاليکه بساط تحقيقات
نزديک بود برچيده شود در مقابل بدنۀ ديوارھای کاخ جنوبی لشکرگاه الخره
مسجد جامع با سنگ فرش صحن و بقايای فيل پايه ھا و محراب مکشوف شد.
راجع به مقصوره و مسجد جامع لشکرگاه پاره مطالبی گفتنی داريم که از نظر
ارتباط با خود کاخ خالی از دلچسپی نيست ولی چون روشی ه در نگارش اين اثر
تعقيب شده چنين بوده که اول موضوع را در روشنی متون تاريخی و ادبی مطالعه
کرده ايم با اينکه متاسفانه راجع به مقصوره و مسجد جامع لشکرگاه چيزی در
دست نيست .به تاريخ يمينی مراجعه ميکنيم و انچه ابو نصر محمد بن عبدالجبار
عتبی مربوط مسجد جامع غزنه نوشته نقل ميکنم .با اينکه مسجد جامع غزنه بدان
شرحی که عتبی ميدھد از بدايع جھان معماری و مھندسی بوده و مقصوره و
مسجد جامع لشکرگاه را به ھيچ نحوی از انحأ بدان نميتوان مقايسه کرد معذالک
نقل متن ترجمه تاريخ يمينی در اينجا بسيار مفيد و دلچسپ است و عالوه بر اينکه
عظمت و نفاست مسجد جامع غزنه و اھتمام سالطين مقتدر آنرا در تعمير مساجد
وانمود ميکند برای نشان دادن ترتيباتی که برای ساختن مقصوره و عبادتگاه ھای
شخصی و اختصاصی گرفته ميشد ھم بسيار مفيد است و بعد از خواندن آن
موضوع مقصوره خصوصی بارگاه کوشک سلطنتی دشت لکان و ديگر مسايل
مربوط خوب تر فھميده خواھد شد .اين است نظريات عتبی که تحت عنوان »ذکر
مسجد جامع غزنه« از تاريخ يمينی اقتباس ميشود:
"چون سلطان از ديار ھند مظفر و منصور با اموال موفور و نفايس نامحصور باز
گشت و چندان برده بياورد که نزديک بود که مشارب و مشارع غزنه برايشان
تنگ آيد و ما کل و مطاعم آن نواحی بديشان وفا نکند و از اقاصی اقطار اصناف
تجار روی به غزنه آوردند چندان برده باطراف خراسان و ماورالنھر و عراق
بردند که عدد ايشان بر عدد حرائر و احرار زيادت شد و مردم سپيد چھره در
ميان ايشان گم گشت و سلطان را رغبت افتاد که انفال آن اغفال در وجه بريتی
واقی و حسنه باقی صرف کند و بوقت نھضت فرموده بود تا از بھر مسجد جامع
بغزنه عرصۀ اختيار کنند چه جامع قديم بر وفق روزگار سابق و قدر خفت مردم
بنياد کرده بودند بوقتی که غزنه از زمعات بالد بود و از بالد معمور و ديار
مشھور دور دست افتاده و چون سلطان از ين غزو بازگشت تقطيع و توسيع

عرصۀ جامع تعين رفته بود و تاسيس و تربيع آن تمام گشته و ديوارھای آن بنياد
ممھد شده .بفرمود تا در وجه اھتمام اتمام آن عمارت مال فراوان بريختند و
استادان حاذق و عمله چابک ترتيب دادند و از ثقات حضرت قھرمانی کافی و
معماری جلد برايشان گماشته تا از بام تا شام بر کار ايشان مشارفت ميکرد و
بصدق عمل و مرمۀ خلل مطالبت مينمود و چون کفه آفتاب بر قلۀ افق مغرب
نشستی ترازو فراپيش گرفتی و از عھدۀ اجرت ايشان بيرون آمدی و ھمه گران
بارد و اجر جزيل و دو ثواب جميل با مساکن خويش رفتندی يکی منقود از خزاين
سلطان و يکی موعود از حضرت رحمن و از نواحی و اقطار سند و ھند درختی
چند بياوردند در رزانت و وصانت متقاب و در ثخانت و متانت متناسب و در
کمال اعتدال بغايت و در استقامت قامت به نھايت ،ھمانا رحم زمين آن درختھا را
از بھر کاری معلوم تربيت ميکرد و از برای روزی محتوم تربيت ميداد و از
جاھای دور دست سنگھای مرمر فرا دست آوردند مربع و مسدس ھمه روشن و
املس و طاقھا بقدر مدبصر بر کشيدند که تدوير آن از مقوس فلک حکايت ميکرد
و سدير و خورنق را از حسن مبانی آن ناموس ميرفت و آنرا بانواع الوان و
اصباغ چون عرصۀ باغ بياراستندو چوت روصۀ ربيع پرنقش بديع کردند چنانکه
چشم در آن خيره ميگشت و عقل در آن حيران ميماند و تذھيب و تزويق آن بجائی
رسانيد که صنعت صناع رصافه باضافت تصنع و تنوق نقاشان آنروزگار در
مقابله آن ناچيز شد و در تزئين و تمويه آن بر خارف زرياب اختصار نکردند بلکه
شفشفھای زر از قدود بدود و اجسام اصنام و ابدان اوثان فرو ميريختند و بر درھا
و ديوارھا ميبستند و سلطان يکخانه از برای مستبد خويش ترتيب فرمود ،در تربيع
بنا و توسيع فنأ و تشکيل اعطاف و ارجای آن ابواب تاثق تقديم رفت و ازار و
فرش آن از سنگ رخام فراھم اوردند و پيرامن ھر مربعی از مربعات آن خطی
از زر در کشيدند و به الجورد تکحيل کردند و از حسن تلوين و تزئين بجائی
رسانيدند که ھر کسی که ميديد انگشت تعجب در دندان ميگرفت و ميگفت ای آنکه
مسجد دمشق ديده و بدان شيفته شده ،دعوی کرده که مثل آن بنيادی ممکن نگردد و
جنس آن عمارت صورت نبندد بيا و مسجد غزنه مشاھدت کن تا بطالن دعوی
خود بينی و سخن خويش را بکلمۀ استثنا استدراک کنی و بدانی که حسن صفتی
است از اوصاف او و ابداع عبارتيست از صنعت الطاف او و در پيش اين خانه
مقصورۀ بود که در مشاھر ھر اعياد و جمعات سه ھزار غالم در وی بادای
فرايض و سنن بايستادندی و ھر يک در مقام معلوم خويش بی مزاحمت ديگری
بعبادت مشغول شدی و در جوار اين مسجد مدرسۀ بنانھاد و آنرا بنفايس کتب و
غرائب تصانيف ايمه مشحون کرد ،مکتوب بخطوط پاکيزه و مقيد به تصحيح علما
و ايمۀ فقھا و طلبه علم روی بدان نھادند و به تحصيل و ترتيل علم مشغول شدند و
از اوقاف مدرسه وجوه رواتب و مواجب ايشان موظف ميگشت و مشاھرات و
مياومات ايشان رائج ميرسيد و از سرای عمارت تا حظيرۀ مسجد راھی ترتيب

دادند که از مطمح ابصار و موقف انظار نظار پوشيده بود و سلطان در اوقات
حاجات با سکنيتی تمام و طمانيتی کامل از بھر ادای فرايض بدان راه به مسجد
رفتی و ھر يک از افراد امرأ و احاد کبرأ حظيره مفرد بنا نھادند که حقيقت خبر و
استکمال وصف آن جز بمعاينه و مشاھده امکان نپذيرد و عرصه غزنه در ايام
دولت سلطان در اتساع بنيان و استحکام ارکان از جملگی بالد عالم در گذشت و
از جملۀ زوايد مبانی آن ھزار محوطه بود از جھت مرابط فيالن که در ھر يک
سرائی فسيح و خطه وسيع ميبايست از جھت فيالن و مرتبان طعام و کافالن
حوائج و خدای تعالی را در تعمير بالد و تکثير عباد مصالح خافی و حکم وافی
مدرج و مضمر است".
معلوماتی که عتبی راجع به مسجد جامع غزنی ميدھد ھر حصۀ و ھر سطرش
قابل تفسير و تبصره است که اينجا سخن راا به درازی ميکشاند و بحث ما عجالتا ً
اينجا مختصر و محدود به لشکرگاه است .پيشتر متذکر شديم که در سال 1328
)1949م( مقصوره ئی در جوار تاالر دربار کوشک سلطنتی دشت لکان کشف
شد .از روی معلومات عتبی معلوم ميشود که تعمير مقصوره ،عبادت خانه ھای
خصوصی در عصر نغزنوی ھا باب بود چنانچه در جوار مسجد جامع غزنه
»سلطان يک خانه از برای مستعبد خويش ترتيب فرمود« و قراريکه ديديم سنگ
فرش آن از پارچه ھای مربع سنگ رخام بود و مربع ھا را خطوط زرين مکحول
به الجورد از ھم جدا ساخته بود .مقصوره کوشک سلطنتی لشکرگاه در داخل
تاالر دربار در زاويه جنوب غربی کشف شد .در حقيقت اگر روی پالن بارگاه
قصر مالحظه شود در ضلع جنوب آن در دو زاويه جنوب غربی و جنوب شرقی
دو اطاق کوچک ديده ميشود که اولی مسجد بوده و دومی معلوم نميشود به چه
مقصد ساخته شده بود .ديوارھای چھار ضلع مقصوره و محراب آن با گل ھا و
اشکال ھندسی و کتيبه ھا به رسم الخط کوفی تزئين شده بود و اين تزئينات ھمه
پارچه ھائی است بريده در گچ که منحيث کار و شيوه خط نھايت زيبا و قشنگ
است .وجود اين مقصوره متصل بارگاه سلطانی نشان ميدھد که اين عبادت خانه
کوچک مخصوص شخص سلطان و بعضی از مقربين دربار بوده و در روزھای
دربار در اينجا نماز ميگذاردند .طبيعی است که از لحاظ تزئين و تلوين مقصوره
کوشک لشکرگاه به مقصورۀ سلطان محمود که در جوار مسجد جامع در غزنی
ساخته بود نميرسيد معذالک گچ بری ھا و نقوش آن نھايت زيبا است و خوشبختانه
با ترتيباتی که گرفته شده است محراب و تمام تزئينات ديوارھای اين مقصوره
بصورت لوحه ھای بسيار بزرگ بريده و به موزه کابل آورده شده است و در نظر
است که در جايگاه مخصوص مجدداً ساخته شود زيرا به حيث يک مسجد اوائل
عصر غزنويان قديم ترين مسجد افغانستان است که با ھمۀ جزئيات خود
خوشبختانه تا حال باقی مانده است.

ھيئت باستان شناسی فرانسوی عالوه بر مقصوره با بی صبری تمام انتظار کشف
مسجد جامع را در لشکرگاه ميکشيدند و قراريکه در مبحث حفريات لشکرگاه
شرح داديم باالخره مسجد جامع در پيشاپيش حصه وسطی ويرانه ھا کشف شد و
موسيو شلوم برژه مدير ھيئت باستان شناسی فرانسوی در شماره  1سال 1952م
مجلۀ  AFGHANISTANدر آن مورد می نويسد:
"مسجد جامع لشکری بازار عبارت از بنای معظمی بود که دو صحن طوالنی
داشت به درازی  86متر و عرض ده و نيم متر .يکطرف آن به ديوار محوطه
مسجد متکی بود و سه طرف ديگر آن رخ به ميدان وسيعی باز بود .اين مسجد
بشکل و قيافه اولی خود عمارتی بوده در عين زمان ساده و مجلل .شبستان
مرکزی آن که محراب مسجد در آن قرار داشت گنبدی داشت بلند و روی چھار
پايه آجری استوار بود ،به دو طرف گنبد شبستان مرکزی جناح شمالی و جنوبی
مسجد در دو قطار گنبدی ھای کوچک روی يک سلسله پايه ھای آجری آباد شده
بود و منتھا اليه اين دو جناح بصورت دو کمان در نظر جلوه ميکرد تنھا ديوار اين
مسجد ديوار محوطۀ آن بود که مانند پرده ئی در حصۀ عقبی محراب و بنا کشيده
شده بود و در مقابل آن دو قطار پايه ھا ديده ميشد .اندازه خشت ھا ،اھتمامی که دا
گذاشتن آنھا بکار رفته ،و زحمتی که در قالب گيری خشت ھای ذوذنقه ئی شکل
برای فيل پايه ھا کشيده شده و اشکالی که چيدن خشت ھا نشان ميدھد ھمه يکجا
شده به مھارت بناھان اين عصر حکم ميکند و ثابت ميسازد که ثمرۀ کار آنھا
عمارتی زيبا و قشنگی بود".
باستان شناسان حين کشيدن خاک ھای متراکم از صحن مسجد و صفاکاری سنگ
فرش فيل پايه ھا و محراب وغيره به تثبيت پاره مالحظاتی مبنی بر خرابی و
آبادی مجدد مسجد مذکور موفق شدند که ذکر آن خالی از دلچسپی نيست و اينک
به بقيۀ مقاله موسيو شلوم برژه مراجعه ميکنم:
"از روی پاره مالحظاتی که حين جريان حفريات بعمل آمد واضح شد که بنای
عالی مسجد جامع لشکرگاه يک دفعه طوری خراب شده است که تجديد تعمير آن
بکلی سر از نو صورت گرفته است .بجای فيل پايه ھای اصلی فيل پايه ھای
عادی ساخته اند و حتی اگر از پايه ھای قديم بقايائی مانده بود روی آنرا با اضالع
و سطوح مربع پوشانيده اند ،عوض گنبد بزرگ اصلی گنبد کوچک و عوض
محراب ،محراب جديدی وضع کرده اند .بدين صورت مسجد جامع بعد از خرابی
بار ديگر آبد شده و مورد استعمال يافته و بعد بار ديگر بکلی ويران شده و
متروک بدست عوامل طبيعی مانده است.

مطالعات چنين بنائی بدست اشکال زياد ندارد .اگر در عالم خيال ملحقات جديد و
آبادی ھای تازه ساخت آن برداشته شود عمارت قديمه با شکل و قيافه اصلی آن
ھويدا خواھد شد .اين تخيل اگر جامۀ عملبخود بگيرد باز اشکالی پيش نميشود
زيرا ميان طرز اسلوب آبادی اوليه و جديد ،ميان مصالح تعمير در ين دو دوره
آنقدر فرق بارز است که اشتباھی ابداً رخ نميدھد.
موضوع ديگری که حاال جلب نظر ميکند و بصورت سوال در خاطر ميگذرد
تعين تاريخ نعمير مسجد جامع و تاريخ مرمت کاری آنست .البته حفريات در ين
زمينه کدام دستاويز قطعی به ما نداده ولی چون از احتمال بعيد مينمايد که قصر
لشکری بازار در عصر سلطنت محمود ) 388-421مطابق 998-1030م( و
مسعود ) 421-432ھه مطابق 1030-1041م( مسجد جامع نداشته باشد .من
شخصا ً به اين عقيده ھستم که مسجد مذکور در عصر سالطين فوق الذکر غزنه
آباد شده و مھارت و ذوق فنی ھم اين نظريه را تائيد ميکند .تعيين تاريخ مرمت
کاری آن مشکلتر است .فريات حصص جنوبی قصر سلطنتی واضح ساخت که
اين کاخ عاليشأن يک دفعه در اثر آتش سوزی ويران شده و بار ديگر در آن
مرمت کاری بعمل آمده و باالخره در اثر حريق دوم ويران گرديده است .اين
مراتب و حوادث عينا ً در مورد تعمير و مرمت کاری و ويرانی اول و دوم مسجد
جامع ھم صدق ميکند.
يک چيز که پيش ما واضح است تاريخ مرمت کاری قصر است که خوشبختانه در
پارچه ئی از يک کتيبۀ عربی بجا مانده و بدست ما رسيده .به قار اين کتيبه مسجد
جامع لشکری بازار بين ) (550-559ھجری مطابق )1155-1164م( مرمت
کاری شده .از طرف ديگر تاريخ حريقی که در عصر سلطان عألوالدين حسين
جھانسوز بوقوع پيوسته است ھم معين است که در حوالی  545ھجری و 1150
مسيحی قرار ميگيرد.
پس اگر بصورت محقق و يقين گفته نتوانيم به احتمال قريب اظھار نظر ميتوانيم
کھمسجد ھم در طی واقعات آتش سوزی و خرابکاری عصر جھانسوزويران شده
و بعد در دوره سلطنت جانشينان عالوالدين موقعيکه خاندان سلطنتی غور قصر
را مرمت کاری ميکردند مسجد ھم مرمت شده .خرابی و انھدام قطعی مسجد جامع
مانند کوشک سلطنتی لشکرگاه در عصر تھاجم مغل صورت گرفته و از آن روز
تا حال ويرانه و متروک مانده است.

اھميت مسجد جامع لشکری بازار از نقطه نظر سبک عمرانی عالوه بر تاريخ
محلی در تارخ خاک ھائی که دارای فرھنگ آريائی ھستند خيلی زياد است .اگر
چه در ين موضوع مخصوص ھنوز اظھار نظر قبل از وقت است معذالک در اين
 15سال اخير در اثر تحقيقات موسيو اندره گودار که در »اتارۀ« ايران طبع شده
است مراحلی را پيموده و تا يک حد کافی معلومات الزمه فراھم شده است .شبھه
ئی نيست که مطالعات موسيو گودار سراسر وقف آبداتی است که در خاک ھای
ايران وجود دارد .در افغانستان به استثنای يک مثال که عبارت از مسجد جامع
ھرات است و در عصر غوری ھا تعمير شده است تا حال از وجود کدام مسجد که
قبل از تھاجم مغل آباد شده و بقايای آن مانده باشد سراغ نداريم و مسجد جامع
لشکری بازار اولين مسجدی است که از لحاظ فنی سبک خراسان را در تاريخ
تعمير مساجد در قرون اوليه اسالمی نشان ميدھد و چون تاريخ مسجد جامع نسبتا ً
قديم و ارتباط آن به عصر غزنوی ھا مسلم ميباشد ،مطالعه خصوصيات آن از
نقطه نظر چگونگی روش بناھای مساجد در عالم اسالم کمال اھميت دارد.

گفتار ھشتم
سالطين غزنوی و شکار

چھار چيز گزين بود خسروان را کار
نشاط کردن و چوگان و رزم و بزم و شکار
فرخی
از غالمان حصاری چو حصاری پره کرد
گرد دشتی که بصد ره نپرد مرغ به پر
فرخی
ز شادی نگيرد دل او قرار
چنين ديدم او را بجائی ھزار

بجائی که از شير يابد خبر
نه يکجايگه ديدم او را چنين
فرخی

دل در شکار شير مبند از برای آنک
يک شير نر ز بيم تو در مرغزار نيست
مسعود سعد
يمين دولت ابوالقاسم بن ناصر دين
امين ملت محمود شاه شير شکار
فرخی
تا شکار شير بينی کم گرائی سوی رنگ
آن شکار اختيار است اين شکار اضطراب
فرخی

سالطين غزنوی و شکار
سخن سرايان بزرگ و وصف شکار
فرخی و صحنه ھای شکار محمود
مسعود پھلوان شکاری
مسعود شاه شير کش
شکار شير در اسفزار و ادرسکن و غزنی و ملتان
شکار رۀ غزنين
باغ شکار لشکرگاه
آھوی دشت لکان – نخجير صحرا
شکار  600آھو در يکروز
نصب شاخ آھو بر کنگره ھای حصار
ما مردمان شرق زمين که تمدن چندين ھزار سالۀ ما در خطۀ پھناور آسيا و در
صفحۀ تابناک شرق چون آفتاب طالع چشم جھانيان را خيره ساخته ،در جھان بزم
و رزم داستان ھای دل انگيزی داريم که خاطره ھای خوش آن در دل صخره ھای
کوه و در اوراق متون تاريخی ادبی برای ھميشه ثبت است.
ھر قدر که در دامان زمانه گذران عقب تر نگاه کنيم ،می بينيم که ھمه جا در
خاک ھای مشرق زمين يکی از وسايل ساعت تيری و وقت گذرانی سرداران و
پھلوانان و شاھان شکار پرندگان و مخصوصا ً حيوانات وحشی بوده و کلمات
»شاه« و »شکار« دو کلمه ايست که آنھا را نميتوان از ھم سوا کرد .تفصيل اين
مطلب با جزئيات ،کاريست بسيار پر دامنه و طوالنی که شرح آن رسايل و کتب
بسيار قطور و پر حجم ميخواھد .در کشور خود ما و در خاک ھای ھمسايگان در
به ديوار ما ايران و ھند شکار شاھی يکی از دلچسپ ترين مطالب تاريخی و ادبی
بوده و ھنرمندان چيره دست ما چه در افغانستان و چه در ھند و ايران چه ھيکل
تراش ،مؤرخ و چه شاعر در نمايش مجالس شکار داد ھنرمندی و موشگافی داده
اند .از دوره ھای بسيار باستانی اگر قدری جلوتر بيائيم در طی چند قرن آغاز
عھد مسيحی که در ايران ساسانی ھا و در افغانستان کوشانی ھای بزرگ و يفتلی
ھا حکمفرمائی داشتند ،صحنه ھای بسيار زنده از شکارھای شاھی مالحظه
ميکنيم و روی قاب ھای سيمينی که از دورۀ ساسانی باقی مانده و نمونه ھای
متعدد آن در موزۀ آرميتاژ )ليننگراد( و موزه ھای اروپا و امريکا و شرق باقی
است ،مجالس بسيار زيبای آنرا می بينيم .يکی از عادات نيکو که از دوره ھای
باستان در افغانستان متداول بود ترتيب باغ ھای شکار بود که در آن وقت ھا آنرا

»فردوس« ميگفتند و شاھان در مواقعی که فرصت رفتن به دامان صحرا را
نداشتند ،در ين باغ ھا به شکار می پرداختند .در افغانستان در روزگارانی که
غور شاھان از پيروزه کوه و غزنويان از پيروزه کاخ در ين گوشۀ شرق
جھانبانی داشتند ،باغ ھائی داشتيم که بعضی در زمينداور و بعضی در عزنه و
بست ترتيب يافته بود و ملکان جبال و سالطين آل ناصر گاه و بيگاه در ين باغ ھا
به شکار مشغول ميشدند.
شاھان غزنوی ،محمود ،مسعود ،محمد ،فرخ زاد و بھرام شاه ھر کدام بجای خود
به اين سنت باستانی عالقمندی شديد داشتند و ھر کدام از آثار سخنسرايان بزرگ
عصر را که ورق بزنيد چه بيھقی ،چه عنصری ،چه فرخی ،چه منوچھری ،چه
مسعود سعد و چه سيد حسن غزنوی ،در پارچه ھای نثر و بخصوص در قصايد
غرا و چکامه ھای رزمی از ين پادشاھان و شکارگاه ھای ايشان و مجالس شکار
آنھا قصه ھا دارند و ھر کدام چون نقاش چيره دست نيروی بازو و ضرب شصت
ممدوحان خود را رسم کرده اند.
کسانيکه در تاريخ مسعودی مرور کرده اند و مواردی را اينجا ذکر خواھيم کرد،
ميدانند که بطور مثال مسعود اول چه شکاری زبر دست بوده و از حيوانات
وحشی گرفته چون شير و پلنگ و نخجير و بز کوھی تا مرغان صحرائی چه
شکار ھای حيرت آوری ميکرد.
افسوس که کتاب مقامات محمودی که بيھقی آنرا برای شرح حال و احوال امير
الدوله محمود وقف کرده بود از ميان رفته وگرنه داستان ھای شکار محمود زابلی
را ھم حتما ً در آنجا ميخوانديم .معذالک با فقدان اثر مذکور راجع به تمايل سلطان
بزرگ به شکار بالکل بی اطالع ھم نيستيم .فرخی قصايد بسيار دارد که با مدح
محمود از شکار ھای او ھم جسته جسته صحبت ميکند .در قصيده ئی که مطلعش
اين است:
ھمی تا خسرو غازی خداوند جھان باشد
جھان چون ملکش آبادان و بختش جوان باشد
ميفرمايد:
شکار کرک کس کردست جز محمود الوﷲ
جز او را با چنان حيوان که را زور و توان باشد
چه دانم گفت آنشه را که اندر صيدگاه او را
کمينه صيد کرک وحشی و شير ژيان باشد

در مطلع قصيدۀ ديگر که در ثنای محمود است ميگويد:
ای ز جنگ آمده و روی نھاده بشکار
تيغ و تير تو ھمی سير نگرديده ز کار
گاه تيغ توبر آرد ز سر دشمن گرد
گاه تير تو برآرد ز سر شير دمار
در قصيدۀ ديگر خطاب به محمود ميفرمايد:
من شکار آب مرغابی و ماھی ديده ام
تو در آب امسال شيرا سيه کردی شکار
از اين قبيل اشارات و امثال در قصايد فرخی و ديگران زياد است و در ھر جا به
نحوی شکار ھای محمود بزرگ و اوالد و احفاد او وصف شده است .بخصوص
مسعود پسر امين الدوله محمود که از لحاظ جسامت بدنی و قد و قامت و زور بازو
و مھارت در شکار فريد و ممتاز بود .اگر جنبه ھای داستانی و تصوری رستم را
بيرون بکشيم در عالم حقيقت ھيچ رستمی را با او در زور آزمائی و نبرد و شکار
نميتوان مقايسه کرد.
بلی مسعود در ميان شاھان و شھزادگان غزنوی ممثل جوانی و ھيبت و صالبت و
مثل اعلی شکاريان است و از شير و پلنگ و حيوانات درنده گرفته تا نخجير و
آھوان صحرائی و مرغان و پرندگان در ھمۀ شکارھا مھارتی به سزا داشت و از
آوان کودکی و جوانی در ين راه ھا مشق و ممارست ميکرد .و بحيث سلطان شير
کش و شيرگير قصه ھای حيرت آور شکار او در دل متون تاريخ و در
شاھکارھای ادبی معاصرينش ثبت است .بيھقی و فرخی و مسعود سعد در ين باب
داستان ھا دارند و يکی دو مورد را دوست دانشمند من آقای گويا اعتمادی در
مقاله »شير در افغانستان« در شماره  19سال اول مجلۀ »ژوندون« نشر کرده
اند .با اينکه مثال ھای متعددی در دست است بنده ھم از دوست گرامی اقتفأ کرده
ھمان مواردی را ذکر ميکنم که به شکار شير سلطان در اسفزار و ادرسکن و فراه
و غزنه تعلق ميگيرد .اينک متون بيھقی و فرخی:
" ...و ھمچنين به شکار رفتی تا اسفزار و ادرسکن از ان بيشه ھا به فراه و شير
نر بکشی از انجای ھاباز به غزنين آمدی و پيش شير نر تنھا رفتی و نگذاشتی که
کسی از غالمان و حاشيه وی را ياری دادندی و او از ان چنين کردی که چندان

زور و قوت داشت که اگر سالح بر شير زدی و کارگر نيامدی و بمردی و مکابره
شير را بگرفتی و پس به زودی بکشتی".
جای ديگر ميگويد:
" ...و پيش از آنکه بر تخت ملک نشسته آيد روزی سير کرد و قصد ھرات داشت
ھشت شير در يک روز بکشت و يکی را به کمند بگرفت"...
فرخی که مسعود را شاه شير کش ميخواند و ميگفت:
کنون خسرو شير کش خوانمت
يکی از شير کشی ھای او را در غزنين چنين وصف ميکند:
ھمه شاه گيرد به روز نبرد
ھمه شير گيرد به روز شکار
به جائی که از شير يابد خبر
ز شادی نگيرد دل او قرار
نه يک جايگه ديده او را چنين
چنين ديدم او را بجائی ھزار
شنيدی که اکنون به غزنين چه کرد
سر خسروان خسرو نامدار
ز پھلوی ره شيری آمد پديد
غريونده چون رعد در کوھسار
به باال و پھنا چو پيل بلند
که از بيم او پيل کردی فرار
دل لشکر از بيم او خون گرفت
نبودند بر جای خويش استوار
خداوند سلطان روی زمين
سر خسروان آفتاب تبار
فرود آمد از پشت پيل و نشست
بر آن پيلتن خنگ دريا گذار
سر شير وحشی بيک زخم کرد
چو بر بار در تيرمه گفته نار
بياورد بر زنده پيل و چو کوه

بيفگند در پيش خيمه چو خوار
شير کشی ھای سلطان مسعود غزنوی در جنگل ھای ھندوستان منجمله ملتان،
داستان ھائی دارد که شنيدن آن مو بر بدن انسان راست ميکند:
"در مولتان در حدود کيکانان پيش شير شد و تب چھارم ميداشت و عادت چنان
داشت که چون شير پيش آمدی خشتی کوتاه دسته قوی بدست گرفتی و نيزه ای
ستبر کوتاه تا اگر خشت بينداختی و کاری نيامدی آن نيزه بگذاردی و بزدی و شير
را بر جای بداشتی آن بزور و قوت خويش بکردی تا شير می پيچيدی بر نيزه تا
آنگاه که سست شدی و بيفتادی و بودی که شير ستيزه کارتر بودی غالمان را
فرمودی تا در آمدندی و به شمشير و ناخچ پاره پاره کردندی اين روز چنان افتاد
که خشت بينداخت شير خويشتن را دزديد تا خشت با وی نيامد و بر سرش بگذشت
امير نيزه بگذارد و بر سينه وی زخمی زد ،استوار ،اما امير از ان ضعيفی
چنانکه بايست ،بر جای نتوانست داشت و شير سخت بزرگ و سبک )خيز( و
قوی بود چنانکه بر نيزه درآمد و قوت کرد تا نيزه بشکست و آھنگ امير کرد.
پادشاه با دل و جگردار با دو دست بر سر و روی شير زد چنانکه شير شکسته شد
و بيفتاد و امير او را فرود افشرد و غالمان را آواز داد و غالمی که او را قماش
گفتی و شمشيردار بود و در ديوان او را جاندار گفتندی درآمد و بر شير زخمی
استوار چنانکه بدان تمام شد و بيفتاد"...
سالطين آل ناصر در اطراف و گرد و نوا دارالملک خويش حضرت غزنه
شکارگاه ھائی داشتند که استاد ابوالفضل از آنھا به نام »شکارژه« صحبت ميکند
و اينجا طور مثال مواردی را ذکر ميکنم :در يکی از سال ھای سلطنت مسعود
جزو وقايع عيد فطر سال  427ھجری قمری ميفرمايد:
" ...و روز چھارشنبه عيد کردند سخت برسم و با تکلف و اوليا و حشم را بخوان
فرود آوردند و شراب دادند و روز يکشنبه پنجم شوال امير به »شکارژه« رفت ،با
خاصگان لشکر و نديمان و مطربان و بسيار شکار)ی( رانده بودند و بغزنين
آوردند )و( مجمزان ھر کسی از محتشمان دولت )را بردند(".
چون اسمی از ين شکارژه برده نشد تعيين محل آن دشوار است ولی در اينکه در
پيرامون قريب غزنی بوده و شاھان غزنوی گاه بگاه بدانجا ميرفتند و اينجا يکی
از شکارگاه ھای قريب دارالملک بوده چنانچه بيھقی بار ديگر از رفتند مسعود
بدين جا برای شکار ميفرمايد:

" ..و ھم در شوال  428امير به شکارژه رفت با فوجی غالم سرائی و لشکر و
ندما و رامشگران و سخت نيکو شکاری رفت و نشاط کردند بر نھاله جای و
شراب خوردند و من بدين شکار حاضر بودم و خواجه بو نصر نبود و بر
جمازگان شکاری بسيار بغزنين آوردند و اوليا و حشم و اميران و فرزندان با
سلطان بودند رضی ﷲ عنھم اجمعين".
تا جائی که از مطالعات تاريخ مسعودی بر می آيد غير از ين شکارژه جاھای
ديگر ھم شايد قدری دور در اطراف غزنی بوده که سالطين برای وقت گذرانی و
شکار بدانجا ميرفتند .از آن جمله يک جا به نام دشت »رخا مرغ« ياد شده و بيھقی
در آن باره گويد:
"روز آدينه پيش از نماز يازدھم ذوالقعده  428امير بشکار رفت و استادم و ھمۀ
قوم با وی بودند بدشت رخا مرغ و کار نيکو رفت و بسيار شکار يافتند از انواع و
به کوشک نو باز آمد »روز يکشنبه بيست و يکم اين ماه«".
بيھقی نه تنھا از شکارھای امير مسعود در اطراف دور و نزديک غزنی خاطره
ھائی دارد بلکه به شکارھای شاھی در سائر نقاط کشور ھم اشاره ھای مختصری
کرده است و منجمله يکبار مسعود را در دره گز در نواحی بلخ و بار ديگر در
دامن مروالرود مشغول شکار نشان ميدھد .متن نوشته ھای او از ين قرار است:
" ...و روز پنجشنبه نھم جمادی االولی امير بشکار بر نشست و بدامن مروالرود
رفت"...
در ذيل شکارھای امير مسعود در افغانستان يکی ھم شکار آھو است در دامان
دشت لنکان يا لکان و در باغ اختصاصی شکار سلطان در لشکرگاه که با
خوانندگان گرامی يکجا بصورت مستقيم وارد صحنه ئی ميشويم که شرح مطالعه
آن موضوع مخصوص اين کتاب است .سلطان مسعود به شھادت کاتب ديوان
رسالت ،استاد ابوالفضل مسافرت ھای عديده ئی بطرف بست و لشکرگاه کرده
است که بعضی گذری بوده و از راه ھرات آنجا ھم سری زده است و بعضی
ديگر مسافرت ھائی است که قصد سلطان بست و لشکرگاه بوده و مدت يکماه و
چھل روز در آنجا متوقف شده .شرح يکی از مسافرت ھای دسته دوم که ذکر آن
بسيار دلچسپ است قرار آتی است:
"چون امير مسعود )رضی ﷲ عنه( از ين کارھا فارغ شد سرای پرده بر راه بست
بزدند )و( از غزنين حرکت کرد ،روز پنجشنبه سيزدھم ذی الحجه ) (،27در

تکيناباد )رسيد تا( روز چھارشنبه بيست و ششم اين ماه )و ھفت روز( آنجا
مشغول بود بنشاط و شراب )و پس بسوی بست کشيد )و( تاريخ )سنه( ثمان و
عشرين و اربعماته غره محرم روز دوشنبه )بود و( بکوشک دشت لکان فرود
امد ،روز پنجشنبه چھارم محرم و اين کوشک از بست بر يک فرسنگست نزديک
نماز پيشين که ھمه لشکر پره داشتند از ددگان و نخجير برانده بودند و اندازه
نيست نخجير ان نواحی را چون پره تنگ شد نخجير را در باغی راندند که در
پيش کوشکست و افزون از پانصد و ششصد بود که بباغ رسيد و بصرا بسيار
گرفته )بودند( بيوزان و سگان و امير بر خضرا بنشست و تير می انداخت و
غالمان در باغ ميدويدند و می گرفتند )بيوزان و سگان( و سخت نيکو شکاری
رفت و ھمچنين ديده بودم که امير محمود رحمت ﷲ عليه کرد وقتی ھم اينجا ھم
به بست و گور خری در راه بگرفتند بکمند و بداشتند با شکالھا پس فرمود تا داغ
بر نھادند بنام محمود بگذاشتند که محدثان پيش او خوانده بودند که بھرام گور
چنين کردی "...
اين پارچه با تمام اھميتی که دارد پيش از کشف لشکرگاه و دشت لکان و باغ
شکار کوشک سلطنتی مانند بسا مطالب ديگر ھيچ يک ماھيت تاريخی نداشت ولی
حاال در روشنی کشفيات جديده که صحنه با تمام جزئيات خود پيش چشمم منبسط
است ،زنده شده ،جان پيدا کرده و ھر وقت ديده بر ھم ميگذارم سلطان را در قبای
گلگون شاھی و چتر و لوای سياه سلطنتی با تمام خدم و حشم و نديمان و غالمان
سرای سلطنتی و قاطبه لشکر در دامان بيکران دشت لکان و در چھار ديواری باغ
شکار در پيشاپيش کوشک روی بساط خضرا مشغول تير اندازی می بينم و او را
از روزنۀ نگاه خود با تمام فر شاھنشاھی اش بشما خوانندگان ھم معرفی ميکنم.
قراريکه در متن ديديد مسعود غزنوی روز پنجشنبه چھارم محرم سال 428
ھجری قمری وارد دشت لکان شد و به يک فرسنگی بست به کوشک سلطنتی
نزول اجالل فرمود.
دشت لکان ھمان فراخ دشتی است که نام آنرا به صور مختلف )بکان( و )لنکان(
و )لکان( ھم ضبط کرده اند و صورت مرجح آن ھمان )لکان( است که در قالب
وزن و قافيۀ شعری در يکی از ابيات استاد فرخی آنرا قبالً تصريح کردم .بيھقی
ميگويد که روز شکار که ھمان روز اول ورود سلطان مسعود در کوشک سلطنتی
لشکرگاه ميباشد )نزديک نماز پيشين ھمۀ لشکر پرده داشتند( .پره داشتن يا پره
کردن اصطالحی بود نظامی که در مورد گير آوردن دشمن يا شکار در دامان
صحرا و دشت پيرامون قلعه جنگی از طرف لشکريان کشيده ميشد و خاطرۀ آن تا
زمان امير حبيب ﷲ خان شھيد در شکارگاه ھای شاھی باقی بود .سپاھيان در
کمرھای کوه يا در دامنه ھای دشت ،آھوان را به اصطالح امروزی »قبيل« نموده

در نقطه مخصوصی که شاه می نشست ،می آوردند و شاه شکار ميکرد .حکيم
فرخی در قصيده ئی که در وصف شکار جرگه ئی مير ابو احمد محمد بن محمود
دارد از ين )پره کردن( ذکر ميکند و چون منحيث وصف شکارگاه گوئی واقعه
چھارم محرم سال  428را در دامان دشت لکان رسم کرده باشد .ابياتی چند از آن
نقل ميکنيم:
با من امروز که بودست بدين دشت اندر
تا ببيند که چه کرد آن ملک شير شکر
ھر که او صيدگۀ شاه نديده است امروز
مينداند به خبر تاش نگوئی به خبر
چون توان گفت که امروز چه کرد و چه نمود
آن خداوند سخاپرور بسيار ھنر
صيدگاه ملک دادگر عادل را
باز نشناختم امروز ھمی از محشر
از غالمان حصاری چو حصاری پره کرد
گرد دشتی که بصد ره نپرد مرغ به پر
از دد و دام ھمه دشت چنان گشت روان
که ھمی تيره شد از ديدن آن دشت بصر
مرغ از پره بيرون رفت ندانست ھمی
ز استواری که ھمی پره زدند آن لشکر
لشکريانی که در لشکرگاه بست رھايش داشتند در دورادور دشت لکان چنان صف
کشيدند و پره زدند که مرغ از آن جا پر زده نميتوانست چه رسد به نخجير دامان
صحرا .برای اينکه متن بيانات بيھقی راجع به اين شکار خوب تر فھميده شود بايد
صحنه را اول خوب تر در نظر مجسم کنيم .در مباحث اول اين اثر )لشکرگاه چه
وقت و چسان کشف شد( و )حفريات در لشکرگاه( شرح دادم که مجموع عمارات
لشکرگاه از طرف شمال مشرف بر آب ھای ھيرمند و از طرف جنوب رخ به
طرف دشت لکان است و در پيشاپيش وسط عمارات که کوشک سلطنتی باشد ،باغ
وسيعی بود که تا حال ديوارھای چھار سمت و مدخل بسيار بزرگ آن بشکل
رواق بلند و فراخ ھنوز باقی است .سلطان مسعود روز پنجشنبه چھارم محرم
 428ھجری يعنی روز شکار در ين باغ بود .لشکريان به تدريج پره را تنگ
کرده و از ددگان و نخجير آنچه از دامان دشت لکان گير آورده بودند از ھمين
رواق بلند و فراخ داخل باغ پيش کوشک راندند .سلطان مسعود در وسط باغ بر
خضرا نشسته بود و تير می انداخت و غالمان می دويدند و می گرفتند و يوزان و
سگان شکاری در کنج و کنار باغ در تجسس صيد گشت و گذار داشتند .افزون از

پنجصد و ششصد آھو در آن روز در ميان باغ گرفته شد و بسيار ديگر بيرون
دامان صحرا شکار کردند.
ميخواھيد شما را داخل باغ کنيم و از نزديکتر سلطان شير کش ،تيرانداز
افغانستان ،ھمان سلطانی را که:
تير اندر سپر آسان گذارند چو زند
چون کمان خواست عدو را چه پرند و چه سپر
به بينيد؟
روز اوليکه بنده و رفقای ھمسفرم وارد اين باغ شديم در آن وسط ھا صفه ئی را
مالحظه کرديم .باستان شناسی با کنجکاوی ھائی که دارد اين صفه را ويران کرد،
در زير خاک توده ھای آن دو طبقه آبادی يافتيم که يکی حوض ھشت رخی را
نشان ميداد .بعد از مطالعه آن ،اين را ھم ويران کردند و باز تھداب و ديوارھای
آبادی ديگری نمودار شد که در اصل خود يکنوع عمارت مختصر بھاری بود با
چھار رواق بلند و مرتفع که به چھار سمت باغ گشاده شده بود .آيا اين عمارت
مختصر با چھار ايوان و باز در مرحلۀ ديگر اين حوض ھشت رخ به چه عصر و
زمانی ساخته شده بود؟ چون ممود مؤسس لشکرگاه است منطق حکم ميکند که اين
آبادی را به او نسبت بدھيم .امکان دارد که مسعود که در )مھندسی آيتی( بود و به
شھادت بيھقی در »کوشک دشت لکان زيارت ھا کرد« عمارت وسط باغ رات
برداشته و بجايش حوضی ساخته باشد .بھر حال مؤرخ دربار غزنويان روز
شکار سال  428ھجری او را در باغ )روی خضرا( بما نشان ميدھد و امکان
دارد سلطان در حوالی ھمين حوض و يا روی صفه مجاور آن اخذ مکان نموده و
مشغول شکار شده باشد.
ھمانطور که سلطان خنجر بيست منی و گرز پنجا منی استعمال ميکرد ،کمانی
داشت که ھر کس آنرا زه نميتوانست و با تيری که از پشت گاو و پوست کرک
ميگذشت بر آھوان سبک سير و سرمست تير اندازی ميکرد .سگان شکاری در
ھر طرف باغ در تک و پو بودند و غالمان زرين کمر ھمان غالمان سرای
خاصۀ سلطنتی با قباھای ابريشمين شوشتری و کمربندھای مرصع به جواھر که
تصاوير آنھا از ھمان کوشک لشکرگاه بدست ما آمده است ،پی صيد شاھانه می
دويدند و می گرفتند و می آوردند.
بعد از ظھر است .آفتاب در کرانه ھای غربی آسمان در افق گشاده و دور افتاده
سيستان پايان می آيد ،پايان می آيد تا غروب کند ولی ھنوز غروب نکرده و ديگر

بلند است .لشکريان از دامان دشت لکان و مردم از بست و لشکرگاه برای ديدن
سلطان و شکار شاھی در ماحول بيرون باغ به تعداد ھزاران نفر جمع شده و
مشری برپا است .غير از پنجصد و ششصد آھوئی که سلطان شخصاض در داخل
باغ شکار کرد بسيار ديگر را لشکريان در دامنه ھای دشت لکان يا به کمند
بگرفتند يا به تير کشتند .حاال که نھصد سال و اندی از ين تاريخ ميگذرد ھنوز ھم
سياه چشمان صحرائی خيل خيل در دشت ھای دو طرفه ھيرمند و بين ھيرمند و
فراه رود تا دشت ھای بکوا گشت و گذار دارند.
از اخرين سطور متن بيھقی معلوم ميشود که امير محمود رحمة ﷲ عليه وقتی )ھم
اينجا و ھم به بست( يعنی در لشکرگاه و بست شکار ميکرد و روزی گوره خری
را در راه به کمند گرفتند و چون مؤرخين قصه ھای شکار بھرام گور ،شاه
ساسانی را برای شاه غزنوی نقل کردند به سنت باستان به نام خود داغی بر آن
نھاد و آنرا آزاد کرد.
اين بود شر مختصر روز شکار سلطان مسعود غزنوی در دامان دشت لکان و در
باغ شکار اختصاصی کوشک سلطنتی در لشکرگاه که از خالل آن يک روزه
زندگانی پر ھياھوی اين قصر و فر کاخ نشينان آنرا مشاھده می کنيد .حاال که از
شرح شکار مسعود در لشکرگاه فارغ شديم بی موقع نيست يکی از عادات ديگر
غزنويان را که تا اين اواخر ھم خاطرات آن در افغانستان باقی مانده شرح دھيم و
آن اين است که بعد از شکار شاخ آھوان صحرائی و کوھی را فراز کنگره ھای
کوشک ھا نصب ميکردند .اين رسم در کاخ ھاس سلطنتی ھم معمول بود .نه تنھا
شاخ بلکه در بسياری موارد پوست سر آھو را آش داده و پر کرده و بر کنگره
ھای حصار و قلعه ھا نصب ميکردند چنانچه اين عادت ھنوز ھم در کشور ما از
بين نرفته است .عالوه بر اينکه در داخل قصر ھا سرھای آھو و گوزن را در
ديوار ھا نصب ميکنند ،در اماکن مقدسه و زيارتگاه ھا روی ديوار و دروازه ھا
ھم ديده ميشود.
فرخی در يک قصيده ئی که ضمنا ً شکار محمود را وصف ميکند به اين مطالب
ھم اشاره ميکند و اين پارچه را اينجا نقل ميکنيم:
بس جھانبان را که تو بر او تبه کردی جھان
بس دليران را که از سر شان برآوردی دمار
تا شکار شير بينی کم گرائی سوی رنگ
آن شکار اختيار است اين شکار اضطرار
شير تا بر کنگرۀ کاخت سر نخجير ديد

از غم و از رشک خون گرديد بروزی چند بار
چشم شير از خون گريستن سرخ باشد روز و شب
ھر که چشم شير ديد اين آيد او را استوار
سر فرود آری بتيغ از کرک چون بار از درخت
پنجه بربائی بتير از شير چون برگ از چنار
چونکه لختی جنگ را ماند شکار از حرص جنگ
چون بياسائی ز جنگ آيد ترا رای شکار
تا بدانستند نخجيران که از سر شان ھمی
کنگرۀ کاخ تو گردد ھمچو شاھان تاجدار
چون گۀ صيد تو باشد سر سوی غزنين نھد
تا مگر سر شان بری بر کنگرۀ کاخت بکار
گرچه جان خوش باشد و شيرين ز تن برند جان
پيش تير آيند شادان گشته و گستاخ وار
ھر که را در سر نباشد در خور کاخ تو شاخ
روز صيد از شرم چون شاخی بود خشک و نزار

گفتار نھم
چند ماه حيات مسعود در لشکرگاه

به ديدار او راه بست و ھری
بھشت برين گشت و باغ بھار
لشکرگاه تنھا مقر سپاھيان نبود .در قلب اين مقر نظامی ،کوشک سلطنتی دشت
لکان و حرم سرای مربوطۀ آن ھميشه برای پذيرائی و رھايش سالطين غزنوی
آماده و مھيا بود .امير مسعود گاھی بصورت گذری که قصدش ھرات و يا جاھای
ديگری بود ،چند روزی در بست متوقف ميشد و گاھی که ھدفش بست بود به
لشکرگاه آمده و ماه ھا در کوشک سلطنتی رھايش ميکرد .در چنين موارد مرکز
مملکت و قلب اداری و سياسی و نظامی کشور با او از غزنه به لشکرگاه منتقل
ميشد .در يکی از ين مسافرت ھا امير مسعود  7ماه در لشکرگاه مسکن گزين شد
و ايام اقامت سلطان در کوشک سلطنتی مھيج ترين روزھای تاريخی قصر است
که شرح چگونگی آنرا در ين مبحث مطالعه ميفرمائيد.

چند ماه حيات مسعود در لشکرگاه
مسافرت ضمنی امير مسعود به بست
لشکرگاه ممود و آبادی ھای مسعود
توقف ھفت ماھۀ مسعود در لشکرگاه
غزنه و لشکرگاه قلب جھانبانی غزنويان
مسعود در حرم سرای سلطنتی
ورود رسول سلجوقيان به لشکرگاه
ايلچی ايلک خان در دربار سلطان
نامه و خواھش پسر کاکو از سپاھيان
مريضی سلطان مسعود و ابراز احساسات مردم
علو ھمت بستيان
ميمند در مجاورت بست

امير مسعود از آن وقت ھائی که ايام کودکی را در زمينداور ميگذرانيد تا آن
زمانه ھائی که بحيث شھزاده جوان و جوانی سرمست بر ھرات و از ھرات به
خراسان حکمرانی ميکرد و بعدھا چه در زمان حيات پدر و چه بعد از آن بحيث
جانشين باالستحقاق محمود بطرف بست و لشکرگاه مسافرت ھا کرده که شرح
ھمۀ آن ما را از اصل موضوع کناره ميکشد و مقصد ما اين جا ديدن اوست در
يک نقطه معين کشور ،در بست و بخصوص در لشکرگاه و مختصر مطالعه
کارھا و حوادث برجسته چند ماھۀ زندگانيش که خاطرۀ او را با اين کاخ پيوست
ساخته است.
امير مسعود به شھادت متن بسيار ثقه مؤرخ دربار غزنويان در دورۀ زمام داری
خودش مسافرت ھای عديده ئی به بست و لشکرگاه کرده که برخی از ين مسافرت
ھا ضمنی بوده و حين مسافرت به ھرات چند روزی بدين نواحی ھم متوقف شده و
برخی مسافرت ھائی است که ھدف سلطان بصورت مستقيم بست بود و در
کوشک دشت لکان استقرار داشت .اينک شرح يکی از مسافرت ھای ضمنی:
"و چون وقت رکت فراز آمد و کار خراسان و خوارزم و ری و جبال و ديگر
نواحی برين جمله بود که باز نموديم ،امير مسعود رضی ﷲ عنه عزيمت را قرار
داد برآنکه سوی بست رود و از آنجا سوی ھرات کشد و از ھرات که واسطۀ
خراسان باشد مينگرد تا در ھر بابی چه بايد فرمود .امير مسعود ،امير سعيد را
خلعت داد و حضرت غزنين برو سپرد چنانکه بر قلعه بسرای امارت نشيند و
مظالم آنجا کند و سرھنگ بوعلی کوتال پيش خداوند زاده باشد ،مشير و مدبر
کارھا و ديگر فرزندان با خانگيان و خادمان و خدمتگاران را به قلعه نای و ديری
فرستاد و امير مودود را خلعت داد تا با رکاب وی رود و نامھا فرمود بتلک ،تا
شغل احمد نيالکتگين را که بجد پيش گرفته است و وی را از لھور بر ماليد و
قاضی و حشم از قلعه فرود آمده بجدتر پيش گيرد چنانکه دل بيکبارگی از کار وی
فارغ گردد ،و سوی وزير ،احمد عبدالصمد )نامه نيز فرمود( تا چون از شغل
ختالن و تخارستان فارغ گردد منتظر باشد فرمانرا تا بدرگاه آيد ،آنجا که رايت
عالی باشد و پس از انکه فراغت افتاد از ين مھمات ،امير رضی ﷲ عنه از
غزنين برفت ،روز شنبه سه روز مانده از شوال و ھفتم ذوالقعده به تکيناباد رسيد
و آنجا ھفت روز ببود و يک بار شراب خورد که دل مشغول ميبود )به چند روی(
و پس از آنجا به بست آمد :روز پنجشنبه ھفدھم اين ماه و بکوشک دشت لکان
نزول کرد و آنجا زيادت ھا کرده بودند از باغھا و بناھا و سرايچھا و نامھای مھم
رسيد ،از خراسان ،بحديث ترکمانان و آمدن ايشان بحدود مرو و سرخس و
بادغيس و با ورود و فساد ھا)ی( بافراط که می رود و عجز گماشتگان و شحنه

)ھا( از مقاومت و منع ايشان وسوری نبشته بود که اگر العياذ با ﷲ خداوند بزودی
قصد خراسان نکند بيمست که از دست بشود که ايشان را مددست ،پوشيده از علی
تکين و ھارون نيز از خوارزم اغوای تمام ميکند و ميگويد که )در( نھان با علی
تکين بنھاده است که وی از خوارزم سوی مرو آيد تا علی تکين به ترمذ و بلخ
کشد و ديدار کند ،امير ،برسيدن اين اخبار ،سخت بی قرار شد و روز چھار شنبه
سلخ اين ماه از بست برفت "...
قراريکه مالحظه ميشود در ين مسافرت که از ماه ذيقعده سال  425ھجری قمری
واقع شده است و امير برای رفع غايله ترکمانان به عجله رھسپار ھرات بود ،از
ھفدھم تا سلخ ماه مذکور تقريبا ً  13روز در بست توقف ميکند و مقر او در
کوشک دشت لکان يعنی ھمان کوشک سلطنتی لشکرگاه است ،بود .اينجا به سائر
قسمت ھای متن کار ندارم جز به يک سطری که ميگويد" :اينجا زيادت ھا کرده
بودند از باغھا و بنا ھا و سرايچھا"...
در تاريخ بيھقی پارچه ديگری ھم است که به آبادی ھای جديد امير مسعود در
بست و لشکرگاه شھادت ميدھد و متن آن را در گفتار آينده ميدھيم.
خالصه از روی تذکرات مکرر بيھقی معلوم ميشود که امير مسعود در آبادی ھای
لشکرگاه بست زيادت ھا کرد .باغھا و بناھا و سرای ھا وغيره ساخت و نيکو
ساخت برای اينکه خودش در مھندسی آيتی بود .بدين ترتيب گفته ميتوانيم که
لشکرگاه که بصفت )لشکرگاه امير ،پدرش( ياد شده و اين مطلب را در گفتار آينده
تصريح ميکنيم ،اصالً و اساسا ً از بناھای ابوالقاسم يمين الدوله و امين الملة سلطان
محمود زابلی بود .حاجت به تذکار ندارد که در اثر مخالفت ھای با ھمی طغان و
بايسوز ،بست در عصر سبکتگين بدست خاندان ال ناصر افتاد و با بست ،ابوالفتح
بستی ھم به ديوان رسالت غزنويان راه يافت ولی گمان غالب برين است که ھنگام
فتوحات محمود در سيستان حينی که با خلف بن احمد در سيستان مصروف پيکار
بود و احتياج شديد به تمرکز سپاھيان سخت احساس ميشد ،محمود در يک نقطه
حساس در مجاورت شھر بست ،در حاشيۀ سيستان ،سر راه ھرات برای مقر
لشکريان خود لشکرگاھی ساخت و برای اينکه شخصا ً از اينجا در ماحول افق
دور و نزديک ديده بانی بتواند کوشک سلطنتی در قلب لشکرگاه برای خود بنأ
نھاد و پسرش مسعود به نوبه خود در زمان سلطنت خود قرار نقشه ھای خود در
آن زيادت ھا فرمود.
ميرويم حاال به ذکر مسافرت ديگر سلطان مسعود ،مسافرتی که از غزنی به قصد
بست برخاست و تقريبا ً ھفت ماه در کوشک دشت لکان بود .در ينجا بعضی از

گوشه ھای زندگانی او را معاينه ميکنيم .ورود و مراجعت او را بيھقی چنين
تصريح ميکند:
"چون امير مسعود )رضی ﷲ عنه( از ين کارھا فارغ شد سرای پرده بر راه بست
بزدند )و( از غزنين حرکت کرد روز پنجشنبه سيزدھم ذی الحجة در تکيناباد
)رسيد تا( روز چھارشنبه بيست و ششم اين ماه و ھفت روز آنجا مشغول بود به
نشاط و شراب )و( پس سوی بست کشيد .و تاريخ )سنه( ثمان و عشرين و اربعمأ
)بود( غره محرم روز دوشنبه )بود و( بکوشک دشت لکان فرود آمد روز پنجشنبه
چھارم محرم "...
" ...روز يازدھم ماه رجب امير رضی ﷲ عنه از بست بر جانب غزنين روان
کرد و آنجا رسيد و روز پنجشنبه ھفتم شعبان بباغ محمودی فرود آمد برانچه مدتی
آنجا ميباشد "...
دورۀ اقامت سلطان در لشکرگاه کدام شکل تفريحی ندارد و با او قلب مملکت ،قلب
کشور ،قلب سپاه ،مرکز اداره ،مرکز فرمانداری ،مرکز مملکت داری ،مرکز
جھانبانی از غزنه به لشکرگاه منتقل شده و تمام فعاليت ھای اداری و سياسی و
لشکری و کشوری در پيرامون سلطان در بارگاه و در ديوان رسالت و ديوان
وزارت ديده ميشود .ابو نصر مشکان ،وزير احمد عبدالصمد ،حاجبان بکتغدی ،بو
نصر و حشمت بونصر و عارض بوالفتح رازی و عده ئی از ارکان دولت و اوليأ
حشم و خداوندان رای و شمشير و قلم به دورادور جمع اند .روزی سلطان در
صفه بزرگ کاخ بار عام ميدھد و روزی خصوصی با کاتب ديوان رسالت و
حاجبان بزرگ ديدن ميکند .روزی رسول سلجوقيان را به لشکرگاه می آرند و
روزی رسول پسران علی تکين با خطيب بخارا وارد ميشود ،روزی سلطان با
وزير و حاجب و اوليای دولت خويش مطالعه خط مشی سياسی خويش با سلجوقی
ھا ميباشد و روز ديگر ميخواھد ببيند به چه رنگ و شرطی با خانان ترکستانی
ماورأ النھر پيش آيد .گاھی عذرنامه و التماس پسر کاکو توسط بوسھل حمدوی
عميد عراق ميرسد و سپاھيان را به مقاطعه می طلبد و گاھی خبر داود ترکمان
می آيد که از راه غور و سياه کوه قصد غزنين دارد و روزی نيست که بريدی از
ھرات و بادغيس و غرجستان و از ساير اياالت کشور پھناور نرسد.
فعاليت ھای سياسی و اداری و اتخاذ تصميمات در باره بسيار مسايل مھم طوری
فوری و عاجل گرفته ميشود که سلطان مريض چند روزی استراحت نميتواند و
برسم اجبار بار ميدھد و با اوليای دولت مشغول کار ميشود .بواقع کشور بزرگ،
دستگاه اداری بزرگ و فعالی ميخواست و اين دستگاه با تمام چرخ ھای زودگرد

و فعال خود بدور سلطان غزنوی در لشکرگاه جمع بود .غزنوی ھا بر خاک ھای
وسيعی سلطنت داشتند که از قنوج تا سپاھان و از ماوراالنھر تا اوقيانوس دامنه آن
منبسط بود .خاک افغانستان قلب اين امپراطوری بود و طوريکه استاد ابوالفضل
ميگويد در نظر غزنويان »اصل غزنيست و آنگاه خراسان و ديگر ھمه
فرعيست« .ھمين جاھائی را که فرع تصور ميکردند يعنی آنطرف ھای آمو و
آنطرف ھای دشت لوط ،دايم موجبات نگرانی آنھا را فراھم ميکرد بخصوص
سلجوقيان و ترکمانان در حدود ماوراالنھر و خوارزم و طوريکه از روی
گزارشات فعاليت ھای سياسی در لشکرگاه معلوم ميشود ،سلطان قصداً گاه گاه از
غزنه به بست می آمد تا از ين پست حساس به اغواھائی که از شمال و غرب
بعمل می آمد ،توجه کند و دساتير الزمه صادر فرمايد .اينست که "روز آدينه
نزدھم محرم دو رسول سلجوقيان را به لشکرگاه آوردند و منزل نيکو دادند.
دانشمندی بود بخاری ،مرد سخن گوی و ترکمانی که گفتندی از نزديکان آن
قومست"...
فردای آن روز شنبه فوری امير بار داد "با شکوه و تکلف و رسوالن را پيش
آوردند از و خدمت کردند و بندگی نمودند و بديوان وزير بردند صاحب ديوان
رسالت آنجا رفت خواجه بونصر مشکان و حالی کردند "...اين رسوالن با اينکه
اظھارات شان مبنی بر اطاعت و بندگی بود در کلمات چرب و نرم فريب کاری
ھائی ھم داشتند و تعداد نفوذ و احشام را بھانه کرده شھرھای مرو و سرخس و
باورد را برای مالچر حيوانات خويش ميخواستند .مسعود که اين حرف ھا را از
زبان بونصر شنيد بسيار برافروخت و گفت با ايشان بگوئيد که "ميان ما و شما
شمشير است" ولی کاتب ديوان رسالت و حاجب ھا شاه را از تشدد نشاندند و
مصلحت چنين ديدند که عجالتا ً جواب »درشت و نرم« داده شود و بعد که موکب
سلطنتی به موقعش به ھرات رفت در ين موارد فکر اساسی بعمل خواھد آمد.
ھمين قسم "روز چھارشنبه ھفدھم صفر رسولی رسيد از ان پس علی تلکين،
البتگين نام و با وی خطيب بخارا عبدﷲ پارسی و رسولدار پيش رفت با جنيبتان و
مرتبه داران و ايشان را به کرامت به لشکرگاه رسانيدند"...
روز بعد امير مسعود در صفه بزرگ کوشک سلطنتی بر تخت نشست و بار داد و
رسوالن را پذيرفت و ايشان عرايض ايلک خان را مبنی بر اظھار وفاداری و
تشييد روابط بسمع سلطان رسانيدند و روابط سلطان غزنه و خان ترکی ماورالنھر
با خويشاوندی ھای جديد تحکيم شد .بدين نحو که خواھر ايلک خان بنام خداوند
زاده امير سعيد و دختر امير نصر سپاه ساالر عم مسعود را بنام اليک عقد کردند.

به ھمين ترتيب روز ديگر نامه بوسھل حمدوی عميد عراق مبنی بر خواھش پسر
کاکو رسيد که ميخواست تا سپاھان به مقاطعه به او داده شود و بدين باب مکتوب
سفارشی وزير خليفه را فرستاده بود ،سلطان مسعود به لحاظ شفاعت وزير خليفه
يک بار ديگر از جرم پسر کاکو گذشته و امر داد تا سپاھان بمقاطعه بوی داده
شود ولی تصريح فرمود که" :اگر پس از ين خيانتی ظاھر گردد استيصال
خاندانش باشد".
سلطان مسعود در ايامی که در لشکرگاه توقف داشت چند روزی سخت مريض
شد .علت مريضی غرق شدن کشتی سواری او بود در آب ھای ھيرمند .در اين
اثر در مبحث »کشتی ھای کوشک دشت لکان و کشتی رانی روی آب ھای
ھيرمند« ،ضمن شرح يکی از گردش ھا و شکار سلطان در دشت ھای سر سبز
سواحل راست ھيرمند ،متذکر شدم که حين مراجعت به لشکرگاه ناگھان در وسط
رودخانه کشتی سلطنتی آب گرفت و غرقه شد و سلطان به آب افتاد و بکمک
سرنشينان سائر کشتی ھا نجات يافت و به عبارت بيھقی "امير را بگرفتند و
بربودند و بکشتی ديگر رسانيدند و نيک کوفته شد و پای راست افگار شد چنانچه
يک دوال پوست و گوشت بگسست و ھيچ نمانده بود از غرق شدن ،اما ايزد عز
ذکره رحمت کرد و چون امير بکشتی رسيد ،کشتی براندند و بکرانۀ رود رسانيدند
و امير از ان جھان امده به خيمه فرود آمد و جامعه بگردانيد و تر و تباه شده بود و
بر نشست و بزودی بکوشک امد که خبری سخت ناخوش در لشکرگاه افتاده بود و
اضطرابی و تشويشی بزرگ بپای شده و اعيان و وزير بخدمت استقبال رفتند
چون پادشاه را سالمت يافتند ،خروش و دعا بود ،از لشکری و رعيت و چندان
صدقه دادند که آنرا اندازه نبود و ديگر روز امير نامھا فرمود بغزنين و جملۀ
مملکت برين حادثه بزرگ و صعب که افتاد و سالمت که بدان مقرون شد و مثال
داد تا ھزار ھزار درم و دو ھزار بار درم بديگر ممالک به مستحقان و درويشان
دھند شکر اين را و نبشته آمد و بتوقيع مؤيد گشت و مبشران برفتند".
چون واقعه با تمام جزئيات در متن آمده تفسيری ضرورت ندارد .در اثر اين پيش
آمد غير مترقبه "روز پنجشنبه يازدھم صفر امير را تب گرفت .تب سوزان و
سرسامی افتاد" و يک ھفتۀ کامل تا چھارشنبه  17صفر در حرم سرای در بستر
افتاده بود و غير از اطبأ و بعضی از خدمتگاران زنانه و مردانه کسی را
نميپذيرفت.
مريضی سلطان مسعود و استراحت در حرم سرای موقع ميدھد تا از ين قسمت
ھای کوشک سلطنتی ھم کمی صحبت کنيم .در روز اولی که وارد لشکرگاه شديم
و به عجله بقايای خرابه ھا را معاينه ميکرديم بعد از مشاھده تاالر بزرگی که آنرا

تاالر دربار تعبير کرديم عقب تر مشرف بر مسير رودخانه ھيرمند يک سلسله
اطاق ھائی ديديم که به حدس آنرا قسمت ھای خصوصی کاخ تشخيص داديم.
سلطان مسعود در ايام مريضی در ماه صفر سال  428ھجری که بنا بر توصيه
اطبا تجرد اختيار نموده بود ،در ھمين قسمت خصوصی قصر مدتی در حرم
سرای ميزيست .چون ايام مريضی سلطان به آمدن رسوالن ايلک خان در
لشکرگاه تصادف کرد .فوريت بعضی کارھا و بعضی مالقات ھا او را مجبور
کرد که بتاريخ پنجشنبه  18صفر بار دھد ولی زياد بر تخت نشسته نتوانست و
گفت "مرا بيش از ين ممکن نيست که بنشينمگ و به حرم سرای رفت و باز مدتی
به بستر افتاد و بونصر مشکان کاتب ديوان رسالت راجع به کارھای فوری و به
اصطالح امروزی ما "ھدايت طلب" بواسطه بوالعالی طبيب دستور ميگرفت و
بعضی نامه ھا و مشافھات را بدست ابوالفضل بيھقی که در آن وقت تازه به جوانی
رسيده بود و بحيث پيشکار در ديوان رسالت کار ميکرد ،به حرام سرا برای
سلطان ميفرستاد .ابوالفضل ميان ديوان رسالت و حرم سرای کوشک لشکرگاه
ميرفت و می آمد ،ميرفت تا دم در سرای و پيام و نامه ھر چه داشت به آغاجی
قابچی حرم سرای ميداد و ميگفت و ساعت ھا انتظار ميکشيد و جواب می آورد
ولی سلطان را ديده نتوانست تا روزی او را اندرون ميخواھد و جوان کنجکاو که
بعد ھا مؤرخ دربار غزنويان ميشود در طی چند دقيقه کوتاه مشاھدات خود را در
داخل اطاق رھايشگاه خصوصی سلطان شرح ميدھد که امروز برای تکميل
معلومات ما راجع به يک قسمت کاخ سلطنتی دشت لکان بی نھايت قيمتدار و
گرانبھا است .اينک شرح ابوالفضل از زبان خودش ،راجع به خودش و راجع به
اطاق رھايشگاه سلطان وقت در حال مريضی در لشکرگاه:
" ...بونصر اين نامھا را بخط خويش نکت بيرون آورد و تا اين عارضه افتاده بود
چنين ميکرد و از بسيار نکته چيزی که در آن کراھتی نبودی ميفرستاد و فرود
سرای بدست من و من به آغاجی خادم ميدادم و خير خير جواب می آوردم و امير
را ھيچ نديدمی تا اين روز که اين نکته ببردم و بشارتی بود .آغاجی بستد و پيش
برد .پس از يک ساعت برآمد و گفت " :ای ابوالفضل ،ترا امير ميخواند" پيش
رفتم ،يافتم خانه ای تاريک کرده و پرده ھای کتان آويخته و تر کرده و بسيار
شاخھا نھاده و طاسھای بزرگ پر يخ بر زبر آن و امير را يافتم آنجا بر )زبر(
تخت نشسته پيراھن توزی و مخنقه در گردن عقدی ھمه کافور و بوالعالی طبيب
آنجا زير تخت نشسته ديدم .گفت" :بونصر را بگوی که :امروز درستم و در ين
دو سه روز بار داده آيد که علت و تب تمامی زايل شد و جواب نامه بوسھل ببايد
نبشت که  :اين مواضعت را امضا بايد کرد .سپس آنکه احکام تمام کرده آيد و
صحبت برين مرد گيرد که اين بار ديگر اين مواضعت ارزانی داشتم حرمت
شفاعت وزير خليفه را و اگر پس از ين خيانتی ظاھر کرد ،استيصال خاندانش

باشد و جواب وزير خليفه ببايد نبشت ،چنانکه رسمست ،بنيکوئی در ين باب .آن
نامه که ببوسھل نبشته ايد تو بياری تا توقيع کنيم که مثال ديگر است" من باز گشتم
و انچه رفت با بونصر بگفتم.
آيا دلچسپ و تماشائی نيست که بعد از  944سال خرابه ھای نيمه ويرانه ئی را
ببينيم که سلطان مسعود غزنوی در کاخ کنار ھيرمند در آنجا رھايش داشت؟ و يا
اينکه خرابه ھائی را ببينيم و بعد از نه و نيم قرن مؤرخی را پيدا بکنيم که يکی از
مقتدرترين سالطين افغانستان را که بنام »شاه شرق« در صدھا قصايد مدحيه
خوانده شده در خانه اش ،در اطاق خوابش ،روی بسترش مشاھده کنيم؟ لشکرگاه
از آن جھت در اکتشافات باستان شناسی کشور ما دلچسپ است که بار اول تاريخ
و محل گزارش تاريخ و لحظاتی بزرگ از تاريخ يکی از بھترين و با افتخارترين
دوره ھای گذشته اين مملکت را بنظر ما مجسم ميکند .در تاريخ تحقيقات اين
اولين باری است که يکطرف صنه گزارش واقعات مدنظر ما گسترده است و از
جانب ديگر مانند ابوالفضل کسی را حاضر می بينيم که چون رھنمای دقيق دست
ما را گرفته و قدم بقدم گوشه و کنار صحنه را بما نشان ميدھد و در حاليکه نبض
زمان در دست اوست پرش ھای قلب بزرگ يک دربار با عظمت و يک کشور
پھناور در دقايق خوشی و نشاط و غم و اندوه ميشمارد و بما نشان ميدھد و در
توصيف مجالس و تعريف صحنه طوری دقيق است که گوئی نوشته ھای او پرده
سينما است و روی آن واقعات را می بينيم و پيش ميرويم .اطاق استراحتگاه
سلطان مسعود ھمان اطاقی که ھنوز ھم در و دريچه ھای نيمه ويرانه آن رخ
بطرف آب ھای ھيرمند باز است روزی پرده ھای کتانی داشته و چون ھوا گرم
بود پرده ھا را تر کرده بودند و پرده ھای تر را روی کلکين ھا کشيده و در مقابل
آنھا شاخھای درختان را گذاشته بودند تا فضای خانه تاريک و ھوای آن سرد شود.
بر عالوه برای اينکه بيشتر ھوای اطاق سرد باشد طاس ھای بزرگ پر از يخ در
ھر گوشه و کنار گذاشته بودند .سلطان با اينکه بھتر شده بود و بر تخت جلوس
داشت ،ھنوز عقدی کافور در گردن داشت و ھنوز طبيب ابوالعال در پايگاه تخت
نشسته بود .قراريکه ديديم سلطان به ابوالفضل و توسط ابوالفضل به استادش کاتب
ديوان رسالت بونصر مشکان در باب نوشتن بعضی نامه ھا و آوردن آن برای
توقيع ھداياتی داد .بيھقی به ديوان رسالت برگشت و باز قراريکه خودش مينويسد:
" نامه نبشته آمد ،نزديک آغاجی بردم و راه يافتم تا سعادت ديدار ھمايون خداوند
ديگر باره يافتم و آن نامه را بخواند و دوات خواست و توقيع کرد و بمن انداخت و
گفت :اينجا سلطان پاره ھدايات شفاھی ميدھد که چون از نظر تصميمات سلطانی
و افکاری که ين توقف در بست مبنی بر مجاری امور مملکت برايش پيدا شده بود
بسيار مھم است عين آنرا ميگيريم:

"دو خيلتاش معروف را بايد داد تا ايشان با سوار بوسھل بزودی بروند و جواب
بيارند و جواب نامۀ صاحب بريد ری ببايد نبشت که عزيمت ما قرار گرفته است
که از بست سوی ھرات و نيشاپور آئيم تا بشما نزديک تر باشيم و آن کارھخا که
در پيش داريد زودتر قرار گيرد و نيکوتر پيش رود و بصاحب ديوان سوری نامه
بايد نبشت بر دست اين خيلتاشان و مثال داد تا نيشاپور و مراحل ری علفھای ما
بتمامی ساخته کنند که عارضه ای که ما را افتاد زايل شد و حرکت رايت ما زود
خواھد بود تا خللھا را که به خراسان افتاده است دريافته آيد و چون نامه گسيل
کرده شود تو باز آئی که پيغامست سوی بونصر دريابی تا داده ايد .گفتم چنين کنم
و باز گشتم".
بدين ترتيب ابوالفضل بار ديگر به ديوان رسالت کوشک لشکرگاه بر ميگردد و
حسب ھدايات سلطان ،ابونصر کارھا را انجام ميدھد و در باب اجراآت خود رقعه
ئی مينويسد و باز بدست ابوالفضل بحضور ميفرستد و سوم بار در يک روز
بيھقی را امير ميخواند .در ين دفعۀ سوم سلطان مسعود به شکرانه صحت و
تندرستی خودش صدقه ئی ميدھد و اين صدقه را که زرھای خالصی است که
پدرش ابوالقاسم محمود از غزوه ھای ھندوستان آورده است به دو نفر از
دانشمندان بست که عالم اند ولی فقير و بی چيز خيرات ميکند و چون اين تصميم
او نظر لطف و مھربانی ھای شاھانه اش را به رعيت و بخصوص به دانشمندان
رعيت نشان ميدھد وربطی به بستی ھا دارد عينا ً نقل ميکنيم:
"و آغاچی خادم را گفت :کيسھا بياورد و مرا گفت :بستان در ھر کيسه ھزار
مثقال زر پاره است بونصر را بگوی که زرھاست که پدر ما رضی ﷲ عنه از
غزوه ھندوستان آورده است و بتان زرين را شکسته و بگداخته و پاره کرده است
و حالل مالھای ماست و در ھر سفری ما را از ين بيارند تا صدقه که خواھيم کرد
حالل بی شبھت باشد از ين فرمائيم و می شنوم که قاضی بست ابوالحسن بوالنی و
پسرش ،بوبکر سخت تنگدستند و از کس چيزی نستانند و اندک مايه ضعيفی دارند
يک کيسه بپدر بايد داد و يک کيسه به پسر تا خويشتن راصنيعتکی حالل خرند و
فراخ تر بتوانند زيست و ماحق اين نعمت تندرستی که باز يافتيم لختی گذارده
باشيم".
لطف سلطان و نيت خير او را به دو تن از رعايايش ديديد .حاال ميخواھيد علو
ھمت دانشمندان بست را ھم خبر شويد؟ با اينکه لطف سلطان بسيار بزرگ بود
ولی علو ھمت خاندان بوالنی بستی به مراتب از ان بنظرم بزرگتر می آيد و در
جھانی که حرص و ماده پرستی طغيان دارد و قناعت و تشخيص حالل و حرام از
ميان ما رخت بر بسته ،نميتوانيم از ين جا بگذرم و شما خوانندگان گرامی را از

مراتب علو ھمت قاضی بست و پسرش خبر نکنم .در صفحات تاريخ مخصوصا ً
تاريخ مشرق زمين شرح عظمت شاھان و شکوه دربارھای سالطين و جالل
قصرھا و کاخ ھا و ھنگامه ھای فتح و شکست را زياد خوانده ايد .متون ادبيات ما
از صدھا قصيده در وصف مسعود و سائر سالطين غزنوی پر است .اجازه بدھيد
صفات معنوی يکی دو تن از بستيان را ھم ببينيم ،صفاتی که در مقابل خود،
مسعود و ھمه جالل بارگاه لشکرگاه را خيره ميسازد .برای اينکه اينجا احساسات
خودم غلبه نکند و احساسات بر قلم چيره نشود ،ميخواھم آنچه بيھقی ديده و آنچه
نوشته عين آنرا بيارم:
"من کيسھا بستدم و بنزديک بونصر آوردم و حال باز گفتم دوعا کرد و گفت
خداوند اين )سخن( نيکو کرد و شنوده ام که :بوالحسن و پسرش وقت باشد که بده
درم درمانده اند ،و بخانه بازگشت و کيسھا با وی بردند و پس از نماز کس فرستاد
و قاضی بوالحسن و پسرش را بخواند و بيامدند و بونصر پيغام سلطانی بقاضی
رسانيد بسيار دعا کرد و گفت :اين صلت فخرست ،پذيرفتم و باز دادم که مرا بکار
نيست که قيامت سخت نزديکست ،حساب اين نتوانم داد و نگويم که مرا سخت در
بايست نيست .اما چون بدانچه دارم و اندکست ،قانعم )و زر و وبال( و زر و مال
اين چه بکار آيد؟ بونصر گفت :ای سبحان ﷲ زری که سلطان محمود بغزو از
بتخانه ھا بشمشير بياورده باشد و بتان شکسته و پاره کرده و آنرا امير المومنين
می روا دارد ستدن آن قاضی ھمی نستاند؟ گفت زندگانی خداوند دراز باد! حال
خليفه ديگرست که او خداوند واليتست و خواجه با امير محمود بغزوھا بوده است
و من نبوده ام و بر من پوشيده است که آن غزو ھا بر طريق سنت مصطفی ھست
عليه السالم يا نه؟ من اين نپذيرم و در عھدۀ اين نشوم .گفت :اگر تو نپذيری،
بشاگردان خويش و به مستحقان و درويشان ده .گفت :من ھيچ مستحق را نشناسم
در بست که زر بديشان توان داد و مرا چه افتاده است که زر کس ديگر دھد و
کسی ديگر برد و شمار آن مرا بقيامت بايد داد؟ بھيچ حال اين عھده قبول نکنم.
بونصر پسرش را گفت تو از ان خويش بستان .گفت زندگانی خواجه عميد دراز
باد! علی ای حال ،من نيز فرزند اين پدرم که اين سخن گفت و علم از وی آموخته
ام و اگر وی را يکروز ديده بودمی و احوال و عادات وی بدانسته ،واجب کردی
که در مدت عمر پيروی او کردمی .پس چه جای آنکه سالھا ديده ام؟ منھم از ان
حساب و توقف و پرسش قيامت بترسم که وی ميترسد و آنچه دارم از اندک مايه
حطام دنيا حاللست و کفايتست و بھيچ زياده حاجتمند نيستم .بوبکر را بونصر
گفت  :در کما) ،بزرگا( که شما دو تن ايدو بگريست و ايشان را باز گردانيد و
باقی روز انديشمند بود و از ين ياد ميکرد و ديگر روز رقعتی نبشت بامير و حال
باز نمود و زر باز فرستاد .امير به تعجب بماند و چند دفعت شنودم که ھر کجا

متصوفی را ديدی يا سوھان سبلتی را دام زرق نھاده يا پالسی پوشيده دل سياتر از
پالس بخنديدی و بونصر را گفتی چشم بد دور از بوالنيان"...
بعد از  19يا  20روز امير مسعود کامل صحت شد و پنجشنبه غره ماه ربيع
االول بار داد .بار عام و حشم و اوليا و رعايای بست در کوشک لشکرگاه تشرف
حاصل کردند و نثارھا کردند و دعاھای فراوان گفتند و قربانی ھا کردند و سه
ھفته بعد بتاريخ بيست و دوم ماه مذکور در اثر تجاوز ترکمانان در خراسان و
غارت شھر »تون« ،سلطان بسيار قھر و متغير شد و وزير احمد عبدالصمد را با
گروھی از لشکريان کردی و عربی به ھرات فرستاد تا با ھمکاری حاجب سباشی
و لشکر خراسان ترکمانان را بزور شمشير بيرون کنند و گوشمالی دھند و بتاريخ
 5ربيع االخر با »حشمتی و عدتی و ابھتی سخت تمام سوی ھرات برفت و با وی
سواری ھزار بود«.
سلطان قريب بيست روز در ھرات بود و مجدداً به بست برگشت و عندالمراجعه
خواجه عبدالرزاق حسن ميمندی او را به مھمانی در ميمند دعوت کرد .ذکر اين
مطلب از نظر تعين موقعيت ميمند اھميت تاريخی دارد .ھستند ھنوز کسانی که
موقعيت اين محل را که زادگاه ميمنديان است نمی شناسند يا در آن باره شبھت
دارند .حال آنکه متن بيھقی راجع به رفتن سلطان از بست و لشکرگاه به مھمانی
در ميمند و مراجعت به کوشک لکان نھايت صريح و قطعی است و نشان ميدھد
که ميمند ،ميمندی که خواجه احمد حسن و خواجه عبدالرزاق حسن و ديگر
ميمنديان بدان تعلق داشتند ،ھمان جائی است که بين ھيرمند و ارغنداب تقريبا ً به
فاصله  45کيلومتری قندھار و بست ميان اين دو شھر واقع شده و در عصر
غزنويان راھی مستقيم بين بست و لشکرگاه و ميمند کشيده شده بود .اينک متن
بيھقی:
"و امير رضی ﷲ عنه روز دوشنبه بيست و پنجم ماه ربيع االخر سوی يمن آباد و
ميمند رفت ،بتماشا و شکار و خواجه عبدالرزاق حسن ميمندی ميزبانی کرد،
چنانکه او دانستی کرد که در ھمه کارھا زيبا و يگانۀ روزگار بود و دندان مزد
بسزا بداد و وکيالنش بسيار نزل دادند ،قوم را که با سلطان بودند و امير ،بدان
بناھای پادشاھانه که خواجه احمد حسن ساخته است رحمته ﷲ عليه به ميمند بماند.
و امير رضی ﷲ عنه روز چھارشنبه چھارم جمادی االولی بکوشک دشت يکان
)لکان( باز آمد"...
از ين تذکر مختصر معلوم ميشود که حسن ميمندی در ميمند بناھای پادشاھانه
ساخته بود .با اينکه از نظر تاريخ اين بناھا با کاخ ھای لشکرگاه معاصر ھم

بودند ،در مرور  950سال نسبت به کوشک سلطنتی دشت يکان )لکان( بيشتر
ويران شده به نحوی که در لشکرگاه به استثنای سقف ،ديوارھای تمام بناھا حتی
بعضی جاھا با پلستر کاری ھا و بعضی نقوش موجود است حال آنکه در ميمند
ھمه مبدل به تل ھای گل و خاک شده و بقايای اين تل خاک بسيار برجسته و بلند
در ميان مزارع و باغ ھا موجود است .پس »ميوند« موجوده ھمان »ميمند« قديم
عصر غزنوی است .ميوند ھمان ميمندی است که به بست قريب بود و باد ھم بوی
خوشی از گل ھا و بساطين آن گاه گاه به کرانه ھای ھيرمند به بست و لشکرگاه
آورده ميتوانست چنانچه فرخی حينی که بسيچ راه کرد و از سيستان به بست آمد،
باد ميمند به مشامش رسيد و روحش را تازه کرد و بياد ميمند و نيکی ھای خواجه
حسن ميمندی افتاده و ميفرمود:
باد ميمند آمد و ناگه بر رويم وزيد
خال و زلف از بوی او ھم شکل شد با شک و بان
چون مرا ديد ايستاده بر کنار رودبار
گفت ای بی معنی سنگين دل نامھربان
خواجه آن خوبی که در ميمند با تو کرد باز
چون نباشی بر ثنايش اين زمان ھمداستان
گفتم ای باد اينک آنجا رفت خواھم پيش او
تو مرا از شاعران نا شاکر فضلش مدان
باد و من ھر دو سوی ميمند بنھاديم روی
و آفرين ياد کرد خواجه ھر يک بر زبان
آفرين خواجه منصور حسن فخر زمين
آفرين خواجه منصور حسن فخر زمان
سوی او از شاعران و زائران شرق و غرب
قافله در قافله است و کاروان در کاروان

گفتار دھم
آغاز ،عروج ،سقوط و انھدام لشکرگاه
لشکرگاه در جوار بست در حوالی  390-394ھجری قمری به امر و ارادۀ نظام
الدين ابوالقاسم يمين الدوله محمود بنا يافت .پسرش مسعود در لشکرگاه پدر زيادت
ھا کرد و اوالدۀ ايشان کم و بيش از آن کاخ ھای زيبا و آبادی ھای مجلل کار
ميگرفتند .لشکرگاه مانند غزنه در فاصله چند ھفته در آتش قھر و غضب
عالؤالدين جھانسوز "سوخت" ،سپس مرمت کاری شد و باز سوخت و باز اشغال
گرديد تا مغالن چنگيزی بدان ضربتی حواله کردند و تيمور لنگ در نيمۀ دوم
قرن ھشتم ھجری قمری با تخريب بندھا و نھرھای آب نه تنھا به حيات بست و
لشکرگاه خاتمه داد بلکه زندگانی را به مفھوم عام کلمه در ان ديار خاموش
گردانيد و اينک در آستانه عصری زندگی ميکنيم که انشأﷲ وادی ھيرمند مجدداً
سرسبز و آباد خواھد شد.
آغاز ،عروج ،سقوط و انھدام لشکرگاه
فتح بست بدست ناصرالدين ﷲ سبکتگين
مخالفت ھای طغان و بای توز
ابو الفتح علی بن ممد بستی
ولی الدوله ابو احمد خلف بن احمد
لشکر کشی ھای محمود بر سيستان
فتح قلعه ھای سپھبد ،تاغ ،ارک
آغاز آبادی لشکرگاه در عصر محمود
توسعۀ آبادی ھا در زمان مسعود
آتش سوزی عالؤالدين جھانسوز
اولين مرمت کاری کاخ
آتش سوزی دوم و انھدام آخری
نقشه انکشاف جديد و اميد به آينده
چون ناصر الدين ﷲ امير سبکتگين بتاريخ  27شعبان  366ھجری قمری در
غزنه به تخت پادشاھی جلوس کرد ،دائره حکمفرمائی خويش را به تدريج ولی به

سرعت بر تخارستان و باميان و زمينداور و زمين قصدار و خراسان منبسط
کرد .در ين آوان که او سلطنت مقتدری در غزنه تشکيل داده و واليات را يکی
بعد ديگر به دور دارالملک خويش جمع کرد ،در بست دو نفر از امرای محلی که
ھر دو باشندگان ھمين شھر بودند ،بر سر امارت حوزۀ وسطی ھيرمند بين خود
نزاع و مجادله داشتند .قضيه اگر از نزديکتر نگاه شود چنين معلوم ميشود که در
ھمان سال اول جلوس سبکتگين بر تخت غزنه مردی به نام طغان در بست امارت
ميکرد و مرد ديگری از ھمشھريان او که او را بای توز ياد ميکنند بر او شوريده
و ميخواست اقتدار را تصاحب کند .در نتيجه طغان که تاب مقابله را به تنھائی در
خود نديد روی به حضرت غزنه آورد و به سبکتگين تظلم برد و از وی مدد
خواست .سبکتگين در حدود شرايطی چند که اطاعت دربار غزنه و فرمان
برداری شخص خودش و گروگان گذاشتن فرزندی را در غزنين در برميگرفت
آماده شد که بوی ياری کند و چون شرايط را طغان قبول کرد ،ناصر الدين
سبکتگين قصد بست کرد و رقيب طغان يعنی بای توز را شکست داد و طغان را
جدداً به امارت بست منصوب نمود ولی چون طغان از وعده ھائی که داده بود
تخلف ورزيد و به رخ امير سبکتگين شمشير کشيد و در نتيجه يک تصادم
شخصی که کار به استعمال سالح انجاميد ،دست سبکتگين را مجروح ساخت .کار
به جنگ عظيم کشيد و فتح اخير بار ديگر نصيب سبکتگين شد .مغان و بای توز
ھر دو به کرمان فرار کردند و از ين تاريخ به بعد بست و حوزۀ وسطی ھيرمند
در حيطۀ قلمرو حکمفرمائی امير سبکتگين درآمد.
ميگويند که در روز فتح بست مرد دانشمندی که در بالغت نظير نداشت بدست
سلطان افتاد و او ابوالفتح علی بن محمد البستی بود .امير سبکتگين کتابت ديوان
رسالت را بوی تکليف کرد و چون ابوالفتح مرد آزاده ئی بود و مخالفت را با
ولينعمت سابقه اش ،بای توز ،روا نميداشت تا يک طرفه شدن کار او از قبول
شغل کتابت دربار عجالتا ً استنکاف ورزيد و سبکتگين او را به رخج يعنی ناحيت
ارغنداب فرستاد.
بدين ترتيب در عصر ناصر الدين ﷲ امير سبکتگين حوزۀ وسطی ھيرمند که شھر
مھم آن بست بود جزؤ قلمرو سلطنت غزنويان شد ولی قسمت ھای سفلی حوزۀ
رودخانه مذکور که مرکز آن شھر زرنج بود و خاک ھائی که در پيرامون چھار
طرف ھامون افتاده و بنام سيستان يا سجستان خوانده شده است ،ھنوز بدست
امرائی اداره ميشد که از بقايای صفاريان بودند و قدرت را از آن دودمان بزرگ
به توارث گرفته بودند .امرای ملی سيستانی تا زمانی که اقتدار در دست سامانيان
بود به ايشان اطاعت ميکردند ولی چون خاندان آل ناصر در غزنه مقتدر شدند ھر
قدر بر دامنه اقتدار ايشان افزود ھمانقدر نيروی سامانی ضعيف و دامنه نفوذ

ايشان حتی در ماورای آمو در ناحيت بخارا محدود شد و امرای محلی سيستان کم
کم موقع يافتند تا بفکر تجديد استقالل خويش افتند.
معاصر زمانی که ناصر الدين سبکتگين اساس سلطنت دودمان آل ناصر را با يک
روح جديد تقويت ميکرد و دايرۀ نفوذ خويش را در ماورای سيحون و جيحون
منبسط ميساخت و بطرف غرب تا اواسط وادی ھيرمند پيش آمد و بست را بطور
قطع برای بار آخر فتح کرد ،در سيستان از ھمان امرای محلی بقايای صفاريان
مردی بنام ولی الدوله ابواحمد خلف بن احمد امارت مينمود .خلف که فشار سامانی
را ديگر احساس نميکرد و به نيروی غزنويان ھنوز عقيدتی پيدا نکرده بود ،از
گرفتاری سبکتگين به غزوات ھند استفاده نموده به بست حمله کرد ولی امير
غزنوی عندالمراجعه نه تنھا بست بلکه ماليات بست را ھم از او گرفت و در اثر
عذر خواھی خودش را عفو کرد .خلف با اينکه بخشوده شد ،از دل مطيع نشد و
در سال ھای اخير زندگانی سبکتگين با ايلک خان بنای مراوده را گذاشت تا اينکه
ناصر الدين وفات کرد و نظام الدين ابوالقاسم بجای پدر بر تخت غزنين نشست.
با اينکه خلف در ين وقت اساسا ً مطيع دربار غزنه بود ،خيال تمرد از سرش
بيرون نشده بود و بفکر اشغال فوشنج و قھستان برآمد و خود و پسرش طاھر بنای
فعاليت ھائی را گذاشتند تا اينکه سلطان محمود شخصا ً در سال  390با سپاه گران
به بست آمد و از اينجا به سيستان حمله کرد و خلف را در حصار اسپھبد محصور
ساخت و ھمين جاست که فرخی در طی قصيده ئی ميگويد:
خالف تو کرده است يعقوبيان را
بارک و بطاق و سپھبد مجاور
ھمانطور که خلف بارھا از طرف سالطين غزنوی عفو شده بود ،بار ديگر در
اثر التماس و اھدای صد ھزار دينار طالی سرخ از طرف محمود عفو شد ولی بنا
بر طبع سرکش مکرر سر طغيان بلند کرد و سلطان محمود چندين مرتبه در سال
ھای  391و  394برای سرکوبی او به سيستان لشکرکشی کرد .در  390خلف
در قلعه تاغ حصاری شد .اين ھمان قلعه ايست که با ضبط ھای مختلف بشکل
»طاق« و »قاغ« در متون ادبی و تاريخی ديده شده و باز استاد فرخی حمله
فاتحانه سلطان غزنوی را چنين خالصه ميکند:
آنکه برکند بيک حمله در قلعۀ تاغ
وانکه بگشاد بيک تير در ارگ زرنگ

خالصه خلف باز بخشوده شد و مدت چھار سال در جوزجانان بود و باالخره او
را به گرديز فرستادند و در آنجا فوت کرد و سلطان مدتی سيستان را به حاجب
قبجی و بعد به برادرش امين نصر سپرد.
منظور از اين تذکر مختصر تاريخی که ايجا داده شد ،اين است که حوزۀ وسطی
ھيرمند تا بست در عصر ناصر الدين سبکتگين و از والی بست به طرف غرب تا
اقصای نقاط سيستان در زمان سلطنت نظام الدين محمود در حيطۀ تصرف
غزنويان درآمد و چون ابوالفضل بيھقی از آبادی ھای سبکتگين در حوالی بست
چيزی نگفته و عمرانات پيرامون اين شھر و بخصوص آبادی ھای لشکرگاه را به
محمود نسبت ميدھد ،در دايرۀ احتمال قريب به يقين گفته ميتوانيم که در ھمان سال
ھای  394 – 390ھجری قمری که امير محمود با خلف سيستانی مواجه شد و
اين مواجه شدن آمدن ھای مکرر سلطان و سپاه سلطانی را در بست ايجاب ميکرد
نظارت سيستان از نظر اداره و سوقيات نظامی سبب شد که محمود زابلی بفکر
احداث لشکرگاه بزرگ برای مقر نظاميان خود در آستانۀ سيستان افتد.
در تاريخ مسعودی مربوط به وقايع سال  422ھجری که امير مسعود در بلخ بود
متنی داريم که از آن دو مطلب بسيار مھم به صراحت دستگيری ميکند .يکی بنای
آبادی ھای لشکرگاه در عصر محمود و ديگر وسعت و افزايش عمرانات جديد در
آنجا در زمان امير مسعود .اينک آن متن تقديم ميگردد:
"محرم اين سال غره اش سه شنبه بود امير مسعود رضی ﷲ عنه اين روز در
کوشک در عبداالعلی ،سوی باغ رفت تا آنجا مقام کند .ديوان ھا آنجا راست کرده
بودند و بسيار بناھا زيادت آنجا بوده و يک سال که انجا رفتم دھليز درگاه و دکانھا
ھمه ديگر بود که اين پادشاه فرمود که چنان دانستی در بناھا که ھيچ مھندس را
بکس نشمردی و اينک سرای نو که بغزنين می بينيد مرا گواه بسنده است و
بنشاپور شادياخ درگاه و ميدان نبود ھم او کشيد ،بخط خويش ،سرائی بدان نيکوئی
و چندان سرايھا و ميدانھا تا چنانست که ھست و به بست ،دشت چگان لشکرگاه
امير پدرش چندان زيادت ھا فرمود چنانکه امروز بعضی بر جايست و اين ملک
در ھر کاری آيتی بود ،ايزد عز ذکره بر وی کناد".
در ين متن قراريکه ديده ميشود در حاليکه کاتب ديوان رسالت از امير مسعود
صحبت ميکند »لشکرگاه را به پدرش محمود« نسبت ميدھد و اين شھادت بطور
قطع وانمود ميکند که بنای لشکرگاه بست بدست نظام الدين محمود گذاشته شده بود
و چون محمود از  388تا  421ھجری قمری سلطنت کرده است طوريکه پيشتر
اظھار کردم عقيده برين دارم که سلطان غزنوی ابوالقاسم محمود انار ﷲ برھانه

در سال اول زمامداری خود که با خلف در سيستان مقابل شد و رنج لشکر کشی
ھای مکرر را در ان ناحيت ديد ،بفکر بنای اين مقر نظامی در آستانه سيستان در
يک فرسنگی بست ،کنار مجرای ھيرمند افتاد و چون لشکرکشی مکرر سلطان در
ين ناحيت بين سال ھای  390و  394ھجری قمری واقع شده است با اينکه در
سال  401ھجری در موقع بروز وبای سخت شخصا ً به سيستان آمد به احتمال
قريب به حقيقت از پی گذاری بنای اول لشکرگاه در حدود  980سال ميگذرد .در
ھمين متن ،بيھقی شھادت ميدھد که امير مسعود در عصر خود در )لشکرگاه
چندان زيادتھا فرمود( .سلطان مسعود نظير اين »زيادت« را نه تنھا در لشکرگاه
بست بلکه در جاھای ديگر ھم فرمود مانند غزنی و بلخ و نيشاپور که در يکجا
سرای نو و در جای ديگر درگاه و ميدان شادياخ و در نقطۀ سوم در کوشک در
عبداالعلی بناھای بسيار آباد کرد و اين محض نمونه ئی بود از زيادت ھای
عمرانی که استاد بيھقی بطور مثال در ين چند سطر گنجانيده است و مشت نمونه
خروار اشتياق سلطان مسعود را به آبادی و عمران نشان ميدھد.
سلطان غزنوی مسعود شاه در مھندسی و طرح نقشه ھای عمرانی يد طوال داشت
و ھمانطور که ابوالفضل ميگويد":اين َملک در ھر کار آيتی بود و چنان دانستی
در بناھا که ھيچ مھندس را بکس نشمردی" .خود طرح بناھا را صورت ميداد و
بخط خويش نقشه ھای آنھا را ميکشيد .پس با اين سند موثق گفته ميتوانيم که امير
مسعود به نوبه خودش در عصر سلطنت و زمامداری خود در لشکرگاه پدرش در
بست الحاقات جديدی بعمل آورد و طرح ھای نوينی ريخت و آبادی ھای تازه ئی
ساخت و به اين اساس حتما ً يک قسمت عمرانات لشکرگاه يادگار عصر اوست که
تاريخ آبادی آنھا را بايد بين سال ھای  421و  432ھجری قمری در دوران
سطنت او تعيين کنيم .اگر تاريخ نگارش چند سطر متن بيھقی را که باال داديم در
زمان سلطنت نھمين پادشاه غزنوی ،فرخزاد بن مسعود نسبت بدھيم زيرا حين
نگارش بعضی قسمت ھای تاريخ مسعودی اين شھزاده ھنوز حيات و بر تخت
جلوس داشت ،آنوقت گفته ميتوانيم که در سال ھای بين  443و  451که زمان
سلطنت فرخزاد است ،قسمتی از آبادی ھای لشکرگاه افتاده و قسمتی ھنوز پا برجا
بود چنانکه خود گويد":چنانکه امروز بعضی برجاست" .خالصه از ين مطالعات
بر می آيد که در حوالی وسط قرن پنجم ھجری قمری ھنوز بعضی از عمرانات
محمودی و مسعودی در لشکرگاه آباد بوده تا اينکه زمان سلطنت معين الدوله
بھرامشاه رسيد و قراريکه ميدانيم در اثر رقابت ھای فيروز کوه و فيروزه کاخ و
مخالفت ھای شخصی سالطين غزنوی و ملوک جبال غور ،سلطان عأل الدين
حسين بن حسين بن سام غوری بعد از عقب زدن سپاه غزنه در دو ميدان جنگ در
ميدان سوم مقاومت بھرامشاه را بکلی شکست و شھر غزنين را به قھر و غلبه
گرفت و در آتش سوزی مفصل ھفت شبانه روزی غزنين را به خاک برابر کرد.

اينجا راجع به اين آتش سوزی چيز گفتنی ندارم .ھمگان از جزئيات آن اطالع
دارند .چيزيکه قابل تذکر است چند سطر قاضی منھاج السراج جوزجانی است که
در طبقات ناصری ميفرمايد:
"عأل الدين روز ھشتم بامداد با تمامت حشم غور و ملوک بر سر روضۀ برادران
خود آمد ،جامۀ عزا پوشيده با جمله لشکر و ھفت شباروز ديگر بر سر آن روضھا
تعزيت داشت و ختم قرآن کرد و صدقات داد و صندوقھای برادران در مھدھا نھاد
و از غزنين رخت بر بست و به بالد داور بُست کوچ کرد و چون به شھر بُست
برسيد قصور و عمارات محمودی را که در آفاق مثل آن نبود تمام خراب کرد و
کل واليت که به محموديان مضاف بود جمله را خراب کرد و ويران گردانيد و
بغور باز آمد"...
اين تذکار در تاريخچه لشکرگاه نھايت مھم است زيرا از روی آن به صراحت
معلوم ميشود که غزنين و لشکرگاه ھمانطور که دوره ھای عروج خود را يکسان
سپری کردند ،يکسان در آتش بيداد سوختند و به ويرانه تبديل شدند .سال 454
ھجری قمری )مطابق  1150مسيحی( ساليست که غزنه و لشکرگاه بفاصله
تقريبا ً يک ماه به امر سلطان عأل الدين حسين غوری طعمه حريق شدند .آتشی که
به حکم جھانسوز مشتعل شد کاخھای محمودی و کوشک ھای مسعودی را در
حضرت غزنه و در لشکرگاه بُست يکسان ناپديد کرد.
متن جوزجانی در ين مورد بسيار صريح است و از آن معلوم ميشود که سلطان
فاتح غور بعد از ينکه صندوق ھای جنازۀ برادران خود را گرفت از ھمان راھی
که معموالً ھميشه در مسير ان تکيناباد را ياد ميکنند ،گذشته و در بست »قصور و
عمارات محمودی را که در آفاق مثل آن نبود تمام خراب کرد«.
اگر تاريخ آغاز بنای اوليۀ لشکرگاه را در حوالی ھمان سال ھای 390 – 395
ھجری قمری قرار دھيم در حدود  150يا  155سال لشکرگاه و کوشک دشت
لکان مراتب عروج غزنوی ھا را ديد و باالخره با غزنين يکجا و بيک وقت
سوختانده شد.
کاوش و تحقيقات باستان شناسی شواھد آتش سوزی ھائی را روی ديوارھا و کف
اطاق ھای کاخ لشکرگاه نشان ميدھد و نه تنھا آثار يک حريق بلکه شواھد دو آتش
سوزی ھويدا است که يکی آن حتما ً ھمان حريق اوليه ميباشد که در عصر
جھانسوز و به امر جھانسوز در سال  454ھجری قمری بوقوع پيوسته است .در
ين آتش سوزی اولی فرق ميان غزنه و لشکرگاه اينقدر ھست که غزنه سوخت و

با سوختن سخت ويران شد ولی لشکرگاه آتش گرفت و با زبانه ھای آتش سقف ھا
و گنبدی ھا افتاد ولی به ديوارھا و ارکان عمارات خساره زياد وارد نشد و
ديوارھا و دھليز ھا و اطاق ھا و ترتيبات عمرانی قصر بکلی از ميان نرفت .چون
لشکرگاه در دامان دشت لکان حتی از نفس شھر بست ھم به يک فرسخی کناره تر
در آغوش ھيرمند افتاده بود ،از صدمه و گزند و تخريب ھای قصدی که غرض
آن بردن خشت و گل و خاک ميباشد ،مصئون ماند چنانچه بعد از آتش سوزی
جھانسوز و حتی بعد از حريق و خرابی ھای بعدی شکل و قيافه اولی آن با
مرمت کاری ھای وارده حفظ شد چنانچه ھمين اآلن ] [1332ھم ديوارھای
کوشک به اندازه چندين متر بلند است و انعکاس سايه آن روی آب ھای ھيرمند
می افتد.
لشکرگاه مدت مديدی متروک نماند زيرا جانشينان عألالدين حسين غوری از ين
کاخ نيمه ويرانه که بيشتر سقف ھا و گنبدی ھا آن خساره برداشته بود مجدداً به
نفع خود استفاده کردند که مالحظات باستان شناسی مؤيد اين نظريه است .موسيو
شلوم برژه در طی مقاله ئی که راجع به مسجد جامع لشکری بازار نوشته و در
شمارۀ اول سال  1952مجلۀ  Afghanistanبه چاپ رسيده است،
ميگويد":يکی از جانشينان عألالدين غوری و يا يکنفر از امرای تابع ايشان به
مرمت کاری لشکرگاه اقدام کردند ".قرار معلوم سلطان عألالدين حسين جھانسوز
چھار سال بعد از آتش سوزی ھای غزنه و لشکرگاه که در سال  545ھجری
قمری صورت گرفت ،در سنه  549در گذشت .بعد از او مدت کوتاھی ناصر
الدين حسين مادينی به سلطنت رسيد ولی حوزه و نفوذ و مدت مملکت داری او
بقدری محدود و کوتاه بود که بعضی از مؤرخين نام او را قابل ذکر ھم ندانسته
اند .سپس نوبت سلطنت به ملک سيف الدين محمد بن عأل الدين جھانسوز ميرسد و
اين شاه ھم تا  558حکمفرمائی ميکند و در ھمين سال سلطان غياث الدين غوری
بر تخت غور می نشيند .ذکر اين وقايع در اينجا از ين لحاظ مھم و دلچسپ است
که بتاريخ اولين مرمت کاری لشکرگاه تعلق پيدا ميکند .کشفيات باستان شناسی در
لشکرگاه يک خدمت مھم از نظر تاريخ انجام داده است و آن کشف کتيبه ايست به
عربی که روی يکی از درب ھای قصر پيدا شده است و قرار آن اولين مرمت
کاری معسکر غزنويان و کوشک سلطنتی بين سال ھای  550و  559ھجری
قمری صورت گرفته است .موسيو شلوم برژه در نتيجه اظھار عقيده ميکند که نه
تنھا کوشک سلطنتی بلکه حتی مسجد جامع لشکرگاه ھم در ھمين سنه و تاريخ
مرمت کاری شده است .سنه  550و  559به اين جھت گفتيم که در کتيبۀ مذکور
با شکست و ريختی که متاسفانه توليد شده بصورت يقين تعيين سال مشکل است
معذالک اھميت کتيبه از نظر تاريخ مرمت کاری لشکرگاه بعد از آتش سوزی
جھانسوز مسلم و غير قابل ترديد است .چون لشکرگاه در سال  545سوخته است

مرمت کاری اول آن از  5تا  14سال بعد از تاريخ مذکور صورت گرفته است.
حاال وظيفه مؤرخين است تا ببينند که تاريخ مرمت کاری اول لشکرگاه به عصر
سلطنت کدام پادشاه غوری تصادف ميکند .قراريکه باالتر شرح داديم بعد از
جھانسوز که در  549وفات ميکند ،اول ناصر الدين حسين مادينی بعد ملک سيف
الدين محمد بن عأل الدين و سپس سلطان بزرگ سلطان غياث الدين روی صحنه
می آيند .به علت محدود بودن حوزۀ سلطنت و کوتاه بودن دورۀ زمامداری )فقط
يک سال( ناصر الدين حسين مادينی را حساب نميکنيم .ميماند ملک سيف الدين
محمد بن عأل الدين و سلطان غياث الدين .امکان دارد که مرمت کاری کوشک
لشکرگاه در عصر ملک سيف الدين که  7سال سلطنت کرده است ،صورت گرفته
باشد .اگر قرائت کتيبۀ سر درب کاخ که ذکر آن گذشت به صورت يقين بعمل می
آمد ،اين مسئله بصورت قطع حل ميشد ولی قراريکه ديديم از  550تا  559به
چندين سال تاريخ اولين مرمت کاری قصر سلطنتی را نسبت داده ميتوانيم .چون
سلطان غياث الدين در  558ھجری قمری به سلطنت رسيده است ،دو سال اول
مملکت داری او ھم جزء سال ھائی می آيد که احتمال مرمت کاری قصر در طی
آنھا ميرود .آيا ملک سيف الدين در ھفت سال سلطنت خود از  551تا  558در
عالقۀ ھيرمند سفلی بخصوص نواحی بست و لشکرگاه نفوذ خويش را منبسط
توانست؟ شبھه ئی نيست که خود جھانسوز بعد از ينکه از طرف سلطان سنجر
عفو شد و به غور مراجعت کرد ،بالد جروم )گرم سير( و داور )زمين داور( و
بست را بار ديگر به قبضۀ تصرف خود درآورد.احتمال بسيار ميرود که ملک
سيف الدين در ھفت سال سلطنت خود در ين حوالی نفوذ داشته و مرمت کاری
لشکرگاه در عصر مملکت داری او صورت گرفته باشد .با اين احتمال ،اين
احتمال ھم ميرود که کار مرمت کاری قصر لشکرگاه در دو سال اول سلطنت
سلطان غياث الدين غوری صورت گرفته باشد .قاضی منھاج السراج جوزجانی
در طبقۀ ھفتم ،طبقات ناصری تصريح ميکند که ملوک نيمروز و سجستان در
سال  571به سلطان غياث الدين رسل فرستادند و منقاد وی شدند .ھکذا از رفتن
شخص سلطان غياث الدين به سجستان و از اعطای بالد جروم )گرم سير( و
تکيناباد به سلطان معزالدين بياناتی ميدھد .در صورتيکه سلطان مذکور قبل از
 571در نيمروز و سجستان نفوذی نداشته باشد ،احتمال مرمت کاری لشکرگاه
بست از او ساقط ميشود و موضوع احتمال مرمت کاری قصر در زمان ملک
سيف الدين تقويت ميشود.
مسلم است که حيات در شھر بست بعد از حريق و خرابکاری عصر جھانسوز
دفعتا ً منقطع نشد چنانکه با تمام شدت و حدت حريق مفصل ھفت شباروزی،
زندگانی بکلی در شھر غزنين متوقف نگرديد.

ملتفت بايد بود که از لحاظ موقعيت و مفھوم واقعی با اينکه لشکرگاه و بست دو
حصۀ يک شھر اند ،ميان آنھا فرقی موجود است .بدين معنی که يکی مقر نظامی
و اداری و جايگاه کوشک سلطنتی بود و ديگری کانون تجارتی و سرای ھا و
کاروان سرای ھا و محل بود و باش و مسکن اھالی .يکی معسکر سپاه ،مقر
نظامی ھا و صاحب منصبان و گاه گاه رھايشگاه سالطين غزنوی بود و در
ديگری قاطبۀ اھالی بست زندگانی داشتند .بدين ترتيب شبھه ئی نيست که بعد از
آتش سوزی و خرابکاری جھانسوز در  545لشکرگاه موقتا ً متروک شد ولی
زندگانی مردم در شھر بست با قتل و خرابکاری بکلی منقطع نشد .بعبارت ديگر
چون شھر بست مسکن رعايا بود ،مردمی که آنجا ماندند فوراً بقدر احتياج و
توانائی خود به مرمت کاری ھائی شروع کردند ولی لشکرگاه که مقر نظامی ھا و
اھل اداره و شاه بود تا وقتی متوقف ماند که دستگاه اداری و نظامی و شاھی بدان
احتياج پيدا کرد .چون تاريخ تقريبی مرمت کاری قراريکه ديديم روی يکی از
درب ھای قصر کشف شده است ،احتمال ميرود که بين سال ھای  550و  559يا
در زمان ملک سيف الدين يا در عصر سلطان غياث الدين مرمت کاری اول
صورت گرفته باشد.
در گفتار اول صفحه  10متذکر شديم که در مجاورت بست و يا مناطق بين بست
و لشکرگاه به زيارت مزار »شھزادگان سر واز« و »شھزاد حسينی« مشرف
شديم .در زيارت اول الذکر لوايحی يافتيم که تاريخ آنھا ربيع االول سال 595
ھجری قمری ) 1199م( و شوال  611ھجری قمری ) 1215م( خوانده شد.
مضامين اين دو لوحه سنگ قرار آتی است:
"ھذا روضه موالنا الصدر االمام اقضی القضاة العميد االجل العالم التحرير نجم
الدين عمدة االسالم و المسلمين واعظ الملوک و السالطن اخطب الخطبأ معين
الخالفه مقر الشرف العز ابوالفقير )الغناذک؟( ممد بن ابوالمعالی بن محمد الحسن
نور ﷲ مضجعه توفی يوم الجمعه من غرۀ شھر ربيع االول سنه خمس و تسعين و
خمسمأ"
"ھذا القبر الصدر االمام االجل عزالدين جالل االسالم ابی شعبه مسعود بن الصدر
االمير االمام االجل جال الدين اسمعيل بن محمد عفر ﷲ له بتاريخ  27شعبان سنه
"611
عجالتا ً گفته نميتوانيم که محمد بن ابو المعالی و جال الدين اسمعيل بن محمد که
بودند؟ تاريخ وفات ايشان سال ھای  595و  611ھجری قمری برای مطالعه
مبحث موجوده بسيار دلچسپ است و نشان ميدھد که در نيمۀ دوم قرن  6و آغاز

قرن  7ھجری رجال بزرگ در بست و بين بست و لشکرگاه زندگانی داشتند و تا
آخر عمر در مسکن و ماوای خويش بودند .چيزيکه بيشتر دو تاريخ فوق الذکر را
دلچسپ ساخته و به موضوع حاضرۀ اين مبحث به درد ميخورد اين است که به
شھادت کتيبه ھای مذکور حيات در سال ھای مذکور در شھر بست ادامه داشت.
البته يک چيز ديگر ھم در ين ميان بسيار قابل مالحظه است و آن اين است که
سالھای دو کتيبۀ مذکور به سالھای وفات سلطان غياث الدين غوری و اتسز بن
عأل الدين مطابقت ميکند .يعنی در سال  595ھجری قمری سلطان غياث الدين و
در سال  611ھجری قمری اتسز بن عأل الدين وفات کرده است.
بدين ترتيب می بينيم که در عصر سلطنت سلطان شھاب الدين غوری – 598
 606و تا پايان حيات و سلطنت اتسز بن عأل الدين  611 – 607زندگانی در
چوکات عادی در بست و لشکرگاه ادامه داشت و بزرگانی چون محمد بن ابو
المعالی و جال الدين بن محمد اسمعيل که ھويت صحيح ايشان برای ما عجالتا ً
معلوم نيست ،معاصر سلطان غياث الدين و شھاب الدين و اتسز در شھر بست
حيات داشتند و با سالطين اول و ثالث الذکر چشم از جھان يکجا پوشيده اند.
آيا آتش سوزی دومی که شواھد آن در کاخ سلطنتی لشکرگاه ديده شده است ،به چه
عصری تعلق ميگيرد؟ جواب اين سئوال محتاج تحقيقات مزيد است .چون بعد از
حريق دوم ھم کاخ و يا قسمتی از آبادی ھای لشکرگاه مورد استعمال داشته ،تاريخ
آتش سوزی دوم حتما ً بايد قبل از خرابی آخری معين گردد .چه وقت لشکرگاه
برای آخرين مرتبه ويران شده است؟ که بعد از آن متروک مانده است؟
اين ھم سئوالی است که جواب صحيح آن محتاج تحقيقات صحيح و دقيق است.
موسيو شلوم برژه مدير ھيئت حفريات فرانسوی آخرين خرابی کوشک لشکری
بازار را يا در حوالی  611ھجری ) 1215م( بيکی از خوارزمشاھيان و يا در
حوالی  616ھجری ) 1220م( به تھاجم مغل نسبت ميدھد.
مغل ھای چنگيزی ھر چه به بست و آبادی ھای مجاور ،منجمله لشکرگاه کرده
باشند ،قدر مسلم اين است که با تھاجم دھشتناک تيمور لنگ ) 784ھجری =
 1383م( حوزۀ ھيرمند در سر تا سر مسير آن که ما آنرا نيمروز يا سيستان
افغانی ميخوانيم و روزی سرسبزترين ،آبادترين و پر جمعيت ترين نقاط وطن بود
با تمام شھرھای با نعمت و ناز آن که در آن جمله بست و زرنج بحيث دو کانون
بزرگ تجارتی و علمی و ادبی و نظامی در تمام شرق بلند آوازه بود ،بخاک
يکسان شد .تيمور که با اسلحه کاری پيش برده نتوانست ،بندھای ھيرمند و
نھرھای آبياری را ويران کرد .آب ھيرمند از جلگه ھای مجاور قطع شد و بعلت

نرسيدن آب ،زندگانی برای انسان و نبات غير ممکن گرديد .در عصر تيموريان
ھرات مشتی بيچاره و سرگردان مانند مرغکان پر و بال شکسته ھنوز بياد آشيان
سوخته و ويرانه خود در پيرامون خرابه ھای بست جمع شدند ولی ديگر نيروی
ايشان مستاصل شده بود و کم کم در مقابل ھجوم ريگ و حرارت آفتاب و کميابی
آب توان مقاومت در خويش نديدند و ناحيتی که صدھا ھزار نفر را تغذيه ميکرد و
از حيث نيروی بشری پرنفوس ترين نقاط شرق بود ،به صحرای خشک و باير و
سوزان مبدل شد و ھر که امروز از گرشک يا فراه تا چخانسور مسافرت کند،
مالحظه خواھد کرد که در طول تقريبا ً دوصد کيلومتر خرابه متصل خرابه افتاده
و ديوار ھای نيمه ويرانه شھرھای آبادی چون زرنج ،پشاوران ،قرنين ،طاق،
بست ،رام شارستان ،بغنين ،درتل ،زروان ،شووان وغيره تا کمرھا در ميان ريگ
فرورفته و جغد ھم طاقت ندارد که در کنگره ھای حصار آنھا شبی توقف کند.
ھمين قسم صدھا قلعه و حصار و کوشک زيبا که ھر کدام در روزگاری از خود
فر و شکوه مخصوصی داشت و ھر کدام مقر پھلوانان و رھايشگاه مردان بزرگ
تاريخ بود ،يا در ريگ ناپديد شده و يا نزديک به ناپديد شدن است .در بست ،در
بستی که بزرگترين کانون بازرگانی و علمی و ادبی بود ،در پيرامون حصار نيمه
ويرانه ،در خانه ھای مخروبه و شکسته زندگانی آھسته آھسته خاموش شد .در
دھکده ھای محقر اطراف شھر مخروبه برخی کسان تا اواخر قرن  11و اوائل
قرن  12که موقع ظھور سدوزائی ھا است ،باقی ماندند .حتی امروز ھم بعضی
خانواده ھا در دھکده ھای گرد و نواح خرابه ھای بست زندگانی دارند ولی از
شھر و شھر نشينی ديگر خبری نيست.
خالصه حوزۀ ھيرمند ھمان حوزه ئی که زرخيزترين و پرجمعيت ترين حصص
افغانستان بود در اثر جور روزگار و خرابکاری ھای جھانسوز ،چنگيز و تيمور
و نرسيدن آب و ھجوم ريگ منظرۀ رقت باری بخود گرفته که ديدن آن اشک از
چشمان انسان جاری ميکند.
چيزيکه مايه خوشنوديست ،اين است که خوشبختانه در اثر نقشه و تصميم
حکومت متبوعه رياست بھره برداری وادی ھيرمند مقر اداری خود را در جوار
خرابه ھای لشکرگاه انتخاب کرده است .بعد از نه و نيم قرن باز اوالد نيرومند
افغانستان موقع يافته است تا روی خرابه ھای متروکه اساس زندگانی نوين خود
را پی ريزی کند .چون آب رفته باز به جوی آمده است ،اميد ميرود حوزۀ ھيرمند
بار ديگر سر سبز و شاداب گردد و يک حصۀ معتنابه افغانستان مجدداً آباد و قابل
»خاتمه«
رھايش گردد.

فر و عظمت مسعود
ملک جھان بگيری از قاف تا به قاف
مال شھان ببخشی از غور تا به غار
توران بدان پسر دھی ايران بدين پسر
مشرق بدين قبيله و مغرب بدان تبار
سيصد ھزار شھر کنی به ز قيروان
سيصد ھزار باغ کنی به ز قندھار
سيصد وزير گيری بيش از بزرگمھر
سيصد امير بندی بيش از سپنديار
اندر عراق بزم کنی در حجاز رزم
اندر عجم مظالم و اندر عرب شکار
بابل کنی براتبۀ مطربان خويش
خلخ کنی وثاق غالمان ميگسار
افريقه صطبل ستوران بارگير
عموريه گريزگۀ باز و بازدار
باغ ارم شراع تو باشد بروز خوان
بيت الحرم رواق تو باشد بروز بار
مھتر بود خزينه زر تو از خزر
بھتر بود قمطرۀ عطر تو از قمار
زرادخانۀ تو بود ھشتصد قالت
انبار خانۀ تو بود ھفتصد حصار
قيصر شراب دارت و جيپال چوبزن
خاقان رکابدارت و فغفور پرده دار
جيحون گذاره کردی و سيحون کنی گذر
ز آنسو مدار کردی ز ينسو کنی مدار
غل بر نھادی تو به جيحون و رود نيل
غل بود برنھاده به جيحون بر استوار
دو سال يا سه سال در آن بود تا به بست
جسری بر آب جيحون محمود نامدار
در مدت دو ھفته به بستی تو ای ملک
جسری بر آب جيحون به زان ھزار بار
دريا بدان سپه که به جيحون گذاشتی
دريا نکرده بود به جيحون کسی گذار
ساالر خانيان را با خيل و با خدم
کردی ھمه نگون و نگون بخت و خاکسار» .منوچھری«

