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بـنـيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد

از روی مأخذ قديم و جديد و به شھادت منابع مختلف معلوم ميشود که غور چندين
مراکز داشته و اين امر بسته به مراحل تحول تاريخ سياسی غور و تنوع سالله
ھای امرأ و سلطان ھای آن ميباشد .تاريخ غور از نظر مراحل تحول دارای دو
دوره مھم است که يکی را دوره ملوک الطوايفی و ديگری را دوره تمرکز اقتدار
ميتوان خواند و به ھمين مالحظه در تاريخ غور تا وقتی ملوک و بعدھا سلطان ھا
به سلطنت رسيده اند و با اينکه در القاب رسمی ھر سلطانی ،ملک ھم بود،
معذالک ميتوان گفت که در يک دوره اولی که رؤسای غوری بر سر اقتدار
رسيدند در حوزه ھای کوچکی آمريت داشتند و سپس ساحه نفوذ آنھا اول خارج
حدود غور در داخل خاک ھای خراسان و بعد خارج حدود و ثغور مملکت در نيم
قاره ھند فتوحاتی بعمل آوردند و ملوک غوری سلطان ھای مقتدر و با عظمت و
نشانی شدند.
علت ديگر کثرت مراکز اداری در غور تعدار فرزندان ملوک غور بود.
بخصوص بعد از ملک عزالدين حسين پسران ھفتگانه او به نقاط مختلف غور
تقسيم شده و ھر کدام برای خويش حوزه و مرکز اداری علحيده ئی انتخاب کردند.
صرف نظر از مراکز جداگانه پسران ،ملک عزالدين حسين که اينجا بدان کاری
نداريم ،علی العموم جاھای مختلف را در غور به صفت مرکز و پايتخت حساب
کرده اند ،از قبيل :فيروز کوه ،شھرک ،تولک و زرنی .چنانچه يکصدوسيزده
سال قبل حينی که جنرال فريه فرانسوی از غور ميگذشت ،طبق افواه اکثر نقاط
مذکور را مرکز و پايتخت غور خوانده است» .تيوره« که عنوان اين مقاله قرار
داده شده است ،مرکز امروزی حکومت کالن غور است .تيوره از نقطه انشعاب
سرک غور از ھرات که آنرا »گذر پام« گويند ١٢٨ ،کيلومتر و از »کاسی«
مرکز »چغچران«  ١٨۵کيلومتر فاصله دارد .تيوره منحيث موقعيت جغرافيائی
در قسمت وسطی دره ئی افتاده که آنرا دره »يخن« گويند و از شمال شرق به
جنوب غرب ممتد است .دره يخن روی ھمرفته گشاده و فراخ است و در حصه ئی
که تيوره واقع است ،فراخ تر ميباشد .بطرف جنوب شرق تيوره دره ديگريست
موسوم به »خواجه غار« که آب ھای آن با آب دره يخن يک کيلومتر پايان تر از
قلعه تاريخی مرکز حکومت کالن غور يکجا ميشوند .تيوره در ميان تپه ھا افتاده
که خاک آن سرخ رنگ است و عقب تپه ھا تيغه ھای کوه ھای بلند جلب نظر
ميکند .رودخانه ھای آبی رنگ يخن و خواجه غار تپه ھای گالبی و سرخ رنگ و
کوه ھای کبود و آبی رنگ مايل به سياه چشم انداز قشنگی به تيوره داده است که

رنگ ھای مختلف در آن جلوه خاصی دارد .در جنوب تيوره رشته کوه ھائی است
موسوم به »پنج شاخ« ،در جناح شرقی آن کوه ھائی افتاده موسوم به »کوه سفيد«
و بر عکس بطرف شمال آن کوه ھای ديگری ديده ميشود سياه گون و بريدگی
عظيمی دارد که در حقيقت در ته آن دره ئی وجود دارد و آنرا »تنگی چھک«
گويند .از بس عميق و چقر است آنرا به چاه تشبيه کرده اند.
مقر حکومت کالن غور در تيوره قلعه بسيار بزرگ مستطيل شکلی است که از
آغاز آبادی آن بيش از دوصد سال ميگذرد .تپه ئی که اين قلعه روی آن آباد شده
از نقطه نظر موقعيت و وسعت بھترين نقطه تيوره است و قراريکه اھالی محلی
ميگويند پيش از آبادی قلعه بزرگ بقايای آبادی ھای زيادی در اينجا وجود داشت
و ھنوز ھم بطرف جنوب قلعه در پای دامنه ھای کوه پنج شاخ آثار برخی عمارات
پخته به نظر ميخورد .قلعه بزرگی که نام برديم به قرار بيانات اھالی اصالً به
سردار محمد خان يکی از سرداران غور تعلق داشت .حياط اين قلعه در حدود ٢٠
جريب زمين را در برميگيرد و دورادور آن ديوار بلندی ديده ميشود .اين قلعه در
اصل اساس برج ھای متعددی داشت ولی در طی اين دو قرن دست خورده و
تغييراتی در آن وارد شده و ملحقات جديدی بخصوص در جناح جنوب شرقی آن
پديد آورده اند.
در خود تيوره و در دره يخن و به ويژه در حصص سفلی آن بقايای بعضی قلعه ھا
و برج ھا باقی مانده و بيشتر برج ھای بلند حد به حد جلب نظر ميکند .وجود اين
نوع برج ھا در غور عموميت دارد که امروز منزوی و متروک افتاده و غالبا ً در
ازمنه قديمه بخود ملحقاتی داشته اند .اين برج ھا از نقطه نظر مطالعات سبک
عمرانی مردم عوام غور در طی قرن ھای گذشته خالی از اھميت نيست .فراموش
نبايد کرد که ھر عھد و دوره ئی از خود دو نوع سبک عمرانی دارد که يکی را
سبک و روش رسمی و دولتی و ديگری را سبک و روش عاميانه ميخوانند.
نماينده سبک عمرانی دولتی غور در چشت و ھرات باقی مانده و در ين اواخر
بعد از کشف منار جام که از طرف سلطان غياث الدين غوری ساخته شده ،آبده
مھم ديگری در ين سلسله عالوه شده است .برای معرفی سبک عاميانه عمرانی
غور بايد از ھمين برج ھا و قلعه ھای نيمه ويرانه که در گرد و نواح تيوره و باقی
حصص غور باقی مانده اند ،عکس برداری شود.
تيوره مرکز امروزی غور يکی از نقاط بسيار خوش آب و ھوا و زيبای غور
است که در حواشی جنوبی غور افتاده و رودخانه ھای آن ماھی بسيار فراوان
دارد و از نظر سير و سياحت حتما ً آينده درخشانی خواھد داشت ٢۵/ .سرطان
/١٣٣٧

