بنـيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد

خـواننـدگان ارجـمـنـد،
اينبار »گفتار اول تا سوم« کتاب »لشکرگاه« اثر عالمه کھزاد خدمت تان
تقديم ميگردد.
اين کتاب يک اثر ادبی ،تاريخی ،باستان شناسی و ھمچنان داستانی است که از
کشف لشکرگاه و داستان مربوطۀ آن با تحقيقات علمی بحث ميکند .بدين ترتيب
افتخار احيای نام باستانی »لشکرگاه« به عالمه کھزاد ميرسد که بعد از نھصد
سال خاموشی دوباره بر سر زبانھا انداخت که بعداً بصورت رسمی نام شھری
شد که مرکز واليت بزرگ ھلمند ميباشد.
سلطنت غزنويان از دوره ھای بزرگ تاريخی خراسان باستانی است که قلمرو آن
از ری تا دھلی امتداد داشت و در آثار ادبا و شعرا بنام ايران و ايران زمين ياد
شده است که از کشور ايران کنونی )فارس( فرق دارد .غزنه پايتخت اين سلطنت
پھناور و لشکرگاه مرکز بزرگ سربازانی بود که اين امپراتوری بزرگ را ديده
بانی ميکردند .اين دورۀ تاريخی ھمچنان در اعتالی زبان و ادب فارسی دری از
مھمترين دوره ھای تاريخ و ادبيات کشور ما بشمار ميرود که در آنروزگار بنام
»خراسان« شکوھمند ياد ميشد و امروز افغانستان سربلند ميراث دار آن
افتخارات بزرگ تاريخی محسوب ميشود.
گفتارھای چھارم تا دھم اين کتاب در آينده تقديم خوانندگان گرامی خواھد شد.
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
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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
*

*
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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
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