قلعه خيسار
احـمـد عـلـی کـھـزاد

بنـيـاد فـرھـنگـی کـھـزاد

يکی از قالع ھای بسيار معروف غور »قلعه خيسار« است که ادبای غور آنرا
بنام »خونسار« و »قيصار« و عوام به اسم »قلعه دختر« ياد ميکنند .مؤرخان
گذشته از بيھقی گرفته تا قاضی منھاج السراج جوزجانی و سيفی ھروی ھر کدام
در عصر خود کلمه »خيسار« را در مؤلفات خود ذکر کرده اند ولی ملتفت بايد
بود که در تذکرات اوليه »خيسار« بيشتر بصورت اسم محل ذکر شده و بعد از
ھجوم مغل قلعه خيسار در اثر بلندی و استحکام باره و بروج خود مشھور شده و
در عصر ملوک کرت و بعدتر شھرت آن قلعه تاريخی با ويرانی ھا و مرمت
کاری ھای پی در پی از بين نرفته است.
چون در طی قرن ھای  ۵ ،۴و  ۶ھجری دو شھر غزنی و ھرات شھرت بيشتر
پيدا کرد ،در بيشتر موارد خيسار را سر راه اين دو شھر ذکر کرده اند و فاصله
آنرا بيشتر به تناسب ھرات تخمين کرده اند و نوشته اند که خيسار به فاصله دو
روزه راه ھرات واقع شده است .ابوالفضل بيھقی موقعی کلمه خيسار را ذکر
ميکند که از لشکر کشی ھای مسعود غزنوی از ھرات به غور سخن ميراند.
متن بيھقی جنين است:
"و در سنه احدی عشر و اربعمائه ) ۴١١ھجری قمری( امير به ھرات رفت و
قصد غور کرد بدين سال روز دوشنبه دھم جمادی االول از ھرات برفت با سوار
و پياده بسيار و پنج پيل سبک تر و منزل نخستين »باشان« بود و ديگر به
»خيسار« "...
ھکذا بيھقی در جای ديگر مينگارد که سامانيان ھر چه کوشيدند تا »خيسار« و
»تولک« در غور پيش رفته نتوانستند و مسعود چنين کارھای بزرگ را انجام داد
و از فحوای کالم او چنين استنباط ميشود که مسعود تا خيسار پيش رفته است.
جای حيرت است که قاضی منھاج السراج مولف طبقات ناصری که غور و
غورشاھان را بخوبی ميشناسد و سالھا در فيروز کوه گذرانيده از قلعه خيسار
ذکری نميکند زيرا حين شرح کوه ھای بلند غور يا به اسطالح خودش »راسيات

جبال عالم« ميگويد که پنجم کوه »فج خيسار« است که طول و امتداد رافعت او از
حد درک فھم و ذھن بيرون است.
جنرال فريه فرانسوی ھم در حدود  ١١٣سال قبل حين مسافرتش در غور از قلعه
خيسار ذکری ميکند و ميگويد که بقايای ارگ کوچک آن که از خشت پخته ساخته
شده بود ،باالی تپه کوچکی معلوم ميشود ولی تعريف او نه به تعريف برخی مأخذ
و نه به آنچه که خود در قلعه خيسار مشاھده کرده ام مطابقت ندارد زيرا قلعه
خيسار روی تپه نبوده و يکی از صفات مميزه اين قلعه رفعت و بلندی آن روی
کوه بلندی است که اسباب استعجاب چنگيزيان شده بود .بنأ برين گمان ميکنم
جنرال موصوف کدام قلعه ديگری را بجای بقايای قلعه خيسار تعريف کرده است.
سيفی ھروی در تاريخ معروف خود از قلعه خيسار و موقعيت جغرافيائی و آب و
ھوای آن عالقه و اھميت و استحکام آن مفصل تر بحث ميکند و ميگويد:
"قلعه محروسه خيسار که به حصانت و اعتدال ھوای روح پرور و عذوبت آب
خوشگوار و طيب خاک مشک آميز و کثرت اشجار مثمره و الوان فواکه و
خضارت رياحين معطره و نزاھت بساطين مثال او در شرق و غرب گوش ھيچ
واصف و واقف نشنوده و شبيه او در بر و بحر چشم ھيچ سياح نديده:
نی گوش دل شنيده شبيھش ز ھيچ کس
نی چشم عقل ديده نظيرش به ھيچ جای
چنين شنيدم از ثقات ھرات که چون چنگيزخان قلعه ھای جبال و حصارھای
احصار خراسان را فتح کرد چون کار به محاصره قلعه خيسار رسيد عزيمت آن
کرد که از انبای خود يکی را با سپاھی به واليت غور فرستد تا قلعه محروسه
خيسار را بگيرد .روئس سپاه او عرضه داشتند که در کتب پيشينان چنين خوانده
ايم و از پيران جھان ديده چنين شنوده که ھيچ پادشاه و شھريار و شاھنشاه را بر
قلعه محروسه خيسار دست تصرف نبوده اال ملوک اسالم غور را چه آن قلعه در
غايت محکمی و بلنديست قلل کوھای آھن نمای جوانب او بر بلندی تندی ايوان
کيوان است و شرف قصرھای او بر فرق فرقدان و سر سرطان و ذخاير آن تا
ظھور نفخ حدود امکان سپری شدن نيست .ھوای جان فرسای او از باد شمال عنبر
بال خوشتر است و مياه کوثر جاه او از چشمه حيوان بھتر .لشکر به محاصره قلعه
فرستادن و واليت غور را خراب کردن از مصلحت بعيد مينمايد .چنگيزخان
فرمود که نقاشان مانی دست که آن قلعه را ديده باشند و طول و عرض و بلندی و
پستی او را مشاھده کرده حاضر گردانيد تا ھياکل اماکن و حدود مواضع غور را
با قلعه محروسه خيسار بر کاغذی بر کشند .چون نقش بندان ماھر و چھره کشايان
حاذق به خامه قدرت و پرکار حکمت و اقالم بدايع و ارقام ضايع و رنگ آميزی
دل انگيز قلعه خيسار را بر کاغذی منقش کرده پيش چنگيزخان آوردند .چنگيز
خان يک زمانی از سر تعجب و تفکر در آن صورت دلپذير و نقش بی نظير نگه

کرد و بر مداخل و مخارج وعقبات و ھنبات جبال غور واقف گشت و صعوبت
مناھيج وضپق طرف اطراف و اکناف يمين و يسار و اوج و حضيض قلعه
محروسه خيسار را بديد روی به امرای سپاه و مقربان درگاه کرد و گفت:
مثال اينجا و اين مکان سديد کس نديده است و کس نخواھد ديد"
بدين ترتيب قراريکه سيفی ھروی مينويسد قلعه خيسار يکی از مستحکمترين قالع
غور بود که حتی چنگيز خان ھم از ارتفاع و استحکام آن متحير و متعجب شده
بود.
باری قراريکه خود بقايای اين قلعه معروف را ديده ام گفته ميتوانم که از نظر
موقعيت واقعا ً جای بلند روی قله کوه قرار داشت و راه رفت و آمد در آنجا خالی
از اشکال زياد نبود .قلعه خيسار به فاصله  ٣٣کيلومتری »پرچمن« و پنجاه
کيلومتری جنوب غرب »تيوره« مرکز امروزی غور واقع شده و در گرد و نواح
آن بنام »ده باال« و »ده پايان« دو دھکده کوچک ديده ميشود و بقايای برج ھا و
برخی خانه ھا ھنوز باقی مانده است ٢٩/ .حمل /١٣٣٧

