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تاريخ سدوزائی ھا با سلطنت احمد شاه درانی و تاريخ سلطنت احمد شاه درانی با
مراسم تاج پوشی او در مزار شير سرخ قندھار شروع ميشود.
محل و موقعيت مزار شير سرخ قندھار تا پارسال برای بنده مجھول بود و از
روی پاره مأخذ چيزھائی شنيده بودم .خوشبختانه در اثر پرس و پال و تجسس
ھائی که کردم به فاصله  ٧کيلومتری جنوب  -جنوب غرب مرکز شھر احمد
شاھی قندھار جايگاه صحيح شير سرخ را پيدا کردم و در زير گنبد بقعه موجوده
که  ١۶۶سال قبل به اھتمام والده شھزاده کامران يکی از زنان خبير تيمورشاه
ساخته شده و نام »شير سرخ« ھم نقر شده که در اثبات محل شبه ئی نميگذارد،
آنرا مشاھده نمودم.
اينک شرح اين تجسس :از دروازه شکارپور راھی ميگذرد که قيافه سرک قديمه
را در نظر مجسم ميکند و تا يک کيلومتر به سمت جنوب غرب ممتد است ،سپس
بطرف جنوب متمايل ميشود و از وسط منطقه باطالقی که بنام چمن صالو خان
شھرت دارد ،ميگذرد و بعد راه فرعی از ين قسمت ھا و زمين ھای نيمه چمنی و
نيمه شوره زار عبور ميکند .اين راه از عالقه »کرزی« دوری ميگيرد و به کشت
زارھا و باغ ھا و قلعه ھائی نزديک ميشود که مجموع ھمه آن در عرف عوام بنام
»شير سرخ« موسوم است و باشندگان گرد و نواح آن علی العموم الکوزائی
ھستند .از نظر موقعيت جغرافيائی عالقه »شير سرخ« تقريبا ً در وسط جلگه
وسيعی افتاده که چھار طرف آنرا يک سلسله خطوط کوه ھای کم ارتفاع و بريده
بريده گرفته که بلند ترين آن ھمان کوه ھای سمت غربی شھر کھنه قندھار و »قلعه
نارنج« است که يکی از گردنه ھای آن در افسانه ھای فولکلوری بنام زنی موسوم
به »خيبره« شھرت پيدا کرده است.
قراريکه قصه گوھا بيان ميکنند و بقايای ديوارھا و يکی دو بروج کھنه شھادت
ميدھد ،پيش از آبادی شھر احمد شاھی قندھار در اينجا شھری يا اقالً قلعه بزرگی
آباد بود .محوطه زيارتگاه »شير سرخ« و »پير سبز« بحال موجوده شکل
قبرستانی دارد که بعضی درختان گز و توت در آن سايه افگنده است.

اين دو زيارتگاه متصل ھم قرار دارند ولی محوطۀ »شير سرخ« با ديوار کوچکی
از آرامگاه »پير سبز« مجزا گرديده است .زيارتگاه شير سرخ بشکل بقعه ئی با
عمارت و گنبدی جلب نظر ميکند ولی بر آرامگاه پير سبز آبادی و گنبدی نيست و
قراريکه اھالی بيان ميکنند اصالً پير مذکور آبادی را قبول نکرد و ھر آبادی که
بر مزار او کردند ،ويران شد.
چون متاسفانه در اين سفر تاريخی ھيچ کتاب و مأخذی پيش خود ندارم ،گفته
نميتوانم که اصالً زيارت شير سرخ و پير سبز به کدام بزرگواران تعلق داشته؟ و
چه وقت در ين مکان ميزيستند؟ و به کدام سنه و تاريخ وفات نموده اند؟ و از چه
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شبھه ئی نيست که در آغاز پادشاھی احمد شاه اين زيارتگاه کمال شھرت داشت و
به اساس گفتار مردم و شواھد ديوارھای قديمه قراريکه متذکر شدم ،اينجا شھر يا
اقالً قلعه بزرگی وجود داشت و يکی از مراکز رھايش اھالی بود و در پيرامون آن
جمع و جوش زياد ديده ميشد.
بقعۀ شير سرخ بحال موجوده بشکل يک عمارت مسدس » ۶ضلعی« است و گنبد
آن که از فاصله دور در ميان شاخسار درختان جلب نظر ميکند ،برجستگی زيادی
ندارد و نسبتا ً ھموار است ولی باز ھم مانند ھر گنبدی محدب ميباشد .از داخل گنبد
مذکور ترکه دارد که خطوط تقسيمات گچی آن سفيد ميزند و بوضاحت معلوم
ميشود .تمام اين بقعه از خشت پخته مربع ساخته شده ،متاسفانه سقف گنبد از داخل
چند جا درز کرده ولی از بيرون کاه گل کاری ھای جديد درز و شکست آنرا
پوشانيده است.
در زير گنبد قبر بزرگی موجود است و باالی سر قبر لوحه سنگ سياھی ديده
ميشود که با کثرت تماس مردم قسما ً لشم شده و با اينکه از حصه ئی که در قبر
گور شده شکسته معلوم ميشود .اين مضمون در آن نوشته شده که عيننا ً نقل ميشود:
"بعون عنايت ﷲ تعالی وقف فی سبيل ﷲ نمود اين عمارت عالی بر مزار فيض
آثار شير سرخ نواب مطاب معلی القاب والده عصمت نشان شاه زاده کامران سعی
نمود تا مادام که اين مکان عالی در يوم شنبه چھاردھم شھر ذيقعده الحرام سنه
 ١٢٢١اتمام يافت .مرمت ؟ نمود غالم رضا کشميری غالم  ...فقير محمد
حسن  "...قراريکه مجاور ريش سفيد مزار که خود را از احفاد صابر شاه کابلی
فقيرميخواند نقل ميکند ،اين لوحه خارج بقعه در جايگاه عمارت مخروبه ئی وجود
داشت و پدر يا جد او لوحه مذکور را از آنجا بر باالی سر قبر شير سرخ منتقل
نموده و نصب کرده است.
آنچه مجاور ريش سفيد ميگويد قسما ً حقيقت دارد به اين معنی که لوحه مذکور
اصالً سنگ مزار کسی نبوده بلکه لوحه وقف عمارتی ميباشد که در ھمين محوطه
بود.
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اينجا فوری سوالی بخاطر ميگذرد که اينعمارت وقف در کجا بوده؟ آيا مقصد از

ين عمارت عالی ھمين بقعه ئی نيست که روی قبر شير سرخ تا حال موجود
است؟ يا اينکه بقعه موجوده ملحقات ديگری ھم مربوط به خود داشته؟
قراريکه از متن سنگ نبشته استنباط ميشود به امر و اھتمام والده ماجده شاھزاده
کامران پسر تيمورشاه »عمارت عالی« بر مزار شير سرخ ساخته شده که کار
تعمير آن در روز شنبه چھاردھم ذيعقده  ١٢٢١ھجری قمری به اتمام رسيده است.
اگر چه مجاور ريش سفيد مدعی است که اين لوحه از محل آبادی ديگری که در
قرب آرامگاه شير سرخ وقوع داشت بر سر قبر منتقل شده ولی درالی عبارات
متن لوحه که ميگويد "اين عمارت عالی بر مزار فيض آثار شير سرخ آباد شده"
واضح معلوم ميشود که مقصد از اين عمارت ھمين عمارت موجوده است منتھا
سنگ مذکور قراريکه گفتم لوح قبر نبوده و بر کدام ديوار در داخل يا خارج
عمارت بقعه نصب بوده و اگر سنگ مذکور از کدام عمارت ديگر آورده شده آن
عمارت اصالً بسيار نزديک بقعه شير سرخ بوده است.
اگر چه عبارت لوحه سنگ چندان فصاحت ندارد و در نقر سنگ يکی دو جا
حرف ھا و نقطه ھا مانده معذالک اين سنگ نبشته اھميت زياد دارد و يک سند
مھم تاريخی محسوب ميگردد .چون کلمه »شير سرخ« و »مزار شير سرخ« در
آن تذکار يافته سند معتبری است که وجود اين نام و اين مزار را بطور قطع ثابت
ميسازد .از طرف ديگر ثابت ميسازد که از طرف والده شھزاده کامران پسر
تيمورشاه در سال  ١٢٢١ھجری قمری بر مزار شير سرخ عمارت عالی ساخته
شده بود .بگمان غالب ھمين عمارت موجوده بقعه شير سرخ ھمان عمارتی است
که در متن کتيبه بدان اشاره شده است .قراريکه از سبک عمارت و ترکه ھای
داخل آن و تقسيمات گچی آن و شکل گنبد وغيره استنباط ميشود ،حکم ميتوان کرد
که از ين آبادی  ١۶۵سال گذشته است.
چون مزار شير سرخ عالوه بر تقدسی که داشته وجھه ملی ھم پيدا کرده و جايگاه
تاج پوشی سر سلسله دودمان سدوزائی است که از نظر تاريخ اھميت بسزائی دارد
و در آينده محصالن و عالقمندان تاريخ به کثرت بدانجا خواھند آمد که در خور
توجه بيشتر ميباشد .متاسفانه محوطه مزار مذکور بکلی متروک و از توجه مانده
است .بقعه مذکور مرمت کاری ميخواھد و باغچه قبرستان توجه بيشتر بکار دارد.
نگھداشت لوحه سنگ مذکور توجه و اھتمام بيشتر بکار دارد و ھر وقت عمارت
بقعه مرمت کاری شود بايد لوحه سنگ را از باالی سر قبر برداشته و در يکی از
ديوارھای عمارت نصب کنند و روا دار نشوند که يک جايگاه متبرک و تاريخی
در اثر عدم توجه اوالد امروز متروک و دستخوش فراموشی گردد ١۴/ .عقرب
/١٣۴۵

