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 11/۴۰/۸۴1۲         دحامد نوی
 

 تحریف تأریخ قلعۀ اختیار الدین؛ 
 ضرورت تصحیح معرفی نامۀ این قلعه

 (دومقسمت )

 شهر ایه بلندی باالی ،اند کرده یاد نیز کهندژ مؤرخین برخی آنرا باستانی اسم که هرات شاهی ارگ یا اختیارالدین قلعه

 خاک اشتنانب با بلکه نبوده طبیعی تپه این که براینست عقیده را شناسان باستان اکثر .اعمارگردیده است هرات کهنه

 ینا .است گردیده اعمار آن باالی دژعظیم وسپس گردیده ایجاد بشر دسته ب زمین سطح از متر سی ارتفاع به فراوان

 را یبشر عظیم قوای کاربرد چون. افزاید می ساختمانی ازنگاه آن تاریخی ارزش و بنا این دلچسپی بر خود ذاته امرب

 به ،است بوده نظامی بنای یک ،تمام قرن۸۲ برای که هرات باالحصار طول. میکند بازگو شکوهمند بنای این ایجاد در

 قلعه این های دیوار قطر .حصاراست دفاع برای وقطور دترص برج 1۲ دارای و دمیرس غرب به شرق از متر۸۲۴

 ونچ افغانستان کهن هایا اکثربن در نظامی استحکامات درایجاد معماری شیوه نوع این. میگردد بالغ متر دو به نظامی

 وشباهت های ساختمانی روش همآهنگیبر دال که میشود دیده قندز حصارباال و کابل باالحصار باالحصارغزنی،

 .مینماید ستاننافغا شمال و شرق ،جنوب ،درغرب معماری شیوهای

 
 (نویسنده عکسبرداری) ,هرات شاهی ارگ یا الدین شکوهمند اختیار قلعه  

 

 میشد استفاده جمعه و عید های نماز ادای برای میرزا شاهرخ زمان در دارد قرار حصار داخل در که بزرگی محوطه

 می شان کارهای اجرای برای دستها ردو از مراجعین که داشت قرار دولتی دفاتر و عدلی یدیوانها بنا این طرف دو به

 چشم به هنوز است کرت آل سالطین رهایشی قلعه از بخشی که ملک برج بزرگ سرای اینشرقی  سمت در. آمدند

 ارگ بنام دلیل همینه ب کهدارد  قرار گوهرشاد ملکه و میرزا شاهرخ وشکوهمند مرتفع کاخ آن غربدر ومیخورد 

 .گردید یاد هرات شاهی
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 نیارالدیقلعهٔ اخت یها یاز دژبند ینما      

 

یعنی قرن چهارم پیش از میالد تخمین  سال پیش از امروز۰۰۲۲قدامت تاریخی ارگ هرات را شاسان  باستانمؤرخین و 

درکتاب رهنمای تاریخی افغانستان که یکی از معتبر  یئمؤرخ مشهور امریکا Nancy Dupreeکرده اند. ننسی دوپری 

درهرات  پیش از میالد ۳۳۲، نظر میدهد که اسکندر مقدونی اساس این بنا را در بشمار میروداین رابطه  ترین منابع در

در نیمه دوم قرن  همین ترتیبه وب، درقرن سوم پیش از میالد شاهان یونان باختری ،درسده های ما بعدی گذاشته است.

ف هرات مصادر ،یونانی در مقابله با شاهان سلوشیاز همین دژ ، بودند باخترومه حپارتها که از قبایل فراونده  سوم ق .م

  وبر استحکامات نظامی آن افزودند. دادند

 دریندر قرن ششم میالدی یفتلی ها  شاهان و کوشانو سپس  )قندهار(شاهان ساکه اراکوزیا در اوایل قرن اول میالدی 

فی در معر، اما خاسته از سرزمین افغانستان بودنداین سلسله های شاهی مستقل همه برداشتند.  حکمروای باستانی کاخ

 در استحکام و عمران ا ین حصارتاریخیدر ادوار پیش از اسالم هرات بجای آنکه در مورد آنانیکه شاهی نامه ارگ 

 به هر و سیله اییا ایران امروز قدیم فارس بیشتر باالی شاهان هخامنشی وساسانی ،ی داده شودمعلومات ،نقشی داشته اند

 اسم یونانیان قدیمی متون در .به عمل آمده است به تفصیل صحبت ،بی ارتباط به موضوع هم بودهولو  ،امکان داشتهکه 

 ،امروزی زرنج( درنگیانه) ، (بلخ)باختر  هرات، یا( آریا) شهر. هریوا اوستائی متون ودر است آمده آریا بنام هرات

 ابواستر و پولیبوس چون یونانی رخینمؤ و  بوده آریانا شهرهای ترین باستانی از( قندهار و ارغنداب ناحیه) آریاکوزیا

 الً اص نوشته درین اما ،اند گردیده آور یاد آریانا سرزمین عمده بالد منیحث کابل یعنی کوفن شهراز  ها این برعالوه

 .یافته آغاز پارس ساسانیان و ها هخامنشی پادشاهی با درعوضو نرفته آریانا کلمه از ذکری

 هرات ،میالدی سوم قرن دوم درنیمه نشاها کوشان قلمرو بر ساسانی شاهپور حمله از بعد که نمود انکار توان نمی البته

 کستش آن قبمتعا و گور بهرام با شان های نبرد و ها یفتلی مقتدر امپراتوری ظهور با اما آمد، بر ها کوشانی ازتصرف

 اول فیروز میالدی ۰۲۴ سال در .شد بدر فارس شاهان اقتدار حیطه از کامالً  هرات یفتلی، اخشنوار بدست اول فیروز

 ات فارس شاهان ،اول روزیپس از کشته شدن ف و کند بدر سالمت به جان تا گذاشت اخشنوار درپای را اش شاهی تاج

 های رزمینس بین تاریخی وقایع چنین البته. میزدند سکه افغانستان از برخاسته یفتلی شاهان بنام ،انوشیروان ظهور

 و تاریخی مفاخر ،پارسیان بر ها یفتلی پیروزی خاطر به یخرد صاحب افغان هیچ اما میگردد، واقع همواره همجوار

  .کند نمی قلمداد خود آن از را ایران نگیهفر

 برامد انیعباساقتدار ازحیطه میالدی ۲۸1 درسالهرات  (ج) فوشنزنده جان یاز اهال ،فوشنجی طاهر اسالمی ادوار در

 دش شناخته اسالمی مستقل کشور نخستین پایتخت بحیث هرات .را ازسلطه خالفت بغداد اعالم نمود خراسان استقالل و

 .گشتمبدل  طاهر بن طلحه پسرش و فوشنجی طاهر اداری مرکز به هرات یارگ کنون همان بود که و
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 اساس به افزوده شد. یحصار باستان نیا یدفاع یها و برجها وبارو یبر استحکامات نظام انیطاهر یدر دورهٔ زمامدار

 مرکزی، آسیای بالد بین در یتجارت عمده ازشهرهای یکی ثیمنح عصر درین هرات شهر عرب مؤرخین داشتهاید یا

 شهر این دروازه چهار. بود برخوردار سرشاری غنای از و میشد شناخته وهندوستان مدیترانه شرقی سواحل کشورهای

 عراق، دروازه ملک، دروازه بنامهای تاکنون ها دروازه این. میکرد وصل کهن جهان عمده هایشهر به را بزرگ

 امتداد ها دروازه این به چارسوق از عمده جاده چهار قدیم ازمنه در که دارند شهرت قندهار دروازه و خوش دروازه

طهٔ سل ریدر ز یکنون رانیعمدهٔ ا ی، وبخشهابجا نمانده بود یفارس اثر یاز امپراتور گرید یالدیدر قرن نهم م .میافت

ده است تا به یکوش سندهینو ،نامه یمعرف نیدر اما بازهم شد،یم ادیقرار داشت وبنام عراق عجم  یو عباس یامو یخلفا

 مینیب یاکنون م. از قلمرو فارس اعالم کند ینموده و هرات را بخش دوباره یایرا اح یدولت مضمحل شدهٔ ساسان ینحو

  است. دهیو خارج از موضوع چگونه مطرح گرد نانهیواقعب ریغ یادعا نیا ارگ هرات یخینامه تار یکه درمعرف
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 یقمر یهجر 3۴گرد درسال  زدیبا مرگ آمده که که عکس برداری آن را مشاهده می کنید چنین  نوشتهن یدر»

 «.…که توسط اعراب همراه زرنج و مرو باشدیم یساسان تختیپا 1۸شد و هرات از جمله  میتقس تیبه دو والرانشهریا

سال  در و آن پهره بود مینام قد که ،یامروز رانیو بلوچستان ا ستانیس التیدرا ستیشهر کوچک ،رانشهریا نکهینخست ا

" که انریا نی"سرزم یبه معن یساسان رانشهریا نکهیو دوم ا ،نام مشهور گشت نیبه ا یپهلو میرژ میبنا به تصم 1۳3۱

 به موضوع ندارد. یربط ،ستیموضوع قابل مناقشه ا یخیخود از نگاه تار

 غزنویان سپس وداور و زرنج  نیبرخاسته از زم صفاریان اقتدار دورهٔ  در ستیحاک یخیبهرحال چنانچه اسناد تار

 و شد افزوده دژ این باروهای و ها برج بر یشتریب استحکامات میالدی سیزدهم قرن تا میالدی دهم ازقرن وغوریان

 نشانهو تیراندازی برای را تری مطمئن فضایان تیرانداز به که گردید تعبیه آن های دیوار در تری طوالنی های تیرکش

 هراتارگ  نظامی یها یدژبند بر سلجوقی مقتدر شاهان میالدی دوازدهم و یازدهم قرن در .میساخت فراهم دقیق گیری

 ومدارسی سراها اعماردانش به الملک نظام دانشمندش وزیر و سلجوقی شاه ملک سلجوقیانی زمامدار درعهد .افزودند

 مدارس درین بود، بغداد نظامیه مدرسه آن مهمترین که پرداختند شیخو سراسرامپراتوری در ،میگردید یاد میهنظا بنام که

درهرات  .میشد داده درس نیز ریاضی و نجوم چون عقلی علوم میگردید، تدریس ادبی و دینی علوم اینکه برعالوه

آنها مدرسهٔ شاه مشهد در  نیوجود داشت که مهمتر یالدیو دوازدهم م ازدهمیدرقرن  یها دانشسرازین غور و سیبادغ

 د خانهٔ غور بود.صو ر سیبادغ تیوال

 در کهیحال ، درهرات نرفته است یها از مدارس و دانشسرا یذکر نیارالدیقلعهٔ اخت یمعلومات یها متأسفانه در نوشته

 ای تارخی وقایع و بنا همان مورد در تصویری و صوتی یا و کتبی معلوماتتا  است معمول جهان تاریخی عمارات تمام

 بنای آن که کشوری مدنیت و فرهنگ تاریخ درمورد یا و گیرد قرار مردم بدسترس و شده تهیه ،داده رخ آن در که

 یعوقا یکجانبه شرح آن اصلی هدف که ته سرو بی یها نوشته درین اما. شود داده معلومات ،است متعلق بدان تاریخی

ً  ،است نه افغانستان رانیا تاریخی  نیا شده، تاهان ،نیستند ایرانی نویسنگان تائید طرف که نیاکس و اقوام به مستقیما

 ،ینوشتهٔ به اصطالح معلومات نیباکمال تأسف در ی، ولگرددیم یتلق یعلمریغ و مردود عملی تحقیقی های درنوشته روش

  آمده: نیچن انیو سلجوق انیغزنو یشرح زمامدار

 دربغداد سیاسی قدرت دارای که ترک مزدور وسربازان نظامی نیروی غالمانبر عالوه ، ق . ه پنجم قرن درطول" 

 وامپراتوری سلسله میشدند ساکن آنها رهرجاییکه د. کردند مکان نقل غرب بسوی زبان مهاجرترک قبایل بودند،

 گروه دو این سردسته مهمترین. میشدند زبانی و نژادی قومی، اجتماعی، تغیردرالگوهای باعث و ، کرده تاسیس

  ".بودند وغزنویان سلجوقیان

 اند اشتهد سکونت النهر ماورا و درافغانستان اینطرف به ها قرن از که سلجوقیان تبارمانند ترک مردمان به نوشته درین

 اطارتب هچگونه موضوع این که شده توهین مستقیما"ترک مزدوران"بنام ،دارند تاریخی خصومت ایشان با ها ایرانی و

 ضوعوم به ارتباط بی بسیار نژادی و قومی مسایل ذکر درینجا .ندارد آن معماری وشیوه بنا این اعمار چهٔ ختاری با منطقی

 اودشمنی با ایرانیان پارس تسخیر بخاطر و است افغانستان بزرگ شاهان از یکی که غزنوی محمود برعالوه .باشدیم

 او فراوان سعی وها  کوشش از اما ، است گرفته قرار اهانت مورد و گردیده معرفی گروچپاول تاراجگر حیثب ،دارند

 ریعنص چون خراسانی سبک شعرای بزرگترین کهی، درحالافتهینگارش ن یا کلمهو شعر و ادب  یرشد علوم عقل راه در

 نگاران خیتار یبرا یکه اشعار و یفردوس .رسیدند شهرت اوج به غزنوی محمود دربار در فردوسی و فرخی عسجدی،

 :آغاز نموده لب به سخن نیچنشهنامه  باچهٔ یددر وصف محمود در " است رانی"ا خیتاراستناد منبع  نیبزرگتر یرانیا

 زرگـــمود شاه بـــدار محـانـــهـج
 و گرگ شیم یآرد هم به آبشخور

 نیـچ یاـــیدر شیا پـت ریـــمـز کش
 نیرــــد آفـنـنـک ارانـــیشهر روــــب

 مادر بشست ریچو کودک لب از ش
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 نخست دیواره محمود گوــه گهـــــب
 بادـرومـــاج خســـسر ت یـــجهان ب

 ادــــو ش دیاوــــاد جـــمانـب شهــیهم
 ارــردم به آغاز کــــاز گـــنون بــک
 ارـــیهرـــورشــامــامهٔ نـــن یوــــس

 

 همانا شهنامه است. ارینامٔه نامورشهر از رادشکه م

 قرار بررسی مورد شخص یک منفی و مثبت های جنبه علمی رساله دریک که رساند عرض به باید تباطرا درین

 هخامنشی داریوش و کوروش آیا بود گرچپاول غزنوی محمود اگر .باشد آیند خوش نویسنده مذاق بهکه  آنچه نه میگیرد،

 را جوان هزارن ،میبردند تاراج به مفتوحه یها نیسرزم در را مواشی و ها خرمن یونانی مؤرخ هرودوتس قول به که

 روزگار انوفرشتگ شرب ناجیان میکشیدند، آتش به را قرأ و شهرها و میگرفتند اسارت به یونانیان با شان جنگهای برای

 است؟ گردیده یاد افتخار به آنها از ،یکجابنه معلومات از انباشته هم به بررسی درین که بودند

 حیث به را او ایرانیان که ساسانی ورخس یا ،کسرا آیا اجگربودتارو ظالم نوشته ایننگارندگان  ذعم به اگرمحمود

 با کاخش کنار باغ در را مزدک پیروان از مرد و زن هزار ده روز شبانه دریک ،اند کرده ملقب" عادل" انوشیروان

ً  بگورنکرد؟ زنده درخاک شتههفرو سرهای  باطارت دراین ایکه تاریخی ونقاشی مورد درین فردوسی ابیات این به لطفا

 :کنید توجه دارد وجود

 ودـب اغــب کیـی کسری اهدرگ هــب
 ودــب راغ از رــرت او وارــدی هــک
 ردـک دهـکن او گرد بر ردــگ میــه

 کرد راگندهـــپ را انــردمــم مرین
 تـدرخ بسان مـــه انـش ندـــکشتـب

 سخت آگنده سر زیرش و یـپ رـزب
 رو که کسری گفت چنین مزدک به
 وـــش هـــمایــرانـــگ باغ اهـــدرگه ب

 ندید کس هر آنک بینــب تانـــدرخ
 یدــــشن پیشین انـــاردانــک از هــــن
 در بگشاد و اغـــب از زدکـم شدــب
 بارور منــچ رــب مگر ندـــبی هــــک

 وشـه رفت تنش از دید که همانگه
 روشـخ یک زو امـــناک به رآمدـــب
 ندــــبل کسری ودــرمـــف دار کیـــی
 ندــــکم چانـــپی دار از روهشتـــف

 ردــک بردار دهـــزن را بخت ونــنگ
 ردــک سارگونــن دینبی ردــرمـــس

 یرـــت بارانـــب کشتشـــب ســپ ازان
 یرـمگ مزدک راه اهشیــب رــگ وــت
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 "شیروان امرانو به او کردن تیرباران و مزدک بدارکشیدن" نقاشی صحنه

 ارکیوین تنیمتروپول میموز ،هجری نهم قرن
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