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 ۱۳/۰۴/۲۰۱۸         دحامد نوی
 

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

 

البته مراد ازآوردن این مثالها این است که نمیتوان با داوری های یکجانبه یکی را ظالم و دیگری را عادل خواند ورنه 

 قابل اندیشه است وعمداً کسرا و محمود هردو شاهان مقتدرومعروفی بوده اند، اما آنچه درین بررسی خارج ازموضوع 

که ده قرن پیش  میباشد ارتباط به حمله محمود برآل بویه( دردران جا گرفته، همانا یادآوری جنگ سنی و شیعه )

 آیا یاد آوری این مطلب، بجز از این موضوع هیچگونه ارتباط منطقی وتاریخی با ارگ هرات ندارد. دربغداد رخ داد.

مسئولین ومنصوبین وزارت  چه تعبیر دیگری میتواند داشته باشد؟ اما نمیدانم چرا تفرقه های مذهبی درهرات تحریک 

اطالعات و فرهنگ افغانستان متوجه نگشته اند که تهیه کنندگان این معلومات یکجانبه بجای یاد آوری ازخدمات 

 سلجوقیان و غزنویان عقده های تاریخی خویش را افرازداده اند؟ فرهنگی

آنانی که به زوایای تاریخی موضوع وارد هستند، میدانند که این نوع تفسیرازاختالفات عقیدتی اسالف ترکان صفوی 

ه الگوی نظام کنونی ک 1فارس با ترکان عثمانی که متحد سالجقه بودند، از دوره ازون حسن جد مادری اسمعیل صفوی

اما سوال عمده درینجاست که این موضوع  به شرح تاریخی ای که درقلعه اختیار الدین به  ایران است، منشأ میگیر.

افغانستان و این بنای تاریخی دارد؟ آیا مسوولین وزارت اطالعات و  نمایش گزارده شده چه ربطی به تاریخ تمدن

 اد زیاد از باشندگان شریف هرات از بازماندگان اقوام سلجوقی وتیموریان استند؟فرهنگ افغانستان نمیدادند که یکتعد

برعالوه درین نوشته اشتباهات تاریخی زیادی وجود داررد. بطورمثال سبکتگین بنام پسر البتگین معرفی گردیده 

 ال تگین شاهان چه ازدرحالیکه او داماد البتگین بود نه فرزندش ومحمود پسر سبکتگین بود نه نواسه اش. به هرح

ترکان ماورالنهر باشند وچه از بازماندگان ترکی شاهان کابل، ریشه های عمیق تاریخی در خاک افغانستان دارند وهمه 

تاریخ هنرو فرهنگ را با نسل ونژاد آدمی کاری نیست بلکه فرآورده های هنری وادبی  .از مردمان همین دیارند

قرار  ماورای مرزبندی های نژادی و قومی تفکرات ابداعی انسان در و زیرا هنرجوامع انسانی را مطالعه میکند. 

ازجانب دیگر این اقوام درطی زمانه ها باهم آمیخته وفرهنگ همگونی را ایجاد نموده اند.  دارد نه دربند آن.

 مادرسلطان محمود غزنوی اززابل بود چنانچه فردوسی گوید:

 خجسته درگه محمود زابلی دریاست

                                                           
1
ترکیه، عراق وارمنستان و غرب فارس  آق قوینلوی ترک بودکه درآزربایجان ، بخشیهای ازحسن از سلسله  شاهان  اوزون  

 خصومت دیرنه داشت. ترکان عثمانی درسال  حکومت میکرد وبا ترکان عثمانی وبازماندگان تیمور کورگانی  درقرن پانزدهم
 که غوغای را درجهان مسیحیت پرپا نمود. اوزون حسن درسال دادند میالدی امپراتوری بیزانس یا روم شرقی را شکست ۱۴۵۳
آخرین شاه مسیحی بیزانس ازدواج کرد وازطرف پاپ و شاه ناپل کمک  میالدی با تیودورا ماگیال دختر جان توربیزاند۱۴۵۸

میالدی نواده ۱۵۰۱ . درسالتا برقوای عثمانی حمله کند اما عثمانی ها درین جنگ پیروز بدر آمدند فروان نظامی دریافت نمود
صفوی ودختر اوزون حسن مارتا کترینا مشهور به حلیمه بود رژیم صفوی را بر اساس  اش اسمعیل صفوی که فرزند حیدر

 عشری در فارس تأسیس نمودکه تغیرات عمیقی را درمنطقه پدید آورد مذهب اثنا
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ا بولقاسم فردوسی برای خشنودی سلطان غزنه بزرگترین حماسه ها را در وصف رستم زابلی به  دلیل بود که بهمین

دردوره شاهان غزنه شعر، ادبیات، تاریخ نگاری، معماری، هنرهای نقاشی، هیک لتراشی،  نظم درآورده است.

واق و قلعه شکوهمند بست، حصارعظیم مناره های با عظمت غزنه ، ر فلزکاری وخطاطی به اوج آن رسید. حکاکی ،

هرات از نمونه های سبک پرصالبت هنر معماری  وتخت سفر در قصر فیروزی، مسجد سلطان ابراهیم لشکرگاه،

عصر تمدن غزنوی است. درین دوره بزرگانی چون ابوریحان بیرونی، حکیم ابوعلی سینای بلخی، عبدالحی گردیزی، 

یی غزنوی، مسعود سعد سلمان وصدها شاعرومتفکر دیگر میزیستند وبرگنجینه سنا ابوالفضل بیهقی، حسن میمندی،

زمین می افزودند. موجودیت صدها کتابخانه و مدارس علمی، غزنه را یکی از متمدن ترین رهای هنری و ادبی این س

 پایتخت های بالد اسالمی میساخت.

دار سلسله شاهان غوری که نفوذ نظامی درعصر اقت ،(میالدی ۱۱۸۷تا  ۹۶۳درخشش مدنیت عهدغزنوی) پس از

بالد اسالمی  بر واداری شان درافغانستان ازنیمه دوم قرن یازدهم وشروع سده دوازدهم تا مقارن حمله چنگیز

فرهنگی مدنیت  که از بسی جهات تداوم آغاز یافت میالدی( دوام نمود، دوران اعتالی فرهنگی دیگری۱۲۲۲تا۱۲۱۹)

فراورده های  که درهنرمعماری از نوابغ روزگار بودند، سینیرمندان، شعرا ومهنددرین عصرهن .عصرغزنوی بود

گسترش دادند وبرآن زیبایی های را  را از فیروز کوه و هرات تا تخار و باختر ادبی وهنری عهد غزنوی وغوری

برعالوه شکوهمندی آن ظرافت خاص هنری بخشید. این امردرهمگون ساختن ند که شیوه معماری این عصررا افزود

هنرمعاری درمحدوده امروزی افغانستان وگسترش آن درسرزمین  آفریده های هنری وادبی، بخصوص درارتقای

 پهناورهند از نگاه تاریخ فرهنگ وثقافت اهمیت فراوانی دارد.  

پیش از اسالم درگسترش شیوه های ناب  که شاهان کوشانی در ادوار من عقیده دارم که درحقیقت شاهان غور نقشی را

کابل و کاپیسا تا بامیان ،غور و هریوا و از غزنه و ننگرهار تا بغالن و  پیکره سازی، نقاشی و هنر معماری از لوگر،

ا به سرزمین هند ادوار اسالمی دوباره انجام دادند ومانند کوشان شاهان آنر ایفا کردند، در سمنگان و بلخ و فاریاب

 یا یک موضوع  تصادفی و شاهان غوریطرف  این امر یک مسأله قبال طرح ریزی شده از بدیهیست که انتقال دادند.

ازینرو اکثر زمامداران  .نبود، بلکه این امر نمایانگر تداوم اصالت های فرهنگی و ساختدار اجتماعی افغانستان است

 ارزشهای فرهنگی جامعه به های تطبیق قواعد اسالمی واحترامحکومات خویش را برپایه  ادوار اسالمی

  استوارمیساختند.

درادوار اسالمی، بخصوص درعصرسلطنت سامانیان، صفاریان وغزنویان که دایرهٔ تسلط شان تا کابل گنده هارا، یا 

سله جبال هندوکش و کوه سل اقوام قدیمیی که ازعصرکوشانی ها ویفتلی ها در دره های شمالی و جنوبی ویهند میرسید،

میان مردمانی چون ماهوی سوری و اخالفش بودند که به میل و رغبت  درین به اسالم روآوردند. زندگی میکردند، بابا

و هم عشایر و دودمانهای بودند که توسط شاهانی چون یعقوب لیث صفار، سبکتگین  گرویده بودند به دین اسالم خویش

د. این دودمانهای باستانی باخود ارزشهای فرهنگی را به ارمغان آوردند که برشیوه های و محمود غزنوی مسلمان شدن

بقایای  بطورمثال درهنرمعماری دوره غوریان وغزنویان، بخصوص در هنری و ادبی سده های ما بعدی اثر گزاربود.

ایه های نیم برجسته، به ازنگاه شیوه رواق بندی وایجاد ستون پ مدرسسه با عظمت شاه مشهد در والیت بادغیس،

درین وقت  ملهم است. معماری ستوپه گلدره مربوط دوره کوشانی خصوصیت های ساختمانیی برمیخوریم که ازسبک

کش شمالی و جنوبی وکوه بابا ستون فقرات فرهنگی افغانستان را تشکیل میداد و درحقیقت تا کنون سلسله جبال هندو

الدین دژبندی های پرصالبت شهر یان، مسجد جامع هرات، قلعهٔ اختیاردرعصرغور را داراست. همین نقش مهم

ه در بامیان، دانشسرای بزرگی که درقلب کوه هندوکش درنزدیکی دو آب میخ زرین اعمار لضحاک و شهر غلغ

که قطب  به پاس بزرگداشت سلطان غیاث الدین غوری بنا یافت گردیده، و مناره شکوهمند ومرتفع جام در والیت غور

دردوره زمامداری غوریان موسیقی تصوفی اسالمی ازچشت هرات توسط  منار دهلی از روی آن اقتباس گردیده است.

چون فرید الدین گنج شکر و نظام الدین  وسپس توسط پیروان او ین چشتی به سرزمین هندوستان رفت،خواجه معین الد

  ژرفی را در موسیقی شمال هند بجا گذاشت.اولیا به امیرخسرو بلخی معروف به دهلوی رسید که تأثیرات 

شیخ عطار  موالنا جالل الدین محمد بلخي، الدین ولد سلطان العلما پدرحضرتدرین عصر متفکرین وبزرگانی چون بها

نیشاپوری، نظامی، عروضی سمرقندی، امام فخر رازی، منهاج قاضی سراج جوزجانی، ابونصر فراهی، موالنا 
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عد سوری ، محمد عوفی، ملکیار غرشین، معزالدین هروی، شیخ اس بن شیخ عباس  یخ متیسراج الدین جوزجانی، ش

 بن کاکر و بسی بزرگان ادب میزیستند.  شیخ االسالم جالل الدین ورشاد، شیخ تیمن شاعر دربار سوریهای غور،

اما  خور اهمیت استند، ی دربه اشعار زیبایی به زبانهای دری و پشتو برمیخوریم که ازنگاه تاریخ ازینرو درین دوره

در نوشته های آویخته بر دیوارهای ارگ هرات بجای شرح مسایل فرهنگی که به تاریخ هنر وتمدن جوامع انسانی 

 به عمل آمده است. موجه، تأکید ارتباط میگیرد، بیشتر باالی" ایرانی بودن" شاهان غوری بدون ارائهٔ سند و دلیلی

که سرزمین کنونی ایران در ازمنه باستان سرزمین آباد و متمدنی بوده و ملت ایران هم  من این آگاهی تاریخی را دارم

حافظ،  م که علما و سخنسرایان بزرگی چونمانند هر ملت دیگری مردمان قابل احترامی هستند و این نکته را نیز میدان

ین سرزمین برخاسته اند، اما تمام دیگر از ادبا و نویسندگان نامور اجوی کرمانی ، صائب اصفهانی وبسیسعدی، خ

دهلی تا نشاپور اثری آفریده  شعرا سلسله های شاهی، عرفا، هنرمندان و دانشمندانی که از ماورآلنهر تا الهور و از

اند، همه ایرانی نیستند. درعصر حاضر که جهان علم و دانش درحال پیشرفت است واحترام به  وشهرتی کسپ کرده

متفکرین،  گسترش میباشد، نویسندگان ایرانی باید به این امرتن دهند که هر سرزمین ازخود فرهنگهای انسانی درحال

که برگنجینه های ادبی وعلمی جهان بشریت و ملل مشرق زمین افزوده اند و هرکه بزبان  دارد شعرا ودانشمندانی

 وقلمی برداشت وپدیده هنری ویا ادبئ آفرید، به ذعم ایشان ایرانی نمیشود. پارسی شعری گفت 

حمله برد درسالهای  درقرن سیزدهم میالدی چنگیز بر بالد اسالمی کهبهرحال به دنباله موضوع باید گفت 

سوزی  شاهد خونبارترین ویرانی و آتش میالدی باالحصار هرات مانند بلخ، بامیان، غزنه ولشکرگاه ۱۲۲۲و۱۲۲۱

حتی آثار حیات را در بسی نقاط  .ویرانی های چنگیز درافغانستان به اندازه مهلک بود که درتاریخ نظیر نداشت .گشت

اسالمی ازبخارا تا  ه کنترول ساحه وسیع ممالک مفتوحهبطور قطع از بین برد. بعد ازمرگ چنگیز بازمانگان او ک

سیع را از نگاه اداری به ساحات قابل اداره تقسیم نمودند. همان بود که بغداد برایشان جنجال برانگیز بود، این ساحه و

هالکو نواده چنگیز سلسله مغولی ایل خانیان یا ایلک خانان را در فارس یا ایران امروز تأسیس کرد ومنگوخان نواده 

زیادی داشتند، از در دیگرش با بازمندگان سلسله غوری ها که اخالف ملک ابوبکر کرت بودند و هنوز درغور اقتدار 

درشرق  به رسمیت شناخت. ۱۲۴۵مذاکره پیش آمد وحکومت مستقل آل کرت را درغرب افغانستان کنونی درسال 

سیف الدین اغراق که چنگیز را در  چنگیزیان وجود داشت. ولی پیروان افغانستان هنوز هسته های مقاومت در برابر

در مصالحت پیش آمدند. مرحوم غالم محمد غبار شرح  طین آل کرت ازپروان شکست داده بود، آهسته  آهسته با سال

 . 2مبسوطی در مورد حمله چنگیز و احوال سیاسی واجتماعی افغانستان در دوره بعد از چنگیز نگاشته است

وره دوره سالطین آل ُکرت که نباید با واژه ُکرد مغالطه شود، چه شاهان ُکرت از غور وهرات بودند نه از کردستان، د

آغاز گشت. دراثر تالش های فراوان ملک شمس الدین  بازسازی واحیای دوباره علوم، ادب و هنر درسرزمین ما

مهین،  شهر هرات دوباره مرمت و آبادان شد ومظاهر حیات پس از ویرانی های عظیم چنگیز دراکثر نقاط افغانستان 

رالدین مهین شاه دیگری از همین دودمان به اعمار .ملک فخ شروع گردید با حفر نهرها و توجه به زراعت دوباره

 .اعمارمجدد کرد آن را مجدد باالحصار هرات کمر همت گماشت وچارسوق و یران شده هرات وشهرا های تجارتی

سر افسر  اختیار الدین ،براساس معلومات جمع آوری شده از معاریف هرات، در زمان پادشاهی فخرالدین کهین، 

راه ترمیم باالحصارتاریخی هرات و حفرخندق دفاعئ اطراف آن  فاظت و دفاع شهر بود، درمسوول ح نظامی که

 قلعه بنام اختیارالدین شهرت یافت.کوشش فراوان نمود و از همین رو این 

 .همکاری مردم رنگ حیات دوباره آغاز شد به درین دوره بازسازی که باید سرمشقی برای افغانستان امروز گردد،

و  رت و بازرگانی بین زرنج و سیستانپیشرفت تجا ان غیاث الدین آل کرت بزرگترین شاه این دودما، در عهد سلط

 هرات افزود. ازجانب دیگر، بر رشد اقتصادی فاریاب و بلخ و ماورالنهر از یکسو و قندهار

                                                           
 (۲۵۰تا ۱۸۵ تاریخ فصل نهم ص )افغانستان درمسیر 2
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د و در اثر درعهد زمامداری غیاث الدین آل ُکرت مسجد جامع هرات که اساس آنراسلطان غیاث غوری گزارده بو

بود، دوباره آغاز یافت. همچنان قصر رهایشئ درسمت شرقی حصار  حمله برق آسای چنگیز به ویرانه ای مبدل گشته

شهرت دارد، اما در زمان پادشاهی شاهرخ میرزا و همسر فرزانه  برج ملکقلعۀ اختیار الدین اعمار گردید که بنام 

این عمارت آباد شد وازین تاریخ به بعد قلعه  اختیار الدین بنام  اش گوهرشاد بیگم، کاخ شکوهمندی درجناح غربی 

ارگ شاهی هرات مشهور گشت. دوره زماداری تیموریان هرات که وارثین امپراتوری بزرگ تیمور کورگانی بودند، 

شناخته میشود، اما در نوشته های معلوماتی ارگ هرات موضوع  دوره اعتال ی فرهنگی درتایخ ملل مشرق زمین

 چنین مطرح گردیده است:

 

 تصویر بلوتینی که در قلعۀ اختیار الدین به نمایش گذاشته شده است.

چنانچه  درین مورد باید گفت که ایلخانان از بازماندگان چنگیز بودند و خودرا فاتح فارس قلمداد میکردند نه ایرانی

 دوم اینکه درین نوشته تعریف  فارس بیشتر به سبک مغولی بوده ومتن نوشته ها بزبان ازبکی.اکثرنقاشی ایندوره  

،  مثل اینکه شرحی در مورد ابنیهٔ تاریخی فرانسه داشته باشیم مراکز هنری تبریز و شیراز ربطی به موضوع ندارد.

   وصف نماییم. انگلستان را  شعرا وهنرمندان اما درعوض کانون های هنری، 

زمامداری شاهرخ میرزا  درقرن پانزدهم میالدی که مصادف به عصررنسانس فرهنگی اروپاست، شهر هرات پایتخت

نوابغ روزگارچون خوند امیر، میرخوند، امیرعلی  و سلطان حسین بایقرا به مرکز فرهنگی مبدل گشت که درآن بسی

دستی چون موسی مصور، موالنا ولی هللا ولی، موالنا عبدالرحمن جامی و نقاشان چیره  شیر نوایی، بنایی هروی،

روح هللا میرک خراسانی و استاد مسلم هنر نقاشی ملل مشرق زمین استاد کمالدین بهزاد واستاد زین الدین هروی 

 قرن نهم هجری میزیستند، ناب ترین پدیده های هنری و ادبی را به جهان بشریت تحفه میداند. بنائیکه در 

ز سقوط امپراتوری تیموری بدست محمد خان شیبانی که در هنگام حمله اسمعیل صفوی ارگ شاهی هرات پس ا

 ۱۸۸۵کشته بجا گذاشت، دوباره ویران شد و درقرن نزدهم میالدی درسال ۱۵۰۰۰میالدی ۱۵۱۰برهرات درسال 

یده بود، بخاطر که مسابقات استعماری دولت روسیه تزاری ودولت برتانیا به اوج رس درزمان پادشاهی امیرعبدالرحمن

 روسیه تزاری ودولت قاجاری ایران برهرات، این باالحصار تاریخی دراثرضربات از حمله احتمالی جلوگیری

توپخانه انگلیسها صدمات شدیدی دید و به ویرانه متروکی مبدل گشت. درهمین تاریخ قوای توپخانه افسران برتانیوی 

 Robert بایرنروبرت  ناره ظریف آنرا ویران نمودند.باغ شکوهمند مصالی هرات ومسجد گوهرشاد وچند م

Byron مورخ انگلیس در یاداشت های خود مینگارد، بدین ترتیب زیبا ترین اثری را که دست بشر برای نیایش خالقش

 ویران شد. ایجاد کرده بود، با دستان متجاوز انسان های ویرانگر،
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زمان  در ۱۹۷۶درسال  با کمک سازمان جهانی یونسکو مرمت این بنای تاریخی بعد ازگذشت یک قرن وچندی،

 منیحث یک افغان عالقمند به فرهنگ ملی به پایان رسید. اینجانب ۱۹۷۹جمهوریت شهید محمد داود آغاز ودرسال 

را در راه حفظ میراثهای فرهنگی افغانستان به دیده  UNESCO کشورم، درحالیکه خدمات ارزنده سازمان جهانی

ه جدی وزارت اطالعات وفرهنگ وسازمان جهانی یونسکو را درتصحیح فوری این معلومات غیر قدرمینگرم، توج

 واقع بینانه خواهانم.

 پایان
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