
افغان شال
لفضوابا  محمل  بدحسين  بيهقن   ) ده۴۷۰–۳۸۵ی بيـ) د رير عصهکانيونزغتلاسوان سلطر  محمان  را دورۀتود ا

سلط  ا هيرابان درک اکم در و همدتمنيرده در درنزغواره و حضاربه دا وشور مطلت  تعيرشخصين   ا زيت انمن
کتتسا بارا بنی تاميارآل سبکتگيخ     بنبزبسيان  فصيار  و شيح دری اقهبوای فننيول در بيقهخيارتدق   در یسی

مجل  ندشتو بهکودا ينه ا کنک فقون قسمط  مهت شما سلطوالحرح  مسعان  توده۴۳۲ابـقيسا  و ملجت  د يگدات ر
آن متاسفانه در دست نيست.

بيقه   در وشی جمعياقرح اال هنگـه۴۲۲ریخادی  ميکا  سلطه  مسعان  بودغهنزمهآ دريی و سيد زار اغبب
في بروزیيزمارتقرپدخدرسلطود  محمان  ميود سرگديوان "از بياغبد: آ راهمرون و صحد گرافر... ابت فغه ان

).۳۰۴/ ۱شال در آمد و به تربت امي عادل سبکتگين رضی اله عنه فرود آمد و زيارت کرد" (
کلم  ا فغۀ شاندر نسخال  ههخطای ا فغی سانلاا – فغی نستا  ا فغان شانلاهینمشتو شهکدهطهبعا و ان
مصحف   نسان چخپادر جيرتی يکح ان از متورصی برددا ونوده سعيومحرمد  نفيسد   کیجله اول يخارتد بيقهی   ی
در سنرا بش۱۳۱۹هد اقا و عتنت  عایلما ناروی از طبه قعيداد پشبيم و کلکتاوری   و چنه نسخد  خطه ا نتشی  ار
) تمداد کتام بابتعليقا    ناتمتا در آن جلهسام دا آن نشمند)   مدحرا فغوم ناشیلارا شتبابی  عجيباه   در متی قنرار

در و (صقاورپداد ج۳۰۴ی "شون)۱، : اکت فغه شانلادر نمیمرتتسی ياز معنهبیلاشهکرايد  بینرو ج
شلت  کسو و ولاشت زر مشتوبکیلاشی  ا و ازان فغق شانلاشیياندمحلام  از نيزغی بنبودهشاکدبهنرو زار ج
زارلاش وبی سبکتگيوده     ا در را نجن بخا سپاک ا ونرده ممکمهد  ا اسن فغت شانبالشابمعند   ا فغی چانال

(جاله)" (تم کالمه).
تصاز يرسحبابيهقق   پیيدمدآ اکديی فياغبنيه مروزیفدسلطن  محمان  کودا کنه رو ينوگهضون ا و فغد ان

(ش سبکتگينفدمال     (صحن ئرابیکودهميه  دا منن کهشموه لاخیبرازار شهميدقه برشاو سبکتگينفدمد     ن
کنا هونبمبرتپاال ههئاوا اکدهشعقی مکه نانو قتدارد آ آبنی داجدر شتاری بهکودشهلازاری بلکد،شابی  ه
بق بيقهول   در صحانيارپی ئراوا اپودبعقی حتمس  صحال ا فغت شانلابکلی  از بيی مين .بيهقرود   ا در کتنيی اب
دجهسدر يگای هرهميم  ا فغن شانذ را ميکنرکال   ص) طب۲٦۰،۴۲٦،۴۹۹د غنع و فيی و۱۳۲۴اض چنيش)  ن
نمیم ياکدا يکایجنيه از محلتهی    مهای و و سيم حضع غرتنزبهز کهکشوکرايود محمن  ا) متگاقودی  اه

شاهی) در ان واقع بود و هم ميدان رسوله که رسوالن و سفيران خارجی را در ان استقال ميکردند.
همي  سنا فغوی شانبالو چنيود  پنيدمدآ سبکتگينيدلراصانهکديی     را درهن هميم  جنناکبشکهو  ای

سلط  ناد اکنفی ونرده امد کنا ا روی از بيقهاراتشون   ا فغی شانا د در را منال ههقپای ههياکیبهسمه ت
شم لاشیقرشهی کنر نوغینزوا قعنه  د در شمتشد لادو منی بارۀقيما  ناغدۀنزتعييه   منقوکعميترده  نيوا ز رايم
اب نشينياالی  و تپرازفب ههماقرسبکتگيد     وا اقن وسع الت بهيعقومنيی  صچشورتلازار نمدهشی تینواد
اواليز آبلاشرا زار ميخاریجراوانفی  هواا و داجنيد منای تپه زار اهوکه وسی تصهبونچمهت يربيهقح   ی

کوشک محمودی و مقر سلطانی در آن بود امکان بود امکان وجودشالی زاری در آنجا باقی نميماند.
کلماما  ا فغۀ شانرا مطددمهبال لعا تاتيخار د يگی تفسير   مرتیکوانبرديدتفصين   در : کتيبل   دری ميدقه
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تخ( (کاریاز بقه يامعبای  کهد کنشونا) بغلتوکرخسی (بالنسدآ ومت آنيارتده نيساهمهبخ  سانعه۳۱ال د
(ناشوک ميم)۱۵۰دودحی سرا مننيد ) معبدر  (مهد ليا ) مهز (بنادز کاکردۀنيشکا   دو را گفتNoshaالشوناربا  ه

اند که در ادبيات دری مابعد نوشاد گرديده است.
ابا در الم و دال لسندال  آر مطیيايه ا زسرد دريت هميرا  کتيبن   ههکلمم  (دژ – (دز شکهبه ليل مزجوا تسود

ا لو ث م  د گه ي آن ير چن  ا (سن دس هنت: ) ده (لی)،سارفدی، پتس  د (سو)، (سارفت الس تی)، پ  ،(صود
(فارسی)، سل (پتو).

المبا کلمدال  نۀشوتخال هاریبمنهشواز دری همياد  مقن لوا کيرتهکتسه آن قيب باستسمير   نۀبهو ار
ون( يهوه سنسکاره   ير(بتشاو بعامد از بهوند بلار چنخ ندبهو دو در را مناری لزری ابی راه صفهر  ) و۱ان بهون) ار

) در کتب جغرافی می شناسيم.۲بخارا و سمرقند(
کلم  شهدر لغال در درشت = پتلشال  هوبممفهه  ظومفير بتقيما  ناکدهمعنه  ا آن ستی در و وشاباهگان د

عي کلمن  ا فغه شانرا ظهيال  لرايدبنبادر جنرگولرحشر بوکیباآورده "يوگل سجد: ناواز اگولعضوامد وسر ت
ام (از) او فغردم شانا و۳د"(نال تنه)  کلما  شهدر انال جغنکامام فرانيی د ميشدهيز  مودننا )ش)۴دبجال ای

همي  کنيتو بله چستو  کانا کنه هونتمپ  ز آنابو ينوگوتکالشرانان و همچنيد    جنئابنی شاموادی در کنال علير  ا
).۵سمت مشرقی افغانستان و حمداله مستوفی نيز اماکنی را بدين نام ذکر ميکند(

تخميدقالشون کاریمعنه  آن لباغی ًمحا و معبايوناهگرارقل  و سترپد گشناهبوآن در و ننامود معد باد
بهون ،شاربهاه ،قنار هدبتار بسيان  ز يبار مکتای  هنب گریيکر بويودرا شتنذاگیمک  و نمد نوهها معنيای باد
کنا در ننگده،هون  هرو تپار سهغردارنزو بسه ماقواد يگع ا فغر نستا  ز از اشراودهباکخريان تمسپت.سده ام

مع بابدئوداو کلمی  بهات و قنار هدو ادشونار در را بياد قاتيددری متم بالزمحسا ز و يبن ئاو بتی ز يبان مای
):٦يابيم که از ان جمله است اين قول فرخي(

خلق را قبله گشته خانۀ تو
همچو زين بيش خانۀ نوشاد

ا بينيدر بهت نارشويعناد  ) معبی  ندشورا مشباد)  بهقصه سلطر  ناکیاز زکرته يبان مایهاپرویبرقودرار
داده است:

تو بر اسای بشادی وزترکان بديع
کاخ تو چونکه کنشت است و بهار نوشاد

بت نوشاد در يک بيت مسعود سعد سلمان:
بزرگ شاها ! رامش گزين و شاهی کن
بخواه جام می از دست آن بت نوشاد

امير معزی در مدح ملکشاه گويد:
بهر مقام ترا باد نو بنو شادی

زگونه گونه بتان مجلس تو چون نوشاد
و همچنين دری زبانان دوره اسالمی نوشاد را بتکده هم مشناختند امير معزی گفت:

آراسته شد باغ چو بتخانۀ مشکوی
و افروخته شد راغ چو بتخانۀ نوشاد
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عب لحدا گیيردنزیشودر را بلادی نشخ ميان هدو "يوگد يعقد:  ... ميابوب بگان فرا سندرنت سۀو ت
خمسي   و تيامن و بلادشونن، و را و۷رد(کرانيخ همي)"  وا قعن ا را ابه ثين در يعقالحرحشـه۲۵۷وادثحر  وب

لي ا آورده اک)۸ت(سث در نسه سمعاب  نانیسوو منسار  بوبآن اسونه وساری يهبت تقل   ا در او للبد  فابی
ته يذاال نسب ا اباب ثين نير نزشوو ازشوناری بلراءقار و قصايخ در بلری ضبخ شطا (سده سمع)۲/۲۴۳ت  نای
ميکنهفاضا   :کدداود عبنبه از حملاس  يعقه  ليوب بثثمه قنر گديخر و آبونچت وخاخکدماز را تفايرانيود

و اين ابيا بگفت واراندوه هفده روز بعد بمرد :
هيهات يا داود لم تر مثلها

سيريک فی وضع النهار تجوما
فکانما توشار قاع صفصف

)۹يدعو صداه بجانپه البوما(
کنا بعون از رواسدننواخد متحتيه  ا لمد گاليرد،سمعزی  ناا ابی، ثين هير شکچ بیقانمی میناکدا نيه

نفهس مراز سخعضومکيورخ مينن  ننا منتهد   ا در امی آنسالی سطوابعضومم سهه نسو ا ختاخ فالا فتی ا تساده
ستناب  ا شعاد دری آکار روی نهه ا دال مخصتسا  صوًتجنيا   کلمس  نهبونهشوبادیناشودر بياد ا معيمت زی

ضب گطيردرا جيرتزی ميح هيد ا تبهبمهوتقايهچرگم (؟)سمعع  ناا ضبارشونرانی کطو معلیلرده  ا هکتسوم
اين تصحيف را سمعانی مرتکب شده نه ياقوت.

کتدر فضاب يابلل تخليا شيف اال صفالمسخ ا ايدلی بکوبن عبر دال بهعمن در (ه٦۱۰السر جمرتـ دری ه
در نيـ)ه٦۷٦آن نزشوآ وماد مطلبده   تیهازهدارد بنهکم ا بلادشوننيای داود را عبنبخ ذ در يقعاس  ۲۳۳ده

).۱۰ سال بپايان رسانيده بود(۲۰هـ نهاده و در مدت 
چني  بننظه مرآ معبکيادشونهکديی  خدصانبی بلکوده  در متعواردمی  بدديدننز از معميدقانمام بادی

يبز ماجوبودنودکدآ از نجمله   بهغلا ا حتمب  معبال  در شهیلواحدی شرهاکیشونيا در بگان سمرام شمت لاکیبال
ني و داجز غمريهکتشود هلچينای  در عصی کرنيشکا   در بستاتمسوما  دران معبان  ز ميکیگدند  نردو آضومد رانع

در خرابه های پوزۀ شترک شمالی کابل در کوه پهلوان بگرام تخمين کرده اند.
معبنيا  و مسکد  شهن چيزادۀ و غمرين هلچينای  را هيی تسنون  زا چينريگ  بنی شام– –لا کيو اSHA-

LO-KIAضب کطا درک)۱۱ت(سرده از٦۴۴والیجه وباکم پيساکل  باچيه مين فراز و شتذگاجنيت به)و۱۲ود (
احتمال دارد که جزو نخستين شالو را از همين شال تخاری و شاد دری بدانيم.

مأخذ :
.۴۲۲المشترک تاليف ياقوت حموی، ص 

.۲۱۲صورة االرض ابن حوقل، 
.۸۷تزک بابری، طبع بمبی ص 
.۲۹۸احسن التقاسيم، مقدسی، 

.۹۴ – ٦۳نزهة القلوب، 
) اخذ شده است.۹/ ۴اين نظاير و اقتباس برخی کتب از مقاله عالمه مرحوم محمد قزوينی (مجله يادگار 

.۱۱۲زين االخبار، طبع سعيد نفيسی، 
الکامل.

 – الف.۷۵۱االنساب سمعانی، ص 
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سترکنشرپ موتاطب۱/۷۲ی پعيارب۱۸۸۳سسيلو  مقۀ لاعۀمالمحمه  قدينزو کتی فضاب يابلل در سنخ ه
 ش بسعی عبدالحی حبيبی در تهران چاپ شد.۱۳۴۹

.۱٦۳سی – يو – کی ترجمه انگليسی سفرنامه هيون تسنگ 
 م.۱۸۷۱ طبع ليدن ۵٦۷جغرافيای قديم هند از کننگهم، ص 

.۳۵۷ – ۳۵۱ ش کابل، ص ۱۳٦۲پنجاه مقاله، 
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