
محابس مسعود سعد سلمان
مسع  سعود سلمد  يکان از گتزربی يرشعن ز اسارفانبرای (سی راکـ)ه۵۱۵–۴۳۸دودحت او فصابه حات

رک و نگينالم   گفتی  و تمدرتقار بامبير عانطوادرو انف ستی شماد ا دنرده از و ايد شعوان او متلاکار  و مغتنر   تمر
هم نسا کتدر بيزاره۱٦دودحه بسعت  میحرر شيوم يدسما دا نشمنی   معد صامردر سنا بو۱۳۱۸هدر در۱۳۳۹از

تهران چاپ شده است.
مسع  شودعابسير  مقتار  کثيدر  ا لکر ر ام دنالم ويج وگوسده مصوار غورا آالم و ازکتسم بهنجانه   اری

ستگد  غاهنزيور درهتباقان ربای فيانمازسالجاری لوداان عصی مرس۹دتز در را نهدانال مخای بوفکما ال
رنج و الم سپری کرده است.

درچ کتون تبيواراد بيخ ا شخصينيات   بتو ادبانزرگ رابغ بخی بوشنی ختا ا دريه ينجم  مامرادشنرح
وح تبصايال  برهمنر لزو کمت اد اوبال نيسی  بلکت  ميخه  هوادر زبم نهداناره از او نظای جغر فراشیحرد وهی م

بيج  نيسا  کتدر مقه مدا گفتنيه  مطار لبا را بطی يورپيشنهک    اد محضهبیباد  شريردا نشمنف   آ و نيکاندان  ز اممه
هنگرفورما  و علمی  ممی لافکسارز رابی بکان دار نمرضعدنف يا.تمتاجهو فیمرينا و نيکيد مباز و رم
سيـب مهار طملبا علان در را نظم بگير  نرو مخصد  صوروی سخاً بسن محوی فاعلمل  و سسؤمی فاتهنگر  ا مثی ال

دانشگاه ها و مراکز تأليف کتب و بنياد فرهنگ ايران و انجمن های دانشی و ادبيست.

جغرافيای ادبی :
صطا حالجغات فيرا تایيخار ،سيی ساا قتصی،  و غيادی را شنيره  ا ايربنمهکميده صطن حالجغات فيرا ای

راباد امی ايزافی و اگم، عتدبنير بیشابگمد  ماناز قبين  بلعدحسنت  خههوابدو علموازجود  خیهواد
اشدا از ستت. نبا تولکلکتا   ا هنیصاقه ستدو در قسمان  بتعظرا آ سيم مخصا  صودر کشاً هورا ايای فغران، نستا  ،ان

جمه  يورهتآ سيای ياشی،پورویکستا  و هنان ذ خيد عظيرۀ  تماد وبراث فکی و يخارتری میمردا ميرزسنيان ن
در متون نثر و نظم زبان فارسی موجود است که ميراث مشترک همسايگانست و هر ملتی در آن سهمی دارد.

متنيا فونساردر را اق۱۲دتمی دوره هميیمالسرن  ملتهن   همای بزآ سيان يابیجوا آورده اکدنود کنه ون
نسخ  ههمطبای  و مخطايوع  در آن کتوط بخا ناههو دهميوزما نيای بانظه مرآ آيی و درند، حقيقرا   منت باع

صيا تليارمشتخ  فکرک ز و ابر و جتمان  و شتگذگایههمانارکاع  مانباياشمد کرددر آنله اوراق مطف لاب
مهم و کارآمدی از اوضاع اجتماعی و فکری و سياسی اين ملل موجود است.

آن جملاز  در ذيه اياخن نبهراگر  نثای و نظر فمسارنیمها بایا و وکامالد مسن کاا افامدادجن وسراوان ت
شنرایبام ساياآن کتزجی جغب فراقیيدعمبرو منبکيیسارفی  خعصانیيدارو همرافم تمی آن کتام ب

جغ فراقیيدکمآ نيسیناسار  ا و کسمهرگت فیهراسمکتازد هابمطبای  خوعهوابدر نسهبیياسود، خطخ ی
وهميوزم مجما  عوههشخصای  د وشی حتوار بیطرایلبا علان دا و نشجم  يومستمنان    ا مثد مالننممکا  ا وسن ت
محرضفهبمهازب ا تمرگال ا ويام اخودشمهرافلياسن کتنيود ببر تمعفرای نيام مناز يهد ار جستجاببای   از و

نظ ا تحقيولصر   جقيدکدفانيسی  و بست مامطلواد  آن در را نتوب يوانفاو معلت  موتيکا  ا درمه وبارهبروز الد
اماکن موجود است و يا بايد فراهم شود در آن کتب بدست نمی آيد.

اومرادم جغن فيرا اد ابای ينسی  کتمثه آ نچال در هناشه مافهسردويیتايخار بيهقی   يیتايخار بلعمی   و ی
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مت د يگون دواو و شعنير و کتر بها علای نقلوم  و عقلی  ز دو در وسارفانبی ابرعی از سمی جغاء فراو وبی الد
اجومنکاما نظابتسود ياو تحقير   مققعيو  و وشت تلفرح  صحيظ  آن وبح وضا ميکانع  ا دارمه هنرفدنروز هگا
مجمو  عوههمایبربهوط مملکر   از داطت نشمنرف   و محققدان   دا خلان آن کشی هورباشيا تحقيوۀ   جقيدو د

حت مطی لعا عينات  ا آهرافروزیمی ينم آ در و آنخد از هنرفکير بگجغزرگ فيرا اد ابای ممنيی لاسکختا ه
اتودش علمبلاطرگا  بخی هوامثد د از نپال ا فغورو شانو اهال جغالنعزاران فرابيهقی   و وسردوفی بلعمی   و ی
آنما معلال  موتابید آوردسه مثايت يمگال  نانصاخسر و تمرو منهران  ساجو ونراج مسعکهوودسای  سعود و د

غيره را تحقيق نمايد منبعی در دست باشد که به آن رجوع کند.
ئيکاجات  ميه نداا شخکيارکنيم يصچنا نفد نيسر  بتتکميرای   چنيل  ا مسرثن عامشتی  مرککراعلمز  ی

کش هورمایبرطوشهطسر و نمت نوچنيه  کندر را کتار معجاب  مما ستعجا   تمليأ وز فقيريف  ا عبينبه  عبد دال بهن
عب لعدا يزبکز ا لسدنری ) متی فوه۴۸۷ا(تـد درکديوان چهه جلار ) صفح۱٦۲۸د  (بهحاشواو فهی و مقارس مده
يک دا از نشمنی   محقدان  عصق ا ستری مصطفاد   ا لسقی  در سنا از۱۹۴۹ه اطم نجمرف  تنليأ و جمرتف قههاطبره ع

شده است.
لبکا  نریمها هایبزارانا و راکامالد اکن در شعه عارو کتايرب حبيدادب و ابرعث و خبی و خيوارتار

دربدهشرکذ کتنيود بابنظا ياادب از آن آوردهرافربعر اههکم ينر نمه ينا و شگزارگده همر روح تحقيان   و ق
به علمار  ا درکتسی مله ا درمالسل پنی قجاول هجرن بریجوا وبدهمود حتود تیگفوان کتنظيه  آ رانر
عصنيدرنا نير بزو وجا دايدجلياسود و شتد ثنو علمزکرامروت  بیبزرگمصا گارفبزافجونيود ا د،ناورده

در حاليکه معجم ما استعجم نتيجه کار و فعاليت علمی و خالقيت يکنفر است.
مقصاریب  ا :بنيد اکود مجرگه ماعلمع  و ثقی فابیچنيه  کنتاریجوکننه  بيجد  نخا هوابد،مثود ا گالر

نشگدا  تهاه ا ايران بتکن  را بکار گيف در و دابارهبنيرد نشگا  هاهو سسؤما تحقيقات    و جغی فراو يخارتی ی
کش هورمایبرطودر تمه آ مملکرههکدياس   کتت مببرخوطرا سيلوبود  دا نشمنۀ   دا و اديوجشندان بيان ات
جغ فيرا و مقصنيدبخيارتا  مدمطورد لعا و تحقيه   و دقاوشکق هنرار نتيجد   آن همرایبۀ مفيه  خدهوابدو یلود
سيلوبهکدياب  تۀيوزو تعيع  کنو مفار هما و مخه بابرهيکا يگد تکر عمرار و مسرفصل عادر تحصيی   جلل گيو ری

بعمل آيد.
دا نشگدر  ر اساه داکتسم ويوجشنه محصان  نهالن يابیهنمر  ا ستای ر هنمادان  پايانانماههيامیی

يسنون  ا دايابرگد: اديوجشنن بيان و جغات فيرا و سپخيارتا شارشکودهمه متان دواو و شعنيون و کتر اد یبب
يخارتو و غيی را محيهبهکره  جغط فراخیا يشود متعلان   ا بطدنق تحليلور    میمطورد لعا و جستجه   قود هنرار و د
ابدر اکامارۀ و جغالمعن فراآن ضبابی نظط ياو رویهر از کتم جغب فراقیيدو ويدجم معلد  مومحيطات   ی

تحقيق    کننی  ا و بطراند ر دارترمهمانانياپلياسور انب و تحقيقنيد    در جمزیکرمات گعو آنبردد تيرته و ب
تبويب داده شود در پايان کار چندين ساله بهترين اثر تحقيقی از آن بوجود خواهد آمد.

مثرایب د در : آيال و خسرصانارثوان نرومها بسای باا و آکامالد آنکدهمن از جمله  مهفداو يمگن  ) دوبان
فتح  (تهکنا در خشدبون ا فغان نستا  معان فسرو و اوگت اهور انم نجدر ساو ايت فغک ميتان  تموان و کنعضام نوی
تلفابرانآ  صحيظ  و قعيومح  جغت فراو آنندمی سههبی لوروی از مشت هاخدهبوديگاد تحقيران   نمق ياو یلد
قبارهبدر يادهميان  کنتحقيار   بقيکنفرای   دا نشمنر   تدجيکا  ميسی  ا اکتسر ايه کنا ا وجومامننيون مستعمود    ل
ونايتسا و جغعضی، فراان حيانی ا کنه چطون ا زسور قبرايت يادا کنان در جنون جمهوب  يورتتجکستا   ان

شوروی واقع است.
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درم ضمن تصحين   و تحشيح   و تيرته متب قونيدممننا طبقد  صاتفيو خۀجواعبه دال ا نصه و طبقاری  ات
منهریصان  ساججراججوزناز و االيی خبن گاريردو سيفراتهخيارتزی  هیو فضروی يابلل و غيخ برهبسه ا
مشکنياز  بالتخرام تصحيرایبهکورده   نحمها جغای فرار ابوعجی محلهه ضلبروریا و اگود هملهر نجا ا

را يافته ام مشکل من بزودی و خوبی حل شده است.
وايهکميدقانسراخ عظيدحک  فمهنگر  بیا کنود بونسهوا سيدحه ساا فغی – اشان – تعلرانيوروی  ق

فترگ و کسيکه   در ايارته ميرزسنيخ و حتن در ايارتی و آسخ و سيالم مطا لعا ميکنه   ال ازيابدبد نهضد  هتای
سي سااد علمی،بی،  ،فکی ا وامنيری درشابفقردم ليکاحد  مفه خاال يمر ا آن درموت نيشروز  پاو اطور رانيوس
وهو بلرات ا فغخ نستا  و سمان قنر و بخد و چغارا نيا شانمورویفدننو و تحقيرایبد   تقيارز و نهابخ اد و بيا و ات

هر چيز اين سرزمين مساعی مشترک ملتهايی ضرور است که درين کلتور عظيم تاريخ سهم دارند.
کنا بعون از مقنيد مدکهمحه ا عتنل  و نظاء دا نشمنر   تمدان ا ملنيام دارای ويارتل هنرفخ مشتگ  خرکهواد

ميودب برومصامطلل  کبشهمحرح بامسعس  سعود سلمد  شانعابرز دری اسامانبزرگ و مقنيت لانتچيا ز
ميگنشرو  نرداکدمههردممحيطر   کیز آن در دارگدنه ميتدنی  ننوا پدا از بهرده مطام لاتبيخار و جغی فرای

بردارند.

شرحی دربارۀ محابس مسعود سعد :
دورۀ بسيالعقانيونزغدر  مخفار  و مستحکموظ     در را هسوکی و دقواماران دور ميستسع  ختنا  کدآن در ه

راهاشنيزاخ نگهی  ميکداری  نردو هنگمهد  ميکا  ا شخه مهاص و عيدمم سلطنان   و شهايت گزادوز و ويان ران
گرديزی گويد :  رجال مقتدر را حبس ميکردند ازين قالع و حصارهای کوهستانی بطور زندان کار ميگرفتند، مثال

سلطهک"  محمان  در سنود ه۴۰۱هداود نصنبـ ) حکمر  ملتران  را بگان) فرو بغت نيز آ از و آورد نجن باقلعه  ۀ
سترفورکغ و درماتاد اکودبیياجرگ کنه هونغمگورکييو در و هسوکم شماران غالبرقنی هددر دودحار
 ميل ازين شهر واقع است.۵۰

مث د يگال در : سنر ه۴۴۳هشهـ گزادهمسعان  ا هيرابودی و درفم زاد قلعرخ  بۀغنر محبد  بوسنود) طبقد  ات
).۲۰۴) و درهمين قلعه محمد بن سلطان محمود هم محبوس بود (گردیزی ۲۳٦/ ۱ناصری 

بشه  گادتيردهميزی  قنا ستالع و محفوار  محوظ نگل هاخداریيزاهنبموی :يوگود همد خهينز ههو ا
گنجين    ههکاا ميه محمر  نهود بادها قلعدرنود  ههو يهاجا هما بغه نيز ز) آورد االين خبن ،مسع)۲۰۴ار  سعود شدعار
ستم  يدو سيده روز درهامارگه حصنيم هارز ویبیندانا :يوگود هفد ستلابکم فوستد و آپکهو از منس

سه سال قلعه نای.
اکنون ما هر یکی ازين سه محبس را از روی معلومات کنونی تعيين ميکنيم :

سو – دهک : 
امتسدو جيالمغایقن نالجیلاليکی از فضی معالی صاا فغر ناکیخهدر مننيود طاحقغدودنزه

سک نودار ونت جغعضد فراآ چنيرانی  ننشتو ا :نه قصبد  د ازهه شهک حرليا غهنیز بفن صلا کيل۱۵ه  متو در سمر ت
مش وا اقرق وسع تقمهزيردگاتت يبر ًکيل۲۰ا  متو فرصلا دارد جههباًبرغهکه آ وبان تنگهباًقرشاد  میسوبومه
ولدو شمت باالجلگه  سهسبر ر وبز جناط بوًباسلطه  بانپياغ ستو ا دطت،سه کيل۳۰کهول  متو و آنعر ۲۴رض
کيل  متو تخمير   ميشن  ،محصود  زرا عتوالت آن گنی و دجدم و گيو حبر بوو ميات هوها نگای زردا و ولور دتو وت
وبرخ ابرتوزه ازسوزه عمادهجکيهنزغت موبید ميکهه سراز و ينجد  باگهيردميز رو از و سترود د دوهای ک
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بجراه ناهنب ستدو مانجوبودکوديکه بیگهيردوادی و چمکنز   و آکی از و نجرم بادا بنانمه ر د سنایيو د
مي سير د و يگد از ميرزسری نبرندرۀ وموگه آصل از و نجل بادر وادی سنایيه ميگد  شذد اهت. زکرمروزمک
(قالع داری نشينمکاحه   ا دهکتسی) سبرسه را آن بفکمزه صلا کيل۴ۀ  متو دارای اناخزارهکير دهسه و ت
نياطبر يزهکخزارنادارد صلافهبهکه کيل۱۲ه  متو در شمری وا آن اقال دهسع داردناخدص٦هکنساتت. هبه
صلاف کيل۸ه  متو شمری غالآن اياکرب اسن بسمامت  جنت مشوب د بفکهرق صلا ده کيله  متو دره بسير  تنگار  ی

هس کتکهبلنوه  آ اند کنرا هون) ينوگوه)کوسم و ابد زاربراخوهکنياالی يسه کتمحبه  سسطيال آل درصانن ر
آن بود درين دره چشمه ساريست که اکنون هم مردم در آنجا منزلت دارند و سوه کوه را می شناسند.

ازهد عصک غرنزيوشهان دا وشرت درچت جنون شوبغرقنزدر کيل۱۵دودحه  متو برشهر هنراه ستدو ان
فتا بادهنودحيا متصه  آ نيهادابل  ا راهبهنزغرافطای شمزيردگر ميشرده  کدپهشابداهغزرگسلطور  معان لزايدن

محم  بدبهن ياوالدسن) آنه٦۰۲–۵٦۹ام در مسجـ)  را بندی نها بادهو سنود نبشتگ   آن کناته در عضومون
وامرا کيل۴عقک  متو شمری مغال مربکرد محربکهز مسجراب  مدیجوا وسود آنبت چنير  ننشتو ا :نه بند ا
اه لمسجذا   ا لمبد  فارکدو الی لسلطه   ا لمعظان   معم لزانيد وا ايدلا لمظفوابن   محمر  بدسنخليفام   ا لة ا ميه ا لمر منيؤ  ن

 هـ).۵۹۴بتاريخ منتصف من شهراله المبارک اربع و تسعون و خمسمائة (
سننيا نبشتگ   تۀيخار دال داردلی درکت (حه وه۵۹۴دود عصـ) غريورنيان د معمکهز  بورو دياشود

بع و از قصینرايد محمور  يودغاننزبهسدسلطت  عانلالوايدحسين  جهن نسا ) اه۵۴۵وز حصنيـ) بهقيما  ناده
حضرت غزنه مقر سالطين غوری شده باشد.

ايز بينيیمامرا   کمسلطه  معان لزايدفنتاهنح مسجد  در را ينجدی  بسا خاو بقمهت ا ابول ثين همير  سلطن  ان
بنوریغ يادر را حيی خاتيودر هميش  د دبکهن ختاسودخنفرای بهکوديهد ختک آن در را او بخر اک
سپ بردهنودو اوچد اولشون شعبب  ) دره٦۰۲ان منـ) د هبزل وا ضلعقک سعهوجهلاوه  پنجم  کشتاب  شهد

ق( طب  ناتصادا۱/۴۰۳ری ستو تانکتر هنازان محف)۲۳۲د  در را او هميه  گنستور د بخکهان سپاک نردد
لک(ا مارو۱۲/۸۳ل (و اض) لصفة  ميا خرنواو اصالخد لتة يوارسبحخ  ا رای) بننيان تاکنا د در بنکهون ) زارمام
شهياهش  يدشاماه(معزار فسرو کتدر سنه ت۱۳۳۳همير گميردو صنده سندوق نفيگ  ر سپيامخس  را شتونابد ه

يی از طرف حکومت افغانستان بران نصب کرده اند که اکنون در ده رامک واقع است.
سترو هامعمای  و سبرسور ا دمز عبکهروزی تنار از لغبنساتد  ،جهاد آ کناد،بان ز راکوچ،يدر، ک،مالغ،

رلایپ پچاطبچ، ،خشک ،فجک ،سنکک  قلعر  عله ،قلعم  تهبوره،چهاز يارد،کنبوار  د سلمد  زا وه،کوسی،يان
تپ ،مهتور  ،الال زاشر، ستاره،هر،کادی، تردر تپنسانهيرقی، يههسی کتبهبقران ياعمای مخارات بروبنه ام
سلطکشوک(  (معان فسرو رو) در و ستت. فجای تپک ههخایکاا و بنيی  مخۀ بيسور  کتآ (نه ارم)برا مناناغ .د
کناس کنان نوا حياننيی ا فغه ناتنپ  ز کشانبو ناورزااز آن آب چشمد  سههارو آنهتساهزيارکا نناموای غدنزه
زسرداس در و مستت  ز بهراوانفایهارانبدشابیمرفبريان هاریو دارد زلم مستی  آن بسبان  کمب وز ادبدنيی

).۲۹۹۱/ ۲نسبت به غزنه معتدل است زمينهای للمی کاری هم فراوان دارد (قاموسی جغرافی افغانستان 
بط جنرف غوببرد يساجکهی کتآ (نه سلطرا  بان(گاغينو و بقد مولمردآ نجان ) ازکودبی)هاشاغبا ه

بن سدآ بيرده ماریشیا و بننيد ا آب کند هونممجوا وکتسود سلطاغبودجه  و ستورگان سلطان  معان لزايدن
محم  و مسجد  بند کااو بقابردۀ ياا بنيای  مخۀ بروهمه دال داردله ينکربت  د مقکهه سلطر  ناغیيورغاننزبه،ود
مخف  نمی ناکدا ديه ونزغکهن محبوهکوسه  مسعس  سعود غدلبا ًهما نسا کتا ربه يحو ا لبيان  نروآ درنی جبرا ال

فغا نيا بيه پنشر) پشور و اقهنزغاور) داده (اسرار لصيت  ندورق آ٦٦–۱۸ه و دبران) دها يگک کریا لقوحنبه

٤



مقو۳۰۵ص سدص ا۵۰ی صطخو  ص صيردگو۲۴۹ری سيستخيارتو۱۷۷زی   ص بي۳۰۹ان سيستن   و بسان ت
اکرکذ خلدنرده ا و شتبط  نباه ياکدز ايرد ديرا اخؤمکهن اکذلر کنر هوندر شمم شالفرقبراهفهصلا ۱۰ۀ

 ثانيه واقع است.۱۳ دقيقه ۲۸ درجه ۳۲ ثانيه و عرض شمالی ۲۲ دقيقه ۱۰ درجه ٦۲کيلومتر در طول البلد شرقی 
آما نچا در کته اال نساب سمعاب  ناآ سلطهکدهمی  محمان  خلود بفا حمن پدشادصفاه در را ويردگاری ز

بع د در آن از هنکهد ستدو حبان کسهردبمغلا ا حتمب  لاهميی  د ازکدشابهنزغکهن بطاًقرشهنزغه رف
هندوستان واقع بود و مسعود سعد بلندی کوه های سهمناک آنرا چنين تصوير ميکشند:

نتوانسته يی رسيد بمن
من برين کوه آسمان پيکر
نتوانسته يی رسيد بمن
گر همه تنت را ببودی پر

تا دهک راه سخت شوريده است
جفت عقلی تو و عديل هنر

)۲٦۸(ديوان، ص 
حصار نای :

نالم بدل چو نای من اندر حصار نای
پستی گرفت همت من زين بلند جای

)۵۰۳(ديوان مسعود سعد، 
حصارۀبدر نارمایحرموعانمالمحمه  قدينزو ر و شيی يدسما و سهيلی   د و يگی نريسنو  گدهبانتحقيقه    ی

سيرن ا ونده شتوند ا معلدنه  نشوم در کجد ساآ نچت مهلؤبفهرقانطاا قلعنيع  در را هنه ستدو و حمان دال ه
مستوفی در نزهة القلوب در ربيع مروشاهجان گفته اند نيز درست نيست.

ان قلعنيام  در طبقه  ناتصا) قلع)۱/۲۳۸ری  نهز در و االيای خبن گاريردص) بشک)۲۰۴زی  نلال ومای ان
سيستخيارتدر   ص) ي)۲۱٦ان ن بهميز   طنآ امور درمهکتسده طبقایهیقاورپن  ناتصاز و االيری خبن ار

مختصراً به محل وقوع آن اشاره کرده ام.
امالع يحوربه ا لبيان  نروگیيوکدسلطه  مسعان  بودمحمن  بمود ظنيفرا ا را داهی درانکتشداء جمله  ه

سن سيگ هابیاز قلعود  نهنایيزدغکنزو هنه يدورا ازکی دارانکه قلعار  بهبمود گفن ،کتهنه آ هبراندوان
).۱۸۲بتکده های خود می برند (کتاب الحجاهر 

ينکا  ا لبيه  نروو درنوعقی را تعيهنزغربقای  کنبحقيقرده    نتيزدا آسک و نچت عهضروسمی قنر محدی ل
وانآ جيرا ستر گفتان  )چهه مقار لاني)،۷۱ه صحيز  ا زسح وايت. جيرا يستر  کانمنهه  ساجآ مکرانراج در طبقرراً  ات
اصان اورده کنری بنون ا سترجام نانحيتا  ا هستوکتسی  نادر جنی غوبغربنزکهبيه طنشولقرجدر٦۵ی۳٦ه
قيقد  ث۵۰هنيا و شمرضعه لاجدر۳۲یقيقد۴۸ه  ث۳۵هنيا ا فته و عباده دره از مستطيارت    ا وقرشهکتسل اًبرغاً
بط کيل۵۸ول  متو ا متر و دارد بهسهباًقرشداد  و روباًبرغود وگه پيويزگان ستو ا زسه مستت.  سانشرديددارد هکدی
مت۳ت بردران امرف فتی و مند طاآن همق کههسو ا (داسار ائت لمعرة  آر ا۱/۴۲۹انايارف واي). جين ستر قانيدم

و اجرستان کنونی يکی از اياالت های شهزاد نشين سالطين غور بود و حصارنای بشرح ذيل درآن واقع است :
سمدر غتشهرب غرنزمهيابليزاوجنه در مي۵۰دودحوب دا در دور منل قلعه  آ سمه خانگراشکلوه

بنیياج ) قلعایتام  وا اقه) آکتسع آثه هادابار ي ن  کهنای  تهکنا آن در نمون ياا اسان بننيت، هاکابقه ياای

٥



حص نارز و مسعداننای  سعود شمد ميشرده  عودبالوهار تفر عماع مومحی و آنقل عبوع از هيسوکخشارت  کته
هشت  متاد از سطر سنگح  پیئيا آن بلنن  و دارد سمدی هجکنای شدهمصنده  عوآن در مسعهکدنودجومی  سعود د
ا شعدر ا وخداربار از حشود و يکارتت پیهردا آن ستول نها در دارد بننيا هاسنگای  کیدر قله کبکنوه شدهده
وههناخدنا سيعای  بطی عو۲۵ولار۱۵رض تفو مت۱۲اع د ميشدهير  آ و مسجارثود  ز وند وچدان آب پلاه ههای

حص مختلص   ا بننيف هاباد هليا  هزنيا نمز ياا درسان و تمت ا بننيام هابایو آهدمزرگ حجارثش د دهياری
ميشود که سينه کوره را شگافته اند.

رویتومراه ازکر حصهبینزغه نارميای سراز جغتوزهحد  در و قيو و جلگاغ  سهبجراب ناغبتربباه
سط محتفر نعميگاور  در ينجذرد  ماترامعع ا آب و يستروف  يادههسی کتبفه صلا شهميلش  درۀ آن مشجی  و ر
سبرس نزا فتای ا وساده بيیلت ننو تلوکهنردگایناور وا اقی ارسع و تفت ا ازحواننياع را سطی بحح در دودحر
هف هتفزارتخميت   تنکوانو درهرد هسوکم جغتار  سنو نبشتگ   ههز ويدقانبای سنسکم   يررا صخربت ره
االسربیهوکایه دورۀنانويطخم هيی طلا يهفتا ا ونه يکد از سننيی نبشتگ   ههعبا اد عيارت تۀر تنری ) هسه
ائودابر)هوج سنسکانبزبتسی   يرر و است لخم يطنوناکیشهو تصرح ياودر آن مجلر  شۀو روغرق نشامرب ر
اش اسده حياننيت. کتهسو در ميل۱۸دودحاری  شمی قالبرهوا اقاغ منهکتسع ليسز  بيت مقن و ربهنزغر
شه ا سفراه لاشتقنده هدو ازانزغار و نجی هارا بسیهم حصوی نارمایجوا ابهکتسود دربپسا بيران ن

کوهساران توان رفت.
گفتان  نمه ناکدس۱۷هقبال يکل دا از نشمنی   ا فغدان ناسيی محمد  بداهيرا عملمشا  هاا از وضافی رانعاشل

حياننيا ا سفتست بریحصه نارکایاز و بقرد ياان چنای تصد يوگرفرو مقت لتا در را وشی کنعضرح نوی
حصارنای نشر داد که ما برخی از معلومات را از آن نشر برداشته ايم.

٦


