
مناطق جنوبی غور
مناز طاکقهستو  ناکیدر قله و وامنطب اقا ازسع و نقطت  نظۀ تريارا هميخ  بست ئزادارد هسوکی غارور

بمعنهکت،سا   ا يخارتمعی خیيوشمش باالکهبوهباو ميابا و جنان بوًباروز وگه تيان د زهری، و مينراوت  داور
پيیمودهجوم نودر و اشدد آن سترجرق و) جيان ستر تانيخار و وانزغی) اقه وسع آنبرغدودحت راه،فمهی

اسفزار و وادی های سرسبز بادغيس و هرات است.
مننيا طاکقهستو  ناکیپهشگرور آل شنساه  و ملب ا لجبوک  بالاز (حود زکـ)ه۴۰۰دود حکمانمه  داری

طيالس بنآل سبکتگيزرگ     ننصابرشاتدحا) دره٦۰۰دود دومـ) رامانردانمرنقدت آوردجوبوری هکود
هنشاش  هابیغزرگيورو د را اسان سيط تشکيا   داد ونل دومد سلطنرنقدت   ا فغت نستا  و هنان ستدو د در تسان

آنها ماند و آثار جاويدی را از خويش بيادگار گذاشتند.
جندر کوبهپو ياههغایمنور طاا آلخؤرمهکتسق شنسان  د و يگب همران ذ راکواره آن اکر ونرده رامد

لهاسدر گایشتذ بهنسدا سيو و سفری ا داد. روی مننيری طابقسلطندوران   آل شنست  پبشگرور ر دارمانالجاه
وبیگزربو بهمهود بسنرۀ  از نيدمدۀ و عمت دا شتران ا وچت،سه اجون ايود سمن و منا طاکهق بنمطر لعا ه

کنن  گدکتان تبيخار دوره آن شيوپی ا بنتسده باان ستواخر ممجويودو قعيومت  کنت نوآن منی طادر را هياسق
معلومات تاريخی اندرين مقالت روشن گردانم.

نشيدر  هبا جننيرخای بوغیيورسلسلک   کههسو يسار کتدر روزشرفطه وادی درهگرق و هطوبایهان
تشکيرانآ   ميل هددر و آنچايد از آمربه روزکديی وادی راگه سيان کراباز و وکرده کموه و مجر تناری گ
هسوک ميگار  دا در و منذرد جنه بوآن هسوکی وادی سبرسار و (شز تياداب درو دره و يشری) ياندره فشادرايا ان
درکتسا هماجنيه در فيهچايان بناض رود تيام يریمادشیو اطود وادیيول سبرسن در (حز روهک)۵۰دود
اسا دريت، دباًبرغهچاين (هه ميگ)۱راوت  وادی و خيلصاحذرد آ درنز تقولطرا يبر ) سيروهک)۴۰اً آب ميکنر   د

و بدريا هيرمند ميرېزد.
واديا يهن سایسبر و وکبتاداشز آپ دارای اگوایهه درسوارا منت طابلنق  شمد لاقنی هدوا اقار هکتسع

صلاف تيه از قنری هددر (حار اک)۴دود ازسروه و تيت تریروز صعادۀجانگا ا لمب کرورهستو  نابی) ذول )۳۰ه
واک اقروه وسع صلافت د ازهه تيراوت نيری بهميز   ا انن منت.سدازه طاتقيخار کیدر واديه يهن شایا فتاداب اده

در سطور آينده از مشرق گرفته يک يک تفصيل ميرگدد. 
روزگروز وادی : جبلسالسهکانگان بلنال  آ اند زکهطاحرا در مسترده  سانو گيرفبرد ا وسر درلت. ی

بستات  هانآن نسبتوای   ًگاا اسرم و کنت مونکرحکز موکتوا وادی آن در اقالن روزسع درهگت ورهپایهان
سيردس .دارد سترجابهکری و) جيان ستر تانيخار (منتهی   ميگی  و جيردد ستر از منان طاسقسيرد ) رب)عرودصر

بشمار می آيد.
سلطندورانب   غتنزيوو ويورغان جيان ستر شهان تربسی دا وشزا ثقزکرمت روز اداره نسدابانگل بوی.ود
منه  ساجدر متعواردمراج  ا منطقنيدد   تهيخار ذ را ميکنرکی   و (روزلد ميهکان)گی يرزااورز يسنونانگان  نيد ز
شه تردا وشی يکورطت مهمؤرخکذا ميکنارتشور   در حيد. سلطات  غيان ا بسنيدلاث و و جيت و مسيرگر  و ر

).۲درمشان و روزگان و غزنين از اقطاع ملک الحاجی عالء الدين محمد بن ابی علی بوده است(
جيو همير  ا سترجن مانجوا ابرمهکتسود بحکتسوط  موکتروز قنانگالن هدو مسيرگار  همر ) روم)جان
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اع اکتسرب لبه در فتالذری حومسلمات   ناذ اکرکان درمرده مشا تانکنا بهميون   ننمامجوو ابرمود تسوط
مينزب  روز و ازگداور همان مشهه  تورو حکزکرمر موکتا آنسالن در و منطقت   در بسه از يهاجی آ وقارثا الع

عم نراقاتيمد پهيدا درمت.سدار سفن خريودو نيک کمدور ازتروه روزکرمر درهگز در سنگیلاشان  را ی
فتاي کمدارای کتيبه   بخه کطفوعیبرو يکی سطدو خرپهلط  ) بگموی  ا غلان (ببا متت.سوده سفنأ  يهحصک ه

مه خمکطفودر نتيجی   شگه فتا سنن سطگ خرد يگط کربگمه  ا غلان مبپهلن  بویشابدآن سنر مگناده
خطونچت.سا موطکذبورجستگر   نیشتدا و کنه گدآن نبوبخمهی ،ممکود  ا اخربتسن در آن از وادثحرثی

طبيعی از بين رفته باشد.
آمو:يزگ گيرانردم بکسزو  و اول فتحر  مهقبا آ ننواخرخل د و فتد. يرگاننزابيسنو  .مدخؤرآ (نان و)يزگرا

ضب کطا انرده منطقنيد.   کههستو  نابطی شمرف غالبرروز واگی اقان درسع و بيت در آن هيایين منر ميگد  و ذرد
دره صعایهدارای ا لمب و جنگرور  هلو سيای ار وچع چنه و غيار در ختره کانهوا دريزگت.سی بيو کنههو ای

درطدوبخماش هيایيرف منر وا گشتعقد  آن از و سبه هبتوایبستا  ناآن اگی وسرم زلت در مستی  بانز اديرف
ميگي   .شهرد کهنر  گۀيزکودر بيه منخؤرمشهان  ا وسور و قعت مطی منهاف  جاججوزنابینيود وادی در بيز ا نين

هسوک وا وبعقار کناتود آ قيابارثون آن نمه ياا نشيمکاحويزگت،سان  منبرحکوط موکتروز قنانگالن هدار
است و پشم روغن زياد دارد.

دريزگ عهو آل شنسد  شهب تردا وشی بست ) مقـ)ه٦۱۸ال حکمر  ملکداری  نزادهصالرايدا بکوبن يکر از ی
شه گزادهغانبورو منهوده  ساجمراجلؤطبقف  ناتصارا همری يدرسنگالبذریگهيزا فتو بادهو تمدخود
مل مکصودر را فتايوف )از۳ه وی تمهبويزگ) ر آفران از و نجت بغا بورگشاز .چتگونيزدر ويو مقتقن ر

حکم  يکشهداری   علمزاده  سدواد و يبت بیو منهود  ساجمراجثأشهر گزادهيزرا شتونو ا بنتسه باآن بېجر  نخا واد
اب آنگود قصر را عينه  از گفاً منهت  باجيرداردر و ينجم  بنا يسو وی چگم نگو ا سفنيی را چنير  مننیيسو ا" نيد:
درتاک شهب سنور ثمه عشان و ستمر  ئاخهمد) را او ملکت  نزادصالرايدا بکوبن (بريوالگتيزو تمو در وفايران ت

آ وی مشروتمارثاز هاکدهآن در عهرد. ا دايد يکیعن از بنی ا اباکات درخایبرقر حبود لاخهميود آن و اورد
ابینواجالحاول ... لقصود  از ملتمدخه نکصالرايدا بکوبن علير  ا حمرله دا اعه سپی ا لتمی  کاسو الحرد
يکجيزوت ا از بنظشيوخایبرقی  بماو رای داضرعر درشه آنجت. قصواب و نظه ا ريم بگفیعابن  و بقلت  م

خود ثبت کرد و بر پشت قصه بدست داعی داد، رپاعی اين است:
انشاء اله غم از دلت رفته شود
)۴و ان در گران پهای تو سفته شود(

اسپيکه زمن خواسته ای عذری نيست
با آن اسپ بسی عذر دگر گفته شود

).۵داعی دولت را اسپی زرده سه ساله فرستاده تنگ سته ...(
تم : بطران غرفگربيزدر سلسلو   جبه جنال بوغیا فتور از و مناده طاخقو آب هستوکوایهوش  ناا ت.سی

دره های شاداب و سرسبزی دارد و اين ناحيت را اندر زمان قديم نيز شهرتی بوده است.
معلانفلؤم  حوملعدودا لابسم ه۳۷۲الا حياننيـ ) را نمت (ضبازان کطو مهتهکديوگرده  آن تماراجر ازان

ننواخدهنزق )از٦د و آمربني) پيهکديی از نهضش  غتيورو نيانيونزغان ا مننيز طاشهق تردا ازشی و حيانت ت
خراسان بشمار می آيد. اکنون مردم آنرا په فتحات ثالثه ميخوانند.

تم : بکسران  اول سکر دوم حيتانون  ا معتسی کروفبطه غرفگربيزو تمو ا فتران دره راه از و ایهاد
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آبراوتهد نجه رو درنا هيایيد منر از تمد ميگران  در و تمکچوکهچايذرد هرانبمآب کجا پيران ستو بههيه منر د
رم ايی هيامزد منر بطد جنرف غوبدره از نایهرب گگشتذ و ميراوتهدبه سر.تمد و کجران متصران  ل
يک يگد ا وسر درپت حيانوره جنت بوغیوا اقور تمد.نع پيران از سلطنش   غتنزيوو شهانيورغان دا وشرت ت
احفلؤم لعدود لاآ ازنم حيانرا هتخایسرامانشمی و تمهکد:يوگارد و تمران دو حيتانازان  ا بحتسی دود

).۷رباط کروان نزديک اندر کوهها و مهتر ايشان را تمران قزند و تمازان قزنده خوانند(
يکورط پيشته   گفتير   ممبصيؤرخ  مرمنها  ساججراججوزنابسی ه٦۱۸الا حياننيـ هتد را ویبدهيا ود.

حيان تمت رد در را يسونیمويزگفيران و بعد آ از نکد در تمويزگه برانبدرملکار  نزادصالرايدمين سرراه از د
تمران بغور باز ميگردد.

منه  ساجگراجيوکديکه از پنی پجکارهبوهغزرگکورا) دريکشه وريکشا درمانک)شا تمدارد ران
اقوا مهکتسع عظ  ر و عت ف ز آن ازيت مادت ه بهغالدا وسور مالدبت ت در عران ش ا و آنطاب وهکراف
از۸ت(سا حظالم). و ضعيه  کنت نوتمی نيران پزيدمدآ درکديی حياننيه و سيت کعهستو  نابیو شهالد هريای
زبودجوم دريود متععقوامرا  آن حياندد آ وثت کهنالعقميالعار  د ميشدهيه  .تمود نيارا بانسلطندوران   غتيوران

شهرت بسزا داشتند.
بياز آ نهن ر لشکزرگبالجا  اداری و آبری گتزربهکدمر يرمندر سلطاربردان  غيان ا محمنيدلاث  سدام

ننامدنودب ملد قطک ا تمفسوينيدلب نرا،ملی سيک ا مسعنيدلف  تمود ،ملران تکا تمنيدلاج نرا،ملی ک
ناصرالدين تمرانی ملک مويدالدين مسعود تمران و غيره هم.

بق منهول  ساجد ختراج ملر تکا تمنيدلاج نرامیسلطادر  بهان ا وسنيدلاء ملام شمک ا محمنيدلس  از د
طيالس آل شنسن  غببورکودملکه  معه يزنهماشداا و ملکنيت  بعه از شهد شادتهوخريوسلطش  غيان ا نيدلاث

محم  مصود کدرنارماههبایجستر  )در۹ه و عص) آل نيرتکر تمز نيرا مشهان  بورنودکدآ از نجمله   حسه بنزرگ
).۱۰تمرانی از رجال نامدار آن عصر است(

لشتوا  : لشتابردممان  گانينو ا و کند شهون ترز ازناديی و مندارد طاجنق بوغیا بعهکتسور از تيد و ری
دهراوت در بين کوها نشيب جنوبی غور افتاده و از ناحيت هائی است که مقارن ظهور اسالم نيز وجود داشت.

مهمت   يرکتن باکیو ايدقودجه حياننيم را بمت نشا ميان هدتديارسخمحموری  ا علنبد ا لبستی   ا وسی ت
واب سطدو روا ذيه آنيت از کتل بماب ر سيا کدهپسه ا مير پرسوالددر تمسه۱۳۹دودحوری قامغالعرا هکور

آن جملاز  بهلشتا  ا افرگتسان روايت. راين شيت کتخ مهو يسنونؤرخ  کتده ) پتينوغرلاب  نا(يعنه  ا) فغی ناان
ستاب نا(کیدر زه۷۵۰دودحه داناگدنـ ازشی نقوریسخيارتت کلو يعذربرد هپ خهنزا) گنه پنهج  (بمان ر سيا د
هميو  شين کختهيارسخدر را لشتابوری  د از۱۱ود(بدهيان و آمربني) اواحاتهکديی هشترنقطسدود  همم
لشتاب  معمان  و مشهور  بوردر کتود تبيخار بیلشتا  کنان نووا) را لشتی  (ضبان کطا اکد،نرده (و)به (ب)پدال ه

).۱۲همواره در اسمای امان مطرد است مانند زاول و زابل و کاول و کابل و غيره(
دورۀ نيانيونزغدر از لشتابز  وا = لشتان  نانماميشنی   يو.بيهقم   رد در لشورواگورغالدبفيی را یمت

و۱۳آرود( همي)  گنلشوروا ا درکتست طبقه  ناتصانيری د ميشدهيز  در و يکود از نسی قلمخ  آن درکی ه
پت سبر برگغودوا لشور نتشتو شه)و۱۴ده يکورط) از ضبه بيهقط   بیمرآ بيد.يی تکينن   باو مناد يدغشوا عقور

بود که موقع کنونی بالشتان عيناً بايد همان غور والشت باشد.
سيستخيارتدر   هانرد در زيم مينف  و بسداور وا لشتت  مانکذگوريرد)ک)۱۵دهبهشبهال  هميت  بنلشتا  ان

اسا و لحسوابت  علن بیز بيهقدين   معی بروفيافنن نيدق وا لشتز  را حيانان از ای بسه متپنی کداردمهکرآن ز
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يهد بیسيوده نوار)ا۱٦ا و همني) ا سنه تاديخار دال داردلی ابت ينکر  وا لشته  = لشتابان  از معالدبان غروفبورود
منه  ساجهراجوا لشتم  از را شمورغان و سفلهبرده  و عليی  تقسيا   ميکنم   گديو:کدا آلاهه نجی در عصا ا مير ر
مسلموریس   نبان نود)ا۱۷د ايابام) راننيد والاوابام = لشتس  وا = لستان  کانبيهقه   رد در مکفيی و قصران دار
ضبورانط کط)و۱۸رده مق) سدبیلا)آورده و۱۹ش لعدوداح) لابملانسشتو )ا۲۰ه و لبي)  نرودر مسعونناقی  ودی
لصيوا  ندبهلاوا و لشستش   )ا۲۱ان و ليعق)   بونيی همچنيز    ضبن کط)م)۲۲ردها شتبورد  نشاه ز وايود. لشسترا   = ان
درلابس=لاب بلش چستو  و سنان مدجووا اکود.بعقوده کنه از سيون تویسيا سنون آن در اماشد اسل و لبيت  نروی
دره مسعونناقم  سيودی بوایمستنر   را اکگ کنه )در۲۳ون بل) چستو  دا اخان ونل سيد کواندر سنه کند نوی

است از بالد والشتان مينويسد.
کج از حيانوران: هتجنای بوغیا بعهکتسور از تمد بطران غرفآن منطقرب   ا فته رود و آخاساده رانر

سي ميسراب  و هستوکازد  ناا سيردستسی و رودشر تماداب. در جنران کجوب بورانيدرهيای منر ميد يرررود و زد
درهرخاس کجم برانتمرود مرانپيی نو.کجدد ا را کنوران مونکجردم گرانينو بدفته و اول سکح و دوم ون
کناس آ کجرانان نراخیننوا ا لبيد.  نرودا نشمنی   معد دورۀ نيانيونزغروف آ بصرانز کجورت ضبران کطو د:يوگرده
کج" للغران  ييور جبن لها )ز۲۴م وک)" ليی تدیغويکان دا از نشمنی   تداندر شياحورک قتناا لبيون  نرومینیيسو د
درک وجرامه منع باد يگع جغر فراا راننيی نيام فتا از منم بامهع تميخار کیکجه آن در را بيايیموران طبقم  ات
منهریصان  ساجا وسراج بعت آن از پمهد خهنزاآن از حيانه تتيخار ذ داردکی درمهکری ينجن  از دوها ر

منبع   کیمستنه   و اثومد راسوق کجهبعجت معلوران  موذ رايات ميربل :منهدارم  ساجگراجيو:کداز جمله  ۀ
ههوک بایغزرگکورچهوه ور (زرنارم انی وابهکتسی) و داور لشالد وا) لشتت  سانباا وکذلق قصر) کجر وران
شعدر ا و اوطاب از۲۵ت(سراف تصني). يرمنهح  ساجبراجمير ياکدکجه بورانسلطندوران   غتنزيودارای ان
قص معر فروبیکوددر دجه يگای بنر ا قصنيای در را جملر  قۀار بعالع غهبورسلطه  نابهت ا نبامسنيدلاء
حسي  غنمنسوری  ميوب کداردبعه ) از سلطرمابـ)ه۵۴۴د  مانصوعموف پارتيذفتر به)ا۲٦ود و حيانني) بتا

يا سن  کهبقه يولقاا از شهوت برغالدبور)در۲۷ود عص) سلطنر   سلطت  غيان ا ملرادرشبدلواحنيدلاث ک
).۲۸شهاب الدين (بعدتر سلطان معزالدين) شده بود و در مناطق حکمداری آن ملک داخل بود(

کج اد در بيران تاتپ  نيو شهز ترو دارد تهدمی مطا اد ايدقایباف زيم چنودبانبن نچا يکه از مشی هيا ر
کجیباد شيران تيمخ  بنکنکاا سکتبقه بستول  االو ليان تاءليأ شيف بستخ  بانې) ۹۵ه٦(شخـ عصباو د
ابدیهزا ازباعرعاشنيود ژوبغد و کجهبور شراندر و جد ن ي  سکا نوا يت خت  کاروی معرد صاطر سل  ان

).۲۹ هـ) که اشعار جذاب و روان پتو ازو بيادگار ماند(۵۵۰ – ۵۴۴عالوالدين حسين  سام غوری بود (
يک از لفيؤمی  منخؤرتانپ  دو محمتسو  کدکاککته ) غرغاب نتمارا شتونه) ا بستسه ه۹۱۲البـه

کج ر آفران در و نجت د زريا متورزینانخونغوان فوه۹۲۱یدر از۳۰ت(فايـ و رواي) آمديدپتين هکديی
کجران همواره مسير و مطاف ادباء و اهل دل بوده است.

تي : تيردممری خرینواو ميد يرزاد تيرتافان يرننيسنو  و تيیلد ا آن اصری اچتسح حياننيه نتمزدخؤران
نيز شهرتی داشت و مخصوصاً در دوره سلطان آل کرت هرات نام آن زياده تر برد ميشود.

تي وادی سبرسری و و سيعز  ا درپهکتسی جنایهوهکانياپوره بوغیبطور تقول يبر ًشصا کتوو سعروه ت
وقرشاديز کندوباًبرغاً در تيهچايار ا فتری ا و درياده بعهچاين از صلافیطد مهکذبورد ميگراوتهه  آن و ذرد

ناحيت را سرسبز و شاداب ميسازد و باالخره به هيرمند ميريزد.
تي نقطری  فهصاگلمسير  و سيردسر ير) وجا اعرودصروم درکتسرب) قناتطوبرمه هدجارخایآب وش

٤



زئواهو ازيی تيادت نيسری  در و داردبوخایهت يکهکی دور) آن از اشی اکتسان) کنه ميون يرزادرا) فشان (ان
يسنون  ا درهيد ازکورهچهباتن ملحقه   روز اگات شمتسان و جناال بوًبطا تقول يبر ) اک)۲۰اً فتروه و مناده ظار
لچسد  آ و بشپ هارخایبودارد تيی در عصری مقر بارنز شهانيورغانمه دا دارایشرت و حصت مشهار  بوریود
اک کنه هونبقم يابایاز يمدقالعقس بهتپاالی ههو متععقراما  آن نمدد ياا درسان شهت ) حکمـ)ه٦۵۳ور  دار
حياننيا ا لمت ا فغار بانو بقود سيفول  هیحسروی تيار – حصنری  بیبغود ياا ستت ر و بعوار از امی فغردم ان
خيذ ا و امره در ينحصوال   دا شتنار  )از۳۱د شتون) ههسيفای  چنيی  پنيدمدآ درکديی نيمدودحه  قههفترن  ا نيم
حيان هتباتگيه  آ تعلقادبن   دا وشی آنکرمت همز شهان برچودپعه آ از نکد مله شمک ا حصرتکنيدلس ار
تي و وساخری کهيک  را فترا کحآن از روزباجرد مياکده بابتکنه  باآآ وماد ملد عکلزايدتنلوو ملک ک

).۳۲مبارزالدين نهی را در تکناآباد برای حفاظت آن قالع قايم مقام خويش ماند(
).۳۳اين بود ناحيت جنوبی غور که مختصراً شرح داده شد(

مأخذ :
ياز ن ش  ندند اهام و دريراوت يهچاين ف ماض ه ب  ) خارتی)تراوهان ي پیبرشرده ي م  کودبهخراز ی
نشمندا   ا ارندان غنرا کنداب نوپنی شتدا ا مقصدياشد.نه  هميد  در حيانهکد.شابهچاين هتو سيعای  را ی

سيراب و سرسبز می سازد. و از نام کنونی دهراوت نيز همان هراوتی باستانی استشمام ميگردد.
، ذکر عالوالدين محمد.۱۷طبقات ناصری، طبقه 
.۱۷طبقات ناصری، طبقه 

در يک نسخه ديگر : وان در گرانمايه بتو سفته شود.
طبقات، ذکر ملک شهاب الدين.

، طبع تهران.۵۹حدودالعالم، ص 
.۵۹حدودالعالم، ص 

، ذکر امير سوری.۱۷طبقات ناصری، طبقه 
طبقات ناصری ذکر بهاوالدين

.۱۷۳تاريخ نامه هرات از سيفی هروی، ص 
.۲۲۱ – ۲۹په خزانه، ص 

درسوطدیسا (زريوگهمانپساشرگی وند: همج غهزا و بلستور   * ازهان بلم تخباکوبلستا   (حانال
نکآ خهدر وی دجود يگای همر کتان گفتاب  ) ورامه: سترفزاولبرا باد* ازشاز پساولکویسد ان

.۲۵۵ساز)، ص 
.۷٦بيهقی، ص 

حواشی راورتی بر طبقات ناصری انگليسی.
.۲۰۸ – ۲۰٦تاريخ سيستان، ص 
.۳۴۷تاريخ بيهقی، ص 

.۱۸۱طبقات، ص 
.۳۹۴بيهقی، طبع تهران، ص 

.۲۹٦احسن التقاسيم، ص 
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.٦۴حدود، ص 
.۱۲۲ – ۱۱۷ – ۲۹قانون وصيدله، ص 
 هـ.۲۷۸، طبع ليدن تأليف ۲۸۱کتاب البلدان، ص 

قانون و صيدله.
.۲۸منتخبات قانون مسعودی، ص 

  ذکر امير سوری.۱۷طبقات، 
، ذکر بهاوالدين سام.۱۷طبقات 

.۲۲٦، ص ۱معجم البلدان، ج 
، ذکر غياث الدين محمد.۱۷طبقات 

. ٦۱تذکرۀ په خزانه، ص 
.۸۳په خزانه، ص 

.۲۰۵تاريخنامۀ هرات، ص 
.۲۰۸تاريخ نامۀ هرات، ص 

.۲۱۴ – ۲۰۰ ش کابل، ص ۱۳٦۲پنجاه مقاله، 
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