
ويهند
کنرب را اسار سيابت و مجن عظيرای  ا يعندوسنم  بیسرحاشمل لاآن بفی صلا پنه ميج ا از وتل چهک ميار ل

جندر غوببرقیيرال آهه ستابارثور ناشهی مریجوا اکتسود کنه آ هنرانون گينو و بقد ياد کهایهواريای و ن
حص دروازه دهار آن ميشدهيای  و رولود ستی يابيی نيسش  و معت رو او ستدودی ئيا تانپ  ز زبو آن در یناگدنان

دارند و کشاورزانند. 
شعنيا مخر بربستا نادر وجدر۷۲ولطی قيقد۲۷ه  شهقرو وجدر۳۴رضعی قيقد۲ه  شمه لاوا قعسی  ت

جنهک نگهرال کن    در جغم فيرا ياقیيدهنم ص) و۵۱د تزگمه) ن صربوشمه غالبرهنی ص) آ۱۵د همراب) ان
يمبا  ليمو  اEmbolimaمخؤرا سکنان  پندر شتدا ا ونه ينوگد کدا کنه شکلون  از هميی  نندر ايرقام مبه دو ميلر  ی

شم لاهنی مدجوا درسود و هميت  ا يمبن  ليمو  باکودا سکنه  بدردر اير سيابای پنبسل و وادیبت پنجه  طابرف
تکسي   گالشذاز و آمربنيت اکديی شعنيه مهر در عصم ا سکنر  و بعدر آ آن از مسيحرونقازغد   میجوبودو ود

راهياز بسن هنوی در سنایيد مگد شتنذ  و معبد  مشهر  بورکودا کنه معبون  آن بطر جنرف هنوب ا در واتد عقک
ايردگ و ازجنيدده را عصای جرا ايدلالل کبن معبر  قرا داده درنرار و عصد ا نگليسر    پلی بیآن ختاسر ا هکدنه

گذرگاه راه آهن و عراده هاست.
عصدر ا مسلمونچیمالسر   نابانيدسنميرز ر سين ندا شهنيد يکر ا کنه آ هنرانون گينو از انخؤرمرفطد

بن و يهنام  ندميا شدهو هنگده  ميکا  هيه تسنون  زا چينريگ  د اول در سمبی  ٦۳۰ر= راهه۹م از -U-to-kia-hanـ
chaنشوو ميامت نيدا کمهميه  جهن نگا راه در گشازبرد از هنت بتد يارسمبد۲۵خ  ٦۴۳ر= دره۲۳م از ایيـ
سن بدسهفيواری گلشذو يکورطت خهدر –سودش –يی (کو ينوگ)۲/۱٦۲ی بيسد  در روز شهنيت برقامیناو د

ازين بر می آيد که هيون تسنگ از وضع اين شهر نيک اگاه بود.
گننگه    گميو: بقد ژو ليول ننسامباو يهنق  يدکوداهنه بدهو سنود متتارمنقوآ درنع هنرا کند نوتعييی   ن

وک درچرد سنون ه۹ههيـ تسنون  آ دنگ محيد.يرا  شهط لا۲۰ر) مي۵۰/٦ی (بلدر و سنایيود بطد جنرف وب
دايرجآن درشان و کشت کيور – –تن (لو گنر هدوا گشتعقارا)  و تجاالیکزرگبدۀکاربواچه تاربیبنود بايرن

مردم آن خيلی توانگر بودند.
يهنو  بدسرراه تجزرگبر تارهنی و وباکد اسراخل فتان و شهاده برتجزرگ تاربی.چنود نچا در عصه ر

بعیمالسا از سند ه۳۰۰ههـهميم  شهن دا را وشرت گمنفلؤمت،  حاملعدودا لادر سنم ه۳۷۲هگـيو:کده
هنیناگازرباالیک از مشدی و وهوگک نبهراگایههماجر  آن در تجا شارتو مسلمدی   ناا در وبدکنان مهود

از راه دريای سند به اندوستان تجارت و کشتی رانی داشتی.
يهنو  در ايارتد فغخ نستا  بانيدسبن ا هميب  فتدارد بلشاکونچهکراوان  هااز فتان حوصفات يارو انيونزغان

مسلمان شکست خورده و از کابل بر آمدند بدينجا پناه آوردند.
و يهنو  پديتخا  ثتناا يشوی گشان و بنت بابرنيحور بيان نرودر کتی ا لهناب  و يهند  را آبغربد سنرب د

يتخاپ  قنت هد) گنار هد(شمارا .کاردتهپشا چهاور فاردهسر) مسخسرفرهخ چهاوی ميل (فلصلا دا وشه کلهنت   ه
کشميؤرخم   را در نگينرتهچر   آ بنرانی ا بهنودهيام  ذ وکرکد شترفرده، آ بتهنرانه   ندهشتو ا مهانابهکتسه قایيدم

نزديکی ميرساند.
ئيکاجات  ا روی از سنه تاديخار ثیباا لشکت،ست  کشر نخستيی    عنراه از وادیبلباکرب گنر هدو بنارا و ه
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ويزدنورهال يهنک  در سند ه۴۴هبـسيلو  مهلۀ  ببا صفیبن برها لفارس سرصانگورتفتر کهبهآ رحشرانالذری
ا اوسداده و بعونچديوگت از دريد سنن ه۱۵۲ه= مسلمم۷٦۹ـ   ناو يهنان  پديتخا  قنت هدرا فتار کحنردبدت

آيدقۀناخ کنربرانم ندو بجد آن گتزمای سیختنا  و بمد جوا سننيب تديخار بیياگفد کتنخستيه    سلطن  ا المسۀ
مسلمو   نابانيرشهن در همير  سن) نخستيهکدشابـ)ه۱۵۲ال    مسجن  بدسرحرهند قديدبنم شاو یحیحواند
عل ا لفی آن از بگالح موشبردمپتسرآن شهت ر سير و بعیلد، از عصاتنيد سبکتگير     د در حکمتسن  نراان

محل  بیقابیو مسعود  در =ه۳۰۳دودحودی کناتچچامنهکد:يوگم۹۱۵ـ ) گنون هد(بنارا ماجهم ) ربچ)چج
يهنو  حکد ميم نرا،کدنهچامتچکنا بونضلر هعکناره شارقردر سنایيی و متصد  و يهنل  بشکد  چلهچا القطزاره

ميش  ،مقود سدا در حسی ا لتقن  سيا ص) وکد:يوگ)۴۸۰م يهنه  قصبد  بهتزرگاز منصر  ا وسوره بستت  نها تایو ازه
افرمخ و دارد نهراوان ا و شجار و ميار هوهو نعا و خهرنم آن ارزان مشهای  بورو حتود سیمهعسن را همدربل ی

فروختندی و نان و شير آنرا برين قياس بايد کرد.
ختدر جانو وبوز ومرخادام کيلا  ا شهرافطه ا را وبردهکهطاحر داگوایهود بنت،شردم هااز آن نيای

ومرخ خطهکود.بوبچا حريرهمق آن در دربواره عصودی غرنزيوکانر آفه و لشکدمت  و تجری تاربسی وی
هن بسيد  و و يهنار  هدبمشهر وا آن ابعقراه شهنيود را وخؤرمر جغان فيرا نايسو آن عصان فريراوانکنناد  و د
لبيا  نرودر کتی ا لهناب  و مسعونناقد  ذ آن از درهرکودی و دارد کتا ا لجماب  هاص) آبکديوگ)۲۳٦ر سنه بدر

ويهند قصبه قندهار گذرد و چون درينجا از ريگ ان زرشويی نمايند پس انرا نهر الهذهب (درياچه طال) گويند. 
يهنو  دراز مند مقه ظهارن ا دسور در بلشاکتسالم  هابانو اچود آمنيون ييردم بنيوداو همنربی  دا شتی ا د.نه

ميتسپ  گفوان کتمهو يهنردم  نيد متز يدبهمين   کين بشا ونوده درچد سنون ه۱۵۲همسلمـ   نابانشکت بنيدن
شهر رسيده اند بتکده بودايی را از بين برده و مزگتی را بکيش اسالمی ساخته باشند.

همياز  و ببعتقن  ا رکتسد اسه اداب و هنرفايیمالسوم و ثقگ فاعتبردر شهنيی رواج فتاير ر و وفه ت
آمد مردم خراسان با آن جاری بوده است.

نچا مهخؤرقانيددر وبم يهناره  ندشتو ا مختصهبدنه   در آن ابر وشارهشاال الد شهنيی نرجغزد فيرا نگا اران
بعام نيد شهز تردا شتی ،چنه نچا ر شيه ا وزيدلد آين بنرانر مغام لوقیجنره يگکادو پيرده ازو االدريرشش يسف ی
سندر ه۵۴۹ددر کتـ نابهزا لمشتة   گفتاق  به:کودپهيتخا  قنت هد) گنار هد(شهارا بریگسزر و نفرپت کوسه
رم آن يشهردم  دار دراز ونای مشهدانبد  ا رونور يهد گایو لبرد تاسکرنادار گند،نه و ونربدم غلج جهو ات
سفنوگ  و آنگد در نسراوافاو ،ستکنا و يهنان  گدشوگتسفنو  مدانرا ميخرده  نورو ازلد اوگتشوگوردنخی

محترزاند و با شاه کابل جنگ کنند.
روايا ادرين يست میبربوطعصه غرنزيوا راباکهکتسان فتل کحبردهنودو ومد يهنردم  بدقا ب ياای

بلشاک  هادر مقان باا يشل ميجنگيان     ندو ادرمد يسراد از آلنزغانهاشادپلباکاهشی و اصانه ونر يهند.  بدا نيا
شه گرتگذرقاهيددر سنایيم بطد هنرف بد.هنگود  ميکا  لشکه  کشر از اخان فغاک نستا  راه از کنایهان و ورجابر

با مجرای دريای کابل و يا خيبر ميگذشتند.
بننيدب گدرمياه سير ندآ در و نجد باسيلو  کشتۀ  بیفيا ميگل  شتنذ  و بنظیلد  مرآ درکديی اه٦۰۰دودحه نيـ

شه و بنر گدرمتاه برکز چنگيرايود.   بزتعقيه   خبمشوارز از بناه د يگدر بنر نيام کالبدر مي۲۰دودحه جنل بوی
يهنو  وا وشذگودبعقد يکورطت در سيه خرتمشوارز و نوگخيوارتاه ي ا وناخرادفد لشکواده  يربانما قي  ناده

خوارزمشاه همدر آنجا غرق دريای فنا شدند.
چني  بنظن  مرآ شههکديی تريخار و يهنی  آ آحرامنيرخد زيوخادیبل در را مقانمش خارنچنگيروج   طزی
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ميک  و يغمابرده  چنگيای   از بيزی ر فتن شهز بعرايد. از اگذرگنيد شهکتاه مييرت  باو و يهند  متد جدراز بياً ن
مي و بقرود کننگهول    در جغم فيرا قایيدنصم ا شهنيف در را سنایير مدبی.کردتهکنا ر از يگهون  کنای هارای
سنایيدر در زرقومنيد مسکانيوشع  کوقاتيدرا بنايیمم ا و ايد وبرمن سعر شهت دال ولر دارد. بقت ياای

ديوارها و باروهای قديم شهر تاکنون در بين بناهای جديد قريۀ هند باقيست.
سندر هيئم۱۹۲۴ه  بتستا نشنا  ساهنی مدقوشهع قريدو يهنم  د را ويد چنيده  را دادپن اکد،نور همنيه ان

شه سراکتمهخؤرا سکنان  د و يگدر آ ابرانران لهناب  شمد ا ونرده شعد محياع  شهط قريدآن دوتم ميا ميل سير د
 گز است.۱۴۰۰و محيط ديوار آن 

ميربو ناههضلر معبرآن دايع دروازه شتک کهجمله  چهه در وشار الود. کنی دروازۀ جنون بوآن بکلی  ی
ايدپان درسد ليکاحت.  آ وثه دريالعار دثالثایهم يگه مشهر  ا دسود در و حصایهواريت و يار بن  هادآن ای

مص لاسحختما  ناقیيدد ميشدهيم  دروازه و اهود از آن پختکچوکایهرجای  بنه شاو بقيده  د بحواريه لاو رانيت
موجود است.

سندر د۱۸۹۴ه از درهاچکيواريم هنی سند نبشتگ   را ي قطهبه نا۲۵×۱٦عيچفتنا  کدا کنه در وزهمون
پش ماورجوا سننيربت،سود چنيگ  ننشتو ا "نه : پند هاا لبئذا  ا لفير  ا جعفوبه  محمر  بدعبن لجبدا  ا لجار جوزنای

فی ذی القعهده سنه اثنی و ثمانين اربعمائه من هجرة النبی عليه السالم".
ا سننياز نبشتگ   تهدر درکتفايوان زه۴۸۲دودحه ادببـ و شهنيربیبرعان نير چيک گشتره  بهو مهود

وم علمردم  شهای هرخایسراآن در سکان نودا شتت ا زنه فقيرايد.  محمه  از فقيهد   جانجوزشمان ا فغال نستا  ان
بود.

نکت  د يگۀ يکر از سننيه نبشتگ   ا ستنبه   تاطکوانا ينسرد  کتدر ينه قوآ هنرفارثت قگيدهنم از شهدی و يهنر  د
رخت بر بسته و بجای آن فرهنگ عربی و خراسانی ايستاده بود. 

ايز سننيرا نبشتگ   تنهه  بابزعانبرو نيمطخی  کهفونیشتو شهدر ليکاحده  يهسنک نبشتگ   سهه۲۴۳الـ
ربزبرا و اسان لخم کطفوعیبرر و اسی لخم سطدا سنسکریگانده   يروادی در وزچوتت ستريی يانفتا ا هکد.نه
بق و حيا کلتات  قوريدز و ربم و اسان لخم سنسکط   يردر را ميرزسنيت اوا در هجومسرنقطسن نمری ينا گدی

ميکند.
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