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سلسلۀ ملوک جبال غور که بعد از امير محمد سوری معاصر سر سلسلۀ دودمان صفاری 
منديشان « يا » منديششنسبانی ھای« به صفت ،وارد صحنۀ واقعی تاريخ ميشود

  مملکت داری و قصر و ياد شده و چنين ميپندارند که دارالملک  و قصر»شنسبانی
 »سنگه«ع7قه وسيع تری بنام  که در »منديش«رھايشگاه ايشان در محلی بود موسوم به 

  .  وقوع داشت»طۀ سنگهخ«يا 
  

 معروف آن ملک پر واضح است که شنسبانی ھای منديش بعد از وفات يکی از پادشاھان
لدين حسين که ھفت پسر داشت به نقاط مختلف غور تقسيم ميشوند و دولت ھای أعز

خطۀ « و در »منديش«ه پيدا ميکنند ولی تا وقتيکه در کوچک محلی با مراکز جداگان
 بنابرين.  ھمين  جا جمع بودند و قصر و دارالملک واحدی داشتند، استقرار داشتند»سنگه

ر تشکل کانون اداری و اولی تاريخ ملوک شنسبانی غوری، د در مراتب »منديش«
  .لطنت غوريان نقش مھمی بازی کرده استاجتماعی و س

  
رخانی مانند استاد ابوالفضل ولين مرکز ملوک جبال غور بود و مؤدرست است که منديش ا

بيھقی، عبدالحی گرديزی و قاضی منھاج السراج جوزجانی از آن در موارد مختلف 
 با ،مربوط به غزنويان و غوريان اسم برده اند و موارد تذکر ھم مکرر آمده استتاريخی 

زار « موقعيت 1336ُآنھم تعين محل واقعی اين نقطه وقتی نسبتا روشن شد که در سال 
 سال نھم، 39 را در شمارۀ  در رشته جبال مھم و بزرگ اين ناحيه»سرخ غر« و »مرغ

  . کردم مجله ژوندون روشن1336 جدی 19مورخ 
  

در غور پنج باره کوه بزرگ است و عالی که اھل : "صاحب طبقات ناصری ميگويد که
 يکی از آن کوه زار مرغ منديش است که .غور اتفاق دارند که از راسيات جبال عالم است

 در ھمچنان ."...چنين تقرير کردند که قصر و دارالملک شنسبانيان در دامن اين کوه است 
   .."و کوه دوم سرخ غر نام دارد ھم در وhيت منديش است... ": ين آمدهمورد کوه ديگر چن

  
 در ھزار سال قبل ھم معاصر ، در داستانھای فولکلوری»زار مرغ«ناگفته نماند که کوه 

 »زال زر«زمان فردوسی در خاطره ھا نقش بوده و در قصه ھای قديم نقل ميکردند که 
ند آن کوه پرورش کرد و از احتمال بيرون نيست را سيمرغ در يکی از قلل بل» رستم«پدر 



صورت ظاھر اين کلمات .   داشته باشد»زال زر«اطی با نام  ارتب»زار مرغ«که تسميه 
  .ريه را تائيد ميکنداين نظ

  
ست که خ7ف  اين ا،مطلب بسيار مھمی که چھار سال قبل در مجلۀ ژوندون واضح ساختم

 چنين کوھی ن نرفته و ھنوز مردمان غور از بي»زار مرغ«تصور ھمگان صورت اسم 
به اساس معلوماتی که از سيد رکن الدين . اين اسم ھنوز رايج و مروج است. را ميشناسند

 در قسمت شرقی دھکدۀ ساخر کوه بسيار ،ساخری يکی از روشناسان غوری بدست آوردم
 برف  ياد ميشود و قلل آن»زار مرغ«نام بلند و مرتفعی وجود دارد که امروز ھم به ھمين 

 7در اواسط قرن گير است و ھمانطور که قاضی منھاج السراج در طبقات ناصری 
ح دومين تصري.  بلندترين ستيغ کھستانی غور را تشکيل ميدھد،ھجری تصريح کرده است
 در طبقات ياد شده اين مفکوره را خوبتر و کاملتر »سرخ غر«کوه بلند غور که به اسم 

ُ قديم است که اوh به »سرخ غر«ھمان » ساخر«ُد و اص7 اسم موجودۀ تائيد ميکن
 ساخته است که به دھکده و ناحيتی در »ساخر« مبدل شده و از آن لھجۀ عوام »ساغر«

  . ندارد»تولک« ئی از هلکه چندان فاصشمال غربی غور اط7ق ميشود 
  

 و واقعيت » غرسرخ«ه تسميۀ  و تثبيت وج»زار مرغ«به اين ترتيب وجود تسميۀ 
ر جغرافيا و تاريخ و فقه اللغه اسمأ و اماکن ثابت جغرافيائی اين دو سلسله کوه از نظ

 امريست مسلم »سنگه«و ع7قه » منديش«وفيق ما در پيدا کردن محل واقعی ميسازد که ت
 را در اطراف »خطۀ سنگه« در آن موارد مورد ندارد و بايد که بيش از ين تردد مزيد

 که دو رشته »سرخ غر«و » زار مرغ« کوه . قرار دھيم»تولک و ساخر«ودۀ ع7قۀ موج
 اولين  جايگاه»منديش«ديش بود با طول و عرض خود منطقۀ جبال عالی و بلند من

 ساحۀ جغرافيائی و تاريخی آن در نظر م با تمای غوری رادارالملک سلسله شنسبانی ھا
  .مجسم ميسازد

  
. لک خود را در پای کوه زار مرغ در منديش بنأ کردندشنسبانی ھای غوری اولين دارالم
حکم را در لعه مستالسراج، عباس بن شيش اساس اولين قبه اساس گفتار قاضی منھاج 

ی قلعه استادان کامل از اطراف حاصل کرد و ديوارھا به اسم باره اينجا گذاشت و برای بنأ
 آن کوه در باhی تلی قصری از آن قلعه بود و طرف شخ کوه زار مرغ برکشيد و در پای

» خول مانی «. ھم ياد شده»خول مانی« يا به صفت »قلعۀ سنگه«ه نام بلند بنأ فرمود که ب
 پای کوه زار  معنی دارد و ميرساند که قلعه تاريخی غوريان در»قصر خود«در پشتو 

  بهتوجهبعد از کمی .  ساخته شده بود»ک7ه فوhدی«يا » خود«مرغ منديش به شکلی 
 قبول چنين وجه تسميه ئی آسانتر ، فراز باhحصار داشت»ک7ه فرنگی« که شکل  ئیآبادی
  .ميشود

  
قلعه «تا حوالی نيم قرن  قبل ھنوز ھم بقايای خرابه ھائی موسوم به که فراموش نبايد کرد 

در مجاورت پای کوه زار مرغ در ع7قه ساغر وجود داشت که در اثر بسط نھال  »سلطان
ربط موضوع خالی از مفاد و تذکار آن از نظر  اعت آنرا کم کم تسطيح کرده اندشانی و زر

  .نيست
  



و » خزينه«قلعه مستحکم منديش در دورۀ احفاد غوری و س7طين غزنوی گاه بگاه بحيث 
 و ھم محبوسان آن صفت شاھانه داشت و ذخائر و اھ  استعمال شده ولی ھم گنج»محبس«

  ./1338 ثور 25/.  ميکرده استوجود ھای قيمتداری را محافظه


