
گازيارگاه و خدابان
طبق  ا لصات فيو ا از عبهجواخیلامه دال ا نصه پياری هر،کترات معتباب   و نفير  ز وبس دری لهجان  ههروی

اکتسا کنه طبون و نشع شراز و نسده خطخ آن فقمهی چهط نسخار  سهدار يکهکميراغ از کلکتی   و ایتهسه
در کيورتآن ا وسه يسنونت  حدهمروففواشقام متهکده ا کتنين نفياب  ا فغس نستا  روی از را تمان نسام خ
مکش  فوبهصاا نتقول  بادینسخا  بهو تعدل ليا و ضيحوتق  و طبرایبیشواحات حعضاکنر ا در و آنخم هنرفر گ

لغات و کلمات و مصطلحات و تعابير خاص آنرا نيز بنويسم. 
کتنيا عاببالوهفريواتديخار ر و ولاجی مبی حاد قيث تصق مشحوف  ا کلمهبتسون  و ادنات وبوادر ی

لس ناکیدرک نکه و آنيوافات کسيکرهرایبد   و ادب نثه قريدز دریبم جستجان   و کنجکو   دارد ازلاخاوی ی
لچسپد   و کمی ميال ا و ستفل  نخاده هوابدز ريود يشرا ههبسای از کلما  ا و لفات باظصاکهور ا از آن کتنين اب
آمداريدپ نکترههکديی  آن نهمديوافلماشه  اد وبار لسی ناا درکتسی فقاجنيه بطکلمدو  ههو ورصروی

کهنۀ آن اشاره می شود:

گازيارگاه :
شمدر هالبفرات صلا دو ميه جلمهشای  يسور کتمهفدشين اال اسخ نصالم و بساری باگزرد يگان علر و م

تص فسو ا و کنت گونگازرگاهينو و الد درننيی طبقام  ا لصات فيو ا الامه نصی مکاری ) آکاريازکرراً هکدهماه)
اهاگ اومی ختابالی نسالف تغييخ   کرمثرده در نسخال  خطه میثوا کتدمقوق خبنانهقاپدشاا ستای نبا کولدر ه

شتونـه٦۷۱ شهکدهيازگاردر و نسخاه  ههنایعثمور  نيا ا سته نبا ) تحول يره۸۳۹رو نسخـ)  جمعيه   ا سيت يای
کلکت   ) تحه يرحر... نيدود گزهابهمی  صانگورتهاکیکازارکاهيازکارا اکتساه نخستيالیمه    آن ثقن و ت

کثرت دارد و گاهی هر سنه نسخه مذکوره در ضبطان متفق اند.
اياز سنن پاديدمدآ اکديی ايدقالیمه کلکنيم  کهيازکارباهکوديهقاهوتهميم  ا رامن شتونال در و ه

االصرام (صطد طبوهکاريازک)۳۳۴الع کعا سيفد،نرده  هیدر همراتهخيارتروی ) ميناه)کازرکواره  يسو د
درک)۳۲۰/۴۱۷/۴۴۱(ص طبقه  ناتصامنهری  ساجنيراج چنيز  ا وسن هميت  ا درمن عصال بعر مغد رواج ل
چندارد. نچا در نسه خطخ جغی فراحیفاا (هروبظ اکازرکم وساه) حضت جرتمانيی در نفخز  مکات ا هميرراً  ن

 هم کازرکاه است.۱۰۹ و غيره) و در عباس نامه ص ۳۱۹/ ۳۱۸امال را آورده (ص 
جامی در قصيدۀ وصف گازگاه گويد:

پير هرات زبده انصاريان که سود
بر طاق چرخ قبۀ دهليز او کاله

گازرگهی است تربت او کابر مغفرت
در ساحتش سفيد کندنامۀ سياه

معي  ا ايدلن سفن ه۸۹۹زاریکـخهدر وی ميراتهود يستز  رو اضه لجناات  او در را شهافصات هررات
شتون ا کلمنيه  را مکه ًبرراما) يسونیماه)کازرکالی ج) و۴۳/۸۴/۸۵/۳۸۲ص۱د تصازب) يرميکنح   کددر نيه

حص جنگرا  ) در بيـ)ه۲۰٦ی حمن خزۀجار) سيستی   ناو عبی) لداحمر بنعبن دال حکمه  نشران پادر وفرگور ت
).۵۰ ص ۲آنرا صحرای کازرگاه گفتند که به تحريف و غلط عوام به گازرگاه شهرت يافت. (روضات الجنات، ج 

۱



درلوتاربو جغد فيرا تایيخار خینيود هميز  قنا سفول را نقزاری نمل ا (صسوده و۱۱۰ت ال). ولقنيی
سفا بنزاری باقرمداا امأتوردماهکاريازکالیمت وسل چنيت  بنظن  مرآ غياهگازرگامنهکديی از ينجر  هایرات

دبدر يگالد هرممجوبود.جودئاکیتهبرشيت سعخ در شيدی وا نيودبعقراز گزگازرناهدا (شام ع،طاقانهربت
و۳/۱۷٦۳ ني) د دهز از هستی  بکان در فهليش   فانبهميارس   ا ميانمسن ميشده  ) هنرفود جغگ فراا /۷رانيی

۱۹۸.(
به صرا اقورت نصوال در طبقاری  ا لصات فيو پهيدمدا زهاهکاريازکهکديی از معميدقانمرات و مقروف ر

مشايخ بزگر و پرورشگاه ارباب ذوق و تصوف بود.
نسخهدر   خطای طبقی  ا ربات (ججن ا۸۴ص۱ب (م) آن وباه)کاربارکالی مصحود  نسخح  مطبۀ  عوآ رانه

ستناب  قاديولقا) ختاساه)کاريازکوت چ)۱(هيونقاخوتبودشخالدسراد را درکدنيان و تصوردمنيرده يرح
مينم   ياکد) بعه اال ولد زای مثنأيف  ا و رأ)لاة و بنف باترانگلوان کتهميه  ا نسالیمن طبقخ  ا لصات فيو ا صيه ل

و معتبر است.
تا وقتيکه سندی قديمتر و استوارتر ديگر بدست نيايد، همين امال را مدار اعتبار توان شمرد.

خدابان :
کلمنيا  در نسخهسرهه  خطه طبقی  صاتفيو ص) در مک)۴۵٦–۴۳۳–۴۳۲ه ًخررابدانانشتو شهکدهه

دالب راشتمالعر شتذاگمهد ا انه و بسيایجامننيد  مشهار  يسور در اکراتهت کنه خيون باگانئيو .جممای
ني بجز آن خيای با.آورده زکان در اواتميدقانمه عصرخا غرنزيوآ ميگفتنانبداخرانان     ) بيهقد   ج در۲/۷۱۸ی، (
لشکۀضرع  شهر هرگراتيوا ميد: مسعر  لشکود  خرد در را –بداختشود دهان ايرات کلمنيد  را تباکه او ان
بعاط بيهقان   بیخهمسدان کخنردو صحيیلد،  آن شبهدونبح  ختبداا درکت.سان سيفخيارته  ص) در۴۴۱ی (

جمل  مقه ياومعر هروفچراتکونکازرناهآن خيام چاوانشاپو همچنده   ص) در همي)۷۱۴ان  کتن د تشاب
خي (؟)هادوانآ آنباطهکدهمرات کتع ملتفاب   صتصحيورت  آن نشح و امالعده ستفهت   را (؟) شتذاگرانبام ه

است.
اقاي راجنيوت بصای قورتيدخمبذابضان از اول شتونراتهیحوانم ) معجه  ا لبلم  ،و۲/۳۴۹دان رب)

شياح ص عب۱۰۹ه ناسماطۀهاقرينزو خيی ا اسادوان درمت حبيا  ا لسيب  و مطلر  سعع يدمکن ًخيررا باآ درمان و ده
زياطهلاسر تگاريری هامعی صاسلطر  حسيان  مين برزايقا کرانسخه  خطه آ النی در دنورهرا کتزد محمور  شفيد  ع

ديده ام در وصف شهر هرات غزليست که يک بت آن اينست:
خيابان پر زخوبان باد دايم

که فرع اين جمال آمد کمالش
)۱۳(ورق 

دوهدر جلر رو اضد لجنات  فاتاو يندمافصی هةنيرات مکز ًخيررا باآ امان و بينيده حضت جرتمارا ی
می آويد:

حديث روضه مکن جای اين نه بس مارا
که در سواد هری ساکن خيابانيم

)۱ ج ۲۲(ص 
اسفزاری در مدح خيابان هرات به تفصيل وارد گرديده و گويد:

۲



هم"در ز ادمه و معانيان باو عيد گدو مقاه باو هتگزنر  خاهو (بوامعواس چنوده نکا حهمصلاال  و گشی ت
مسلمیماج   نانسا ز در و (باسانمت را او يگداخویکق (ميگفتنان     و بعبد  فارةسرخیيگدا پانشادرا ينوگاه ج) د
 روضاات)".۸٦ ص ۱

درچ حصون جغه فراکتی حابفاا نيرویهرویبظ ) خيز با(ضبان شطبنده باميگران  ئيو ضبطهم   قایيدم
 هـ آنرا خيابان نوشته اند.۸۰۰اين نام خدابان و خيادوان بوده و بعد از سنه 

اقاما سفول کزاریا کلمنيه  ) از يگداخویکه (گانفتر شهبدهشابدمحاز تلمأا زسل رویيت از معرا ييا ر
لس ناتخفيی   يفتاخير ا کلمنيم  بهخهبداو خيازبان و خيازبادوان بابعيان  بنظد  مرآ ويی اچد کلمنيون  در را ه
هنگهرف   قایيدفمسارضبی نکط بنرده باقرانمداآن بهميت   شکن ا و رصل و يشل در آن وغورخۀ تحقيور   ق

.)۲(است و بايد ديد که اصل آن چه بوده و از کدام منبع نشئت کرده است

مأخد :
طبقليذ  ا لعنات  بلا از عبه لداحمر بنشهن ا ايدلاب حمن بدر بغبجن حنبلدادی   متی فوه۷۹۵ی،طبـ ع

.۸۴، ص ۱ م (ج ۱۹۵۱هنر الووسپ دمشق، 
.۱۵۰‑ ۱۴۵ ش کابل، ص ۱۳٦۲پنجاه مقاله، 

۳


