
  ٢٣٨  قند پارسي

  مرکز فرهنگ اسالمي پور غازي

 ۲۵ البلد ان عرضيالت اتراپرادش هند است که ميمشهور ا ياز شهرها يکي پور غازي
 ۸۴ ودقيقه  ۷درجه و  ۸۳ دلالب شمال و طولدقيقه  ۲درجه و  ۲۶ ودقيقه  ۱۹درجه و 
 ل مربع است،يم ۲۱۹۵ آن مساحت. چ واقع شده استيونيشرق گردقيقه  ۴۰درجه و 

ان يجر ميل ۳۷۵ در طول رود گنگ زين جنوب در سمت و ال رود گنگطرف شم  در
  .اند  گر، سرون و شاهاباد بنارس، جونپور، اعظم آن همجوار يشهرها. دارد

مر و ث باهاي  ار سرسبز، درختيبس يبا فضا يکشاورز خيزمنطقه زرک ي پور غازي
، ي، گانگيگومتگنگا،  :آن عبارتند از مشهور يرودها. است معطر يها گلهاي  بوته
 يرهاين تاالب و آبگيعالوه بر ا .کوچک، کرمناسه ي، سرجويسني، بهيئسو، منگيب

  .ز وجود داردين يمصنوع
دو هزار  باًيتاالب که کوچکتر از تال است تقر. است ۲۵ر ين گونه آبگيتعداد ا: تال

ود وج وکهرا در هر روستا دو سه عددپند يگو مي وکهراپ را آبگير نيتر است، کوچک
لومتر عرض دارد، تال بچوتر در يک کي ،لومتر طولينو دو کربگناتال در بلوک بِ .دارد

ردبلوک سادات طول  ينريلومتر عرض، تال کيلومتر طول و دو کيپنج ک ،ه استبلوک م
تال در بلوک  يدار کا  ايکوته«ن طور يهم. لومتر استيلومتر عرض سه کيپنج ک
١گسترده است گه مربعيب ۵۶۶با يا تقريهنکَج.  

شاهبانوان واقع  يتشوسش يساگر برا يتنيدم يساگر، ران يتاالب ران: تاالب
پخته تاالب محله نواب گنج . تاالب بلوک کرندا در ده مانکپور است ،کاينيدلدارنگر م

  .، تاالب موهن الل در محله روضه استيخ فضل عليخ عبداهللا و شيس شسؤم
                                                   

  .١٥٠پد، ص  جن  .١
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پوکهرا  يدبهاريحله مهوا باغ متصل مقبره، واز خان واقع ميپپوکهرا : هراکپو
بابا  ي، مونينکهجبلوک  وکهراپ کنوان کا ،و مندريک شيو پوکهرا نزديش ،آباد محمد
تأسيس  واجدپور در زمان مغول يوکهرا در روستاپ يکندوار ،استهل پوکهرا يهسماد
  .ندارد يتأثير حاال. افتي مي شفا ياز آبتن سض جذام پيمر ند قبالًيگو مي. شد

 شورند و حمام مي سازند که بر آن نشسته لباس ي ميسنگهاي  کنار رود پله: گهات
ر گهات، ميگوله گهات، است :ن صورت استيا  به مشهورهاي  گهات از ياسم بعض .کنند مي
چون هندوان  .گهات ياسالم ،ر گهاتتا گهات، کلکيله گهات، پوسته گهات، انجئئکو

 کردند، عکه کنار رود گنگ بود من ييها تاده کردن از گهاحمام و استف ازمسلمانان را 
مسعود . بنا کردند از آجر سرخ گهات ينام اسالم  به خودشان يگر برايد يتمسلمانان گها

  .بنا نهاد آن را پور غازيس سؤمسعود مسيد  ن گهات است کهيتر از مهم يکيگهات 
سيد  ريام. ه استنهاده شد يزمسعود غاسيد  ريالسادات ام ن شهر بر نام ملکيااسم 

جنگ کرد و  ،حکمران اين ناحيه ،ا چکوهتمسعود در عهد محمد تغلق با راجه ماندها
 ين خطاب شهريمناسبت ا  به يو .ديسرفراز گرد يخطاب غاز  به جهيدر نت. روز شديپ

  ١.دينام پور غازيبنا کرد و آن را  .م  ۱۳۳۰/ق ه ۷۳۰در سال 
ار مشکل است، ين شهر بسيا يميقد ن اسمييتع د کهسينو ي ميواريت رجودکتر س

با وجود تمام  .٢آباد کرد را »شهر يغاز« ن منطقه،يا مسعود پس از فتح يغاز ظاهراً
ن يز بين پور ينام گاده به يو شهر هراجه گادهاي  ر داستانياخ  نودر قر ،يخيق تاريحقا
  .قرار گرفته است ن مورد بحثيمورخ

و  ندگفت يمنگر  قنوج آن را که را بنا کرده بود يگريشهر د هش راجه گاديها پ قرن
ول ينه را ين قضين بار اياول. ندارد پور غازي با يارتباطآن شهر . پور بود ياسمش گاده

ن يا .ن هم افسانه استيشود ا يگفته م هکه قلعه راجا گاد يا هقلع .کرد س شروعيانگل
  .٣بود يرد و مرکز ادارکبنا  ،يم لوديدر زمان سلطان ابراه نصيرخان نوحانيقلعه را 

                                                   
َ                               و  ؛۳پور، ص  ز آف غازيرميمائ، ۹، ص نويس اهللا، دست  سيد امان  .١    ،۲۲ -

  .۵۹ص  ،                 ،، دکتر شيو منگل راي۲۱
 .۹، ص                         .٢

ولدهم ا ،۱۲۳۳- ۲۵۲مخزن افغاني، ص (در متون فارسي نوحاني و در متن انگليسي لوهاني آمده   .٣
 .۷۶ص  ،پور ميمائرز آف غازي



  ٢٤٠  قند پارسي

 ين آبادانکنار رود گنگ که اآل ،هدر زمان گوتم بد الديمبل از ق ۵۲۸ سال قبل از
 ييرهاياد و آبگيزهاي  نجا جنگليدر ا. داشت قرار در سلطنت کوشل ،است پور غازي شهر
حدود  در شوک شاها. کردند ي ميزندگ در آن جا ر متمدنيم متمدن و غياقوام ن و بود
  .١افتيرواج  در آن جا ييبودان يدن منطقه وارد شد و يا به الديبل از مق ۲۷۳ سال

 که گردد سکوکات و ظروف و غيره که در حفريات دريافت شده، آشکار ميماز 
  .٢کردند مي ه حکومتيشاهان مور پور غازيش از اسالم در مضافات يپ

و ها  ن منطقه شد و قلعهباعث زوال فرهنگ آ يبرهمن و يين بودايکشاکش د
ا که يستون شاهپور عرف لته. ٣خاک شدهاي  توده  به ليتبد ييبودا يو معبدهاها  استوپ
جنوب  طرف به لومتريپانزده ک پور يسمت شرق و از غاز  به ومتريه سه کلياز زمان
ن شهر ياتأسيس  قبل از پور، يغاز ين است که حواليشاهد بر ا ،گنگا است يماورا
  .٤بود يخيتار محل

ن ير نگيز الديم بل ازق ۱۸۴ سال ن منطقه بعد ازيا ،هيان حکومت موريپس از پا
ان در سال يفاه. عنوان شاهراه بوده است به پور غازيمضافات  .در آمدشاهان شنگ 

او مسافرت . ٥ون سانگ در زمان هرش وردهن از آن طرف گذر کرديو ه يالديم ۴۱۴
  .ن بهادران گفتين منطقه را سرزميرد و اشروع کي الديم ۶۳۰خود را در سال 

  يدر حکومت اسالم پور غازي
، قدم نام دارد پور غازين که اآل ينيسرزمميالدي در حوالي  ۱۰۲۹در سال  مسلمانان
ساالر سيد  .قدرت داشت در آن جا يورينام س به ر متمدنيغاي  هلين موقع قبآ. نهادند

 يسربراه  به ساالر مسعودسيد  .آمدن يرزمس نيا به ساالر ساهوسيد  بن يمسعود غاز
 ن منطقه،يا حفتبعد از  آنها .فرستاد يوريراجه س يسرکوب يبرا را يلشکر ،ملک مردان

                                                   
١.  ۴۵، ص پور غازي مشايختذکرة حمن صديقي، عبيدالر.  
  .۶۲، ص Vol. III ،۱۰۱تا  ۹۳، ص ۱۸۸۰تا  ۱۸۷۷                 کار اليل؛ ۵۳ص  ،همان  .٢
  .۶۰ص  ،پور غازي مشايختذکرة عبيدالرحمن صديقي،   .٣
  .۶۳، ص همان  .٤
  .۳۱، ص همان  .٥
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نام ملک  به آباد يطور مثال بحر  به ،خود موسوم کردند ينام امرا  به را مختلف يها هيقر
 .افتيشهرت آباد  ينام شاد به بعدهاکه است  ينام خادمش سعد  به آباد يسعد و يبحر

 تحت ها يوريس و ن پرداختندين مبيغ ديتبل  به ن منطقه،يآنها بعد از سکونت دائم در ا
  .آنها اسالم قبول کردندتأثير 

 يار خلجيبک و بختيقطب ا ميالدي زدهميس قرن ليدر قرن دوازدهم و اوا
 آن پور و کنار نام قطب به ،دنديشان اقامت گزيکه ا ييجا. ادامه دادندفتوحات خود   به
  .١گنج گهات موسوم شد نام قطب به رود

عنوان سردار و حاکم با  به ياز دهل يسبزوار الدين تاجسيد  ،در عهد سلطان التمش
نام آنها موسوم  به راها  هيار شد و اسم قرين دياز مسلمانان وارد ا ياريبس يهمراه
  .٢رهيپور و غ وثلپور، غ پور، حسن يخ عليپور، ش تاج: طور مثال به کردند،

 يسرکوب يمسعود مذکور براسيد  ريساالر ام در زمان سلطان محمد بن تغلق سپه
از خانواده راجه  يقو يماندهاتا چکوه پادشاه. چکوه فرستاده شد يراجه ماندهاتا

 .ديعهد گردان يبنومن چکوه را ولاش  هبرادرزاد يو. بود يشون هيچوهان راجپوت سور
 مسعودسيد  ريام. ت کردنديشکا يپادشاه دهل  به مردم. بود يظالمحکمران  بنومن چکوه

 کرد که قبالًتأسيس  يشهر ،تيد و پس از موفقيجنگ آنها با فرزندانش کمک  به
  .٣ل ذکر شده استيتفص  به

  .٤ديو بنارس گرد پور غازيحاکم  الديناءيضسيد  ،ساالر مسعودسيد  پس از فتوحات
و شش حکمران از سال  درآمد يسلط شاهان شرقت به پور غازيمرور زمان  هب
 پور غازيز چند روز در ين يبهلول لود. حکومت کردندبر آن  يالديم ۱۵۰۵تا  ۱۳۹۴

  .٥بود پور غازيردار يجاگ) يلوهان( يرخان نوحانينص ياقامت داشت در عهد و

                                                   
 .۶۵ص  ،پور غازي مشايختذکرة عبيدالرحمن صديقي،   .١

 .۶۶، ص همان  .٢

 .۸-۹، ص نسخة خطي ،نامه ، نسبامان اهللا  .٣

 .۱۲۸سيد اوالد علي بلگرامي، تاريخ جديد اريسا بنگال و بهار، ص   .٤

 ۲۵۳و  ۲۳۳مخزن افغاني، ص   .٥
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 يشهر ايک بلين شاه را شکست داد و در نزديحس يسکندر لود .م ۱۴۹۶در سال 
 پور غازيشد و قلعه  پور غازيحاکم  يرخان لوهانيسپس نص. اد کردبآ پورسکندر منا  به

  .١نهاد را بنا
تمام و دو ماه آنجا بود  ،ديرس پور غازي  به .م ۱۵۲۵مارس  ۲۸خ يتار به بابر چون

کرده  انيب نيز راها آنهاي  يژگيها، رودها و و هاسم محلّ يو. وار رقم کرد خيع را تاريوقا
دشوار  از آن عبور کردن ياست ول يکيرود بار يسد که گومتينو مي ور مثالط به .است
ده داشتند يعقآنها  .دنديترس مي آن نام کرمناسه بود که هندوان از آب به يگريرود د. بود

از آن جا بودند و  مي پس از آن دور. گردند مي ن رود را مس کنند بدبختيکه اگر آب ا
  .٢کردند يعبور نم

در  .٣است ها ن محلهيا از يکيپور  شجاول .دين زمان آباد گرديدر هم اه اکثر محله
ون يهما. شد پور غازيوارد شهر  يرخان لوهانينص يسرکوب يون برايهما ،زمان بابر شاه

 ،د و شکست خوردهيچوسه جنگ نام به يدر محل پور غازيک ينزد ير شاه سوريبا ش
باد پناه آخ محمد غوث واقع در ظهوريو برادر کوچکش ش) پهول(خ بهلول يخانقاه ش  به
از  يارير شاه بسيجه شيدر نت ،ديرس پور غازيرپور يموضع و به کمک نظام سقه به و برد

  .کردکسان يبا خاک  راها  خانقاه
در سال  يو .حاکم داراالمارت جونپور شد يبانيخان ش يقل يعل ،برشاهکدر زمان ا

 يعل. ض شدقاب پور غازي ةتمام منطقرا شکست داد و بر  يعادل شاه سور .م ۱۵۵۹
در عراق  يرانيزن ا کي از بطن که در سلطان بوديفرزند ازبک تاتار ح يبانيخان ش يقل

را از و خطاب خان زمان  ک بودينزد يليخ اکبر  به و ٤ر و جنگجو بوديدل يو. د شدمتولّ
 يو .بود دربار شخص دوم يقل يعل ،رم خانيند بعد از بيگو مي .کرد فتدريااو 

 زياکبر ن .آباد کرد را هيزمان ةقصب نام خود به و گرد و نواحش را فتح کرد و پور غازي
  .در اکبرنامه موجود است يرخان لوهانيآمده بود و ذکر قلعه نص پور غازي  به

                                                   
 ۷۶و اولدهم ص  ۴۷مير مهدي علي ساکن گنگولي، ص   .١

 .۷۸اولدهم، ص   .٢

 .۸۰ص  ،پور غازي مشايختذکرة عبيدالرحمن صديقي،  ،۴۷سيد امان اهللا، ص   .٣

 .۷۹، ج اول، ص زمائريم  .٤
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 يو .١بود پور غازيخان حاکم شهر  رنام پها به يمهم اکبر انساالر از سپه يکي
را  يباغ نيهمچن يو ٢.خان معروف استرهاپم قلعه نا به ساخت کهاي  هگهات و قلع
مشهور بود  ده شد و در مورد آنينام باغ يصريق ،صريگم قينام همسرش ب به بنا نهاد که

  .٣باردار وجود داشتهاي  معطر و درخت يها گلهاي  که در آن بوته
بهادر فوجدار  يدر عهد شاهجهان صوف. سلطان خان حاکم بود ،ريدر عهد جهانگ

ها و   يسيانگل .ز حاکم آنجا بودين زيب اورنگبهادر در زمان  يصوف. شد پور يغاز
حاکم مذکور آنها را  يول کردند ي ميحيآنجا را مس و کشاورزان ندارانيزم ها  يتغالپر

 يپس از رحلت صوف .ار شاد و مرفه حال بودنديبس يمردم در روزگار و. سرکوب کرد
  .شد پور زيغااهللا خان حاکم  قياب عتنو ،خان

حاکم  يشابوريخان ن يالملک سعادت عل ، برهانزيب اورنگپس از زوال حکومت 
 .م ۱۷۱۷ر در سال يدر زمان فرخ س .٤آمددرنش ينگ ريز پور غازيشد و   صوبه اوده

 يسپس پسرش فضل عل. ديب خود گردانيخ عبداهللا را نايسربلند خان حاکم شد و او ش
ا رام پدر راجه سرا بر طرف کرد و من يدوله فضل علال شجاع. شد پور غازيحاکم شهر 
بعد راجه بنارس يک سال . گماشت پور غازيرا حاکم ) راجه بنارس(نگ يبلونت س

  .فوت شد يالديم ۱۷۳۶يعني 
 .م ۱۷۸۶در سال . رداران مختلف بوديدر دست جاگ پور غازين صورت يهم  به

ک يو  س برپا شديلوپ ةمحکم پور غازيدر  ،س چون گورنر هندوستان شدلالرد کارنوا
 يادار يهااو کار .ن شديدنت معيزيجونات دنکن در بنارس ر نام  به يسيانگل فرد

 در .معين شد يقاض يرچردسن انگليس .م ۱۷۸۷ در سال. داد يانجام م را پور غازي
رابرت ) يحاکم اعل(ن کلکتر يلاو. دادند قرار )شهرستان( ضلعرا  پور غازي .م ۱۸۱۸
 زبان .م ۱۸۲۶در سال . قرار گرفت يدولت ةادار تحت نظارت پور غازين شد و يباربو مع

                                                   
 .۱۰اولدهم، ص   .١

 .۸۰، ص همان  .٢

 .۱۰۲ص  ،پور غازي مشايختذکرة عبيدالرحمن صديقي،   .٣

 .۲۲۲ماثر الکرام، ج اول، ص   .٤



  ٢٤٤  قند پارسي

 يآن موقع مرزها. دين گرديمع يدولت يو مرزها ١شد يزبان ادار ياردو و فارس
و  افتير ييتغ پور غازي يهامرز يالديم ۱۸۳۲در سال . ار گسترده بوديبس پور غازي
ا از يپرگنه بل ميالدي ۱۸۷۹در سال  .دملحق کردن گر اعظم شهر  به را طقامناز  يبعض
در  .ا داده شديبل به گريد هيظهورآباد و هفتاد و نه قر ۱۸۸۳در سال . جدا شد پور غازي
 جدا شده پور غازيپرگنه مهانچ از  .م ۱۹۲۹در سال . ا ضم شديبل به گرها. م ۱۸۹۲سال 
کر يا ۸۹۱۰۶۴از لحاظ مساحت  پور غازي يالديم ۱۹۰۶در سال . شد ملحق بنارس  به
االن فقط پنج  ،جده محال داشتيکه در زمان اکبر هفده پرگنه و ه يپور غازي .ماند
 و ايجکهن .۴پور دسي .۳آباد  محمد .۲ پور غازي .۱ يهانام  به يمرکز ادار يعنيل يتحص
  .ه دارديزمان .۵

آنها  ،وجود آمد به ياسيهرج و مرج س ،چون بر سر اقتدار آمدندها  يسيانگل
را  يمنگل پاند يالديم ۱۸۵۷در سال . ن کردنديمع پور غازيل را ناظم م يريکاشم

 يها تيفعال  به پور غازيان شهر ياهال يالديم ۱۹۴۷ سال اعدام کردند و از آن زمان تا
را از دست  خود يادب ن شهر رونقيا آهسته آهسته. پرداختند استقالل هند يبرا يالبقان
و  درآمد يجمهورصورت   به شور هندوستانک ياسيس نظام ،پس از استقالل. داد

  .ر هندوستان شديواهر لعل نهرو نخست وزج. دين نو آغاز گردييبا آ يکشوردار
پدرش . است پور غازياز  يحامد انصار يس جمهور هند آقايب رئياکنون نا

 بزرگ يها تيشخص از و ين آزاديمجاهد از زين ياستاد هنر و نقاش يانصار عزيزعبدال
 ،)يالديم ۱۸۸۰-۱۹۳۶(ه يس جامعه ملّيرئ يدکتر مختار احمد انصار .است ورپ غازي
 يمولو ،)۱۸۶۹-۱۹۶۶( يدالحق انصاريفر يقاض ،ر آموزش و پرورشيوز ،محمودسيد 

. مسترد کردرا  يسيخطاب خان بهادر حکومت انگل) يالديم ۱۸۴۸- ۱۹۰۳(عبدالصمد 
 از يزهره انصار ،)يالديم ۱۸۷۰- ۱۹۴۱( يبرادر بزرگ احمد انصار ينا انصاريم نابيحک

اهللا   دکتر شوکت ،)۱۷۹-۱۹۵۰( .اد دادياردو  يگاند مهاتما به بود که يا همان خانواده
 ۱۸۸۴- ۱۹۷۸( يراروحيداهللا اح يمولو ،سهيان و گورنر اردسوهند در ر يسف يانصار

ن يمتراز مه يمنگل پاند .بپا کرد يانقالب کشاورز يجانند سرسوتهس يسوام ،)يالديم
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  مرکز فرهنگ اسالمي پور غازي  ٢٤٥

 يمصطف ،يعباس يربان غالم ،يابوظفر انصار. بود که اعدام شد يانقالب يها تيشخص
  .١انجام دادند يانينما يهند کارها يآزاد نهضت ه درريوغ يعباس

انجمن  پور غازيدر  يالديم ۱۹۱۶در سال  ،يزبان هند ةسندينو ،يگجانند ماروار
 يزندان ۱۹۲۱در سال  که پور بود يوتيد يروستااز  يدامودر شاستر. نهاد را بنياد سيکانگر
گروا  ده مادهو شرما از ينيخواه، ب يآزاد ،وراپ برهمن يروستااز  بهوددل شرنگار  .شد
در ساختمان  يالديم ۱۹۴۲رپور در سال ياز موضع ش يدکتر شاه پوجن را ،صودپورقم

 ةگلول را با يو ها يسيانگل ،پرچم هند بلند شد برافراشتن يل چون برايتحصآباد  محمد
  .٢سمارک وجود دارداد يشهآباد  در محمد يادبود وي  بههنوز  .قتل رساندند  به توپ

و در  شد يسه سال زندان يبرا .م ۱۹۳۰پور در سال  از کرکت يبهرگونات پاند
در  که ت بوديپور استاد سانسکرسيد در يبلداؤ پاند. ديمحبوس گرد دوباره ۱۹۴۲ سال

زد و پرچم  آتش را ون قطارياستاس. را منفجر کرد پور غازي يفرودگاه راجور ۱۹۴۲سال 
  .رها شد ۱۹۴۶در سال  يول. کرد يسال زندان ۲۳ يبرا را يو سيدولت انگل .را بلند کرد

ارها  از يسرجو پاند. هم بود يخواه و شاعر زبان هندوستان يبالروپ شرما آزاد
از  .م ۱۹۴۲استقالل در سال  در نهضت و ار فعال بوديست بسيدر حزب کمونآباد  قاسم

خواهان  يآزاد از جه با شانزده نفريدر نت ،گرفت زور به را يا اسلحه يسيانگلک يدست 
در  ۱۹۷۹در سال  و ت داشتيمان عضوينه و پارليدر کاب يو .مورد مجازات قرار گرفت

  .٣ها بود ياز زندان يکيدان  حقوق ينگ گهمريس وشونات. مسکو فوت شد
 شرفت جامعهيدر پ دان بودند و ر حسن حقوقبشسيد  و ين عابدر حسيبشسيد 

  .بود »هند آزاد«ارتش  ز دريونس پروي. گذاشتندتأثير 

  قوام و مللا ،يوضع اجتماع
در  ينر متمدياقوام غ  بده مدر زمان گوت ،ذکر شد ح چنانکه قبالًيمسميالد قبل از 

  .بود ت، موسهر، ونيرويهر، سرو، بيچها  لهين قبياسم ا .کردند مي شکار يرها ماهيآبگ
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  ٢٤٦  قند پارسي

 ير زرعيغهاي  نيو بر زم وهيم هاي ک درختينزد يرون آباديب نهايا: موسهر .۱
ورباغه، قشان  يغذا. شد مي ره گفتهيد آن  به اصطالحاً داشتند که يموقتهاي  خانه

 .١ره بوديپشت، مار، موش، خرگوش و غسنگ 
 اريس شغال را يهند  به .ال بودندق شکار شغين و شار متمديز غينها نيا: يوريس .۲

 ينذر و نذورات برا ،له قبل از آغاز کارين قبيا کشاورزان زياکنون ن. نديگو مي
 حکومت ليتشک ن شدند ومتمد يکم لين قبايا ازدهميتا قرن  .٢نهند مي ا بابايوريس
 .ز دادندين
ن سردار يآخر. بودند پور غازي يدر مرز شمال آنها. کردند ي ميپرور دامها  نت: نت .۳

 يبرا يشاهان شرق. جنگجو و سرکش بودند آنها. نت بود ينام موج  به لهيقب
 اوردهينت تاب ن يموج. ندفرستاد را نام ملک مسعود به يساالر سپه آنها يسرکوب

نت بهنجن  ينام موج به يمرز شمال فرار کرد و آن منطقه هيهمالهاي  جلگه  به
 .شود مي بهنجن گفته مئوناتمشهور شد که االن 

شد و گوشت  يپرور ريمشغول خنز يکيم متمدن و در دو شاخه بودند ين آنها :بهر .۴
و با نام  دينام مي و خود را راج بهر کرد يم يدوم کشاورز، گروه خوردند مير يخنز

 .٣اند که از خانواده شاهان کردند مي فکر آنها. برد يکار م  به را يرا يخود نام نسبت
سکه  ،کردند مي قلعه بنا آنها .حکمران بودند و اقوام متمدنآنها از : رويچ ةليقب .۵

از آن  يکي. بود نمي کردند که قطرش کمتر از چهار گز مي چاه درست ،داشتند
 يعنينار نار و برکا اکوا انام پ به )لپ کتهوا( يک پل چوبينزد پور غازيدر ها  چاه

هار و يه، اوريحال در زمان له تاين قبيا افراد .چاه پخته و چاه بزرگ وجود دارد
. کنند يدرست م ياز برگ پالس ظرف غذاخورها  يبعض. دنکن ي ميمحمدآباد زندگ

ن هندو و يو عروج د يين بودايقوم پس از ورود د نيافراد ات يگرچه اکثرا
 .٤تا حال وجود دارند يگر مخلوط شدند ولياقوام د اب يغات اسالميتبل
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  مرکز فرهنگ اسالمي پور غازي  ٢٤٧

در زمان  يين بودايد. ستيدر دست ن يقيع دقاطال قبلي فرهنگ چند قرن ةدربار
 نيب قبل از آمدن مسلمانان از يمنطقه رواج داشت ول شوک شاه و اقتدار گپتا در آنا

ن مورد يق در اياطالع دق يسکونت داشتند ول در آنجا رفته بود و راجپوتان و برهمنان
ره يو غ سيدپور يبهترهاي  در خرابه ها بهيات و کتيرفآثار ح .١آمدند يست که آنها کين
  .ن بردنديب ده تمام آن آثار را ازيو هندوها خودشان جنگها  ييبودا .شود مي دهيد

 ازاز سفر خود، ، هنگام برگشت ينيچ احيس، (Hiouen Thsang) ون سانگيه
زبان   به ن منطقه رايا يو .نام دارد، عبور کرده بود پور غازيشهر  که اکنون يا منطقه
ل يتفص به و دينام حکومت شاهان جنگجو يعني (…Sehen tehou) چو نيچ ،ينيچ

و مرفه حال هستند،  ثروتمند آنجا سد که مردمينو مي يو .فرهنگ آن دوره را ذکر کرد
مان و يا مردم با ،آب و هوا خوشگوار و معتدل است ،اد استيتعداد قصبه و روستاها ز

ست يو ب (Monk) هزار مونک باًيرو تق ييدر آنجا دوازده خانقاه بودا هستند و گو راست
است و در مرکز استوپ است که  يتخت خانقاهيدر شمال غرب پا .وجود دارد معبد
 ون سانگ ذکر کرده است از بنارسيکه هاي  هفاصل. شوک آن را نصب کرده بوداشاه 
  .٢ت وجود نداردين اسم در متون سانسکريا با يشهر يبرد ول يم پور غازي يسو  به

ا ي انمسلمانان، راجپوت عبارتند از وجود دارند پور غازيکه االن در  يگرياقوام د
ن شان هندو است يد. هستند يمختلفهاي  و خانوادهها  لهين آنها قبيو برهمن و ب يچهتر
ن يراجپوتان ا .دانند مي نها خود را از اصل برهمنانيند و ايگو مي هار يبهوئ نداران رايزم

خطاب ها  يبعض. نگارند ي مينهار رايسند و بهوئينو مي نگيس پسوند با اسم خودشهر 
  .٣کنند مي ريپردهان هم تحر ،يرا يجا به يز دارند و بعضيخان ن
يکيم ارتباط نزدياز راجپوتان که در زمان مغول مسلمان شدند با اقوام قداي  هعد 
و  .ندسانش مي نام نومسلم  به را نهايا. با هم روابط خورد و نوش ندارنداگرچه  ،دارند
  .٤بود نفر با هزار و چار صديقرن نوزدهم تقراواخر  هان گفته شوند تعدادشان درپت

                                                   
 .۱۵اولدهم، ص   .١
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  ٢٤٨  قند پارسي

  ديس
در . اند ل کردهيب و تحصينج آنها. نفر هستند ۳۵۰۰باً يدها تقريسد که سينو مي اولدهم
 اند و  نها حاکم روستاهايا. اند دين فاتح سياز اوالد اول آن يو در نواح پور غازي
  .١شوند مي رداران شمردهيجاگ عنوان  به
  خيش

وارد  ،يو مغول گورکانها  يدر مرکز و در شرق پرگنه در قرن شانزدهم در زمان لود
ن بودند و تعداد کل يوسف پور ذهيخ يش يا و انصاريخ از پهتيق شيصدخانوادة . شدند
  .٢ست و هشت هزار بودين بين سرزميخ در ايش

ن آنها يکنند و ب ي ميز آنجا با هم زندگير نگيد ره مللير و غيالله و اه، ستيکا
  .ز هستندينداران نيزم
  پور غازي يو فرهنگ يخ اجتماعيتار

 يسرپرست از يرسم صورت  به يج فرهنگ و ادب فارسيدر ترو وقت چيه پور غازي
ي قشون شاه ،بود ياحان و شاهان راه عبوريس ين منطقه برايا. برخوردار نبود شاهانه
 ي، افغانيالنسل، ترک يرانيون ايان، شعرا و روحانيشان علما، صوف آمدند و همراه مي
جه وجودشان يدر نت. دنديگز يپس از فتوحات همانجا اقامت م آنها. بودند مي رهيغ  و

  .شان شدين اسالم و فرهنگ مخصوص ايج ديباعث ترو
ساالر ساهو مضافات سيد  بن يساالر مسعود غازسيد  يدر عهد محمود غزنو

را  پور غازي يحوال يهجر ۴۲۰ سال در هملک مردان شاه رحم. را آباد کرد ورپ غازي
ن را با ين سرزميبودند و ا يمعاصر و رحري، شاه محمد کبرحيملک بحر. فتح کرد

 يملک بحر ،نسبت دارد يملک بحر  به آباد که يردر بح. اوج رساندند  به مات خوديتعل
  .وجود داشت يالديم ۱۹۲۵ا بنا ساخت که ت يعبادت و مسجد يبرااي  هحجر

 يکه از نسل امام موس يسبزوار الدين تاجسيد  از مردم با يدر عهد التتمش گروه
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  مرکز فرهنگ اسالمي پور غازي  ٢٤٩

-۱۲۳۶سال  هند،  به يخ ورود ويتار. وارد شد پور غازي يدر حوال ،بود )ع(کاظم
 الدين تاج. تاجپور را بنا نهاد ١يالديم ۱۲۶۴/ق . ه ۶۶۴در سال  يو .است يالديم ۱۲۱۱
هرج و  يه سلطان بر بنايمهم آن دوره که در عهد رض يها تياز شخص يکي يارسبزو

 پور غازيک ينزد بود، با همراهيان خود را ترک گفته يو منصب پنج هزار يساالر مرج سپه
همانجا ساکن  يهمراه و  به زين يل راثغو و ، حسن خان، رام دهن الليخ عليش. اکن شدس

پور،  خ حسن، حسنيپور، ش يخ علي، شيخ عليش مانند لفنام خودشان مواضع مخت  به و شدند
  .٢باد کردندآهمه را يپور، رام دهن الل، د ، غوثليغوثل را

در  الدين خ سراجيو برادرش ش الدين خ تاجيمخدوم ش ،در زمان سلطان محمد تغلق
و  هيقر ستيدند و بر دويان و سواران اقامت گزياز سپاهاي  هبا عد پور غازيمضافات 

و روستاها فرهنگ ها  هين قريآهسته آهسته در ا. کردند  حکومت اطراف يوستار
 مناسبت نام به ،يم لوديکه آنها بودند در زمان ابراه ييجا. وجود آمد  به يمخصوص

 سنده زبان ويهم شاعر و هم نو يو .شد مي گفته ينمد سيدپور ،يشاه نمود صوفسيد 
  .٣است يآثار و از يکيمکتوبات نمود  .بود يات فارسيادب

د يشا(پور  کينام بار  به يالسادات در موضع قبل از فتح ملک) محمد(محمود سيد  ريام
  .٤روف بودعن ميگوشائسيد  نام  به ن مردميسکونت داشت و ب) پور است مخفف مبارک
عطار  الدينديفر) فرزند پسر(نوه  ،قتال الدين نيروز شاه تغلق خواجه معيدر عهد ف

  .٥ن خانواده بوديمنصب قضا در ا .م ۱۸۳۲تا سال . بود پور غازيشهر  يقاض ،يشابورين
نامه  ينام کرس  به يکتاب يو. نجا آمديا  به الدين خ شمسيش ،تغلق الدين اثيدر زمان غ

  .٦ن کتاب را مرتب کرده استيا يثوار خ احمديش .نوشت يفارس  به الدين شمس
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  ٢٥٠  قند پارسي

و در  ار فعال بودين بسين مبيغ ديتبلدر  يو .بود يريمن ييحي رويپ الدين شمس
 ،ناراحت بودندها  يورياز ظلم سمردم را که  يا منطقه يو .ديوسه اقامت گزچمنطقه 
ث و فقه و يکه در حد، پور غازيشهر  يبان ،ر مسعوديساالر امسپه .امن قرار داد يجا
 يبرا يلعف پور غازي به ساالر با چهل تن سپه ،ت داشتيفوقآن عهد  ير بر علمايتفس

ن يا به شانيا ياسام. ز همراه بودنديفرزندانش ن .ديرس شکست دادن چکواماندهاتا
. الدين اءيضسيد  ،الدين قطبسيد  ،الدينعالءسيد  ،الدينرضا نورسيد  :صورت است
جمال، سيد  محمد عمر،سيد  احمد،سيد  مخدوم جالل، مخدومسيد  شانيعالوه بر ا
که زنده  فرزندانشاند شدند و يشه ن افرادياز ا يبعض .١رهيو غ الدينريخواجه نص

السادات مسعود  ند که ملکيگو مي .آن آباد گشتند يحوال و پور غازيماندند در شهر 
پوش  مخدوم احمد چرم نام به يشيش درويهار پير بيقصبه من به ،منطقه پس از فتح

پس از  يو. باشند يامت باقيقام ياو دعا کرد که اوالدش تا ق  ش در حقيآن درو. رفت
تأسيس  نام مسعود گهات به پخته يريدرست کرد و آبگ يخانقاه پور غازي به ازگشتب

فوت  يالديم ۱۳۶۶/ق  ه  ۷۶۷المرجب  رجب ماه خ هفتميتار به در همان شهر يو ٢کرد
دها و يس. ٣شود مي خوانده يشنکر ين هرد که اآليواره دفن گرد سيد شد و در محله

ا و يصوف .ار فعال بودنديبس يو افغان يترک، يرانيا ،يج فرهنگ اسالميدر ترو خيمشا
ن اسالم يج ديشان در ترو يبعد يها و نسل آنها فرزندان. انجام دادند يکار مهم زين خيمشا

  .دهند مي انجام انجام دادند و تا حال يانينما يهاکار يرانيو ا يو زبان و فرهنگ اسالم
بازارها، . انجام دادند يانينما يهاکار ،ن منطقهيشرفت ايز در پين يشاهان شرق

 يو ادب يمرکز علم پور غازيد و يخوب بنا گردهاي  ها، مسجدها و ساختمان خانقاه
عيدگاهي و  پل ،هسه مسجد، مدرس پور غازي يدر حوال يراج يب بي ملکه. شد يفرهنگ

دگاه بنا يه، حوض، چاه و عمسجد جامع با مدرس سيدپور در يو .کرد بنا کنار رود گانگي
: شود ياستفاده مها  ن خانميز رواج داد که تا حال بيرا ن يقمرهاي  ماه ياسام يب بي .٤کرد
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  مرکز فرهنگ اسالمي پور غازي  ٢٥١

ن، مه رجب، شبرات، يعخواجه م يا شه مدارمدار          ، باره وفات، يزيره تيت داها،
  .١ديبقرع ،يالخد، يروزه، ع
پارچه . بود يو گلبدن خطاب وروز خانم بود يف ،يراج يب بي از دوستان يکي
ها  يرقشدر زمان  پور غازي. زمان است همان ادگاريگلبدن  به شم بنارس معروفيابر
 يبزرگهاي  تيشخص يدارا پور غازيان يلود ةتا دور .٢بود ياز مراکز مهم فرهنگ يکي

گنج شکر  الدينديخ فرياز احفاد ش الدين از آنها مخدوم شاه شهاب يکي .است بوده
ر قانع سرور و خانواده در سال يپ با ين شاه شرقيدر زمان حس بود که ٣ه الرحمهيعل
  .است پور غازيپوره شهر  الدينمزارش در نور .شد پور غازيوارد  يالديم ۷۲۲

، گنج شکر الدينديخ فريشهاي  از نوه الدين ابن مخدوم شاه شهاب يابوالفتح چشت
  .٤بود يالعباس ين فضل اهللا زاهديفه و جانشيخل ،شيدرو

صرف و  ةدربار يا رساله آن دوران، دانشوران ، ازيدؤخ حسن دايدر همان دوره ش
ج يدر ترو يبعد يها و نسل يو فرزندان .ن نگاشتيالطالب مرغوب نامو کتابي  نحو

حاکم  ،نوحاني/يرخان لوهانيان نصيدر زمان لود .دارند يفرهنگ اسالم سهم بزرگ
آثار  ن بنا،يا يو حکاک يتراش سنگ ،ونگار از نقش .نهادرا بنا  پور غازيعه لق ،پور غازي

 يقل يساالر عل سپه يسرکوب يز براياکبر پادشاه ن. ٥آشکار است ياسالم يفن معمار
  .آمده بود اين قلعه به خان زمان
ن يالعارف با سلطان يد در سلسله شطاريحم يخ ظهور حاجيد شيخ بهلول مريش

د شاه يجن به مثل پدر ير شاه سوريم شاه پسر شيسل .اشتنسبت د يد بسطاميزيخ بايش
 ،د عبادت کرده بوديشاه جنکه  ييها ر شاه در تمام مکانيش .دت داشتيعق يقادر
ه و يه قادريديپوره، خانقاه آستانه جن انيکرد، خانقاه محله متأسيس  و مساجد رسامد
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  ٢٥٢  قند پارسي

  .١دساخته ش زين ديمسجد و حجره و مزار شاه جن .ره شهرت دارديغ
بزم  ،بود ميه يدر قلعه زمان وقتي که او .بود يخان خود شاعر زبان فارس يقل يعل

 يشعرا. کردند يافت ميمشاهره در شعرا. شد مي شعر و سخن و رقص و سرود برگزار
، ينيحس الدين جمال ي، سلطان بتکلي، الفتي، غزاليسيدپور نيامسيد  معروف آن زمان

خان  يبهادر عل  به د خان ملقبيمحمد سع يقل يدر علبرا. ره بودنديخ انصاف و غيش
  .٢بود يسنده زبان فارسيز شاعر و نوين

ن يچند يو .ار فعال بوديشهر بسن يتزئ ع ويدر توس ،پور غازيحاکم  ،پهار خان
وره، پهارپور، محله پ طور مثال مغل  به .آباد کرد دنام قوم و امراي عهد خو  به را محله

خود  يپهارخان در زندگ. رهيگ و غيب يباد، رضاگنج، نظامآراکب يپوره، مند يمفت ،يازين
زمان کرده بود که در آن بنا  ديقرمز و سفهاي  با سنگ ييبايز ارير بسيبا و آبگيز ةمقبر

  .٣بود يدنيها د در شب
عنوان سرکار  به آباد را در صوبه اله پور غازي ،خان يقل يپس از وفات علاکبر شاه 
تسلط داشتند، آهسته  پور غازيبر  يحاکمان مختلف يمغول گورکان در زمان. داخل کرد
 يها از زمان. شد يفارس فرهنگ يغن مرکز کي به ليآن تبد مضافات ون شهر يآهسته ا

  .شد يمبرگزار  يو ادب يشعر يها نشست پور غازيم در شهر يقد
 يفارس يادارهاي  زبان نوشته. ن کرديرا متع يسينو عيوقا پور غازياکبر شاه در 

 ،شود مي هم نوشته ياريگوال ينام وهمراه  بهلول کهسيد  شاه محمد غوث فرزند .٤بود
 يخته و هنديت، اردو، ري، سانسکري، عربيفارس يها خ و سر برآوران زبانياز مشا يکي

  .ه استسمخگر او جواهرالياثر د. ار شهرت دارديات بسينام بحرالح به از او يکتاب. بود
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  مرکز فرهنگ اسالمي پور غازي  ٢٥٣

 ييمقام واال يو ادب يفرهنگ خاص علم يآن تا قرن هفدهم برا يو حوال پور غازي
ي سندگان نه فقط در آن شهر زندگيو نو ا، قضات، شعرايخ، صوفيعلما، مشا .داشت
  .بودند يو ادب يمراکز علم زين ها هيروستاها و قر بلکه کردند مي

اباد، يبحر ،سيدپور يلنگوگپور،  پور، تاج يبزرگ، زنگ ينونهره، پاره بگهوئ
خ علم و ادب يتا حال در تارها  هياز قر يبعض. ره شهرت دارنديپور، محمدآباد و غ غوث
 وجود ياز آثار شکوه قبل يچ عالمتيروستاها هشتر يدر ب يول. دارد يدرخشان چهره
  .خيسادات و مشاهاي  خانههاي  ران و خرابهيو نيمهجد امس ،جز چند مزار شکسته. ندارد

 نيعلما و مدرس و کردتأسيس  يه درسگاهيزمان يوضع نولشاه جهان در م
 ر کرد که در آن ذکر علمايتحراي  هرسال يعامل الدينبهاء يمولو .ن کرديرا متع استعداد  با

 ياز مراکز فرهنگ يکي زيب اورنگن شهر تا زمان يا .سندگان آنجا استيخ و نويو مشا
 يخ غالم مصطفيش. را نوشت پور غازينامه سادات  نسب يپور ينگزامان اهللا سيد  .بود
  .ستين ياو خبرهاي  از کتاب يب آثار بود ولحصاو خ بزرگ ياز مشا يکي يادهم

اسمش  اصالًآباد  يشاد( .آمده بود پور غازيآباد  يقصبه شاد به زيشاهجهان ن
 .بود يرحغالم ملک مردان برادر ملک ب يسعد .)شد آباد يشاد بعدها که بودآباد  يسعد
 .١ن منطقه را فتح کرده بودند و مزارشان همانجا استيو ملک مردان هر دو ا يسعد

در . ٢شد يخوان مقبره تأسيس کرد و بر روضة وي فاتحه يشاهجهان بر مزار و
زبان   به يا بنا شد و کتبهه  ۱۰۱۶که در سال  هست زين يمسجد جامع شاه آباد يشاد
 کرد که شاهکار فن بنا رشکوهپ يمسجد يولنبهادر در  ينواب صوف. دارد يفارس
 رد بر يسنگ .کرد بنا يمسجد يپور در ترلوک يلک نوينزدخواهرش نيز . بود يمعمار
 خياست که تار شده کنده آن يرو يعبارت يو عرب يفارس به وجود دارد که يوسط
  .٣را دارد تمام بناا

 پور يغازق اهللا خان حاکم ينواب عت ،خان يپس از رحلت صوف زيب اورنگدر عهد 
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  ٢٥٤  قند پارسي

س ينو ف دستيپوره قرآن شر انينزد شاه ابرار ساکن محله م پور غازيدر . (شد
را اي  هقصب ٣ا دلدار خاني ٢ندار خانيعهد د همان در .)١شود ي مينگهدار زيب اورنگ
شهرت  يريعالمگمسجد  نام  به کرد که بنا را ينام دلدارنگر قلعه و مسجد  به بنا نهاد
و  غوث خان داد به ،در آن بود که قلعه راجه ماندهاتا را يا ب منطقهيز اورنگ .٤دارد
پور را برادر سوم غوث  تمين طور حيهم. ديپور مشهور گرد نام غوث  به هيآن ناح بعدها

  .کرد، بناخان که حاتم خان اسم داشت
حاکم  يشابوريخان ن يالملک سعادت عل برهان، زيب اورنگت مپس از زوال حکو

  .٥نش بودير نگيز رپو غازيصوبه اوده شد و 
ار شهرت ينگ بسينارائن س يسوام نام  به هندو صوفي و نويسنده کي يدر عهد و

مذکور  يسوام. کرد ي مياو را سرپرست و د او بوديمر مغول، پادشاه ،محمد شاه. داشت
  .را شروع کرد يونرائنينام ش به ينهضت

خ يشخان  بلندن کرد و سريسربلند خان را گورنر مع .م  ۱۷۱۷ر در سال يس فرخ
 قلعه و ،پر شکوه، مساجد، پل يها عمارت پور غازيخ در يش. ديب خود گردانيعبداهللا را نا
 ليبدت يا خرابه  به که اکنون از آنها بود يکيچهل ستون  يبنا. ٦کردرا بنا  يمعابد مختلف
  .شهرت دارد زين الحق شمشخ يش يمسجد و مسجد قاض يمجا. ٧شده است

حاکم ) يالديم ۱۷۷۳/ق  ه ۱۱۵۰وفات ( يفضل عل پسرش يپس از وفات و
 يمحمد عل و شد  حاکم صوبه اود يالديم ۱۷۵۴الدوله در سال  شجاع. شد پور غازي
و در زمان  علم دوست بود يمرد يفضل عل. ٨گماشت خان يفضل عل يجا به خان را
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  مرکز فرهنگ اسالمي پور غازي  ٢٥٥

  اود (Estate) استيوجود آمدن ر به پس از ١ديدانش گرد و مرکز فرهنگ پور يغاز يو
سندگان کار يز شعرا و نويدر زبان اردو ن .شد پور غازي شهر يزبان ادار يزبان فارس

س و فضل و کمال يمرکز درس و تدر پور يدر مدت ده سال غاز”. را آغاز کردند يادب
مساجد، امام .دا کرديپ نفوذ پور غازي فرهنگ در مذهب تشيع يدر عهد فضل عل .٢“شد

. ٣دياوج رس به دها از لحاظ علم و دانشيس يو آبادان بنا شد ها دگاهيع و هينيحس ،بارگاه
در  را ين اخالقيفانه و مضامل عارفانه متصويمسا يعهد و ياردو و فارس يشعرا
  :عبارتند از هاي آن دوره  تيشخصترين  معروف. سرودند مي خودهاي  غزل
د، ين شهيغالم حسسيد  ي، مولويزمانو ياحمد بهخ احمد وارث متخلص يش

خ محمد اشرف يق، شيشا نگيسامر  يخان شادان، را يعل الدين ر قطبي، ميسالمت عل
منصف،  يخ فتح عليتاب، شيم بيمحمد علسيد  ،ييايحي الدين يغالم محسيد  نواب،

حسن رضا سيد  خ محمد ماه زوار،يآسا رام ذوق، ش يمنش ،يانوزممحمد شاه حاضر 
  .رهيو غ يپور يمحمد محسن زنگسيد  ،يورپ ين زنگيحس يعلسيد  ،يپور يزنگ

در  يو گاه   دواَ در يگاه پور غازي، نگيستا وفات راجه بلونت  ياز زمان فضل عل
 افتاد و ها سيدست انگل به پور غازيراجه فوت شد و  .م ۱۸۲۷در سال  .بود بنارس

  .شد  دهيم چيآهسته آهسته بساط فرهنگ قد
زبان اردو همراه زبان ) رتکلک( يه حاکم اعلدر ادار .م ۱۸۲۶/ ه  ۱۲۵۲در سال 

ل نوزدهم گلکرست در يجدهم و اوايدر اواخر قرن ه. ٤دا کرديت پيرسم يفارس
گلکرست در . ديآغاز گرد يصال زبان فارسيج داد و استيزبان اردو را ترو پور غازي
در  ،رفتحصنعت و  و صومعهتأسيس  و يحين مسيغ ديتبل در قالب .م ۱۷۸۸سال 
  .٥آورد وجود  به ياتريتغ يو فرهنگ يل لسانيمسا
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  ٢٥٦  قند پارسي

گذاشت تأثير  زين پور غازيبر  ياسيهرج و مرج س .م شديهند تقس .م۱۹۴۷در سال 
خارج  به ايبزرگ هند هجرت کردند  يشهرها بهو مردم با استعداد در تالش معاش 

  .هويت فرهنگي يکسره عوش شد .پاکستان منتقل شدند به ها يرفتند و بعض
هره، ننو. بودند يو ادب ين مراکز علميبهتر پور غازيهاي  هيروستاها و قر از يبعض
. ع بوديمراکز اهل تش از يگنگول و پور، ملناپور يپور، ارزان يبزرگ، زنگ ييپاره، بگهو

  :شود مي مورد اشاره چند به فقط. ادانديار زيبرجسته آن د يها تيشخص

  نونهره
 ي، موالنا ابن حسن نونهرويالنا رمضان عل، بحرالعلوم مويفلسف يمحمد مرتضسيد 
آخرالذکر  .يالحسن نونهرو هيشبسيد  پروفسور .١اکابر علما بودز ا ينجف علسيد 
 دتولّ(اب موالنا حسن نو. وجود دارد يفارس به شيها رد آن قصبه بود که نوشتهفن يآخر
  .دان است يفاضل و فارس يمرد )يساکن کراچ. م۱۹۱۳

  پاره
ر ينا ظهالحسن، موال هيسنده معروف اردو، موالنا هاشم، موالنا وجينو ينيعباس حس يعل

پژوهشگر و ناقد زبان و  ،نيپروفسور ممتاز حس. ف بودنديره صاحب تصانيواعظ، و غ
  .پاکستان هجرت کرد به که ر خسرو بوديص امو متخصّ يات فارسيادب

  بزرگ يبگهوئ
 يمسجد بزرگ. کنند ي ميده هندو زندگحاال آنجا فقط سه خانواده مسلمان و دو خانوا
ت يبک« آن تأسيس خيتار ه وشدتأسيس  ريدارد که مسجد جامع است و در عهد جهانگ

گردد که نماز جمعه از  يپس آشکار م .انگر فرهنگ آن دوره استينما که است» قيالعت
ور پروفس .شود يده ميرها دمحراب و سنگ مزابر  يبه فارسيکت .شد مي آن موقع برگزار

ا دانشگاه ي، پروفسور مونس رضا، استاد جغرافيفارس يبابا ،ير حسن عابديامسيد 
سنده معروف اردو و يمعصوم رضا، نو يه، و رايس دانشگاه دهليجواهر لعل نهرو و رئ

                                                   
 .۵۴۴، ص ۷الخواطر، ج هةنز  .١



  مرکز فرهنگ اسالمي پور غازي  ٢٥٧

دکتر سيد شاهد حسين حسينی احياگر فرهنگ اسالمی  .ن روستا بودندياهاي  نوه يهند
 يو فارس يبر زبان عرب ينيحس ين مهديحسسيد  ناموالاالسالم حجة .دورة خود بود

 غيبل يسع يو فارس يآثار عرب يايو اح يفرهنگ اسالم به يط دارد و در خدمتگزارتسلّ
 ديخورش هسيد دکتر و يدر دانشگاه دهل ينيس فاطمه حسيده بلقيسنده سينو. کند مي

د حسن يس يو انو برادر است يگر استاد زبان فارسيدر دانشگاه عل ينيفاطمه حس
 دندارارتباط  يز با زبان و ادب فارسين ينيحس ياد مهدسجسيد  دکتر و ينيحس يمهد

  .اند زبان اردو ترجمه کرده به را يو آثار فارس

  يگنگول
ش که يو فرزندان عمو داشتند ن جا سکونتيهم ير حسن عابديامسيد پروفسور اجداد 
معصوم رضا،  يرضا، راه يپروفسور مهدپروفسور مونس رضا،  يعنياند  هذکر شد قبالَ

  .اند هين قريز از همين ،هيه اسالميس دانشگاه جامعه مليرئ ،يشاهد مهدسيد  نيعالوه بر ا

  پور يزنگ
سادات عموماً اهل  .دانشوران بود مرکز نيتر بزرگ که ار استيقصبة مشهور آن د

 يپور ي، عالمه هارون زنگپور غازينامه سادات  اهللا صاحب نسب امانسيد  .ف بودنديتصان
کرم سيد  ر قرآن،مفس يرضسيد  ر قرآن بود،نوشت و مفس  صد کتاب و رساله باًيکه تقر
ن ياحمد حسسيد  .چهل کتاب نوشت و فوت شد يدر سن چهل سالگ که نيحس
س يق. است يفارس  به از آن عدد کيست و يچهل و هشت اثر دارد که ب يپور يزنگ
 ن قصبهيا نيز علماء و مجتهدين ناآل .ار استين ديز از همين وفشاعر معر يپور يزنگ

  .کنند ي ميمختلف زندگ يدر شهرها

  ايوکتهيد
عبد  يآقا .ده استيخود د  به را ياريون بسيمشهور است که علما و روحان يها از قصبه

ساکن شد که اي  محلّه در آباد منتقل شد و ضيف  بهشان بود که ياز ا يکيمرحوم  يعل
در آن منطقه فرهنگ خود  يتا حال اوالد و احفاد و. يافتباره شهرت  نام امام  بها هبعد

 سيتدر  مختلف به يها ل کرده در دانشگاهيهاي تحص از خانواده يبعض .اند را حفظ کرده



  ٢٥٨  قند پارسي

محمد و سيد  يعالمه سيد وص. داشتالحسن سه برادر  نجمعالمه . مشغول هستند
آباد  ضيقة فيمحمد استاد مدرسه وث يوالنا سيد وصالحسن و م موالنا نجم. بدرالحسن

 يدانشگاه هندو يس گروه عربيو رئ يپروفسور بدرالحسن استاد زبان عرب. بودند
الحسن استاد زبان  نيسيد ع يفرزند و. هم تسلّط داشت يزبان فارس  بنارس بود و به

در  يدر بمبئ ياحمد عل يآقا االسالمحجة .در دانشگاه جواهر لعل نهرو است يفارس
اين در  .است يو ادب فارس يفرهنگ اسالم هاؤس مشغول خدمت به يمدرسة نجف

را  جماعت مسئوليت امام تحصيل علم دين،  باپسر بزرگ خانواده چندين نسل است که 
  .دگير ميعهده   به

  ملناپور
سيد  موالنا .مردان شهرت داشت ينام عل به زاهد و دانشور و صاحب کرامت يمرد

ز در ين يمختلف يحکما. است ياراالنوار عالمه مجلسحمترجم ب يداد جعفرحسن ام
  .ها حکيم باشي بودند که بعضي نددکر يم ين زندگين سرزميا

  پور يارزان
و مواضع ها  قصبه .بود يسيانگل  به ر قرآننامه و مفس مصنف نسب قاضين يافتخار حس

ها  ستانهآو  يعرفان يدند و فضايکشها  ا و عرفا زحمتيصوف. سنت بود مراکز اهلاز ر يز
  .ه عوام بودباعث جلب توجها  نفس داشتند و خانقاه ةيه و تزکيتنز يبرا

  آباد يبحر، )آباد يسعد( آباد يشاد
شاه کشمير، س دانشگاه يرالحق رئشي، پروفسور ميهمدا ي، شاه غالم مصطفيملک بحر

  .از اين ناحيه بودند گرانيعبدالسالم و د

  يدپور بهتريس
در  ياديگران آثار زيشاه خوب اهللا و د. هجرت کردآباد  اله به خ محمد افضل که بعداًيش
  .دادشان همين جا سکونت داشتندجا دارند يات فارسيادب



  مرکز فرهنگ اسالمي پور غازي  ٢٥٩

  هيزمان
و  خ محمد عثمانيخ احمد ملت، شي، شيهتروبعقوب ي، محمد يخ اجمل چودريش
  .مهم آن دوره بودند يها تيره از شخصيغ
  پور وسفي
د آمدند و عالوه ووج  به هين قرياست از اياهل س. است يادگاريخ يز در تاريه نن قصبيا

دکتر مختار احمد  .دادند  ان انجامينما يهادر حفظ وطن خود کار يبر فرهنگ اسالم
کشور هندوستان  جمهور سيب رئينا. ه بوديه اسالميجامعه مل مؤسساناز  يکي يانصار
خان که در دانشگاه  م اشرفيدکتر عل .١ن استين سرزمياز هم زين يحامد انصار يآقا
  .ن قصبه استياز هم زيناست  ياستاد زبان و ادب فارس يدهل

  پهِتياعرف  يسرول
خ عبدالصمد و يش .ن قصبه بوديهم ياهالاز  گريس دانشگاه عليرئ ،پروفسور عبدالعليم

  .هستند يم افراد مشهوريعبدالعظمولوي 
از شعرا و  يريار مهم است عده کثيبس ينرو ه ياز لحاظ علم پور يشهر غاز

 ن مقاله فقطيما در ا. اند برخاسته ه و دهيدانشوران برجسته از هر قر و سندگانينو
  :ميکن ياشاره م نهيدر هر زم مچند اس  به

  نمايس
ن و ير حسينذ ين عمويطاهر حس .٢بود پور غازي ياياهل اُس که اصالً يکمال امروهو

ز مذکور از محمودآباد يونس پروي .اند لم معروفيف يايدر دن پدر عامر خان هر سه نفر
انجمن . را رواج داد) الت اتراپرادشيمخصوص ا ةلهج( يبهوجپور يها لميف يو .بود
ن افراد با يا يول يباگچ. ليا. ييو وا مذکور يمعصوم رضا يراه ،گهمر از واستويسر
  .ندارند يارتباط يفارس يايدن

                                                   
 .۲۰۱۱ماهنامه بزم سهارا، اکتبر   .١

 .۱۹۰پد، ص  جن  .٢



  ٢٦٠  قند پارسي

  ستارنواز
  .بود از هنرمندان مشهور يکي پور غازيپور  نصرت ياز بلوک مرده روستا شنکر يپندت رو

  رقص
  .بودند سيدپور لياز تحصسينگ ندر پال يدان و سر يقيموس يويشنکر، ستاره د يپندت اود

  يهند زبان سندگانيشعرا و نو
سنده ينو) ۱۸۶۶- ۱۹۴۶(گوپال رام از گهمر  ،سندهينو) ۱۵۴۶-۱۵۷۴(شورداس يا

، ۱۸۷۲- ۱۹۳۸ ياياپاده رام چرتر يبول يشاعر کهر ،يو اجتماع يوسجاس يها رمان
، )۱۹۰۳-۱۹۷۷(نات متر  يپندت شر) ۱۹۰۹-۹۹(ش يهرد يکرشن را ي، شريچنتامن
  تابهوالن) ۱۹۳۶(دکهچشت نگ يس، مختار )۱۹۱۵-۷۷(گهلوت نگ يسرام  يشر
متولد ( يرا يکي، دکتر وو)۱۹۲۳-۲۰۰۱( ي، بهوال نات گهمر)۱۹۲۳-۱۹۸۹( يوارتي

  .گرانيو د) ۱۹۳۰-۱۹۹۶(  ترناي، کب)۱۹۲۴

  مساجد
 يو عرب يزبان فارس به ها بهين کتيو ا به دارديشش مسجد کت باًيتقر پور غازيدر شهر 
پس از . دو هزار مسجد است باًيچارصد مسجد بود اکنون تقر ۱۸۵۷ سال قبل از .است
فقط در شهر . ديو آباد گرد يبازساز دوباره شده رانيو يمسجدها ،يمسجد بابر انهدام
بزرگ  يوئهمسجد جامع بگ ،مساجد نيتر مياز قد يکي ١ست مسجد استيدو باًيتقر

 .بنا شد يآباد در عهد شاهجهان يمسجد شاد .است يو فارس يبه عربيکت ياست که دارا
قرن ( يازيدلدارنگر و مسجد ن يدر حوال ينول يروستا ان پوره، مسجديمسجد آستانه م

 ۱۸۶۹در سال    دوا است که در دوران حکومت اَيکتهويار قشنگ در ديبس يمسجد )نهم
  .بود يمير عبدالعل آن سسؤم. شدتأسيس  .م

  الاسمين چمن مجد عـيد پاک ـيآن س يعبدالعلر يم
  ايگو يساخته با رفعت شان که بود کعبة ثان يمسجد

                                                   
 .۹۶، ص پور تذکره مشاهير غازي  .١



  مرکز فرهنگ اسالمي پور غازي  ٢٦١

  رسامد
د احمد خان از يس که سر يوقت .رحمت است ةنجا چشميمدرسه اترين  معروف
 يکيشد تأسيس  دو مدرسه پور يهمان موقع در غاز ،ديگر منتقل گرد يعل به پور غازي

فک تسائن«نام  به يو انجمناورينتل اسکول  نگلويه ايروکتو يومد مدرسه مذکور و
مدرسه . دير گرديز دايوجود آمد و چاپخانه ن  به يالديم ۱۸۶۴در سال » يتيسوسا

  .شهرت دارد) يمدرسه دخترانه دولت(نام گورنمنت گرلز اسکول   به ه اکنونيکتورو
ستي حاال  (German Mission High School) ولاسک يئاهجرمن مشن  ةمدرس

مشن  کيتهولک چرچمرحله ن يدوم در .است شده (City Inter College) کالجانتر
  .کرد دايرخانه نيز  يتيمو  ١اسکول يمريپرا

ت و دو بود و سيب يو فارس يمدارس عرب تعداد پور غازيها در  يسيقبل از انگل
 از دولت کمکها  ن مدرسهيا .وجود داشتقرآن پنجاه و سه مدرسه آموزش  يبرا
  .کردند يافت ميدر

از  ياريبس يول بود ۲۰۰۰ باًيتقر ييو راهنما ييمدارس ابتدا تعداد نيعالوه بر ا
انجمن  ةه، مدرسيمحمد ةه، مدرسيصفات ةطور مثال مدرس  به .ن رفتيب از ينيد رسامد

از  يکيپور  وسفيه، يارانص ةمدرس. رهين و غيالمومن انجمن اصالح ةه، مدرسياسالم
 حاال ينو موقوفات داشت ول يلس دهليپ در بازار کنات که بودها  ن مدرسهيمهمتر
  . است مانده يباق ييابتدا ةصورت مدرس  به

تا  يکردند که بعضتأسيس  )هندوان ينيمدارس د(شاال  اتپ پانزدهها  يسيانگل
مدارس  يالديم ۱۸۳۲ در سال. تا کالس هشتم ادامه دارد يکالس پنجم است و بعض

 يعموم دو مدرسه .ت استادان بوديترب يبرا مدرسه دو .تأسيس شدورناکلر اي  زنجيره
فقط  ينيدهاي  اکنون مدرسه. تا کالس دوازدهم بود يتا کالس هشتم و دوم يکيبود 
که  يياند و آنها يهزار شخص باًيو تقر کنند يافت ميدر يکمک دولت که ست هستنديب

 يزير برنامه (Arabic Persian Board) دربو يک فارسعرباز طرف د ان هشد يدولت

                                                   
  .۱۴۵، ص ۲۹پور، ج  نيول، گزيتر غازي  .١



  ٢٦٢  قند پارسي

. ستين يفارس يعرب شان يدرس در برنامه يز وجود دارد ولين  دانشکده چند .اند شده
  .داردن يفارس يز عربين يعموم يدولتهاي  مدرسه

  خانقاه
ه و يه قادريديخانقاه آستانه جن ،١خانقاه شاه محمد ناصر ،خانقاه شاه غوث زمان اکبر شاه

 ،)زمان اکبر( يآباد يبحر الدين خانقاه مال رکن ،)يرشاه سوريون و شيزمان هما(مسجد 
خانقاه موضع شاه  ،ونيدر عهد هما) ه الرحمهيعل( يعقوب چشتيه شاه يخانقاه چشت

ن يدر ا زيب اورنگ، پور غازيه شهر يدپور، خانقاه مداريه سيبرخوردار، خانقاه مدار
شاهجهان  ٣يادهم يخانقاه شاه مخدوم عبدالح. ٢خانقاه نيستبود حاال خانقاه آمده 

  .موقوفات معين کرده بود
هاي ديگر  خانقاهست ين پور غازياکنون در که خانقاه سکندرپور بود نام   خانقاهي به

خانقاه شاه غالم  ،الدينشاه فخرسيد  ف، خانقاه و مسجديخانقاه دهاوا شر موسوم به
. غيره نيز فعال بودند  وه يالم قادرغ، خانقاه پور غازيه يديقاه رشمحمد معصوم، خان

البته  ،ن رفتهيب ازها  و درگاهها  ه نفس آستانهيو تزک يآن نظام خانقاه پور غازياکنون در 
تهه يايسلسله بهرکه. ز هستيمزارها ن. د داردووجها  ا آستانهها ي از خانقاه يآثار بعض

  .رهيو غ صاحب، گالل صاحب يوال صاحب، بالقب) يالديم ۱۶۶۸صاحب  ياريز(

  کتابخانه
بود که در  پور غازيشهر  هاي ن کتابخانهياز بزرگتر يکيرحمت  ةکتابخانه چشم .۱

  .٤نذر آتش شد يالديم ۱۹۳۸سال 
  .ستين از آن ياثر اکنون يخ صادق عليکتابخانه ش .۲
  ،آباد يل بحريموري، کتابخانه مظهر ميوندالواحد نويکتابخانه عب .۳
  )هيپستکال يکا سرکار پور غازي(، پور غازي يابخانه دولتکت .۴

                                                   
  .۳۱۰ص  ،پور غازي مشايختذکرة عبيدالرحمن صديقي،   .١
  .۳۵۸، ص همان  .٢
  .۳۷۶، ص همان  .٣
  .۱۰۲ص  ،پور تذکره مشاهير غازي  .٤



  مرکز فرهنگ اسالمي پور غازي  ٢٦٣

  )دپوريه سين پستکاليپراچ(دپور يم سيکتابخانه قد .۵
علما و  يول ندداشت يکتابخانه شخص زيخود ن يها در خانه ن اهل دانشيعالوه بر ا

 دست وارثان  به يکوچ کردند و آن آثار علم پور غازيا از شهر يحکما فوت شدند 
  .ن رفتيب و از ادافت سواد بي

  چاپخانه
ز يار آن نيز شروع شد و معين پور غازين چاپخانه در يچاپ، چند آغاز صنعت پس از
ره يس و غيس، اردو پريس، انجم پريس، مسلم پريپر يس، هندوستانيه پريغوث. بلند بود

 را يفارسو  يعرب يها اردو، کتاب يها کتابعالوه بر  بود که يمشهورهاي  چاپخانهاز 
 يو فارس يعرب يها ست که کتابيناي  هچ چاپخانيه پور غازيحاال در . کرد مي ز چاپين

شود البته  مي اردو از آنجا منتشر يها س است که کتابيد پريرا چاپ کند تنها جاو
 از آنجا يسيو انگل يهند يها ز است که کتابيگر نيست و پنج چاپخانه ديب باًيتقر
  .رسد مي چاپ  به

  مطبوعات
ن يسرپرست ا. شد مي زبان اردو منتشر به »بيتهذ ةنييآ«روزنامه  پور غازياز شهر 

. که خود شاعر هم بود بود شفق يسينمحمد  يمنش آن ريو مد و پرشاديروزنامه بابو ش
خ دهم يتار به ميالدي ۱۸۸۲در سال  .١ده صفحه داشت يهشت صفحه و گاه يگاه

 ديرس مي چاپ به زين يهفتگ نشريات. ٢سپتامبر از چاپخانه صبح بنارس چاپ شد
محمد  نات مواليريمد  به ياخبار هفتگ »س هنديان«. طور مثال انجم، از محله بربرهنه  به

 يزبان هند  به اي قبالً روزنامه. ٣شد  شرتنم يالديم ۱۹۴۶تا  ۱۹۴۴ح از سال يل ذبياسمع
لک دوت، چآن ،مزيتا پور غازيفاش،  پرده. شد يپور سماچار نيز منتشر م يغاز نام  به

  .رسد مي انتشار به زيگر نيد يهفتگ نشريهن يسماچار و چند پور غازيوارتا و پور غازي

                                                   
  .۱۸۰ص  ،پور غازي مشايختذکرة عبيدالرحمن صديقي،   .١
  .۸۸محمود الهي،   .٢
  .۱۰۴ ،پور تذکره مشاهير غازي  .٣



  ٢٦٤  قند پارسي

  حرفه و صنعت
، يپرور ن داميعالوه بر ا. است آنن شهر و مضافات ين حرفه ايمهمتر يکشاورز
، يو رنگرز يساز ، رنگي، معماريباف ، پارچهيرانج، ي، آهنگري، زرگريآبپاش

از برگ  يسفال( يساز ، ظرفيگر ، سفالي، ابرسازي، نساجيساز ، آجريعطرساز
هجدهم  در آخرين سال قرن ،يو پزشک ي، معلمي، آشپزيحلواساز) ياهيگ ،پالس
، کارگاه بود ينيز در دست و يساز ونيفا .درست کرد يساز ليکرست کارخانه ن گل

زنان طبقة  .ردوجود دا يميالد ۱۸۰۰در سال  ها يسيون در شهر، از زمان انگليمشهور اف
  .اند ميار سهيپايين در اقتصاد بس

  له حمل و نقليوس
و دوچرخه و  ياسب، و گار ةکالسک) يبيل گار(گاو،  ةل، کالسکيقطار، اتوبوس، اتومب

  .بردند مي کار  به زين يو پالک يولد سه چرخه قبالً

  فصل
  .تابستان، باران و زمستان ،سه فصل دارد

  ها جشن
دالفطر، ي، محرم، عيکهچر ي، نوراترا، ددريپنچم ، ناگيچمپن ، بسنتيوالي، ديهول
رجب، سفره امام  ۲۲ رجب، ۱۳ ،)يالدالنبيد ميع(وفات باره ت، ء، شب برايداالضحيع

  .ياليا هريج يبرت، دشاهرا، گوبردهن پوجا، ت يوتيج ،انيم يغاز يحسن، عروس
 شده يکيبا يتقر ت پنجاه سالدر مد يهندوان و مسلمانان جدا بود وللباس  قبالً
لباس زنانه . شود مي دهيدها  و جشن يحاال لباس مسلمانان بالعموم در عروس .است

لباس مردان مسلمان . است يو سار) دار نيژامه تنگ و چيپ(اجامه پدار  يراهن، چوريپ
 يفاتيراسم تشرمرا در ها  گونه لباس نيص است و آنها ايژامه و قميپ ،و کاله يروانيش

ي خصوصهاي  مخصوص خود را در جلسههاي  ز لباسين طور زنان نيهم. ندبر مي بکار
) د بالعموميسپ(راهن و لنگ يمردان هندو پ و بلوز ،يساربالعموم زنان هندو . پوشند مي
  .پوشند مي يروانيجواهرکت و دستار و ش ةقيو جل



  مرکز فرهنگ اسالمي پور غازي  ٢٦٥

بقه ط يزدند ول مي حرف يختيشان ر يها خانم .اردو بود زبان و لهجه اشراف قبالً
 صحبت يپور لهجه بهوج  به و متوسط هندو و مسلمان عموم مردم چه مرد و چه زن نييپا
  .رواج دارد باال زبان اردو ةن مسلمانان طبقيب يغلبه کرده ول يحاال زبان هند. کنند مي
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