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  گانه افغانستان یب سیعجا در یپژوهش
  قسمت سوم 

 )صباح(پژوھش استاد  ق ویتحق

  
پژوھش مستند  ق ویتحق، یکشور را جمع آور یدنید و یباستان، یخیگانھ تار یس بیخواستم عجا ن باریاول ییرا

 و ریظن یب یھا یمعمار، یخیتار یھا یگانھ شامل بناھا ین سیا م وینما ید معرفیمعلومات نسل جد ینموده برا

  . گرددیم یباستان ارزش و با آثار

  غزنھ پایتخت جھان اسالم -٢١

  
، در جنوب افغانستان طی مراسمی ویژه رسما بھ عنوان پایتخت فرھنگ و تمدن جھان اسالم در آسیا، شھر غزنی

 علمی و فرھنگی، از سوی سازمان آموزشی، ٢٠٠٧غزنی در سال . نامگذاری شد، میالدی ٢٠١٣در سال 

 . انتخاب شد، ٢٠١٣ان مرکز فرھنگ و تمدن جھان اسالم برای سال بھ عنو) ایسسکو(کشورھای اسالمی 

عصر پادشاھان ھنرپرور و فرھنگ دوست غزنوی یکی از برھھ ھای بسیار مھم و سرنوشت ساز در تاریخ کھن 

نشمند از سرزمین ھای ادیب و دا، شاعر، فقیھ، در این دوره صد ھا عارف. و معاصر غزنی پنداشتھ می شود

مختلف رو بھ غزنھ آورده و در پرتو تشویق سالطین آن دیار بھ ایجاد آثار وزین پرداختند کھ نھ تنھا معارف آن 

 . عصر بلکھ فرھنگ و زبان پارسی دری را برای ھمیش گھربار و آگنده از محتوا ساختند

ابو ریحان ، کسایی مروزی، ندیسمرق، عسجدی مروزی، عنصری بلخی، یستانیس یفرخ، یطوس یفردوس

گر ھمھ با خلقت آثار گرانبھایی کھ تا امروز مثل و مانندی یب و سخنور دیابوالفضل بیھقی و ده ھا اد، البیرونی

گوشۀ آن شھر اقامتگاه خواجھ یی و ھر کوچھ  ھر. را بھ مرکز تمدن شرقی و اسالمی مبدل کردند یندارد غزن

این شھر زمانی ھزار مدرسھ داشتھ و مرکز تجمع دانشمندان بسیاری بود . داش جایگاه مکتب و مدرسھ یی گردی
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از اینرو غزنی بھ صفت یکی از ، شعائر و سنن اسالمی می پرداختھ اند، فرھنگ، کھ بیشترینھ بھ ترویج دین

ه ھای مناره ھا و زیارتگا، گنبد ھا. مراکز عمده و حایز اھمیت در گسترش دامنۀ اسالم در جھان تلقی می شود

، ھنر، عرفان، حکایھ گر یک دورۀ شگوفای علم، غزنی ھر چند امروزه توجھ چندانی بھ آن صورت نمی گیرد

 . صنعت و مدنیت است، ادب

بسیاری از ریخت ھای شعری و آثار ماندگار در ادبیات پارسی دری زیر سایھ جریان فرھنگی تمدن غزنی زاده 

ابداع گری ، ھای ادبی عنصرالمعالی کیکاووس و ابوسعید ابوالخیر شھکار، آثار بوعلی سینای بلخی. شده است

شاھنامۀ فردوسی و صد ھا اثر دیگر از عارفان و شاعران ، تاریخ مسعودی ابوالفضل بیھقی، ھای منوچھری

ژرف و شیوای کھن ، عصر غزنویان و دوره ھای واپسین آن داشتھ ھایی اند کھ بازتاب دھندۀ فرھنگ و تمدن

 )١( .غزنی است

مسعود سعد سلمان  اندیشمندان آن عصر چون ابوریحان البیرونی فردوسی ابوالفضل بھیقی سنایی غزنوی

عنصری سیستانی و فرخی سیستانی درھمین شھر بھ نبوغ علمی و ادبی رسیدند و فرھنگ ادبی فارسی را بھ 

مقبره  سلطان محمود غزنویھمچنان مقبره سلطان محمود غزنوی میناره ھای غزنی قصر . شگوفانی رسانیدند

باغ صد ھزار و یا  تپھ سردار مقبره سنایی غزنوی مقبره ابوالریحانی البرونی» سلطان محمود پدر«سبکتگین 

و باغ پیروزی در این » کھ ساختھ شخص سلطان محمود بود«باغ ھزار درخت  باغ محمود غزنوی صد ھزاره

 . شھر با عظمت موقعیت دارد

در تاریخ  و دانشمندان آن عصر یاد آور شویم اتفاقات ادبی بعضی از مضامین پردازی ھرگاه از آثار فالسفھ

با چند نمونھ مختصر میتوانیم عظمت و بزرگی ادبیات رادر دوره . ادبیات دری تکرار نشدنی پدید آمده است

عرفانی و تصوف را ابوسعید ابو الخیر نخستین شاعر فاسی زبان بود کھ محتوای . غزنویان در شھر غزنھ دریابیم

فریدالدین عطار و موالنای بلخ پیشنھ ابتکارات  این عارف گرانقدر از ھمین جھت برسنایی. در شعر وارد کرد

 . تاریخی و ادبی دارد

سنایی غزنوی در عصر غزنویان در بستر فرھنگ غزنھ نیز افتخارات کمایی کرده است زیرا سنایی کسی بود کھ 

  . ارد نمودعرفان و تصوف را در غزل و
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انسجام و . مثنوی و مفاھیم عالی مدحی و اسالمی را با مفاھیم عمیق کالم اسالمی وارد غزل و مثنوی کرده است

دقت بکار برد الفاظ و ترکیبات تازه و ایراد معانی را در اشعار سنایی قویتر از ھمگان می یابیم کھ  استحکام کالم

 . کاری مشکل بوده است تقلید از وی در کالم شعرای بسیار توانا

از اینرو ھر شاعر کھ بھ مضمون عرفانی نظرداشتھ از دیدگاه سنایی پیروی کرده و از ابتکارات سنایی سود 

 . جستھ است اما نتوانستھ است پا بر جای قدمھای سنایی بگذارد

از آزادی ھای  مسعود سعد سلمان کھ سوزناکترین اشعارش را در زندان عصر غزنویان سروده است این نمونھ

سعد سلمان یکی از برجستھ ترین نمونھ و بھترین شکوه فرھنگ و ادبیات . فرھنگی در زندان غزنویان میباشد

ھکذا ابداعی منوچھری نیز یکی از شاعرای عصر غزنوی میباشد کھ مسمط را . غزنھ است کھ بدان مفتخر باشیم

انی بعدی تعقیب میدارند مسمط سرایی نمونھ دیگر ی در در قالبھای شعری درآورد و تا ھنوز ھم راه او را شاعر

 . عصر پر شکوھی غزنھ پدیدار گشت

را ورق بزنیم در مییابیم کھ خلقت قالبھای و یااسلوب ابعاد گستره ادبیات در  یدر ھرگاه شھکار ھای ادبی فارسی

. دوسی از ھمین عصر داریمفرھنگ فارسی زبانان دوره غزنویان بوده است و بھ صدھا نمونھ مانند شھنامھ فر

شھنامھ این اثر گرانبھاء گنجینھ یست کھ بھترین ھای تمدن فرھنگی عصر غزنھ رادر بر دارد و یکی از حوزه 

 ھای فلسفی نا شکافتھ ی میباشد کھ ایجاب تحقیقات جدید را نیز مینماید

ھ را بیان مینماید و یا دیوان فرخی سیستانی نیز یکی از شھکار ھای دیگریست کھ نمونھ شکوه عصر غزن

عنصری بلخی با اثر مشھور وامق و عذرا و ھمین طور خنگ بت و سرخ بت کھ در وصف تندیسھای شھمامھ و 

ھرگاه . صلصال بامیان سروده شده است شھکار ھای جاویدانھ زبان و ادبیات فارسی دری عصر غزنویان است

از شاعران چون حسن غزنوی ابوالفضل بستی  بیشتر در شکوھمندی این عصر دقت نمایم آثار گران سنگ

 . ابورافع ھروی و شمار دیگری آثار شان را در ھمین عصر سروده اند

فلسفی  فنی جھان اسالم بدون دلیل غزنھ را پایتخت فرھنگی اسالمی نگفتھ اند زیرا نثر ھا حامل محتوای علمی

گ در نثر ابوالفضل بیھقی و آثار قمیتی ابن مثال بزر. کالمی و نجومی نیز حاصل پر ارزش این دوره میباشد

قاموس نامھ عنصر المعالی کیکاوس کشف المحجوب کھ تا اکنون یکی از منابع ارزشمند عرفانی و  سینا بلخی

تصوف عصر محسوب میشود و یا ترجمھ رسالھ قشریھ کھ جامع ترین منبع برای مطالعات تصوف است در دروه 

 . غزنویان پدید آمده اند

صاحب بن عباد و دیگران در ھمین دوره آثار گران سنگ  ابوالفرج اصفھانی  منشی و مفصل مسکونھنصرهللا

ھرگاه متوجھ حجم وسیع . خرد فلسفی از فارابی شروع و با ابوعلی سینا ی بلخی در محراق رفت. آفریدند

 . ه غزنویان میباشدورارات دفلسفھ نجوم ابعاد مختلفھ و گسترده شعری شویم ھمھ افتخ تحقیقات در حوزه ادبیات

ھ غزنی داده می شود کھ در سالیان اخیر میالدی در حالی ب ٢٠١٣لقب دوره یی پایتخت تمدن اسالمی در سال 

آبدات گرانبھای تاریخی . توجھ بسیار اندک و نا چیزی بھ آبدات و ساحات باستانی آن والیت عطف شده است
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از سویی ھم وضعیت نا بسامان . ختن و مبدل شدن بھ ویرانھ استغزنی بھ دلیل بی توجھی در حال حال فروری

 . امنیتی بھ ویژه در ولسوالی ھای جنوبی آن والیت مشکل دیگری است

عارف و ادیب را در آغوش خود پرورانده و ، کیھان شناس، فیلسوف، نویسنده، ھر چند این شھر صد ھا شاعر

یگانھ . مکتب خصوصی است ١١مکتب دولتی و  ٣٩رای امروز دا، جایگاه ھزار مکتب و مدرسھ بوده است

 ٢٠١٠در سال . راه اندازی شد کھ در تنھا دو یا سھ رشتۀ محدود تدریس می شود ١٣٨٨پوھنتون غزنی در سال 

 . پس از مدت ھای دراز یک کتابخانھ عمومی بھ کمک مالی ایاالت متحده در غزنی گشایش یافت

، قصر سلطان مسعود غزنوی، منارھھای غزنی، می توان از ارگ غزنیاز مکان ھای تاریخی و دیدنی غزنی 

باغ ، تپھ سردار، مقبرۀ سنایی غزنوی، مقبرۀ سلطان محمود غزنوی، بنیانگذار دودمان غزنوی"مقبرۀ سبکتگین 

  . ھا مکان دیگر نام برد باغ ھزار درخت و ده، پیروزی

  )بامیان( بند امیر -٢٢

  
. امتداد دارد، ردیاى كھ نام خود را از آن مىگ در طول وادى رودخانھ، ترم ٣٠٠٠بھ ر با ارتفاعى نزدیک یبندام

: و با سھ گذر گاه صعب العبور قابل دسترسى است، این ولسوالی شامل چند قریھ در امتداد دره بند امیر است

 . )پا١١٦٦٠(و خان كوتل ) پا ١٠٢٣٥(برتو یگذرگاه ش، )پا ٩٩٤٥(دان یگذرگاه شھ

ر فاصلھ یل ازبندامیما ٩بأ یبند آبگردان است و آب آن از چشمھ اى معروف بھ نام كپرك كھ تقر ٦دارای  بند امیر

بند ھیبت کھ کامالً توسط  نھ ویبند پود، بند قنبر، ریبندپن، ذوالفقار بند، بند غالمان: ردیدارد سرچشمھ مى گ

  دیوارھای اعجاب آور سنگی شیب دار تراورتن احاطھ گردیده است

ل غالمان كھ یل جھین جھیكوچكتر و. ھکتار زمین را احاطھ کرده ٤٩٠کھ  بزرگترین جھیل این ساحھ بند ذوالفقار

ل یما ٢با یبت است كھ تقریل ھین انھا جھیل دربین جھیق ترین و عمیباتریز ل طول دارد استیك مایسھ چھارم 

زرعى با یم و الینمھ ى تپھ ھاى عقیزم ل است كھ باین جھیبزرگى سوم نظر از ارد عرض دارد وی ٥٠٠طول و

 . ش مى گذاردیبھ نما كھ صحنھ ى خارق العاده را، اقوت سبزیآبى بھ رنگ 

ى یبایر كھ زیدى چون پنیوارى سفیارد عرض دارد و با دی ١٥٠بأ یكھ تقر ر بند ذوالفقاریبالفاصلھ در ز، ریبند پن

 . را بھ خود جلب کرده است جھانگردان بسیاری، آب زالل بند امیر. خاصى دارد است
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گرگ و ، آھو، حیوانات وحشی این ساحھ عبارتند از گوسفند کوھی و، در بند امیر حیوانات و پرندگان زیادی دارد

روباه و ھمچنین حیوانات دم دراز مانند موش کوھی نیز در این ساحھ دیده شده است ولى ازنظرماھى شھرت 

ى و بھ اندازه ى قابل توجھى اند و در محل بھ یى كھ بھ رنگ زرد طالیھا یردارد مخصوصأ ماھیژه اى بندامیو

دلپذیر و دلچسب این ساحھ دولت مرکزی را واداشت تا بند امیر را ، مناظر زیبا. معروف اند  chushچوش

 . این بند یکی از عجایب طبیعی افغانستان بھ حساب می آید، بعنوان اولین پارک ملی در افغانستان اعالم کند

  . ھكتار زمین را شامل می شود ٧۵٠٠٠ساحھ پارك ملی بند امیر 

بھ عنوان اولین پارک ملی شناختھ  ١٣٨٨در برج جوزای ، بھ خاطر زیبایی ھای طبیعی اش" امیر"ھر چند بند 

 . ولی ھنوز ھم مورد توجھ مسئوالن کشور قرار نگرفتھ است، شد

میان سلسلھ کوه ھای بابا ، متری کابل کیلو ٢١۵ بامیان و درمتری شمال غرب شھر  پنج کیلو و این بند در ھفتاد

ً کوچک بھ نام ھای پنیر ذوالفقار و غالمان ، بربر، پودینھ، و ھندوکش واقع گردیده و از مجموعھ بندھای نسبتا

 . شکل گرفتھ است

ده شود با ھزینھء یشر قراراست كیان تا بند امیبام سرک كھ از(باید زحمت حداقل سھ ساعت ، برای دیدن بند امیر

تحت احداث » سم اون«جانب شرکت کوریایی  جاپان تمویل و از ملیون دالر بانک انکشاف آسیایی و کشور ۶٣

مسافرت از مرکز بامیان ) .کار زیربنایی آن بھ پایھ اکمال رسیده است% ٨٠قرار داشتھ و در حال حاضر حدود 

ھوا ، صبح وقت در بند امیر. ھر واقع است را متقبل شدمتری این ش کیلو ١٠٠ الی ولسوالی یکاولنک كھ در

 حالی کھ در حین حال جالل آباد در درجھ است در +١۵ مناطق کشور سرد و درجھ حرارت حدود نسبت بھ سایر

 . درجھ می باشد+  ٣۵شرق کابل شاھد 

. بنا نھاده است وجود دارد خلیفھ چھارم مسلمانان) ك(این روایت کھ این بند را حضرت علی ، در میان بامیانی ھا

 ك گوشھء ازی در، بامیان و بستن بند یکشتن اژدھا، بعد ازمسلمان کردن پادشاه بربر) ك(آنان مدعی اند کھ علی 

عدهء از مردم بومی بھ آن بھ عنوان قدمگاه حضرت علی  جای کھ امروز. ن مكان نماز شکرانھ ادا نموده استیا

عدد قفل آویختھ شده كھ توجھ  ۵٠تا  ۴٠این اتاق  یپلھ ھای در ورود در. ی آیندزیارت آن م باور دارند و بھ) ك(

 . را بھ خود جلب می کند

 نیلگون است؟ چرا رنگ آب بند امیر

 حال بامیان از بھ ھر. عمق زیاد آن قلمداد می کنند رنگ نیلگون آب بند امیر را ناشی از، گردشگران عدهء از

شھرھای غلغلھ ، ب شدهء بودایمجسمھ ھای تخر، توریستی فراوان چون بند امیر جاذبھ ھای نقاط مرکزی کشور با

می تواند یک بار دیگر صنعت توریزم یا ، آلودگی عاری از ساحات باستانی و دره ھای سرسبز، و ضحاک

اث است کھ دولت افغانستان و سازمان میر رونق نماید ولی این کار زمانی میسر ت پرین والیا جھانگردی را در

  . این راستا عمال روی دست گیرند اقدامات جدی را در ھای فرھنگی ملل متحد یا یونسکو
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كاولنگ ی یو لسوال یلومتریك ٣۴ ان و دریت بامیشمال غرب وال یلومتریك ٧۵ ر در ولسوالی یکاولنگ دریبند ام

ھ مذكور از سطح یاحارتفاع ن. شود ین را شامل میھكتار زم ٧۵٠٠٠ ریبند ام یساحھ پارك مل. قرار دارد

ان سلسلھ یو درم یشمال ٣۴-۴٩-١٩البلد  یو عرض یشرق ۶٧-١١-٢٢كھ در طول البلد . متر است ٢٩٠٩ ایدر

 ۴١ ان و ساحات اطراف آن بھ مساحتیت بامیروالیھفت گانھ بند ام یل ھایجھ. جبال ھندوكش و بابا قرار دارد

  . دیافتتاح گرد ١٣٨٨جوزا سال  ٣٠خ کشور در تاری ین پارک ملیھزار ھکتار بھ عنوان نخست

، امریکا، در قسمت بند و آبگیر است کھ در کشور ھای افغانستان یکی از پنج میراث طبیعی جھان ین پارك ملیا

میان این بندھا در درجھ اول میراث ھای طبیعی قرار دارد چون  ولی بند امیر از چین و کانادا واقع است، ترکیھ

آن  یآسا ر و آثار معجزهیبند ام یعیطب یسدھا. آن در ھیچ جای دنیا نیست یستالیی و كرالجورد، یا  روزهیآب ف

خواص  یبرا یدور بھ دنبال منشأ ماورائ یھا  د كنندگان شده و ساكنان محل از گذشتھیرت بازدیشھ باعث حیھم

دانستند و پس از   ین سدھا میابودا را سازنده ، در گذشتھ. اند  ھا ساختھ  آن افسانھ یآن بوده و برا یآسا  معجزه

 یبن اب ین علیر المؤمنیھا توسط حضرت ام ن سدیآنان گمان كردند كھ ا، عییتشرف ساكنان محل بھ مذھب تش

علت آن ھم . دارند ین اعتقادین محل چنیاز ساكنان ا یاریھنوز كھ ھنوز است بس. ساختھ شده است) ک(طالب 

ن یبھ ا یتوان سراغ داشت كھ سر  یرا م یقابل انكار است و كمتر كس رین آب غیا یآسا ن است كھ آثار معجزهیا

ن آثار را بدون انتساب بھ یاند ا  ساكنان محل نتوانستھ. ھا نقل نكند آب زده باشد و از خواص شفابخش آن خاطره

  . كنند باور یبیمنبع غ

اردھا دالر صرف یلیگر مید یرھاكشو. ن آب استیا یعیطب یھا و جاذبھ یآنچھ گفتھ شد مربوط بھ خواص خداداد

  . در افغانستان قرار دارد یعین گنج ارزشمند بھ صورت طبیو ا، بسازند یزین چیكنند كھ چن یم

د یر برویاگر بھ بند ام. ارزش آن متروك و بال استفاده است ر منابع باین گنج ارزشمند ھمانند سایافغانستان ا در

، د كردیرا مشاھده نخواھ یاھیچ نوع گیگر ھید، ا علف ھرزیاه خودرو یگ ین آب ذالل بجز مقدار اندكیدر كنار ا

د بھ بند یرا بر لب آب مشاھده كن یرید كویخواھ  یاگر م. باشد كھ درخت و چمن ندارد ین پاركید اولیر شایبند ام

  یم ییماك وصلھ نچسپ خود نیزرع كھ در قلب آن آب زالل و گوارا ھمانند یخشك و لم  ییصحرا. دیر برویام

ن یاما افسوس كھ چن. ساخت  یگرفت از آن بھشت م  یگر قرار میك كشور دیار یدر اخت ین مكانیاگر چن. كند

  . ار افغانستان استیاخت در یگنج

غم و اندوه كھ  از یكوھ، شود  یشما حاصل م یھا برا ن بندیدن ایكھ از د یعجائب د عالوه بریر برویاگر بھ بند ام

. شما را فرا خواھد كرفت، ن ما استیتوسط مسئول یشدن و نابود شدن منابع خداداد  اطر لھاز حسرت بخ یناش
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  قلعۀ تاریخى چھل برج یا برج چھل دختر بامیان -٢٣

   
در داستان ھای شفاھی . بار ھا و بھ مناسبت ھای مختلف بھ کار رفتھ است، در تاریخ فولکلور مردم ما کلمھ چھل

ذھن ما  ھل چشمھ و امثال آن درچ ھل برج وچچھل زینھ و ، چھلستون، چھل دختر، نو تحریری از چھل دخترا

ثار آق و محالت مسکونی چون چھل دختران چھاردھی و چھل دختران بامیان طمنا. از کودکی باقی مانده است

بامیان  بھ ھمین مناسبت امروز از چھل برج دختر. مده است کھ نمایندگی از دختران پادشاه را دارندآبدست 

  صحبت میکنیم کھ با چھ سرگذشت دست بھ گریبان است

چھل برج بنایی است بزرگ و تاریخی کھ در منطقھء مربوط بھ قوم آبھء ولسوالی یکاولنگ والیت بامیان واقع 

از نظر ساختمانی بنایی است محکم و پوالدین کھ مرور زمان و گذشت روزگار نتوانستھ آثار آن را بھ . شده است

 . بارانھای موسمی در امتداد زمان نتوانستھ آن آثار عظیم و تاریخی را محو نماید، از بین ببردکلی 

اطراف  ”بند پیتاب“ و “ بابا“ بنای تاریخی چھل برج بر روی تپھء وسیع و پھناوری ساختھ شده کھ کوھھای بلند 

دریاچھء ، غرب آن واقع استمنطقھء کلیگان در طرف شرق و منطقھء دھن مرغی در ، آن را محاصره نموده

شفاف و زیبایی کھ از بند امیر سرچشمھ می گیرد و در مسیر راه بھ صورت رود خانھء بزرگی در می آید و از 

در بستر آرام خود در حرکت است کھ با برخورد بھ سنگ ھای اطراف گاھگاه آن را بھ زوزه و ، کنار آن شھر

 . شاھد عظمت و ابھت این بنای تاریخی بوده است دریاچھ ای کھ سالھای سال، فریاد می کشاند

این قلعھ نظر . میتوان اندازه و پیچیدگی معماری قلعھ را درک نمود، با داخل شدن بھ قریۀ معروف بھ چھل برج

از . بجا مانده است“ کوشانیھا”از دوره غورى ھا و یا احتماالً از دورۀ بودیزم ، بھ معلومات باستان شناسان

  ھا و نقاشی ھا دیده میشود کھ مربوط دوره اسالمی نبوده است ساختمان برج

بناء این برج ھا و دیوار ھا در باالی تپھء وسیع از سنگ بنا شده و برجھای متعددی کھ با دیواره ھای ضخیم کھ 

عرض دیوار ھای . بیش از چھل برج دیده می شود بھ صورت حلقھ ھای زنجیر در اطراف تپھ کشیده شده است

در حدود سھ متر عریض است کھ از گل و سنگ ھای بزرگ ساختھ ، ا و دیوار میدان وسیع آن طرف برجھابرجھ

در وسط تپھ ساختمان زیبایی است با برج ھای بلند و خانھ ھای زیبا کھ در آنجا محل و مسکن حکام . شده است

بھ دیوار عریض از سنگ  وقت بوده کھ ھمواره از چھار طرف محافظت می شده و یک بخش از بناء چھل برج

نظر بھ مطالعات انجام شده و متون تاریخی در مورد این محل کھ بھ چھل . احاطھ شده کھ سور شھر گفتھ می شود
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این برجھا بھ شکل مختلف خورد و . در حقیقت بیش از سھ صد برج در این جا وجود دارد، برج معروف است

اما با دقت و تعمق ، شاید قسمت اعظم آن تخریب شده باشد روزام. کوچک بر مبنای نیاز بانیان آن بناشده است

برج با ارتفاعات مختلف در حال سقوط  ۴٣فعالً بقایاى . می توان جاھا و مکان برج ھای تخریب شده را دریافت

 . و اضمحالل و نیز بعضاً با ھمان نقش و نگارھای اولیۀ خود بھ مشاھده میرسد

نقش ھای مختلف مثل صورت ، سال قبل توسط دفتر ایکوتوریزم تثبیت گردیده در بقایاى بعضی ازبرج ھا کھ چند

سھ سال قبل با کمک مالی دولت نیوزیالند در بامیان ایجاد شده ، ایکوتوریزم. وغیره دیده میشود. . .  مار، انسان

 . از جھت ھای مختلف کار میکند، و در جھت جذب توریزم

انسان بیننده را بھ طرف خود دعوت می ، ر طرف دروازه یی و راھیھ، زمانی کھ داخل مرکز برجھا می شوی

، در داخل اطاق ھایی کھ در زیر برج ھا ساختھ شده است. از جملھ چند دروازهء کالن تر بھ چشم می خورد. کند

در پوشش ، ساختھ شده اند) مقوس(بھ صور ت گنبدی ) اطاق ھا(سقف این خالیگاه ھا ، ھیچ چیزی دیده نمی شود

چنانچھ کوه را ، گو اینکھ برجھا را شکافتھ اند و خالی گاھی درست کرده اند، ساختمان برج دخیل است، قفس

بھ سھ اطاق کوچک ، اما زمانی کھ بیشتر گردش کنی. شکل اطاق یا خالیگاھی را بھ خود می گیرد، وقتی بشکافی

ً بھ شکل اطاق نشستن درست شده است برمیخوری کھ بیانگر ، ظریف است بسیار نظیف و، و ظریفی کھ واقعا

در سقف و بغل دیوار این اطاق ھا تصاویر بسیار زیبا و دلنشین بھ خامھ سرخ . ھنر معماری آن زمان است

کھ پیالھ ھایی در دست ، زنان کمر باریکی را در حال رقص نشان می دھند، تصاویر. رسامی و نقاشی شده است

با ، البتھ تصویر شخص روی تخت. تعارف می کنند، تختی نشستھ استدارند و بھ کسی کھ در برابر آنان روی 

یک نقاشی ، در یکی از این اطاق ھا. نا خوانا شده است، زیرا در اثر مالمست زیاد، بسیار مشکل قابل دید است

ی جلو و رقاصھ ھای، مردان چندی اطراف او ایستاده اند، کھ احتماالً او پادشاھی مقتدری بوده است، دیده می شود

گو . در قسمت ھر دو بازوی این شخص تصویر دو مار کوچک و زیبا رسم شده است. رویش در حال رقص اند

 . اینکھ این مارھا از شانھ ھای مرد روئیده اند

چیزی وجود ، اما در بارهء اینکھ از اسم و نسب و شھرت این شخص و تصاویر دیگر عالمت و نشانی پیدا باشد

چھل برج در باور “ مربوط بھ ضحاک است کھ داستان آن را در قسمت ، این تصویر، ء عوامفقط در السنھ. ندارد

ھمین گونھ تصاویر و نقوش دیگری ھم در این اطاق ھا بھ نظر می خورند اما بسیار بھ . “مردم ذکر می کنیم

چنین ، باستان شناساناز این نقاشی ھا مسووالن اطالعات و فرھنگ بامیان و . مشکل و دقت می توان آنھا را دید

 . برداشت دارند کھ قلعھ بھ دورۀ قبل از اسالم برمیگردد

کھ بھ مرور زمان ، دیوارھاى ضخیم و بھ ارتفاع حدود نیم الى یک متر نیز جلب توجھ میکند، در اطراف ستدیوم

 . آنھم در معرض نابودی قرار دارد، رو بھ خرابى گذاشتھ و بھ گفتۀ مدیر آبدات تاریخى بامیان

از سطح منطقھ و دریای ، ارتفاع تپھ اى کھ چھل برج در آن واقع است: مسول فرھنگی بامیان عالوه کرد

شاید از آن بھ عنوان انبار و ذخیره خانھ ، متر می رسد و چاھى کھ در بین قلعھ وجود دارد ١٢٠بھ ، ھمجوار
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ز سطح زمین پایین رفتھ؛ اما بھ علتى کھ شبیھ زیر زمینى است کھ بھ شکل زینھ ا، این چاه. استفاده میشده است

 . طول این زیرزمینى مشخص نیست، زینھ ھا را پر کرده، خاک

اگر دولت ”: با ابراز نگرانی از آینده این محل تاریخ گفت، مدیر آبدات تاریخی ریاست اطالعات و فرھنگ بامیان

برج ھا و آبده ھای  امکان دارد کھ اکثر، ایدبھ این ساحۀ تاریخى رسیدگى نکند و روند طبیعی تخریب دوام پیدا نم

ابتدا بھ گارد محافظتی ، در صورتى کھ این آبدۀ تاریخى بھ گونۀ درست حفاظت شود ”. اطراف آن از بین بروند

آنجا مردم از  کیلومتری غرب مرکز ولسوالی یکاولنگ قرار دارد و در ۵٧حدود  محلی نیاز است؛ چون ساحھ در

 . چیزی نمیدانند و باید از آن حفاظت صورت بگیرد اھمیت این آبدۀ تاریخی

حفاری ھای زیادی در این تپھ در جریان جنگھای گذشتھ نیز صورت گرفتھ و حتی نقش ھای دیواری آن توسط 

 . اره و قاچاق شده است، قاچاقبران

ادی ھنوز ھم چھل برج شھری قدیمی و یکی از باز مانده شھر ھای تاریخی است کھ بعد از گذشت سالھای متم"

باران و ، با وجود تحمل عوامل طبیعی باد، خود نمایی می کند" بابا"در کمر گاه کوه ھای سر بھ فلک کشیده ای 

زلزلھ و مضافا دست دارازی ھای انسانھا برج و بارو و کوشک ھای زیبایش پا بر بر جا و استوار است تو گویی 

در زمان حمالت اعراب زمانیکھ در : کشور ما چنین می نویسد احمد علی کھزاد مورخ شھیر. ھنوز ھم آباد است

فصل بھار فشار بر کابل شاھان زیاد می گردید آنھا مجبور می شدند بھ سوی بامیان عقب نشینی کنند تا از شدت 

ھ حمالت اعراب در امان بمانند و زمانیکھ زمستان فرا می رسید دو باره تجدید قوا نموده و بھ مقاومت خویش ادام

بنا بر شواھد و شباھت ھای نزدیک این برج ھا و طرز معماری و تزیینات بکار رفتھ کھ در کوشکھای ، میدادند

شھر چھل برج از سابقھ ای ، در مرکز بامیان دیده می شود" ضحاک"قالع مستحکم غور و ھمینطور شھر 

بور چھل برج را یک نقطھ ای امن وجود دره ای عمیق و راه ھای صعب الع. تاریخی قابل توجھ بر خوردار است

ولی افسوس بعد از شروع جنگھا این شھر نیز زخم ھای فراوان دیده و . برای کابل شاھان قرار داده بود

یکی از . کاوشگران حفاریھای زیادی انجام داده و قسمتھای عمده و دیدنی این محل تاریخی تخریب گردیده است

ام خانھ ای دختر پادشاه طاق بزرگی بود و در دیواری آن نقاشی عجیبی زیبایی ھای این برج ھمان طاقچھ ای بن

دختری نشستھ و اکلیلی از طال بر سر و دو دختر در دو طرف آن در حالیکھ جام ھای طالیی در ، دیده می شد

ھ ھر کھ توج، دست داشتند با چشمان زیبا و لباسھای قشنگ منتظر و کمر بند مرصع ایستاده بودند گویی زنده اند

. بننده را این نقاشی زیبا بخود جلب میکرد اما امروز نھ از طاق خبری ھست و نھ از آن نقاشی زیبا
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  قلعھ ضحاک بامیان و شھر -٢۴

   

بر فراز تپھ ھای سرخ ، کابل و غزنی، محل تالقی سھ گذرگاه بلخ در، در ھفده کیلومتری شمال شرق بامیان

ویرانھ ھایی بھ چشم میخورد کھ علی ، و در کنار رودخانھ ای پر آب) پا ١٧٠(یا ، متر ١۵٠رنگی بھ ارتفاع 

. ھنوز پابرجا مانده تا داستانھایی از دوھزار سال پیش را برای ما بازگوکند، الرغم گذراندن کشمکش ھای فراوان

امپراطوری ناپذیری خود را چنان بھ رخ بیننده میکشد کھ گوئی پایتخت  تسخیر، و یرانھ ھایی کھ در اولین نگاه

 . دوش بوده است ضحاک مار

ناپذیری است کھ معماری  نظامی تسخیر بزرگ و یا شھر یک قلعھ بسیار بھ فردی از نمونھ منحصر این شھر

 . پیجیده آن نشان میدھد کھ زمانی ازرونق و شکوه خاصی برخورداربوده است

شانھ ھایش دو  بزرگ پادشاھی کھ برمرکز امپراطوری . دوش آمیزه ای از افسانھ و واقعیت ضحاک مار شھر

 . پایتخت قدرتی افسانھ ای کھ توانستھ بود بھ ھفتصد سال حکومت جمشید پایان بخشد. مار روئیده بود

تمدن  اسالم و بھ دوره یفتلی ھا و بھ قبل از اند کھ تاریخ ساخت این شھر شناسان براین باور عده یی از باستان

 درست در(ھمچنین موقعیت جغرافیایی آن  و نوع معماری شھر": می افزاینداو ھمچنین . ترکھای غربی میرسد

استحکامات قابل  از نشاندھنده آن است کھ کاربرد نظامی داشتھ و) کابل و بلخ، محل تالقی سھ گذرگاه مھم غزنی

 . دوش می نامند ضحاک مار آنرا بنام شھر، مردمان محل. "بوده است مالحظھ ای برخوردار

ھرچھ باالترمی . استحکاماتی این شھرازسطوح پائین و دامنھ کوه آغازوبھ سمت قلھ کوه امتداد می یابنددیوارھای 

راه صعب العبوری کھ ازبین چند برج . قطروارتفاع دیوارھا بیشترمیشود و کمربندھای امنیتی آن محکمتر، رویم

محسوب  تنھا راه ورودی شھر، میگذرد نگھبانی وپیچ و خم ھای فراوان و ازمیان دروازه تونل مانند سنگی ای

 پائین دارند و نفوذ دشمن بھ شھر را بسیار برجھای نگھبانی طوری ساختھ شده اند کھ تسلط کاملی بر. میشود

 . مشکل می سازند

امکان دارد کھ بعد ھا توسط ، شناسان و بھ گفتھ باستان برجھا دوباره ترمیم شده اند، ھای پائین تر قسمت در

نشان میدھد کھ  قسمتھای میانی توسط باران فرسایش یافتھ اند کھ این امر دیوارھا در. رمیم شده باشندمسلمانان ت

 ھیچ اثری از، ھای باالئی شھر قسمت اما در. سکنھ مانده است برای مدتی طوالنی مخروبھ و خالی از شھر

بزرگ با  خانھ ھای بسیار نھا وداال، است کوه کھ قسمت اصلی شھر فراز بر. دوران اسالمی بھ چشم نمی خورد

بھ چشم ، شده اند اعمار) طبقھ(منزل  دو بعضی جاھا در کھ در بھ ارتفاع تقریبا ده متر ھای گنبدی خشتی و سقف

www.esalat.org

esa
lat

.or
g

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

http://www.esalat.org
http://www.pdffactory.com


www.esalat.org 

بھ برجھای نگھبانی کوچک و بزرگ ، ھمھ این خانھ ھا زنجیروار بھ ھم متصل اند و درلبھ ھای کوه. میخورند

دید خود  چنانکھ تمام مناطق اطراف را زیر. خارق العاده ای طراحی شده انداین برجھا بصورت . منتھی میشوند

 . راه ھا کنترول کاملی دارند داشتھ بر

موری تا بخش  درۀ آھنگران و درۀ پای، ھای جلگۀ شش پل ارتفاع بقایای شھر ضحاک یا شھر سرخ از ھمواری

ھای پر پیچ و خم  ھای دفاعی و راه برج، منقشاز دیوارھای . متر تخمین زده شده است ١٧٠صد تا ، باالی شھر

رونق و استحکامات ، شود کھ این شھر در زمان آبادی خویش از شکوه فھمیده می، کھ تا ھنوز قابل دید استند، آن

در سھ بخش باالی ارگ برای حاکم و اھل ، ھا رود کھ این مجموعھ بنا  گمان می. مھمی برخوردار بوده است

روزگاری . ای سربازان و مدافعان شھر و بخش مسکونی شھر برای عامۀ مردم بوده استپایین ارگ بر، دربار

 ھای بازرگانی گذشتھ و جادۀ ابریشم از این محل می چھارراه ارتباطی دنیای قدیم بوده کھ راه، شھر ضحاک

 .گذشتند 

توسط دشمن  و زمانی کھ شھرمواقع حساس  برای انتقال آب در) زینھ زینھ(تونلی مارپیچ و پلھ پلھ ، وسط شھر از

بزرگ و مستحکمی منتھی می شود کھ توسط  بھ برج بسیار آخر این تونل در. محاصره شده است کشیده شده است

محل  میرسد کھ آب از بھ نظر. بھ حوض آبی میرسد کھ فعال خشک شده است) آبدوزک(یک تونل باریک 

 . ستنامعلومی توسط لولھ ھای سفالی بھ این حوض میرسیده ا

اساس نظریھ کاطم یزدانی  بر. سپری کردن دوران شکوھش گذرانده است از دشواری را بعد روزگار این شھر

، خان بھ بامیان اما از حملھ چنگیز، زمان صفاریان تخریب شد توسط مسلمانان در اولین بار این شھر، }مورخ{

 . غلغلھ یاد میشود را تخریب کردندبامیان کھ امروزه بنام شھر مغولھا فقط حصار. برد جان سالم بدر

این . میالدی با خاک یکسان شد ١٢٢٢سال  خان در کھ توسط ارتش چنگیز: دارند کھ حالیکھ برخی باور در

ھا ھم چنین بھ عنوان   این خرابھ. پایی چشم انداز دره تگاو در بامیان واقع شده است ٣۵٠ھا در ارتفاع   خرابھ

شود طی حملھ   گفتھ می. ھای اطراف آن  ھا و دره  خاطر رنگ سرخ صخره بھ، معروف شده است» شھر سرخ«

ھای اطراف آن  خان ھم شھر و دره چنگیز. موترجن بھ دست مدافعان شھر کشتھ شد، خان نوه چنگیز، بھ این شھر

: دضحاک می نویس مورد شھر الھوری در محمد صالح کنبو. را خراب کرد و تمام ساکنان آن را بھ قتل رسانید

مرد جنگی بھ بامیان حملھ کرد و  محمد خان پادشاه ازبک بھ ھمراه پانزده ھزار ھجری قمری نذر١٠٣٧سال  در"

 حاکم بامیان بھ شھر) ھزاره ھای دره ترکمن احتماال از(خان ترکمنی  خنجر. ضحاک را محاصره کرد شھر

 را در) ضحاک شھر(وان گشودن قلعھ محمد خان ت نذر الخره لشکراب. آنجا مقاومت کرد ضحاک پناه جست و در

 . "خود ندیده بھ کابل حملھ کردند

 . اما گویا قلعھ گیان نھایتا تسلیم شده اند. نام برده شده است شھر ضحاکنیز از  گزارشات جنگھای نادرافشار در

، مسلمان ھجوم اعراب. روزھای دشواری را تجربھ کرد، طی نمودن دوران شکوه افسانھ ای خود این شھر بعد از

جنگھای داخلی ، قرن شانزده محمد خان ازبک در ھجوم لشکریان نذیر، جنگھای کوچک و بزرگ منطقھ ای
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الخره کاوشھای غیرقانونی ای سابق وبواوایل قرن بیست و بمبارانھای ھوائی نیروھای شور قرن نوزده و اواخر

 . ه انددل این شھر را عمیقاً آزرد، ھمھ و ھمھ، باستانی قاچاقچیان آثار

 . ناپذیری است نظامی تسخیر بزرگ و یا شھر یک قلعھ بسیار بفردی از نمونھ منحصر شھر ضحاک

افغانستان بوده  جنگھای دھھ ھای گذشتھ در در درگیر نامنھادِ  مجاھدین فرماندھی گروھی از مرکز شھر ضحاک

تیم ماین ، آنزمان تقریبا ده سال از س ازاکنون پ. بمبارانھا و انفجارات زیادی بھ خود دیده است، است و درگیریھا

  . شده است دولتی سازمان مشورتی تکنیسین ھای افغانستان ماین پاکی پاکی یک مؤسسھ غیر

  مسجد جامع ھرات -٢۵

  
 ١۴٠٠مسجد جامع بزرگ شھر ھرات پنجمین مسجد جامع بزرگ در جھان می باشد این مسجد جامع بیش از 

 . متر مربع می رسد۶٧۶٠۴سال قدمت دارد و مساحت آن بھ

این بنای زیبا و شگفت انگیز در طول اضافھ . مسجد جامع بزرگ ھرات از جملھ آثار تاریخی افغانستان می باشد

ھجری بعد از گرایش مردم  ٢٩در سال . از ھزار سال قبل از اسالم عبادتگاه آریائی ھای یکتا پرست بوده است

 . سجد مسلمانان مبدل گشتاین معبد بزرگ بھ م، ھرات بھ دین اسالم

بھ اساس مشورت شیخ االسالم فخرالدین رازی بھ دستور سلطان غیاث الدین غوری بھ شکل کنونی با استفاده از 

پسرش سلطان محمود بعضی ، تزئینات و کاشی ھای فیروزه ای بنا گردید کھ با مرگ سلطان، خشت پختھ

 . سانیدازکارھای باقی مانده از زمان پدرش را بھ اتمام ر

، گنبد ۴۶٠گردیده کھ مشتمل بر  مربع اعمار متر ھزار ۴۶این مسجد تاریخی در زمینی بھ مساحت اضافھ از 

، قران چھار کتیبھ بزرگ مزین با آیاتی از، چھار دروازه، چھار ایوان، دوازده گلدستھ، فیل پایھ ۴۴۴، رواق١٣٠

و ) شامل چھار ھزار جلد کتاب(کتابخانھ ، سنگییک منبر ، سھ سراچھ، اشعار عرفانی عرفا و شاعران بزرگ

قدیم ھرات موقعیت داشتھ و در یک زمان گنجایش بیش از یک  وضوخانھ می باشد کھ در زیباترین محل شھر

بھ گفتھ وی گلدستھ ھای مسجد کھ برای رساندن صدای اذان بھ گوش مردم ساختھ . صد ھزار نمازگزار را دارد

کدام دارای ھشت رواق بوده کھ بام شان با کاشی  متر قطر داشتھ راس ھر ١٠تا  ٧، متر ارتفاع٣۶تا ١٧بین، شده

 . فیروزه ای تزیین یافتھ است
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ھجری بھ  ٨١٨ھجری سلطان غیاث الدین کرت غوری خرابی ھای را کھ با حملھ مغول ھا در سال ٧٠٧در سال 

بیست و پنج سال بعد در . د جامع ایجاد نمودمسجد رسیده بود تعمیر نموده و مدرسھ یی بنام غیاثیھ در شمال مسج

صد سال . ساختھ شد خانقاھی برای صوفیان نیز، افزودن تزئینات زمان فرمانروایی ملک معزالدین کرت بعد از

معرق ، با استفاده از انکشاف و تکامل صنعت کاشی) از شاھان تیموری(بعد در دوران زمامداری شاھرخ میرزا 

 . ارھای مسجد بھ نقش و نگارھای رنگارنگ تزیین گردیدرواق ھا و دیو، و خطاطی

، ھجری در زمان ملک غیاث الدین آخرین ملک آل کرت از دارایی شخصی بنام علی بن محمد ٧٧٧در سال 

دیگ برونزی زرکوب شامل بر ھشت حصھ ساختھ شد کھ بعد از منبت کاری و نقش اندازی وقف مسجد جامع 

دیگری توسط ھنرمندان ھرات ساختھ شد کھ اکنون در موزیم ارمیتاژ شھر  در عین زمان دیگ برنزی. گردید

 او امیرعلی شیر لینینگراد روسیھ نگھداری می شود و در قرن دھم ھجری در زمان سلطان حسین بایقرا و وزیر

ا ایوان بزرگ مقصوره مجددا تعمیر و تمام جدارھا و رواق ھای مسجد بھ ستون ھا و سنگ ھای گرانبھ، نوایی

 . آراستھ شد

جاده ھای وسیع بھ اطراف و باغی بھ ، ھجری بھ ھمت عبدهللا خان ملکیار نایب الحکومھ ھرات ١٣٢۴سال  در

در زمان مرحوم عبدهللا خان ملک یار در ". ھزار متر مربع در سمت شرق مسجد ایجاد شد ٢۵وسعت بیش از

اماکن آبدات تاریخی قلمداد ، مساجد، بھ معابد یک عصری تلقی کنیم کھ در حقیت ھرات را می توانیم ١٣٢۴سال 

بکنیم و عبدهللا خان ملکیار ضمن این کھ تمام اطراف مسجد و خانھ ھای مردم را خریداری می کند بھ پارک و 

 .جاده ھا تبدیل می سازد

سلطان در این اواخر فرھنگیان غوری بھ خصوص بنیاد فرھنگی جھانداران غوری تالش نمودند تا قبر امپراطور 

آنجا تأسیس نمایند اما  کتابخانھ بزرگی را در غیاث الدین غوری را دوباره باز و مورد دید ھموطنان قرار دھد و

  . ینده با این مأمول دست یابندآ امیدوارم کھ در. موانع در مقابل شان ایجاد شده است

  گنجینھ میرزکھ گردیز -٢۶

  
گردیز یک . بر یک منزلی آن از سوی شرق و معرب آن جردیز استنام قصبھ و قلعھ ای ) ِاخ] (گ َ  ]. گردیز

 . الشاری کردهللا حمزة بن عبدا، گردیز. والیتی بین غزنھ و ھند. منزلی مشرق غزنین است

یا  خانھ و دیز ھمان دیش سانسکریت بھ معنی قریھ و) گھر(گردیز شاید گریا غر پشتو بھ معنی کوه باشد و یا گر 

آنرا ) گ(ش بھ مروز زمان بھ گردیز تغییر کالم داده باشد و اعراب با کمبود حرف شھر مفھوم بدھد گھردی

 . جردیز خواندند
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تولد و کتابھای جغرافیای اعراب ھمھ  کتابھای معتبر جغرافیا مانند حدود العالم و جغرافیای تاریخی ایران از بار

در جنوب افغانستان و مرکز والیت پکتیا  و آن اینکھ َگردیز شھری است. فقط گردیز را قصبھ کوچک دانستھ اند

 . متری از سطح دریا قرار دارد ٢۵٠٠تا٢٣٠٠این شھر در منتھی الیھ دره رودخانھ گردیز و در ارتفاع . است

حمل ) کیلومتر ١٢٠(گردیز  -است و بعد آسفالت شدن جاده کابل  میالدی بنا شده ١٩۴٣بازار قدیمی شھر در سال 

 . باالحصار گردیز از آثار تاریخی آنست. زون یافت و باعث رونق آن شھر گردیدو نقل مصنوعات چوبی اف

ھای کشاورزی آن از   ھای ھموار والیت پکتیا بیشتر در پیرامون گردیز زرمت قرار دارد و بیشتر آب زمین زمین

یعقوب لیث صفاری بھ نواحی شرقی افغانستان تاخت و جنگی ، م ٨٧٠/ھـ ق٢۵۶در . شود  کاریزھا تأمین می

سخت میان او و ابومنصور افلح امیر گردیز درگرفت بارتولد بھ نقل از گردیزی مینویسد یعقوب لیث صفار با 

کھ بھ یقین آن شخص ابومنصور تفلح بوده کھ با دادن گروگان و  یک امیر مسلکان کھ مقیم گردیز بود جنگ نمود

اخالف او تا اواسط ، پس از افلح. با وی صلح کرد، ھزار درم خراج سالیانھ بھ امیر سیستان١٠پرداخت تعھد بھ 

ً سخت. ھـ ق بر حکومت گردیز باقی ماندند ۵قرن  ھای  گذر پکتیا یکی از پناھگاه نواحی دور دست و بعضا

بھ گزارش نویسندٔه گمنام . آنان بود این نواحی در دورٔه اقتدار خوارج سیستان زیر سلطھٔ . رفت شمار می خوارج بھ

برتلّی . و شھری است برحد میان غزنین و ھندوستان. حدودالعالم بیشتر اھالی گردیز بر مذھب خوارج بودند

 . و مر اورا حصاری محکم است و سھ باره دارد ،نھاده

مرکز والیت " گردیز"شھر  در نواحی" میرزکھ"گنجینھ ، یکی از گنجینھ ھای مھم افغانستان اما گنجینھ میرزکھ؟

در واقع کشف منطقھ . برای اولین بار کشف شد، ھـ ش ١٣٢۶در جنوبشرق این کشور است کھ در سال " پکتیا"

 . یکی از با ارزشترین و بزرگترین کشفیات آثار تاریخی در جھان است، باستانی میرزکھ

واقع شده " میرزکھ"و " احمدزایی"دخانھ کیلومتری شمالشرقی شھر گردیز در کنار دو رو٣٠میرزکھ در فاصلھ 

در کنار رودخانھ میرزکھ تپھ ھای قرار دارد کھ ساکنین محل آن . در آن رفت و آمد دارند" منگل"است کھ قبایل 

در کنار مسیر نیمھ بیابانی رودخانھ " کافرکوت"متری ٧٠اولین حفاری در فاصلھ . میخوانند" کافرکوت"را 

ھـ ش برای اولین بار زنان و دوشیزه گان قبایل منگل کھ برای  ١٣٢۶در بھار سال . دمیرزکھ چشمھ ای قرار دار

 . سکھ ھایی را در سطح چشمھ مشاھده کردند، برداشتن آب بھ آنجا رفتھ بودند

 . بین مردم دست بھ دست میشد تا این کھ باستان شناسان را بھ منطقھ کشاند، سکھ ھای بھ دست آمده از این چشمھ

خانھ ، مشخص شد کھ در اطراف آن، قات و حفریات مختصری کھ پیرامون این چشمھ صورت گرفتبا تحقی

وجود دارد و در مجاورت آن خانھ نیز خانھ ھای ، متر طول داشت ۶بزرگ مربع شکلی کھ ھر ضلع آن 

  . کوچکتری دیده میشد

رکی وجود داشتھ است چشمھ متب، با تحقیقات بیشتری کھ صورت گرفت مشخص شد کھ در محل کشف سکھ ھا

احمدعلی کھزادیکی از باستان شناسان و مورخان افغانستان کھ . در آن سکھ میانداختھ اند، کھ مردم بھ قصد تبرک

در کتابی تحت عنوان ، ھـ ش حضور داشتھ است ١٣٢۶خود نیز از نزدیک در کشف این منطقھ در سال
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کھ در اعصار باستانی پیش از اسالم و پیش از عھد مسیح ھویدا گردید : نوشتھ است، "افغانستان در پرتو تاریخ"

ق  -در آنجا چشمھ متبرکی بوده کھ مردم بھ افکندن سکھ در آب آن معتاد بودند و بدین ترتیب از حوالی قرن چھار

سال نمونھ ھای مسکوکات پادشاھان و ساللھ  ٧٠٠تا حوالی قرن سوم مسیحی در حدود) قبل از میالد مسیحی(م 

 ". ختلف افغانستان بھ تعداد زیادی در آنجا متراکم شده بودھای م

ھزار سکھ قدیمی در این چشمھ موجود بوده است کھ  ۵٠در حدود : مرحوم کھزاد در ادامھ یادآور شده است

 . بھ فروش رساندھاند" پیشاور"و " جالآلباد"، بیشترین آنھا را مردم منطقھ در ھمان دوران در بازارھای کابل

 . ھزار عدد از این سکھ ھا بھ موزه کابل منتقل شد ١٠باز ھم بیش از ، د اینبا وجو

سکھ : تصریح کرده است، این مورخ افغان کھ مسئولیت انتقال این سکھ ھا را بھ موزه کابل نیز بر عھده داشت

وزه کابل در ھای منطقھ میرزکھ کھ بھ موزه کابل منتقل شد بزرگترین مجموعھ مسکوکات پیش از اسالم بود کھ م

 . خود میدید

. باستان شناسان افغان و خارجی بھ تقسیم بندی و تفکیک تاریخی آنھا پرداختند، با انتقال مسکوکات بھ موزه کابل

 . نقره و مس بود بھ دو دستھ تاریخی تقسیم کردند، فلز، آنان این سکھ ھا را کھ از نگاه جنس

و " قندھار"در مناطق جنوبی و جنوبشرقی افغانستان و در محلی بود کھ بیشتر ، دستھ ھای از این سکھ ھا

شکل مرتب و منظمی ، این سکھ ھا ضمن این کھ نام پادشاھی در آن ذکر نشده بود. بھ ضرب رسیده بود" پنجاب"

 . نیز نداشتند

ی مرتب و منظم بود و اسم و تصاویر سلسلھ ھای تاریخی عصر باستان از قبیل شاھان یونان، اما دستھ دیگر

روی برخی از این مسکوکات . روی آنھا حک شده بود" کوشانی"و " پارتی"و " اسکایی"و " ھندوکش"جنوب 

 . ستارگان و برخی از آثار تاریخی نیز دیده میشد، پرندگان، سالح، تصویر انسان

سازد کھ قبل این روشن می. تاریخ ضرب این سکھ ھا را بھ قرن ششم قبل از میالد نسبت داده اند، باستان شناسان

" سند"ضرب این قبیل سکھ ھا در شرق افغانستان و در قندھار تا کنار رود ، از حضور یونانیان در افغانستان

خزاین مسکوکات "شلوم برژه و کوریل دو تن از باستان شناسان مطرح دنیا در کتاب . رواج داشتھ است

وعھ از سکھ ھای است کھ بھ طور تخمیعی از مجموعھ مسکوکات میرزکھ بزرگترین مجم: نوشتھ اند" افغانستان

 . یک منطقھ مشخص در خاک افغانستان کشف شده است

این منطقھ شاھد حفریات گوناگون ، پس از کشف سکھ ھای مختلف در چشمھ میرزکھ :میرزکھ در نیم قرن گذشتھ

 . را بھ خود جلب کرد "یونسکو"مجاز و غیر مجاز قرار گرفت و در عین حال توجھ موسسات بین المللی از جملھ 

آثار مھم دیگری کشف شده کھ بیشتر آنھا توسط قاچاقچیان آثار عتیقھ ، در طول نیم قرن گذشتھ از منطقھ میرزکھ

، بنا بھ نقل مردم منطقھ گردیز و پکتیا کھ در رسانھ ھا نیز منتشر شد. در بازارھای خارجی بھ فروش رسیده است

بھ تپھ میرزکھ اصابت کرد کھ منجر ، بمبی توسط جنگندھھای روسی، انستاندر زمان تجاوز شوروی سابق بھ افغ

نزاع سختی بین مردم منطقھ برای تصاحب این ، پس از این حادثھ. بھ کشف گنجینھ ھای جدید در محل انفجار شد
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توافق  پس از این. گنجینھ صورت گرفت و در نھایت بھ توافق رسیدند کھ منطقھ میرزکھ متعلق بھ ھمھ آنھا است

بود کھ مردم محلی بھ حفاری غیرمجاز و غیرفنی در منطقھ دست زدند و ثروت سرشاری را نصیب قاچاقچیان 

 . آثار باستانی کردند

موزه کابل مورد دستبرد غارتگران آثار باستانی قرار گرفت و ، در طول سالھای جنگھای داخلی و دوره طالبان

این موزه بھ غارت رفت و در پاکستان و دیگر کشورھای اروپایی بھ  اکثر اشیای گنجینھ منطقھ میرزکھ نیز از

 . فروش رسید

میالدی صورت گرفت و گنجینھ عظیمی از طال و  ١٩٩٣و ١٩٩٢بزرگترین غارت از منطقھ میرزکھ در سالھای 

 . نقره بھ ارزش صدھا کیلو از این محل خارج شد

با نگرانی از این روند اعالم کرد کھ  ١٩٩۴کو در سالمسازمان فرھنگی یونس، بھ دنبال غارت گنجینھ میرزکھ

تا جاییکھ بھ بی نظیر بوتو . آثار عتیقھ افغانستان در بازارھای اروپایی در حجم باالیی بھ فروش میرسد

صدراعظم پاکستان نامھ فرستادند تا آثار باستانی افغانستان کھ در منزل شما گردآورده شده است ھمھ ملکیت 

این سازمان از ھمھ . ت البتھ با پرداخت پول باید بھ سازمان یونسکو و یا افغانستان تحویل داده شودافغانستان اس

 . خریداران اروپایی خواست تا از خرید آثار عتیقھ افغانستان از دست دالالن و قاچاقچیان خودداری کنند

در یکی از " میھن"چھ نشریھ در دوره طالبان نیز در منطقھ میرزکھ حفاریھای غیرمجازی صورت گرفت چنان

تن  ٣گنجینھ عظیمی از جواھرت و مجسمھ ھای طالیی و حدود : شماره خود بھ نقل از منابع خارجی نقل کرد

 . طال و نقره از این منطقھ بھ دست آمد کھ تا آن زمان بزرگترین گنجینھ کشف شده بود

افغانستان نرسید و ھمگی توسط دالالن آثار بھ موزه ملی ، ھیچ یک از این آثار بدست آمده در سالھای اخیر

بھ قیمتھای باال " لندن"و " توکیو"، "زوریخ"، "نیویورک"باستانی از افغانستان خارج شد و در بازارھای جھانی 

سال قبل در موزیم لندن تالش نمود تا این گنجینھ را کھ در  یکی از استادان پوھنتون کابل دو. بھ فروش رفت

کنون سکھ ھای  در مجموع تا. اما مقامات موزیم نپذیرفت. یم جا داده شده است حد اقل ببیندگاوصندوق ھای موز

ھزار اثر کھ قدمت آنھا بھ قرن ششم قبل از میالد تا قرن نوزدھم  ۵٠بھ دست آمده از منطقھ میرزکھ بیش از 

 . برآورد شده است، میالدی می رسد

پنجصد کیلو زیوارت و یک تعداد آثار ، تن سکھ باب چھار«: می نویسد) ھـ ش١٣٨٣(روزنامة ملی انیس 

م از منطقة میرزکھ والیت پکتیا طور غیرقانونی حفاری و بھ پاکستان ١٩٩٣تا  ١٩٩٢تاریخی در جریان سالھای 

پروفسور بوباراشی متخصص و باستان شناس آسیای مرکزی و ھند مطلب فوق را بھ آژانس . انتقال گردیده است

زیوارت و آثار گنجینة میرزکھ والیت پکتیا مربوط بھ قرن دوم الی ، سکھ ھا: ظھار داشتھ گفتاطالعاتی باختر ا

فیسور پرو. پنجم قبل از میالد و بعضا مربوط بھ دوره ھای سکندر کبیر و امپراطوری ھخامنشی می باشد

، سویس، جاپان، ی امریکامتذکره بعد از انتقال بھ پاکستان بھ کشورھا هآثار بھ دست آمد: بوبارشی عالوه نمود

انگلستان و جرمنی بھ طور قاچاق انتقال گردیده و مردم با مشاھدة آثار گمان می کردند کھ این آثار از مناطق 
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وی اظھار داشت کھ من با اخذ اطالع از موجودی این آثار در کشورھای . ھمجوار دریای آمو بھ دست آمده است

ده و از آن ھا عکس برداری نموم و زمانی کھ عکسھای آثار را بھ متذکره از نزدیک آن ھا را مشاھده نمو

آنھا تاکید کردند کھ ھمھ این آثار از گنجینھ میرزکھ آن والیت بطور غیر قانونی ، باشندگان میرزکھ نشان دادم

 پروفیسور بوباراشی بھ ارتباط. حفاری گردیده و بعد از طریق پاکستان بھ سایر کشورھا قاچاق گردیده است

اھمیت و ارزش آثار بھ دست آمده از گنجینھ میرزکھ والیت پکیتیا گفت این بزرگترین گنجینھ در سطح جھان بوده 

و ارزش مجموعی آن بھ میلیون ھا دالر می رسد و در میان سکھ ھای بھ دست آمده سکھ یی وجود دارد کھ بیست 

  . میلیون دالر ارزش دارد

بعضی از کشورھا وجود دارد و یک قسمت دیگر آن نزد یک تعداد یک قسمت این آثار بطور کتلھ یی در 

اشخاص است کھ بطور انفرادی آن را خریداری نموده اند و از جملھ بیشترین قسمت کھ سھ تن وزن دارد در 

پروفیسور بوباراشتی عالوه نمود کھ وی مورخ بوده و طی پانزده سال عالوه از . شھر باسل سویس موجود است

زیورات مجسمھ ھا ، عداد کتاب ھا در رابطھ با باستان شناسی یک کتاب را کھ حاوی تصاویر سکھ ھاتالیف یک ت

و سایر آثار بھ دست آمده از گنجینھ میرزکھ والیت پکتیا می باشد و در این کتاب تصاویر مذکور معرفی گردیده 

ود و این وظیفھ را من بھ دوش گرفتھ ام تا این آثار باید بھ افغانستان برگردانیده ش: وی گفت. است تحریر نموده ام

بھ افرادی کھ این آثار در نزد شان است قناعت داده شود کھ آثار متذکر مربوط بھ افغانستان بوده و در انتقال 

  ». دوباره آن بھ افغانستان ھمکاری نمایند تا جزو میراثھای فرھنگی افغانستان شناختھ شوند

   منارھای ھرات -٢٧

 : 

نار در افغانستان دارای سابقھ طوالنی یعنی در دوره اسالمی قرن شش بھ بعد مروج و متداول گشت ساختن م

ھای مسجد جامع ھرات وغیره نام برد  ھای مسعود سوم بھرام شاه و منار جام و مناره توان از مناره  طور مثال می

ر چکری است کھ در حدود دو ھزارسال ترین مناره در افغانستان منا برویم سابقھ اگر از دوره اسالمی بھ عقب

 . ھا بقدرت بودند ودین بودایی در این سرزمین مروج بود اعمار گردیده قبل یعنی زمانی کھ کوشانی

اما منار ھای ھرات کھ جزء متجمع مصالی ھرات است توسط ملکھ گوھرشاد در اواخر قرن پانزدھم میالدی 

در مجاورت . رفت  ترین افتخار ھرات بھ شمار می ی بزرگزمان، طرح ریزی و تحت نظارت وی اعمار گردید

 . مصال مدرسھ سلطان حسین بایقرا قرار داشت
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مصلی شاھرخ میرزا ساختھ و تعمیر دوم را سلطان  رگمان بر آنست کھ تعمیر اول را د مورخین را حدس و

 )اخالصیھ(ای بنام   و مدرسھ)) شفادرال((در آنجا علی شیر نوایی نیز شفاخانھ یی بنام . حسین بایقرا بنا کرده است

بھ منار مصلی در دو جانب  ١٣۶۴بھ قول مردم ھرات قبل از سال . تأسیس کرده بود )اخالصیھ(خانقاھی بنام  و

و لی رفتھ رفتھ بھ مرور سالھا سھ منار ویران گردیده کھ عرض بدنھ آن بھ اندازه . نھر انجیل برپا و استوار بود

 قد انسان بوده است

ساس نظریات مورخین و محققین منارھای مصلی از بقایای چھار گوشھ عمارات مدرسھ سلطان حسین بوده بھ ا

کھ کارھای نقاشی این : آورد عقیده برانست ھای بسیار مرغوب آن ھربیننده را بھ حیرت می ھا و نقاشی کاشی

 . منارھا کار بانی مکتب ھنری ھرات کمال الدین بھزاد است

ر داخل باغ بھزاد مانده است یکی ازآنھا متصل بھ مسجد جامع گوھرشاد بوده کھ در آغاز دومنار دیگر کھ د

) ١۴۵٧ -١۴۵۶(ش . ھـ ٨۶١ساختمان این مدرسھ در سال . تعمیرش از تمام مارھای موجود مرتفع تر بوده است

آنرا در عھد سلطان حسین میالدی بھ اتمام رسیده لیکن ملکھ گوھرشاد قبل از ختم آن وفات یافتھ وکار باقی مانده 

ھا نقوش و خوط کوفب طراحی   ھای بسیار مرغوب گل برگ این منار با کاشی کاری. میرزا تکمیل کرده اند

میالدی بنا شده  ١۴٣٨ق و . ھـ٨۴١چھار منار کھ باقی مانده منا رمدرسھ در سال . بسیار زیبا آراستھ شده است

ظیر است قابل ذکر است کھ باغ بھزاد با درختان سبز سوزنی باشد کاشی کاری و نقش آن بی ن است محفوط می

 . صنوبر وسرو دوگنبد یعنی مقبره امیر علی شیر نوایی وگنبد با شکوه گوھرشاد نیز زینت داده است) ناجو(برگ 

میالدی عمداً توسط ارتش بریتانیا ویران گردید تا فضای بیشتری برای ھنگ توپخانھ  ١٨٨۵این مصلی در سال 

شوروی در افغانستان دوباره شدیداً آسیب  حضوردر دوره ! گرفتند ایجاد گردد  رای نبرد با روسھا آمادگی میکھ ب

پس از آن کھ حفاظ . اند  دید و فقط پنج مناره آن باقی مانده است کھ دوتای آن بر اثر اصابت راکت آسیب دیده

ھمچنان مقبره گوھرشاد با گنبد . برد  نیز از بین میباد تزیینات کاشی کاری آن را ، درختھا از برابر آن دوره شده

 . شدیداً آسیب دیده است اما بخش داخلی آن در حالت بھتری قرار دارد، دار آن  کاشیکاری شده آبی رنگ دندانھ

چند سال قبل اعالم کرد بھ خاطر ثبت ھرات در فھرست میراث ) فرھنگی ملل متحد –سازمان علمی (یونسکو 

اعالم نمود و تقاضا نمود تا مسئوالن دولتی در ھرات باید جلو ساخت و سازھای بی رویھ ، ھای فرھنگی جھان

در شھر قدیم ھرات را بگیرند و ھمچنین جاده ای کھ از وسط مناره ھای تاریخی این شھر می گذرد را نیز بر 

 . روی ترافیک ببندند

، خیابان مناره ھای تاریخی ھرات متوقف نشود یونسکو ھشدار داده بود کھ اگر رفت و آمد وسایط سنگین وزن از

 .ھرات از ثبت در فھرست میراث فرھنگی جھان بازخواھد ماند

ھمچنین مقرر شد تا خیابان تازه احداث شده ای کھ از میانھ مصالی تاریخی ، در جلسھ شورای وزیران افغانستان

 . ھرچھ زودتر بستھ شود، شھر ھرات می گذرد
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برای بقای آثار ارزشمند ، بھ عقیده مقامات یونسکو در افغانستان، میالدی احداث شد ٢٠٠٣ این خیابان کھ در سال

امیدواریم کھ این . خطرناک است، جای مانده از آن از جملھ پنج منار بر، باقی مانده از مصالی تاریخی ھرات

منارھای مصلی یکی . مایندتوجھ بیشتر نموده و این سرک را بستھ ن، مسؤالن امور برای حفظ اثار تاریخی ھرات

از آبدات عمده تاریخی افغانستان بشمار میرود این آبدات بیانگر عصر رنسانس کشور ما است کھ در ھرات تجلی 

با آنکھ بیشتر ساختمان ھای مرتبط بھ این منار ھا از بین رفتھ است ولی حفظ این منارھا می تواند . پیدا نموده بود

  . ن ھرات را نشان دھدگوشھ از عظمت فرھنگی آن زما

  سپاھی گمنام منار -٢٨

  
در ، منار سپاھی گمنام در سرچوک کابل کھ بھ یاد مبارزان راه استقالل افغانستان از چنگ انگلیسھا بنا شده بود

 . جریان جنگھای خاینانھ و ویرانگر تنظیمی مثل سایر بناھای شھرکابل بھ مخروبھ مبدل گردید

با موفقیت افغانھا پایان یافت کار نامھ ھای این جنگ تا امروز زبانزد عام ) م  ١٨٨٠ ـ ١٨٧٩( جنگ میوند 

وخاص است و سھم زنان ھموطن مان در ان جنگ خاطره افرین است ماللی دختر شجاع در اخرین لحظات 

بھ نام  زادی میوند راآوانان را بھ مقابلھ دعوت کرد و شجاعانھ رزمید و بیرق مبارزه را بدست گرفتھ و ج، نبرد

سالھا بعد سلطنت افغانستان مناره یادگاری بھ خاطر شھدای میوند در کابل اعمار نمود کھ . خویش رقم زد

بلدیھ وقت بھ کار خود آغاز نموده بود کھ داستان میوند  ییستازه ر. نگ میوند داردجسرگذشت درد ناک تر از 

 . زبانھا افتاد سر

تا  ١٣٢٧ل سادر  کابل و اولین رییس انتخابی بلدیھ یا شاروالی کابلد دھمین رییس بلدیھ فرھا محمد مر غالـنجنیا

ل سا ربھار در لین بان بود در آن وقت صدراعظم اوخاد محموه شاارت صدن مازشمسي  یھجرھـ ش  ١٣٣٢

طریق را از مر مھم این ا وكابل خاتمھ بدھد یس بلدیھ ئر ونتصابي ر احكومت تصمیم گرفت تا بھ كار مذكو

 .ببخشدزه تان ساما و سر، ادت آزنتخاباا

 : زکردغاآیل ذمھم  ركا سھھـ ش  ١٣٢٨ل سا یابتددر اكھ موصوف 

 . یرقع مقابل چمن حضوت وانجاره منا تااول چند یھااره قلعھھزك از سراثحدا- 

 . دجھ صفا ختم شواخوه منھ كودا در وع وپل خشتي شراز  كھك سر اثحدا- 
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ن در آ بر ن؛ بناخاد محمو لـا پـپل خشتي تاز كابل  ییادرطرفھ دو جدید  یھان تمارپاآ تعمیر و كسر اثحدا- 

 سیمي قلعھدروازه ، اولچند یھااره حصھ قلعھ ھزاز ھا ن كاد، یارـس، زلاـب منـتخریھـ ش  ١٣٢٧ت وـحه اـم

ار یك ھزل آن كھ طو شداث حداسركي ز و غاآ، یروز درما یاسرو شي وكتابفرزار با اـا تـنجاز آ ن واـقر خبا

، كوتھ سنگي، یروـبده ، ۴ھ ـتركا ه دردـش بـتخری یھاادجایدن صاحبا یابرد و بو رمت ٨،۴ ض آنعر و متر

. یددیع گرزمین توز، )هبسوده (جریب  یمـنازه ندابھ ام كد ھرن هللا خااقلعھ فتح ، شھرنو، شھیده شا، غزني یاسر

، ییاردرناك و یربوده ، نوده ، ۴تھركا، نباناه ندز، شھید هاـشار وـجدر ھ ـي خانـبص خاـشا یارـھمچنین ب

 یداراھـي خانـبصخاـشاسا ـبوعطا امین زمینھ ل جماو سمایي ه آمنھكودا، رصاـباال حار جو، چمچمھمست

 . شدندهاـرپنـس

بھ روز ١۵فظردر  یرنحضوـا چمـشي توفربحصھ كتاا ز مطلوبھ ك سردوم حصھ  ١٣٢٨ان میز١۶یخ رتادر 

 . فتگرارقریداربره بھرردمواث وحدامتر ۵، ٨ض عرومتر١٣۵٠ل طو

حصھ دو ین وایددگرر عماك اسراولصھ ـحدر  یودـل منـھوتو ینماـك سـی، نتمارپاآ یادتعد ١٣٢٩ل سال طودر 

الً ك اوین سراسط و در ومیوند مسما شدده جام مترمیباشد بھنا۵، ٨ض رـعورـمت ٢٣۵٠یداراھـكهدـشاثحدك اسر

سمتشرقي ـقو میوند ده جااول حصھ ه بدآین اب غر، میوند ساختھ شده بدض آن آعودرھا م و بعدسپاھي گمناه بدآ

 . ھددتشكیل مي را میوند ده جادوم حصھ  یرتا چمن حضوآن 

ً ده متر ارتفاع داشتیاما منار سپاھی گمنام تقر افتھ و با سنگھای یی بنا یاز خشتھای پختھ بھ شکل استوانھ ، با

خ کول آھنی یمھء تنھء آن با سیدورادور ن، ییبایجاد مقاومت و زیبرای ا. ھ کاری شده بودیاه رویکاشی آبی و س

منار . شدیروی محاط بود کھ در آن گل ھای موسمی کاشتھ میک ساحھ دایاطراف تھداب آن بھ ، دهیگلکاری گرد

نھ ید کھ من خاطره سرسپرده گان آزادی وطن را در سیخواست بگویم، ھمواره با استقامت مدام سرافراشتھ بود

شاھد صحنھ ھای داغ  )١٩٧٣–١٩۶٣(در دھھء دموکراسی ، اد بود سلحشوران وطنیآن . دارم و سر نمی افگنم

ن می شدند در آبا تأسف این منار کھ شھریان کابل ھر صبح و شام شاھد کناره ھای آبی رنگ . اسی بودیس

اما . بھ خاطر تصرف شھر بھ ویرانھ تبدیل شد نامنھاد جنگھای داخلی کابل بین گروه ھای متخاصم مجاھدین

  .ره احیا گردیده استدوبا
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  قالت یا قلعھ اسکندر باالحصار -٢٩

  
  یپھ لویو غرو ھم پھ دښتو ک

  یسھار پھ نیمو شپو ک یپھ لو

  یپھ غاړه ږغ او پھ شپٻلکو ک

  ییا د ویر ژلو پھ شپٻلو ک

  شیخ متی علیھ الرحمھ 

در حالیکھ . ھ آن صورت گرفتھ استوالیت افغانستان میباشد کھ از سالیان متمادی توجھ کمتر ب ٣۴زابل یکی از 

ك كشور بوده ین دو یا ایوست كامل با كابلستان ذكر شده چنان كھ گویدر شاھنامھ فردوسی زابلستان ھمھ جا در پ

وستھ یتھای كھ بدو پین و آن ناحیغزن": نیز آمده است كھ" حدودالعالم من المشرق و المغرب"در کتاب مھم . است

ن كھ زابلستان یاشاراتی آمده مبنی بر ا" خ و القصصیمجمل التوار"ا در كتاب ی. ". ننداست ھمھ را زابلستان خوا

ن یا. کھ ھمھ این والیات از جملھ والیات کنونی افغانستان ھستند. ان بوده استیشامل غرجستان؛ غور و بام

غانستان و نواحی ت زابل كنونی افیحات نشان میدھد كھ مراد از زابلستان مطرح در شاھنامھ ھمان والیتوض

 اطراف آن بوده است

زابلستان در طرف جنوب غرب كابل قرار داشتھ و در شاھنامھ اغلب "ز در این مورد آورده است كھ یدھخدا ن

در " .كی میدانندین دو را یسان ھم ایانویعنی كابل و زابل داده نمیشود و بعضی از جغرافین دوتا نام ین ایتفاوتی ب

  . یت با ھمین مشخصات در جنوب غرب کابل در بین راه کابل قندھار قرار داردحال حاضر نیز این وال

  : امروز والیت زابل شامل ولسوالی ھای ذیل است
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 )میزان(عالقھ داری میران ، ولسوالی دایچوپان، ولسوالی ارغنداب، ولسوالی شاه جوی

 . و کاکر) شمل زائی(والی شمولزی ولس، عالقھ داری اتغر، )شینکی(ولسولی شنکی ، ولسوالی ترنک و جلدک

 ١٨٨٨٫٠٠٠کیلومتر مربع و جمعیت  ١٧٫٢٩٣مساحت (با  )کالت(» قالت«بھ مرکزیت  (Zabol) والیت زابل

 . در جنوب افغانستان موقعیت دارد) نفر

ند مرکز باستانی است کھ متاسفانھ تمام آنھا مان ٢٠این والیت شامل : باالحصار زابل یا حصار اسکندر مقدونی

برخی این آثار توریستی و باستانی . دیگر آثار باستانی افغانستان در حالت انھدام ونابودی و سرقت قرار دارد

قلعھ ، شاه قدم، تپھ توپ ھا، تپھ میزانی، تنگی قلعھ زرین، تپھ رباط ھوالن، باالحصار زابل یا قالت: عبارتند از

چھل ، زیارت شیخ متی و حسن متی و زیارت محمد ھوتک، تپھ بوالن، تپھ سرتاج، سنگر جمال خیل، پاینده خان

 . زیارت میانور صاحب کھ از اماکن عقیدتی مردم است، زیارت پیر صالح، گزی بابا

باالحصار قالت کھ بنام قلعھ اسکندر شھرت دارد شاید یکی از قدیمترین بنأ تاریخی افغانستان است کھ ھنوز پا 

در کنار جاده عمومی کابل ـ قندھار  ،متی بابا متصوف و شاعر زبان پشتواین قلعھ با زیارت شیخ . برجا است

 . موقعیت دارد

بھ صورت مشخص باالحصار زابل در مرکز . سال قبل میدانند ٢٣٠٠یعنی (ق م ٣٢٠(قدامت این بنأ را در حدود 

داشتھ و رو بھ نابودی قالت و در حدود دوصد متر از دفتر والی فاصلھ دارد اما با تأسف در حالت اسفبار قرار 

دیوار ھای این قلعھ تاریخی در حال فروریختن است و ھمین حاال فقط یک قطعھ نظامی افراز شده و در . میرود

 . آن جا وجود دارد

سال بعد ھنوز ؛  ٢٣٠٠موجودیت حفظ و پایداری این قلعھ یقینا مایھ تعجب ھموطنان خواھد بود کھ چگونھ 

واقعیت این است کھ قلعھ در راه عمومی قندھار و غزنی و کابل و نزدیکترین . تعظمت خویش را حفظ نموده اس

راه بھ سند و ھند میباشد و جھانکشایان و زمامداران گذشتھ ھرومرو بھ خاطر حفاظت این راه قلعھ را مرمت 

ا بعد، غوری ھا بھ خصوص شھاب الدین غوری، مسعود پسرش، محمود غزنوی. کاری وباز سازی نموده است

این  ،م ١٨٧٩و  ١٨٣٩انگلیس ھا در سالھای ، ھمایون پسر بابر و ھوتکی ھا و احمدشاه درانی و فرزندان او

امیر شیرعلی خان در میدان نزدیک این قلعھ محمد علی جان و مجمد . قلعھ را پادگان نظامی خویش قرار داده اند
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ضمنا در طول صد سال اخیر بھ شکل از . دامین خان پسر و برادر خودرا در نبرد فی مابین شان از دست دا

 . اشکال این قلعھ مورد استفاده نظامی بوده است

کھ . اما امروز در پھلوی پادگان متذکره در محوطھ باالحصار ؛ آنتن ھای مخابراتی و تلویزیونی قد افراشتھ اند

یی باالحصار و شھر قالت آسیب موجودیت آنھا نھ تنھا ارزش تاریخی این قلعھ را زیر سوال میبرد بلکھ بھ زیبا

. میترسم تا چند سال دیگر یکی از این شرکت دعوای حقوقی نمایند کھ باالحصار ملکیت آنھا میباشد. رسانیده است

این قطعھ نظامی برای نگھداری و حفاظت آنتن ھای متذکره توظیف : ظاھرا آنچھ شما در آنجا مشاھده میکنید

 . گردیده اند

بی جھت نخواھد بود دراین مختصر از زیارت کھ در داخل باالحصار وجود دارد  :ھ الرحمھزیارت شیخ متی علی

، ۶٢٣: تولد) ( بابای کالت )مشھور بھ . ؛ زیارت شیخ متی علیھ الرحمھ فیلسوف و شاعر زبان پشتو نام برد

آنچھ . لمند بوده استزابل و قندھار و ھ، کھ سالیان متمادی مورد احترام مردم والیات غزنی)ھـ ق  ۶٨٨: وفات

بیشتر مردم را بھ آن زیارت و مقبره شیخ متی علیھ الرحمھ متمایل ساختھ ؛ عقیده بی آالیش مردم ما در قبال این 

آب این چشمھ در پھلوی . ضمنا موجودیت کاریز ویا چشمھ آب است کھ از کنار این زیارت میگذرد. بزرگان است

ای این زیارت ؛ حرارت آب تغییر خورده و سردی خویش را از دست آنکھ زالل و سرد است بعد از گذر از پ

امروز شھریان قالت در گرد ونواح آن سقأ خانھ ھای آباد نموده اند و از آب آن برای پاکی و . میدھد و گرم میشود

 . طھارت و غسل استفاده مینمایند

؛ تی و اندک شمردن آن از طرف مردم مابا تأسف مینویسم تمام آبادات کشور مان در اثر عدم توجھ مسؤلین دول

آنچھ بیشتر سبب دلھره مردم میگردد . باالحصار زابل مانند ھزاران آبده تاریخی دیگر در حال فروریختن است

  . عدم توجھ دولت و وزارت اطالعات و کلتور در بازسازی و نگھداری آثار باستانی است

  قلعھ تاریخی فراه -٣٠

  
چنانچھ در قرن چھارم . خویش در جاھای مختلف و بھ اشکال مختلف بنا گردیده استشھر فراه درطول تاریخ 

ھجری دارای شصت دھکده بوده است چنانچھ ابن حوقل جغرافی نویس عرب در اواسط این قرن مینویسد شھر 

 صاحب باغستان و کشتزارھای، گھ پھناوری واقع شده خانھ ھایش از گل است و شصت دھکده داردفراه در جل

یاقوت حموی ، حدود ھشتصد سال پیش در. فراوان است و از آنجا میوه فراوان و مخصوصا خرما بدست می آید

www.esalat.org

esa
lat

.or
g

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

http://www.esalat.org
http://www.pdffactory.com


www.esalat.org 

فره شھری است بزرگ در نواحی زرنج و : کتاب معروف خود معجم البلدان از فراه اینطور یاد کرده است در

 . روستاھایش بھ شصت دھکده میرسد

از فراه دیدن نموده خرابھ ھای جنوب رودخانھ را در دره ای کھ  میالدی ١٨۴٨کھ در سال  ١٩فریھ سیاح قرن 

از سھ قسمت میان کوه واقع شده قدیمیترین شھر فراه میداند اما بنظر او این شھر مدتھا قبل از اسکندر بنا شده 

 . است

یک خندق برخی عقیده دارند کھ قدیمترین شھر فراه ھمان شھر کھنھ پشت رود است کھ امروز از آن چز تپھ و 

. عده ای نیز قدیمترین شھر و مرکز والیت را شھرکھنھ معروف بھ شھر فریدون میدانند. چیزی باقی نمانده است

این شھر کھ تاکنون نیز برج و بارو ھای شکستھ و نیمھ فروریختھ اش میتواند انسان را محو شکوه و جالل 

قلعھ داوری یاد شده و عده ای معتقدند کھ این  روزگاران گذشتھ اش نماید در متون عھد تیموری و صفوی بنام

شھر در عصر فریدون و بامر فریدون پادشاه پیشدادی آریانای باستان بنا گردیده و ھمانطورکھ گفتھ شد آنرا بنام 

 . شھر فریدون یاد میکنند و نام فراه را نیز ماخوذ از نام فریدون میدانند

طایفھ ای از . نزدیک بھ سبزوار ھرات و از آنجاست ابونصر فراھیفراه شھری است : در لغتنامھ ی دھخدا آمده

نوشتھ است ] اسفزاری   ]معین الدین. ملوک در آنجا حکمرانی کرده اند کھ با پادشاھان سیستان قرابت داشتھ اند

 کھ در یک فرسنگی فراه کوھی است کھ آن را بیبچھ باران خوانند و در آن کوه طاقی سنگی است کھ ھمیشھ از

آنجا آب می چکد و نیز دربین جر کوه بیبچھ در یک تختھ سنگی الخ کوه یک سوراخ کھ ھرموسم سال از آن بھ 

بعد دفعتا  پر از آب میکند و را) ۶تا  ۵تعداد (ده دقیقھ تمام جویچھ ھا  تا اندازه دو انچ آب بیرون پرتاب میشود و

مردم ، گاھی ھم دو الی سھ روز بعد ر روشن میشود واین فوران آب منظم نبوده گاھی روز سھ با. خاموش میشود

جای دیگر تخت بی بی قرار دارد کھ بھ اندازه نیم انچ آب از زیر الخ کوه  در و، آن را واترپمپ بی بی میگویند

متر پایان  ١٠٠الی علف زار پودینھ تقسیم میشود و از باالی علف زار در فاصلھ ایک جوی چھ روان است ب در

خود کوه را بیبچھ باران  ھمیشھ در آنجا باران است از ھمین رو ھمانجا را بارندک گویند و و کوه میریزد

 . میگویند

ب یمعرض تخر ھزار سال قدامت تاریخی امروز در ش از دویوالیت فراه؛ با ب قلعھ فریدون در :قلعھ فریدون

از  تاریخ سیستان؛ شھنامھ فردوسی و کھ بھ روایات موجود در) کھنھ شھر(بھ  مشھور، قلعھ فریدون. قرار دارد

بھ انھدام  رو، نسبت عدم توجھ مسئوولین مرکز شھر فراه موقعیت دارد و در، بزرگترین آبده ھای تاریخی است

 . است

برج بزرگ ) ٩٩(شده و دارای  خشت خام اعمار جریب زمین را حتوا نموده؛ از گل و ٣٠٠شده کھ حدود قلعھ یاد

شمالی  جنوبی و دیوار ھرات در و دو دروازۀ ورودی بزرگ ؛ بنام ھای دروازۀ قندھاراین قلعھ . کوچک است و

ھای آن ھنوز  بقایای ساختمان و داشتھ کھ آثار یک قلعھ کوچک دیگر وجود، در گوشۀ شمال شرقی آن دارد و

عده  زشی وبرخی استدیوم ور، برخی آنرا ارگ و محل بود و باش فریدون درمورد این قلعھ کوچک؛. باقی است
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کھ بھ ، قبر مشاھده میشود قسمت جنوب شرقی قلعھ دو ھمچنان در. مھمات میدانند ذخیره گاه اسلحھ و ای د یگر

ھمچنان . دعا میکنند شنبھ بھ آنجا رفتھ و روزھای چھار مردم بخصوص زنھا در است و ولی مشھور زیارت بابا

کھ محل تفریح مردم در روزھای نوروز و رخصتی ، ستا) باغ کافی(بنام  در پھلوی قلعھ فریدون یک ساحھ سبز

پوى اسلحھ کار مى یث دیبھ ح نامنھاد نیمجاھد، ٦٠سالھاى دھھ  این قلعھ در از. می باشد ھای عمومی دیگر

تاریخ سیستان  در. ط فرسوده ساخت شوروى سابق بھ چشم می خوردیاى وسایبقا، برخی ساحات آن در و گرفتند

برخی از باشنده گان فراه بھ . ھزار سال تخمین شده است دو امت این آبده تاریخی؛ بیشتر ازقد، شھنامھ فردوسی و

ر اعمار نموده و عده دیگر بنیاد گذار آنرا زردشتى ھا ین قلعھ را سکندر کبیکھ ا، نقل از گذشتھ گان خود میگویند

قلعھ فریدون در مسیر تاریخ از چشم . شواھدی کھ اظھارات آنھا را ثابت سازد وجود ندارد اما اسناد و، میدانند

بار از فراه  دو، میالدی١٨٤٨کھ در سال  ١٩سیاح فرانسوی قرن ، جی پی فریھ. سیاحان نیز دور نمانده است

 ترکمنستان و، افغانستان، سرگردانی در ایران سفر با کاروان و(( در کتاب خود تحت عنوان، دیدن نموده

فریھ در کتاب خود کھ حاصل سفرش . یادآوری نموده است، )شھر( بھ عنوان، نقلعھ فریدو از فراه و)) بلوچستان

 سد کھ شھر جدید فراه با خاکریز ھای عظیمی محاط است کھ مخلوط خاک وینویم، بھ کشور ھای یاد شده است

  . پوشیده بھ دورادور آن ساختھ شده است یک راه سر خرده چوب است و

باالی آن برجھای  در فت بوده و ٤٠ تا٣٥ از) قلعھ فریدون(  مخروبھ یزارتفاع این خاکر، وی عالوه نموده 

کھ بھ دلخواه می توان آنرا پر ، وجود دارد عریض در اطراف این خاکریز یک کانال عمیق و. بسیار وجود دارد

مترین وی قلعھ فریدون را قدی. این کانال خط اول دفاعی شھری بوده کھ بھ خاکریز مبدل شده است از آب کرد و

این سیاح فرانسوی افزوده . بھ این نظر است کھ این شھر؛ مدتھا قبل از اسکندر بنا شده است و، شھر فراه میداند

کس کھ این  ھر اما از نظر نظامی فوق العاده با اھمیت است و، شھر فراه ھمین ساختمانھای خرابھ است، است

دروازه سیستان را تحت تسلط  دیگرش در ھرات بوده وپای  قندھار و یک پایش در، شھر را بھ دست داشتھ باشد

ق امیر بھ . ھـ٦٩٣ارتباط بھ قلعھ فریدون چنین آمده است کھ در سال  بھ ھمینگونھ در تاریخ سیستان در. دارد

شبخون زده و قتل و غارت نموده و سپس ملک جالل الدین را کھ حاکم آن بوده بھ اسارت گرفتھ و سپس ، فراه

نوروز بزرگ بھ فراه و شبخون آوردن و ، آمدن امیر«: را بھ امارت قلعھ داوری نشانیده است ملک رکن الدین

تاخت کردن و اھالی آن بقعھ را اسیر کردن و نھب و قتل آن والیت و گرفتن ملک جالل الدین بن ملک تاج الدین 

 » . ق. َھـ٦٩٣آن قلعھ در سال را و بردن بھ ھرات و گرفتن قلعھ داوری و نشاندن ملک رکن الدین را بھ امارت 

گفت کھ نھاد ، یکتن از نویسنده ھای والیت فراه کھ در زمینھ آثار باستانی این والیت تحقیق نموده، عین حال در

وی . قرار داشت) قلعھ فریدون(بازار والیت فراه؛ تا حدود یکصد سال قبل در داخل شھر کھنھ  ھای دولتی و

، خزانھ داری، قضایی، عالوه بر شصت دربند دکان ساختمانھای حکمرانی، یعافزود کھ در داخل این قلعھ وس

اکنون دیوار ھای آن در حال  مطابق ایجابات زمان بھ شکل خامھ و گلی وجود داشتھ و، نظارت خانھ و غیره

را بھ  نورمحمد ا، زمانیکھ محمد نادر شاه، بھ گفتۀ راھب. فروپاشی بوده و بعضاً بھ تپھ ھای خاکی مبدل شده اند
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فراه تعیین کرد؛ نامبرده بازار فراه را از داخل ) مسؤول نظامی و ملکی دولتی(حیث نایب الحکومھ و نایب ساالر 

 . قلعھ فریدون بھ ساحھ کنونی شھر انتقال و بھ این ترتیب شھر جدید فراه در موقعیت فعلی تأسیس گردید

َدَونی در دسترس نیست و اکثراً تواریخ و روایات تاریخ مشخص و م، در زمینھ آبدات تاریخی والیت فراه

 بھ قاتل ضحاِک مار فریدون مشھور "قلعھ فریدون"احساس باور دارد کھ احتماالً مالک . افسانوی موجود میباشد

دوش است کھ ھمراه با فرزندانش در این منطقھ حکمرانی میکرد و مرکز حکومت شان در داخل این قلعھ بوده 

ل بعد افسانوی این آثار ھستیم و جھت تعیین قدامت تاریخی این قلعھ؛ مستلزم یک سما تنھا متو برای فعالً . است

وی بدین باور است کھ این قلعھ از آثار بزرگ تاریخی افغانستان است و یونسکو باید آنرا ثبت . تحقیق است

ند کھ بازسازی قلعھ فریدون و شماری از باشنده گان والیت فراه بھ این باور ا. میراث ھای فرھنگی جھان بکند

 والیت را مورد توجھ سیاحان داخلی و خارجی قرار اعمار ساحات تفریحی و تجارتی ھمجوار با آن؛ میتواند این

 . دھد

ساالنھ ، ھای الزم دیگر مھیا شود در خارج از آن برای سیاحین سھولت ھمھ ساحات قلعھ باز سازی شود و اگر

. آن حاصل خواھد کرد دولت عاید خوب از بھ دیدن آن آمده و و خارج کشور تعداد زیادی سیاحان از داخل

کھ ، ذخایر آب خى و یکتعدادیبناى تار ٢٢اضافھ از ، تیوال آن ند کھ دریگویخى فراه مین حفظ آبدات تاریمسؤول

ی قلعھ ب تدریجیاز تخر، مسؤالن اطالعات و فرھنگ والیت فراه نیز. یک آن اھمیت خاص دارد موجود است ھر

این موضوع را با وزارت اطالعات  چندین بار": ندیگویم. سایر بناھاى تاریخی این والیت نگرانى دارد فریدون و

 . تا بحال ھیچگونھ توجھی بھ آن نشده است اما، و فرھنگ و مراجع دیگر مطرح نمودم

است و احتماالً بیش از دوھزار آثار بزرگ تاریخی و باستانی سیستان زمین سابق و فراه فعلی  قلعھ فریدون؛ از

ھئیت باستان شناسی وزارت ، بھ گفتھ رئیس اطالعات و فرھنگ والیت فراه ؛ ھرچند. سال قدامت تاریخی دارد

اما اقدام عملی تا کنون بھ خاطر باز سازی آن صورت ، این قلعھ دیدن نمود اطالعات و فرھنگ چندی قبل از

شامل میراث ھای ، پیشنھاداتی داشتھ اند تا قلعھ فریدون زیای یونسکو نوی عالوه کرد کھ آنھا بر. نگرفتھ است

در مورد قلعھ ، فرھنگ عبداالحد عباسی رییس حفظ آبدات تاریخی وزارت اطالعات و. فرھنگی جھان گردد

وی عالوه . خصوصیات این قلعھ باشد اعمار و، فریدون میگوید کھ اسناد کتبی بدست نیامده کھ بازگوی تاریخ

در سال  رویدست ندارد و بازسازی قلعھ مذکور سروی و پالنی بھ خاطر، ود کھ این وزارت در حال حاضرنم

  . اسناد سازی آن صورت خواھد گرفت سروی و، آینده

  :بھره
 - خ یتار گام بھ گام با، سندهینو -خ یگذرگاه تار در افغانستان -رسالھ ، معلومات درباره افغانستان، ایپد یکیو 

 سنده درینو یومقالھ ھا یمنابع خبر، افغانستان یخیآبدات تار، ایافغانستان قلب آس، صلصال یتارنما ،سندهینو

  سایر سایت ھای اینترنیتی افغانی
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