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 پژوهشی در عجایب سی گانه افغانستان

  قسمت اول

  )صباح(تحقیق و پژوھش استاد 

  
مستند  و پژوھشق یتحقی، کشور را جمع آور یو دیدنیباستانی، خیگانھ تار یبسیعجا بار خواستمن یاول یابر

ینظیر ب یھا یمعماری، خیتار یھا یگانھ شامل بناھا ین سیم واینما ید معرفیمعلومات نسل جد ینموده برا

  . گرددیم یوآثارباارزش وباستان

 گنجینھ جھانارزشمند ترین  گنجینھ باختر -١

  
سال مبھم بود و  ٢۵و خیلی ارزشمند است کھ موجودیت آن بیش از  گنجینھ فوق نفیسباختر یک  گنجینھ ای

میالدی توسط گروه باستان شناسی  ١٩٧٨ھیچ کس نمی دانست کھ با ارزش ترین گنجینھ جھان کھ در سال 

 . شوروی در طال تپھ شبرغان در شمال افغانستان پیدا شد در کجاست -افغانستان

باستان شناس نامدارشوروی باالی ھمین تپھ باالی ، رسریانیدیمیالدی ویکتو ١٩٧٨ در نخستین روزھای سال

ناگھان اندیشھ ای در او پدید آمد وھمین فکر سبب شد کھ بزرگ ترین گنجینھ جھان . شھر شبرغان ایستاده بود

سال بسیاری از جھان گشایا و شاھان و حتی بسیاری  ٢٠٠٠درجریان این . سال ابھام پیدا شود ٢٠٠٠پس از 

اما ھیچ کس نمی دانست کھ گنجینھ بزرگ . ویان بھ دنبال این گنج در این بخش جھان می گشتندازماجراج

 . باختر کھ میراث حاکمیت دوران یونان باختر کھ پس از تصرفات اسکندر است در کجاست

ھ ای بسیاری در بلخ بھ دنبال این گنجینھ می گشتند و بسیاری ھم متیقن شده بودند کھ وجود چنین گنجی افسان

طال سالھ ای کھ در کنارتپھ  ٣٠٠٠ ویکتورسریانیدی بھ این نتیجھ رسید کھ در کنار معبد. بیش نیست

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

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


www.esalat.org 

میالدی افغانستان  ١٩٧٨در اوایل زمستان سال . قراردارد باید گورھای شاھان و شاھزادگان قرارداشتھ باشد

اوود خان در یک سال دو پس از کودتای ھفت ثور و سقوط دولت محمد د. دریک حالت بحرانی قرار داشت

  . رھبر حکومت کشتھ شدند

در جای جای افغانستان گروه ھای چریکی برای مقابلھ باحکومت بھ میان آمده بودند و حکومت انقالبی از 

سریانیدی ، یک روز قبل از آنکھ ارتش سرخ شوروی وارد افغانستان شود. شوروی تقاضای کمک کرده بود

طالتوانست بھ یافتن یکی از دو بزرگ ترین و باارزش ترین گنجینھ ھای طالی توانست با یافتن یک پارچھ 

  . جھان دست یابد

در این گور کھ یک تابوت . در این روز سریانیدی با دیدن این پارچھ طالی ناب نخستین گور را پیدا کرد

  . تھ شده بودسرباز کھ با پوست حیوانات پوشیده شده بود قرارداشت و برفراز ان یک بام موقتی ساخ

گروه مشترک . در داخل تابوت یک شھ بانوی پوشانی کھ سرتاپا با طال مزین شده بود آرام گرفتھ بود

شوروی بھ رھبری سریانیدی کھ ده سال رابھ دنبال تپھ ھای آی خانوم بھ دنبال بقایای تمدن پوشانی  -افغانستان

  . ت یافتھ استبھ کاوش مشغول بود باور نمی کرد کھ بھ گنجینھ باختر دس

تا  ١۵شھ بانوی  ۶گروه سریانیدی ھفت گور را پیدا کرد کھ در آنھا . گورھا یکی پس از دیگری پیدا می شدند

آنان . گمان می رفت کھ ھمھ شاھزادگان در یک زمان مرده باشند. سال و یک شاھزاده پوشانی دفن بودند ۴۵

 ۶١٨ھزار و  ٢٠نھ یکی و دوتا بلکھ . با خود داشتندموقع رفتن بھ گورھایشان تحفھ ھای شگفت انگیز طالیی 

این آثار در شکلھای کوپیت ھا یا خدایان عشق ماھیان . پارچھ طالی ناب را با خود بھ گورھایشان برده بودند

اجساد زنان . و جانوران افسانھ ای بھ گونھ ای ھنرمندانھ طراحی و با سنگ ھای قیمتی گوھرنشانی شده بودند

در این قبرھا صدھا صفحھ . کھ ھنگام مرگ خیلی تزیین شده بودند، ھا طوری بھ نظر می آمدندداخل این گور

  . مختلف الشکل طالیی کھ بر روی لباسھای زنان مذکور بھ طورمحکم دوختھ شده بودند بھ دست آمدند

  اما این ھمھ آثار ھنری بی ھمتا از طالی ناب چگونھ پدید آمده بود؟

پیش از میالد  ٣٢٧تمدن یونان باختری پس ازفتح باختر توسط اسکندر مقدونی در ، ریخبر بنیاد یافتھ ھای تا

پس از ان صحرا نشینان . بنا نھاده شد و رفتھ رفتھ این منطقھ بھ یکی از مناطق تمدن خیز آن زمان مبدل شد

را بھ چنگ آنان در قلمرو یونان باختری قدرت . جلگھ ھای آسیای میانھ بھ طرف جنوب بھ حرکت درآمدند

با گذشت زمان این صحرا نشینان آسوده حال شدند و با . آوردند و شاھنشاھی بزرگ کوشانیان را بنیاد نھادند

مالیات بستند و با بازرگانانی کھ در جاده مشھور ابریشم می ، تاجرانی کھ از سوریھ بھ چین سفر می کردند

  . گذشتند بھ تجارت پرداختند

بھ این ترتیب بودکھ . دی اندوختندو ھنر زرگری و کنده کاری طال را رواج دادندآنان از این راه طالی زیا

. اما این گنج در بدترین زمان ممکن کشف شد. آوازه گنجھای فراوان باختر بھ سراسر جھان رسید
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اوضاع امنیتی ھر روز بدتر می شد و انان باید با . ویکتورسریانیدی در یک وضعیت بحرانی قرار داشت

باستان شناسان ھر روز بھ ثبت و عکس برداری اثار می پرداختند و در پایان کار . ار می کردندسرعت ک

اما ھیوالی جنگ باستان . آثار را در یک اتاقک الک و مھر شده کھ در مراقبت جدی قرارداشت می گذاشتند

تھ بودند مجبور شدند شناسان را نگذاشت کھ کارشان را تمام کنند آنان در حالی کھ تازه گور ھفتم را یاف

اما ھیچ کس ندانست کھ در . کاوشھایشان را نیمھ کاره رھا کنند وآثار بدست آمده را برداشتھ بھ کابل بروند

  !گور ھفتم چھ بود

پس از ترک باستان شناسان این گور باسرعت تاراج شد وکاوشھای غیرفنی دیگر این منطقھ را بھ کلی ویران 

شناسان موفق نشدند کھ با کاوش و جستجوی بیشتر در گورھای پیدا شده در مورد  کرد و بھ این ترتیب باستان

. کابل منتقل شد و ثبت گردید میگنجینھ طالی باختر بھ موز. زندگی و باورھای سلسلھ کوشانیان تحقیق کنند

بیطرف اگرچھ سریانیدی اصرار داشت تا پایان جنگ این گنجینھ بھ یونسکو سپرده شود و در یک کشور 

  . نگھداری شود اما این تقاضا پذیرفتھ نشدو سریانیدی بھ اتحاد شوروی بازگشت

اما اوضاع افغانستان بدتر ، میالدی ده سال از کشف باارزش ترین گنجینھ جھان می گذشت ١٩٨٩در سال 

 قشون سرخ افغانستان راترک کرده بود و حکومت افغانستان دریک حالت متزلزل. ازھر زمان دیگر بود

پس گنجینھ طالی باختر را باز ھم خطر بزرگی تھدید می . و ھر آن ممکن بود کھ سقوط کند. قرار داشت

اما یک فرد دور اندیش کھ اوضاع مملکت را بیش از ھر کسی می دانست بھ فکر نجات بزرگ ترین . کرد

هللا در یک عملیات فوق داکتر نجیب . او داکتر نجیب هللا رییس جمھور وقت بود. ثروت کشورش و جھان افتاد

سری گنجینھ طالی باختر را از موزیم کابل بھ خزانھ بانک مرکزی برد کھ دروازه ای بھ ارگ ریاست 

  . جمھوری دارد و امن ترین نقطھ در کشور است انتقال داد

او ھر پارچھ از طال را در میان پنبھ پیچید و میا ن صندوقھایی کھنھ گذاشتودرگاوصندوق بانک مرکزی 

افغانستان و در یک زیر زمین سھ طبقھ ای کھ یک شاھکار معماری است قرارداد این زیر زمین با پیچیده 

و گاو صندوقی دارد کھ . ترین تدابیر امنیتی توسط یک شرکت المانی در زمان نادر خان ساختھ شده بود

لید موجود باشد تا قفل ھا وبرای بازکردن این گاو صندوق باید تمامی ھفت ک. توسط ھفت قفل محافظت می شد

کلید داخل قفل گیر می کند و امکان ، اگر کلیدی بدون ترتیب بھ داخل قفلھا انداختھ شود. بھ ترتیب باز شوند

  . باز شدن گاوصندوق از بین می رود

داکترنجیب شخصا صندوقھا را مھرو الک کردو ھفت کلید گاوصندوق را بھ ھفت تن از معتمدان بانک ملی 

از انھا تعھد گرفت کھ درب گاوصندوق راجز برای رییس جمھور یا یک رھبر قانونی افغانستان بھ سپرد و 

شماری می گفتند کھ ، پس از آن کم کم شایعھ گم شدن گنجینھ باختر باال گرفت. روی ھیچ کس دیگری نگشایند

و . را بھ روسھا فروختھ استروسھا این گنجینھ رابا خود برده اند و شماری ھم می گفتند کھ داکتر نجیب آنھا 

این آوازه ھا زمانی اوج گرفتند کھ حکومت داکتر نجیب سقوط کرد اما او درباره گنجینھ باختر خاموشی 
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با شدت گرفتن جنگ ھای تنظیمی در کابل ھیچ کس نمی دانست کھ برسر گنجینھ باختر چھ آمده . اختیار کرد

ھای جھانی پخش شدندو شماری می گفتند کھ این طالھا آب حتی آوازھایی از فروش این آثار در بازار. است

این اوازه ھا جھان را و بیشتر ویکتور سریانیدی را ناراحت می . شده و برای خرید سالح مصرف شده است

درنخستین روزھای حاکمیت طالبان داکترنجیب کھ نگھبان . با پیروزی طالبان اوضاع از این ھم بدتر شد. کرد

. ینھ جھان بود با برادرش بھ دست طالبان کشتھ شد و در چھارراه اریانا بھ دار آویختھ شدباارزش ترین گنج

طالبان تمامی عکسھا و مجسمھ ھای باستانی را نمادی از بت پرستی دانست و تمامی تابلوھا و مجسمھ ھای 

  . ھنری را کھ بھ دستشان افتاد نابود کردند

یگر امیدی برای مخفی ماندن گنجینھ باختر وجود نداشت اما طالبان با فروپاشیدن تندیسھای بودا در بامیان د

چندین بار بھ سراغ زیر زمین بانک مرکزی رفتندوکارمندان راتھدید کردندکھ در گاو صندوق راباز کنند اما 

از ھفت نفری کھ کلید را داشتند فقط یک نفر در بانک مانده بود و ھمھ ھفت نفر بھ مناطق دیگر جھان 

تنھا کلیدی کھ دست این کارمند بود چون کلید اول نبود کلید بند ماندو کارمند بانک مرکزی بھ . بودند گریختھ

طالبان چندین بار کوشش کردند کھ . جرم ھمکاری نکردن با طالبان بیش از سھ ماه را در زندان طالبان ماند

تمام کوشش ھای طالبان برای درب گاو صندوق راباز کنندو حتی خواستند کھ درب را منفجر سازند اما 

حامد کرزی و ، میالدیدوھزارسھ  سرانجام در دوم می سال. انفجار درب این گاو صندوق بی نتیجھ ماند

آنھا تصور می کردند کھ پشت این . وزیر مالیھ وقت بھ خزانھ بانک مرکزی رفتند، اشرف غنی احمد زی

د و از اینکھ بھ جز یک تن از ھفت تنی کھ کلیدھا را درھا بھ ارزش نود میلیون دالر شمش ھای طال خواھد بو

وی ھر ھفت . داشتند درافغانستان نبودند متخصصی از شرکت سازنده گاوصندوق از المان خواستھ شده بود

قفل را باز کرد در این میان یک تن بیشتر از ھمھ قلبش می تپید و یکتور سریانیدی با موھای سفید و با 

  . سیار مضطرب بود و نمی دانست کھ چھ چیزی خواھد دیدگذشت بیست و شش سال ب

وقتی این . صندوقھای فوالدی با مھرداکتر نجیب هللا وجود داشتند، میلیون دالرشمش طالنود اما در کنار 

  . صندوقھا گشوده می شوند سریانیدی با حیرت می بیند کھ گنجینھ باختر میان آنھا محافظت شده است

گنجی کھ . نجیب نگھبان اصلی این گنج دیگر زنده نیست و بھ دست طالبان کشتھ شده استدر حالی کھ داکتر 

این گنج اکنون بھ سراسر جھان می . با گنج توتانخ آمون از فراعنھ مصر مقایسھ می شود و نھ کمتر از آن

افغانستان دگرگون  گردد تا پیشینھ غنی فرھنگ افغانستان را بھ جھانیان بشناساند و نگاه جھانیان را نسبت بھ

. سازد
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ای از کیانیان کھ خاندان اسپھ  بعدھا شاخھ. 

آیین زردشتی ، بودند در بلخ بھ حکومت رسیدند کھ بنیانگذارش سھراسپ بود و پس از وی پسرش گشتاسپ

زردشت یکی از سھ پسر خود بھ نام اوروتت نره را بھ تولیت 

  : اما ارجاسپ تورانی بھ این شھر حملھ کرده و بھ سروده فردوسی

نوبھار یا معبد بودایی این شھر مایھ . دھد

ای نو و ویھارا کھ صورت ناواویھارا ھم ثبت شده کھ گویا ترکیبی است از ناوا بھ معن

، کم در سده نخست میالدی و در زمان حکومت کوشانیان

بھ دلیل مجسمھ . ھیوان تنگ از آن بازدید کرده است

زائران بسیاری از سرزمینھای دور و نزدیک بھ آنجا 

آید کھ گنبدی بزرگ در میان  چنین بر می، 

برمکیان کھ وزیران صاحب . اتاق گرداگردش محل زندگی راھبان بودایی بود

اکنون از این معبد اکنون . اند طور خاندانی جزو متولیان این معبد بوده

  

بھ گفتند و اکنون بیشتر  می» دروازه نوبھار

شناسی  باستان. زنند در ضلع جنوبی این دروازه بوده باشد

» توپ رستم«و » تخت رستم«نام موسیو فوشھ در نزدیکی ھمین دروازه دو تل خاکی بھ نامھای 

  . زنند ھمان نوبھار باشد ھای معبدی بودایی دست یافت کھ برخی حدس می

ھجری قمری بھ دست لشکریان عرب افتادو چند 

کم تبدیل بھ شھری  کم بلخ. ھجری قمری ویران کردند

در کنار (کی ازچھار ربع خراسان بزرگ 

  . بسیاری از بزرگان ادب و تاریخ و عرفان و سیاست از این شھر برخاستند

www.esalat.org 

 ) ک( تمآبیشاه والآرامگاه 

  

. دراین شھر بھ سلطنت رسید، قباد بود نخستین پادشاه کیانیان کھ کی

بودند در بلخ بھ حکومت رسیدند کھ بنیانگذارش سھراسپ بود و پس از وی پسرش گشتاسپ

زردشت یکی از سھ پسر خود بھ نام اوروتت نره را بھ تولیت . پذیرفتھ و آتش مقدس را در آن روشن کرد

اما ارجاسپ تورانی بھ این شھر حملھ کرده و بھ سروده فردوسی. گمارد

  بکشتند و شد روز ما تار تلخ/ شھنشاه لھراسپ در شھر بلخ 

  و ھیربد را ھم سر زدند رد/ وز آنجا بھ نوش آذر اندر شدند 

  ندانم چرا ھیربد را بکشت/ ز خونشان بمرد آتش زرد ھشت 

دھد کم آیین زردشتی در این شھر جای خود را بھ آیین بودایی می

صورت ناواویھارا ھم ثبت شده کھ گویا ترکیبی است از ناوا بھ معن نام آن بھ. 

کم در سده نخست میالدی و در زمان حکومت کوشانیان دانیم کھ دست این معبد می. گفتند بھ معابد بودایی می

ھیوان تنگ از آن بازدید کرده است، آباد بوده و در سده ھفتم میالدی ھم زائر معروف چینی

زائران بسیاری از سرزمینھای دور و نزدیک بھ آنجا ، بھ او بودا و ھمچنین دندان و برخی از وسایل منسوب

، از توصیفھایی کھ از منابع درباره این معبد بھ دست آمده

اتاق گرداگردش محل زندگی راھبان بودایی بودسھ صدوشصت حیاطی بوده کھ 

طور خاندانی جزو متولیان این معبد بوده در واقع بھ، عباسیان شدند

  . توانند بگویند کجا قرار داشتھ چیزی باقی نمانده و حنی بھ یقین نمی

دروازه نوبھار«تنھا با توجھ بھ نام قدیمی دروازه جنوبی دیوار بلخ کھ بھ آن 

زنند در ضلع جنوبی این دروازه بوده باشد حدس می، شود شناختھ می» دروازه بابھ قوه

نام موسیو فوشھ در نزدیکی ھمین دروازه دو تل خاکی بھ نامھای 

ھای معبدی بودایی دست یافت کھ برخی حدس می را کاوش کرد و بھ بازمانده

ھجری قمری بھ دست لشکریان عرب افتادو چند دو یسبلخ در سال . شھر بلخ بر سر راه ابریشم قرار داشت

ھجری قمری ویران کردند چھل دوسال بعد معبد معروفش را بھ سال 

کی ازچھار ربع خراسان بزرگ عنوان ی ای کھ بھ بھ گونھ. تمدن اسالمی گردیدپروردر

بسیاری از بزرگان ادب و تاریخ و عرفان و سیاست از این شھر برخاستند، )مرو و نیشابور

آرامگاه  -٢

نخستین پادشاه کیانیان کھ کی

بودند در بلخ بھ حکومت رسیدند کھ بنیانگذارش سھراسپ بود و پس از وی پسرش گشتاسپ

پذیرفتھ و آتش مقدس را در آن روشن کردرا 

گمارد این آتش می

شھنشاه لھراسپ در شھر بلخ 

وز آنجا بھ نوش آذر اندر شدند 

ز خونشان بمرد آتش زرد ھشت 

کم آیین زردشتی در این شھر جای خود را بھ آیین بودایی می کم

. اش شد آوازه

بھ معابد بودایی می

آباد بوده و در سده ھفتم میالدی ھم زائر معروف چینی

بودا و ھمچنین دندان و برخی از وسایل منسوب

از توصیفھایی کھ از منابع درباره این معبد بھ دست آمده. آمدند می

حیاطی بوده کھ 

عباسیان شدندنام دربار 

چیزی باقی نمانده و حنی بھ یقین نمی

تنھا با توجھ بھ نام قدیمی دروازه جنوبی دیوار بلخ کھ بھ آن  

دروازه بابھ قوه«

نام موسیو فوشھ در نزدیکی ھمین دروازه دو تل خاکی بھ نامھای  فرانسوی بھ

را کاوش کرد و بھ بازمانده

شھر بلخ بر سر راه ابریشم قرار داشت 

سال بعد معبد معروفش را بھ سال 

پروردر فرھنگ

مرو و نیشابور، ھرات
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حومھ شھر شکوھمند بلخ قبر ، زمانیکھ سلطان حسین بایقرا در آن دیار حکومت میکرد در ناحیھ خیرآباد

آن محل روضھ بزرگ و پر جاللی اعمار کرد و نام آن بایقرا در . کشف گردید) ک(مطھر حضرت علی 

از آن تاریخ بھ بعد مزار . سپس مرکز حکمروایی کشور را بدانجا انتقال داد. گذاشت)مزار شریف(محل را 

شریف بھ جای شھر تاریخی و بزرگ بلخ بحیث مرکز شھر و محل فرمانروایی شاھان خراسان دوره اسالمی 

ھای نوروزی نیز از شھر بلخ تاریخی بھ مزار شریف انتقال یافت و در آنجا تجلیل از میلھ . قرار گرفت

تا اکنون مردمان والیت بلخ چھل روز میلھ نوروز و گل سرخ را در شھر مزار شریف در . برگزار گردید

گل زارھا و اللھ ھای صحرایی مزار شریف تجلیل می ، در بین اللھ زارھا) ک(پای مرقد حضرت علی 

. شھر کابل مردمان شھر چھل روز اول سال را در پای پایگاه موقت خرقھ مبارک میلھ می گیرنددر. نمایند

است کھ بھ اویس قرنی رسیده بود و در بغداد محفوظ ) ص(خرقھ مبارک ھمان خرقھ پاک حضرت رسول هللا 

رقھ مبارک از بعد ھا خ. امیر تیمور حین فتوحات جھانگیرانھ خود آن را از بغداد بھ سمرقند آورد. بود

باالخره احمد شاه درانی خرقھ مبارک را از بدخشان بھ قندھار . سمرقند بھ فیض آباد بدخشان انتقال داده شد

  . آورد

جان مطلب اینجاست کھ حین انتقال خرقھ مبارک از بدخشان بھ قندھار بھ مدت چھل روز در کابل ماند و 

رک در کابل نگھداری شده بود مردم کابل آن محل را بنام درمحلی کھ خرقھ مبا. سپس بھ قندھار انتقال یافت

یاد کردند و بھ پیروی از میلھ نوروزی گل سرخ مزار شریف در آن محل یعنی دامنھ کوه آسھ ) سخی(پایگاه 

در آن محل چھل . میلھ گل سرخ را جشن میگیرند، مایی و شیردروازه کھ امروز بنام کوه سخی معروف است

بعد از چھل . درمزار شریف دراھتزاز می ماند) ک(بمانند َجنَده حضرت علی ) ک(روز توغ حضرت علی 

در مزار شاه والیت مآب دوباره ) ک(در کابل ھمزمان با َجنَده حضرت علی ) ک(روز توغ حضرت علی 

  . پائین میشوند و میلھ گل سرخ در ھردو شھر تاریخی رسمأ خاتمھ می یابد

بھ طرفداری خاندان نبوت از ، خورشیدی ١٢۶برابر بھار سال  ١٢٩ل چون ابومسلم مروزی در رمضان سا

مرتب پیش میرفت و چون بنیامیھ داشتند ، قیام نموده و با کارگزاران بنیامیھ جنگید، روستای سفید مرو

ابومسلم میتواند شرایط ، او بھ جعفر صادق پیشنھاد کرد کھ اگر صادق بھ مسند خالفت راغب باشد، میشکستند

 . برایش مھیا کند آن را

بھ درجٔھ شھادت رسیده بنابراین ما را بھ ، کھ از ما ھرکس خروج کرده«: جعفر صادق در پاسخ گفت

و بھ پیک فرمودند بھ ابومسلم بگو اگر میخواھد در این خاندان خدمت ، فرمانروایی و خالفت رغبتی نیست

، بھ بلخ بَرد، دوقی در نجف اشرف مدفون استکالبد مبارک جد بزرگوارم را کھ در صن، شایستھای بھجا آوَرد

و مقصود حضرت این بود کھ ، بھ مدینٔھ برده شود، تا پس از آن کھ فتنٔھ بنیامیھ فرونشیند و دولتشان ورافَتد

پیکرمطھرازدستبرد بنیامیھ محفوظ باشد و در ، اگر جنگ بھ درازا کشد و برخی شھرھا دستبھدست بگردد

 . »جای دور امنی گذاشتھ شود

بھ عیاران کارآزمودھاش فرمود کھ بھ این کار بشتابند و ایشان آن صندوق ، چون این دستور بھ ابومسلم رسید

را پنھانی از نجف برداشتھ با شتربھ مرو شاھجھان بردند و درمحلی موسوم بھ کوه نور گذاشتھ و از آنجا بھ 
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 -کھ در خاور بلخ و سھ فرسنگیاش واقع است و در آبادی خواجھ خیران، کلف آورده و بعداً وارد بلخ کردند

و قلعوقمع ، بعدھا بھ واسطٔھ سرگرمی ابومسلم بھ جنگ. و لوحی نیز رویش نھادند، مخفیانھ بھ خاک سپردند

بنیامیھ و سرانجام دادن امورخالفتی در ابتدای دولت بنیعباس و قتل نابھھنگامش موضوع انتقال جسد یا اظھار 

ھنگامی کھ در زمان ھارونالرشید طبق گفتٔھ پیرمعمر . و مدفن پنھان بود، خ ممکن نشدواعالن جای دفن در بل

ھارون بارگاھی در آنجا ساخت و مردم ، معلوم شد کھ جسد در نجف مدفون بوده، کھ بھ ھارون اظھار داشت

لطان سنجر در زمان س. و آن رویداد فراموش شد، از این رو نام بلخ ظھوری نیافت، متوجھ بدانجا گردیدند

، خورشیدی ۵١۴/١۵در سال ، خورشیدی پادشاھی کرد ۵٠۶/٧تا  ۴٩۶/۶٧فرزند ملکشاه سلجوقی کھ از 

ازجملھ موضوع درخواستنامھی کھ در این باب برای ، مطالبی در این باره یافت شد، دردفتر معامالت ابومسلم

خاکسپاری در ده خواجھ خیران را و جابھجایی بدن و ، جعفر صادق فرستاده شده و جواب صادق بھ دست آمد

فھمیدند؛ از طرفی چھارصد نفر از سادات و بزرگان بلخ در یک شب حضرت را در نزدیکی روستای خیران 

باید ، کھ باالی صفھاش ایستادھبود و میفرمود سالھا است ما در اینجا میباشیم وکسی آگاھی ندارد، خواب دیده

 . سازد تا مردم بھ زیارتمان بیایندبھ شاه اطالع دھید کھ گور ما را ظاھر 

والی ، سلطان سنجر ازمرو پایتخت خود بھ امیر قماج، پس از پیدایش دفتر ابومسلم و کشف خواب بزرگان

او نیزبا وجود مخالفت برخی دانایان بلخ وانکار وجود ، دستور داد کھ موضوع را بپژوَھد و کنج کاَود، بلخ

. شروع بھ کاوش کردند، و در روی پشتھی کھ بھ نام تل علی معروف بودنسا در آنجا بھ قریٔھ خیران آمده 

و با ، پس ازاندکی کندوکاو بھ گنبد کوچکی با دریچٔھ پوالدین و قفل نقره برخوردند و خیلی شادمان شدند

صندوقی پوالدین دیدند کھ رویش قرآنی بھ خط کوفی بر پوست ، جمعیت علما گشودندش و توی حجره رفتند

سپس . ھذا قبر ولی هللا علی اسدهللا»: راه با شمشیری بزرگ و سنگی بود و بر سنگ نوشتھبودندآھو ھم

حتی ناخنھا و مویھا کامالً صحیح و آثار زخم نیز برپیشانی ، بدن علی را دیدند تروتازه، صندوق را باز کردند

 . برخی کھ مشاھده و زیارتش کردند ازھوش رفتند. نمایان بود

ضیھ مھم غریو و فریاد تکبیر و شادی بلند نمودند و نذرھا و نیازھا تقدیم کردند و چون خبر بھ مردم از این ق

سلطان سنجر رسید او نیز برای عتبھبوسی حرکت کرد و پنجاه ھزاردینار زرسرخ پیشکش آنجا وخادمانش 

ولی دانایان و ھمٔھ  ،وی خواست صندوق را با خود بھ مرو برد و آنجا بھ خاک سپارد و بارگاھی بسازد. نمود

اوھم از تصمیمش منصرف شد و ساختمان کوچکی خشتی . مردم جّداً مانع شده و درخواستند درھمانجا بماند

ولی بھ واسطٔھ گرفتاری بھ جنگ و اسارت ، در آنجا نموده تصمیم داشت بارگاه بسیار باشکوھی برایش بسازد

  . خورشیدی درگذشت ۵٣۵/٣۶در دست غزان و کدورت بسیار نتوانست و در سال 

در زمان چنگیزخان کھ در ھمٔھ شھرھاکشتار و تاراج زیادی کردند و بھ اماکن مذھبی توھینھا وارد آوردند و 

بعضی ازاھالی آنجا برای این کھ توھینی بھ محل دفن . مردم بلخ را ھم کشتار جمعی نمودند، حرمتھا شکستند

ه و آثار و نشاھھا را از میان بردند و آن مکان را بھ نام ساختمان سنجر را ویران نمود، علی وارد نشود

 . و شھر بلخ ھم بعداً روی آبادی ندید، تل علی یاد میکردند و بھ این ترتیب بازنامش محو شد، پیشینش
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ھنگام پادشاھی سلطان حسین ، ش طبق آنچھ در حبیبالسیر و روضةالصفا نیز نوشتھ شده. ه ٨۵٩/۶٠سال 

شمسالدین محمد ازنوادگان بایزید بسطامی از کتابخانٔھ ، امیربایقرا برادرش حکومت بلخ را داشتبایقرا کھ 

. ملتان ھند تاریخی بدست آورد کھ زمان سلطان سنجر نوشتھ شده و ماجرای مدفن علی را نیز شرح داده بود

حضورشان آغاز بھ کاویدن او با . شمس الدین محمد بھ میرزا بایقرا ارایھاش داد و او ِمھان را گرد آورد

ھذا قبر اسد هللا الغالب اخ : کردند تا آن کھ درھمان تل آثار را دیدند و سپس سنگ قبرنمایان شد کھ نوشتھ بود

  . فریاد و غریو شادی مردم بلند شد و رسول هللا علی ولی هللا

 
شیر را برای پژوھیدن فرستاد سلطان نیز وزیر خود امیر علی. میرزا بایقرا خدمت سلطان حسین پیکی فرستاد

واو پس از زیارت آن مکان و برگشتش بھ ھرات موضوع را تایید نمود و سلطان حسین بھ زیارت آنجا 

  : خواند، حرکت کرد و غلتانغلتان و باگریھوزاری برای زیارت آمد و اشعاری کھ سرودھبود

 بر درت آمد گدای بینوا سلطان حسین

 شاه کرامرحم کن بر حال این مشتاق ای 

سپس خواست صندوق را بھ ھرات برد ولی استخاره موافقت نکرد و دانایان ، و بیماری بادُکنجش برطرف شد

در پی آن سلطان حسین آغاز بھ ساختن گنبد و . اجازه ندادند، ھم نقل آن را توھین و حرمتشکنی دانستھ

او برای آبادانی آنجا ساختمانھایی کرد . ادو ابتدای وضع ساختمان کنونی را او انجام د، بارگاھی در آنجا کرد

و جویی از رودخانٔھ بلخ جدا ساختھ و ، و بازاری درست کرد و صد خانوارازِمھان ھرات را بدانجا فرستاد

بدانجا آورد کھ نھر شاھینامید و آن را وقف بر روضٔھ فرخنده نمود و تولیت و سرپرستی را بھ سید تاجالدین 

نھر خضرآباد ھم کھ سلطان سنجر وقف کردھبود و پس از آن از بین رفتھبود را و، اندخوئی واگذار کرد

مردم نیز از اطراف بدانجا روی آورده وساختمانھای زیادی ساختند و شھر بزرگی شد و . بازکنده و آب آورد

 . بھ مزار شریف مشھور گردید

ن عبدهللا خان ازبک یازدھمین امیر از جملھ عبدالمؤمن خان ب، سپس نیز شاھان تعمیرات و موقوفاتی کردند

 ١٠١٧تا  ١٠١۴ولی محمد خان بن جانی خان دومین امیر دودمان جانی کھ حدوداً از . گنبدی ساخت، شیبانی

در زمان محمد مقیم خان بن . آرایشھایی در ساختمانھا و داخل روضھ و نیز باغھایی ساختند، پادشاھی کردند

. رخ داد و گنبد واپاشید و او باز بھ حالت کنونیاش درست کردزمینلرزھی  -سبحانقلی خانحاکم بلخ

و ، در زمان حکومت امیرعلم خان بھ دست استاد سمیع سمرقندی آغاز شد ١٢٨٧کاشیکاریاش نیز ازسال 

  : شیعھ بوده و تاریخش را نیز نوشتھ و مادھتاریخ در شعر آخر و این است، مینویسند، امیر بھ گونھی کھ آمده

 لی ھست مبدأ تاریخعلم غالم ع

 از او زانکھ دل بھ جانان داد» دل«ولی بکش 
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است باید ازش کم شود برابر  ٣۴کھ » دل«و ، میباشد ١٣٢١، در شمار ابجد» علم غالم علی«عبارت 

امیرعبدالرحمن خان نیز تعمیراتی در آن نمود و با خود نذ کرده بود کھ اگر پادشاھی بش . میشود ١٢٨٧

، و درپس نیز کھ بھ زیارت رفت، و رسمی خود را شکل مسجد و روضٔھ خجستھ بگزیند نشان پادشاھی، رسد

زیارت نامٔھ مفصلی خواند و دستور داد ھمان را روی دو تختھ مس تراشیدند و جلو درب ورودی نصب 

 . کردند کھ اکنون نیز در آنجا ھست

نوسازی ھا و تزییناتی در ایوان ورودی و دیگر بخش  ١٣١٩محمد ظاھرشاه پادشاه اخیر افغانستان نیزسال 

 . ھا انجام داد

چنان کھ ، کالً ھمٔھ شاھان و میران و ھمٔھ مردم افغان تا کنون نسبت بدان مکان ابراز عالقھ کاملی کرده اند

آن جا بھ سر گردش ھفت سالھ اش کھ مدتی ھم در حاج مال علی گنابادی نورعلیشاه ثانی پس ازمسافرت و

نقل کرده کھ زنان ترکمن ازپیرامون بچھھای بیمارشان را بر پشت گرفتھ و برای زیارت و طواف ، رده بودب

و اتفاقاً شفا ! فرزندم شفا ده! سخی شاه مردان اوقلیم شفا وردی یعنی ای سخی شاه مردان: می آمدند ومیگفتند

  . ھم داده می شد

ارگاه سروده است کھ این دو بیتی در بسیاری از رواق جامیشاعر نامی این خطھ دو بیتی را در وصف این ب

 : خورد ھای این بارگاه بھ چشم می

 گویند کھ مرتضی علی در نجف است

 ببین چھ بیت الشرف است، در بلخ بیا

 نھ بین الجبلین، جامی نھ عدن گوی

  . خورشید یکی و نور او ھر طرف است

بع و جستجو گنبدزیرینرا پیدا کرده باالی آن گنبددیگر درکتاب روضھ مبارکنوشتۀسلطان سنجرآمده از اثر تت

بعد از اینکھ جسد مبارک در زیر گنبد در ھمین جنگل بود و . بنا کرده کھ آنھم بمرور زمان از بین رفتھ است

کسی اطالع نداشت وقتیکھ جناب حضرت بھا الحق والدین یعنی بھاألدین بال گردان مشھور بھ شاه 

شاه نقشبند متحیر ، عازم بیت هللا شریف بودند واز کنار ھمین جنگل عبور میکردند، آمدهنقشبندازبخارا بر 

  . شده ودر عالم مراقبھ رجوع کرده فھمید کھ ذات مبارک حضرت شاه والیت مآب در اینجا ھستند

درمزارشریف طرف جنوب روضھ مبارکمدرسھ ای بنام مدرسھ ی حضرت بھاوالدین و قدم گاھشان بود کھ  

بھ . دآان مدرسھ تخریب شده اکنون جای قدمگاھشان را تختھ سنگ گذاشتھ اند کھ ھنوز ھم موجود استبع

حضرت موالنا نورالدین عبدالرحمان متخلص بھ جامی علیھ الرحمھ این موضوع را کشف ، روایت دیگر

مآب را  کردھو از راه مدرسھ خواجھ خیران داخل گنبدزیر زمینی شده و جسد مبارک حضرت شاه والیت

پس از ان این خبر بھ سلطان حسین میرزا رسیده و وی بھ ھمراه امیر علی شیر نوایی . زیارت کرده است

میگویند . وزیر روشن ضمیر خود با دیگر وزرآ و تعدادی لشکر بھ زیارت حضرت شاه اولیا شتافتھ است

بھ گنبد زیرین ، نزدیکان سلطانازشیر نوایی و چند نفر دیگر را  علیا جامیسلطان حسین میرزا و امیرموالن

بعد از این سلطان حسین میرزا تمام مھندسین و معماران زبر . رفتھ اند و جسد مبارک را زیارت کرده اند
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درده ھفتاد . بلخ و غیره را خواستھ تعمیر موجودروضۀمبارکرا ساختھ است، بخارا، سمر قند، دست از ھرات

اساسی روضھ شاه والیتمآّب با ایجاد پارک ھا  کار ترمیمن باریدچندر شمالت جنرال دوستم یدرزمان حاکم

بھ  یازجانب و ییبزرگ طال ید وتابلویگرد یسازوتشناب ھای عصری بھ شکل کنونی آن تکمیل وباز

  . دیھ گردیبارگاه ھد

  بتھای بامیان  -٣

  

ساختن ، بھ ایجاد مدنیتآنھا ، سال قبل از میالد مسیح ٢٠٠٠ -٢٥٠٠بعد از مھاجرت اقوام آریائی در حدود

پیشھ وری و استفاده از احجار و فلزات ، مال داری زراعت و، معبد ھا، بند ھا، راه ھا، دھکده ھا، شھر ھا

ھای مربوط بھ آنرا  انستیتیوتامنیت داخلی و مقابلھ دربرابرمھاجمین بیرونی دولت و  تأمینجھت . پرداختند

  . بھ ایجاد رسم الخط پرداختند و ادیانی بوجود آوردند، امپراطوری ھای بزرگی ساختند. ایجاد کردند

آغازوکنشکای بزرگ )بلخ(زردشت تبلیغ یکتا پرستی را از شھر باکترازاریاسپھ ، فیلسوف و دانشمند بزرگ

مراکز بزرگ دین بودائی را در نقاط مختلف افغانستان بھ و جود آورده بھ اعماربت ھای بزرگ و کمپلکس 

موصوف دین بودائی را در تمام امپراطوری خود ودر کشور ھای ھمجوار منجملھ . اختبودائی بامیان پرد

  . البتھ بعد ھا سلطان شھاب الدین محمد غوری دین اسالم را در ھند پخش نمود. ھند و چین توسعھ داد

پامیان ، انفان ین تا و درمنابع آریایی بامیک، فان ین، یانگ - ازبامیان در آثار کھن تاریخی بھ نام ھای فان

کاروان ھای تجارتی کھ . بامیان درمسیر یکی از شاخھ ھای مھم راه ابریشم قرار داشت. وبامیان یاد شده است

ابزارجنگی و ، کاغذ و چینی باب، از آسیای میانھ بھ سرزمین پھناورھند می رفتند و با خود آھن و مس

این کاروان ھا بار چیزی ظریف تر . متوقف می شدنددر بامیان ، ابریشم را بھ پیشاور والھور حمل می کردند

 . از ابریشم را نیز با خود داشتند کھ ھنر و فرھنگ بود و درمسیر راه ابریشم انتقال داده می شد

ھمان بود کھ دیری نگذشت و بامیان بھ یکی از مراکز مھم فرھنگ گریک و بودیک و گندھارا در این منطقھ 

 . زمرهء شاھکارھای بی ھمتای آن دوران بودمبدل شد کھ بت ھای بودا در 

نیایشگاه ھا و تاسیساتھمجوار آن ، متر بودا و معابد ٣۵یمتر ۵٣مورخین بھ این عقیده اند کھ نخست مجسمھ

مجسمھء نخست درقرن اول میالدی دردوران زمامداری کنشکای بزرگ و مجسمھء . ھا ساختھ شده است

برای قرون متمادی ھزاران . ر عصرکوشانی ھا ساختھ شده استد، دومی بین قرون دوم تا پنجم میالدی

عبادت وریاضت ، راھب بودایی درمغاره ھای کنده شده درسینھ کوه ھای ھمجوار بت ھای بودا بھ نیایش

  . مشغول بودند

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

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


www.esalat.org 

بت “ جغرافیایی تاریخی افغانستان وتاریخ افغانستانبعد از اسالم “ عبد الحی حبیبی در بخش از کتابھای خویش 

بامیان وبتان آن درادبیات وروایات عصر اسالمی تامدت چندین قرن “ : ھای بامیان را چنین باز می شناساند

بھ قول عوفی درلباب اال ، شاعرمشھور در بار غزنھ)ھـ ۴٣١( شھرت داشت واستاد حسن عنصری متوفی 

از آن ابوریحان بیرونی آن را لباب داستان خنگ بت وسرخ بت بامیان را بھ زبان دری نظم کرده بود وبعد 

بنامحدیث صنمی البامیاناز دری بھ تازی ترجمھ کرد وحتی سوزنی سمر قندی بعد ازین عصر ھم این دو بت 

  : را کامالً شناخت وگفت

  کردی بسان سرخ بت بامیان ســـتیغ

  باش بر آنکھ خنگ بتی را کشی بھ چنگ

کھ آثار بوجود آمده در بامیان : ـور اســالم می نویسدعلی اکبر فیاض درتاریخ افغانستان از آغاز تا ظھـ

وھزاران استاد ، کاریک سال ویک قرن نیست بلکھ قرن ھا قلم وچکشی ھیکل تراشان درآن مصروف بوده

البتھ معلومات تاریخی کھ بطور . نقاش دریک دوره یی طوالنی ھنر نمای کرده اند، معمار، ھیکل تراش

  . ھنری اشاره کند تا بحال دردست نیست روشن بھ بانی ساخت وساز ھای

و “ متری ۵۵مجسمھ “ ومعابد مجاورآن بعد از آن“ متری ٣٨ھیکل “ تاریخ نویسان اتفاق نظر دارند کھ اول

اولی درقرن اول میالدی ودرعصر کنیشکاه ودومی بین قرن دوم تا پنجم . معابد مجاور آن ساختھ شده است

 ۵۵متری نسبت بھ ھیکل  ٣٨مجسمھ ، د از کنیشکاه تراشیده شده استدر زمان شاھان کوشا نی بع، میالدی

، متری نا موزون تر ونا مناسبتر ساختھ شده واین مسأ لھ نشان میدھد کھ کار اول ھیکل تراشان بوده است

با زیبای وتناسب اعضای تراشیده ، متری میباشد ٣٨متری کھ یک ونیم برابر مجسمھ  ۵۵درحالی کھ مجسمھ 

  . نشان میدھد کھ ھیکل تراشان در زمان ساخت این مجسمھ با دقت وتجربھ بیشتری کا رکرد ه اندواین 

خنک بت : در باره بتھای بامیان می نویسد) پژوھش در تاریخ ھزاره ھا ( کاظم یزدانی در اثر خویش بنام  

. یالدی ساختھ شده استم ۵یا  ۴متری ای میباشـد کھ د رگذشتھ با رنگ آبی بوده ودر حدود قرن  ٣٨مجسمھ 

کھ احتماالً بعد ھا مسلمین روکش طالیی آنھا را ، در ابتدا این دو مجسمھ بزرگ رو کشی از طال داشتھ اند

نیز دربامیان بوده کھ امروز اثری از ، در زمـــان ھیوان تسنگ یک مجسمھ عظیم خوابیده. بیرون کشــیده اند

  . آن دیده نمی شود

میالدی پررونق بوده وھزاران راھب بودایی درمغاره ھای کھ دردل کوه  ٧تا  ٣ل ھای بھر حال بامیان بین سا

مرکزبامیان سرراه کاروان تجارت ، کنده شده بودند بھ تعلیم دیانت بودا وعبادت وریا ضت مشغول بودند

زی وروزگاری از مناطق متمدن آسیای مرک. وافغانستان را با شرق وغرب وصل میکرد، ابریشم قرارداشت

امباستھ و ، ارستو فی، Bolite: اقوام قبل از اسالم کھ در بامیان زندگی میکردند بنام ھای. بھ حساب می آمد

ھـ یک معبد بودایی با میان از طرف یعقوب لیث  ٢۵۶در سال . پرو کتی ویا پارسی یاد شده اند، یا امباشـتھ

ان بامیان بھ قول یعقوبی در زمان مھدی عباسی شھزادگ، بتھای آن بھ بغداد فرستاده شد، صفاری ویران گردید

 . مسلمان شدند واسالم آوردند
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بت ھای بودا از آسیب ھای دوران و زخم زمانداران تنگ دل ، در طول تاریخ پر فراز و فرود این منطقھ

امیر دوست محمدخان و عبدالرحمان خان قرار ، اورنگ زیب، ھدف تنفر چنگیز مغول، مصوون باقی نمانده

، ب این آثار بی مانند تاریخی تالش کردندیبرای تخر، کر آن ھا زخم زدهیبر پ خودھرکدم بھ نوبھ ، گرفتھ

الدی یان جنگ ھای داخلی آغاز دھھء نود میدر جر. اماتیمور لنگ از کنار آن ھا بی تفاوت گذشت

یان کھ بزرگ ترین بت بزرگ بام. ب مصوون باقی نماندندیز از آسیبت ھای بودا ن، مھایتنظ یحکمراندر

  . متر ارتفاع داشت ۵٣تندیس در جھان ثبت گردیده بود 

امر نابودی دو تندیس بامیان را صادر کرد تا بھ ک یدوھزاروسال  چماه مار نھمطالبان در سرد ستھمال عمر

 . برآیدمقابلھ با جامعھ جھانی ھ ب، سالھ در مرکز افغانستانک بھ دوھزارینزدبھای نابودی یک گنجینھ تاریخی 

سال بعد از این اقدام ویرانگر و علیرغم این امر کھ دره بامیان در فھرست میراثھای ک بھ چھارده ینزد 

این اداره بھ ھیچ توافقی با دولت افغانستان بر سر بازسازی ، فرھنگی و بین المللی یونسکو شامل شده است

ریس میزبان نھمین جلسھ ای بود کھ در آن دفتر یونسکو در پا، فبل یچند. بتھای بامیان دست نیافتھ است

بتھای بامیان گردھم آمده بودند تا درباره پیشرفت امور بازسازی و گزینھ ھای  یبراکارشناسان بین المللی 

 . با ھم گفتگو کنند، مربوط بھ آینده بتھا از جملھ انتظارات دولت افغانستان در این زمینھ

تانشناسی فرانسھ در افغانستانمی گوید در ده سال اخیر توقعات زیادی عضو اداره تحقیقات باس، فیلیپ مارکیس

برای بازسازی در افغانستان وجود داشت اما واقعیت چیز دیگری است و بھ ھمین دلیل تعداد آنانی کھ از این 

دفتر یونسکو اما روی این مسالھ . وضع سرخورده ھستند بیشتر از آنانی است کھ از اوضاع راضی ھستند

بازسازی حوزه باستانی بامیان انجام یافتھ اما این بازسازی بھ  ید دارد کھ کار ھای زیادی در زمینھتاک

اداره یونسکو در کابل می گوید حوزه . تالشھای دقیقتری از جملھ مواظبتو نگھداری از این حوزه نیاز دارد

ا و بخش بزرگی از دره کھ این بتھا از ماین پاک شده و قطعات باقیمانده بتھ، ھای مورد نظر برنامھ بازسازی

اقدام . یمیایی استحکام یافتھ اندکمتر و مواد چسبی ده تا  پنجدر آن موقعیت دارند با ستونھای فلزی بدرازای 

 . لر ھزینھ داشتھ استامیلیون دچھارتا  سھھای انجام شده تا کنون بین 

دارد و در این میان ھزاران قطعھ سنگ بجا با این حال اختالف نظر ھا روی چگونگی بازسازی بتھا ادامھ 

ک بھ چھارده سال بعد از ویرانی بتھای بودا در بامیان بدست ینزد. مانده از این بتھا در انبارھا ذخیره شده اند

ھنوز دوباره سر ازخاک بلند نکرده ، علیرغم بحثھای درازمدت روی بازسازی آنھا، این بت ھا، رژیم طالبان

دامھ جنگ در افغانستان و نبود یک توافق میان دولت این کشور و حامیان بین المللی آن گفتھ میشود ا. اند

  . یکی از دالیل این امر بشمار میرود، برای بازسازی حوزه معروف و تاریخی بامیان
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  کابل باالحصار و یخیتار یوارھاید -۴

  

  وصف شھر كابل صائب در
  زند مژگان ھرخارش یكھ ناخن بررگ گل م  كابـل و دامان كھســارش یخوشــــا عشـرتســرا

  شوم چون عاشقان و عارفان از جان گرفتارش  ن گرددیكھ چشم از سوادش سرمھ چ یخوشا وقت

  رارغوان زارشینگھ را چھره خون سازم ز س  سخن دارم  یز وصف اللـــــھ او رنگ بـــــر رو

  دارد نگھـدارش، شور حـاسدانخـدا از چشـم    پـل مستان یا رب طاق ابرویچــــھ مـوزون است 

    نطرف كھسارشید از بھشت ایایاگــر خوشتر ن  بگرفتھ است از دامن كوھش یخضرچون گوشھ ا

  افتاده دستارش، د را از طرف سریچراخورش  نـــدیب یش نمـیاگــــر در رفعت بــــرج فلك سا

  وارشیھر خشت د، گانینج شاارزد بھ گ یولـ   گنج را مانــــد یچش اژدھــــــایحصــــار مـــار پ

  ـد بھ بـــــازارشیایشھ كـــــــاروان مصـر میھم  یھر گــذرگـاھـ یاست در و ینظــرگـاه تمـاشــــائ

  وارشید یدرو افتــــاده در ھر پایدوصد خورش   ـدانـــــد؟ینــان لب بــامش كــھ میحســــاب مــھ جب

  زند زلف شب تــــــارش یبـــھ شام قدر پھلو م  خندد گـــل رخســاره صبحش یــد میبــــھ صبح ع

  خشك برجا مانده است از رشك اشجارش یكھ طوب  هللا از بـــاغ جھــــان آرا و شھـــــــــرآرا یتعـــال

  با سخن زارش، كند چون در دل شب یم یدیسف  شود بر پـــاك دامانـــان ینمــــاز صبح واجب مــ

  سوزن خارشی، ش درشتیكــــھ بر مخمل زند ن  نقـدر دانــــمیك ایل، ــم قمـــاش برگ گلیگو ینم

  ندارد بر گل رخسار اشجـــارش یخـــزان رنگ  منیمن اند ایا یزیدرختــانش چو سرو از برگ ر

  نھـــارشر ز ایات جـــاودان برگینجـــا حیــــا ایب  ـــوانیفكنـد از چشمھ ح یكیبھ تار یریخضــــر ت

 . چو نواب ظفرخان بود در كارش یسپـــــــھ دار  نتیــــن زیرا بھ ا ین قسم ملكیا، تكلف برطــرف
کابل شھری تاریخی و بسیار کھن است کھ حوادث روزگار رابسیار دیده و چون بر چھارراه تجارتی شرق و 

 تریناز حیث قدمت با قدیمیکابل . اھمیت تجارتی آن خیلی زیاد است، شمال و جنوب وغرب واقع شده

تجارت و . برای کابل استعمال شده» کیسبھا«نام ، وداسری داشتھ و در کتاب ریگشھرھای بلخ و بامیان ھم

چھ در اثنای حمالت اسکندر نیز موقعیت چنان، ھای خیلی قدیم معروف استشھرت بازرگانی کابل در زمان

در آثار مورخان عھد اسکندر و . از ھر طرف بھ آن وصل استھای تجارتی مھم تجارتی خود را داشتھ و راه

کتاب حدود العالم است کھ کابل . یاد شده» اورتوسپاتھ«و » قابوره«در جغرافیای بطلمیوس از آن بھ نام 

شھرکیست و او را حصارست محکم ومعروف بھ استواری واندروی مسلمانان و ھندوان واندروی بتخانھ ھا 

 . ست
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نام این شھر را . کھ نزدیک بھ تلفظ امروزی آن است، استقید شده» کابل«نام این شھر ، ویدر ادبیات پھل

» کارورا«و » کابورا«ھمچنان بعضی مورخین یونان آن را . اندنیز گفتھ» کاول«و » کاوول«و » کابول«

شود از آسمایی دیده میھای شیردروازه و دیوارھای کابل کھ امروز نیز بقایای آن بھ سر کوه. اندنیز گفتھ

 . ھای بزرگ بتوانند مقاومت کنندبود تا در برابر ھجومطرف شاھان کابل بنا شده

آنھا با توجھ . مذھب ایشان بودایی بود. شاھان کابل یا رتبـــِــل شاھان بازمانده گان کوشانی ھا ویفتلی ھا بودند

 . تا جلو تجاور مھاجمین را بگیرند .بھ ضرورت دفاعی دیوارھای مستحکمی را بنا نھا ده بودند

دریای کابل با نام ھای تاریخی آن ھمینطور دیوارھا وکوه ھای آسمایی ، امروز اگر از کابل تاریخی یاد میشود

در حالیکھ مدنیت ھای پییشنھ ، با رواج یابی دین اسالم، در سده ھای بعدی. وشیر دروازه تداعی میابند

دیوارھا نیز بدلیل نبود ھیچ نیاز ارزشگذاری مورد لطف ، ازمیان برد اشتھ شدندومذاھب آنھا تا اندازه زیادی 

میتواند حد اقل چشم بینندگان را بھ سوی دیوارھا ، عالیق بابربا انگیزۀ عمرانی درکابل. و توجھی نبودند

درکرانھ کوه ھا ، زیرا بیشترین ابادی ھای بابربھ ویژه باغ بابر یا ھمان جایی کھ مدفن او نیز است. نیزبرساند

 . ست

احمد شاه درانی دومین نفری است کھ ھدایت داد تا دیوار ھا و دروازه ھای کابل بازسازی و نگھداری شود و 

بعدا تیمورشاه بھ . یکی از سران سپاه سردار جھان خان پوپلزایی توظیف گردید تا این کار را سرپرستی نماید

اما بعدا جنگ . باالحصار رونق گرفت و مورد توجھ قرار گرفتکابل امد دیوار ھا و دروازه ھای کابل و 

ھای داخلی و ھجوم بیگانگان یکی بعدی دیگری نھ تنھا باالحصار ودیوار ھا فراموش شد بلکھ مردم ما چنان 

بیرحمانھ بھ در دیوار آثار باستانی تاختند کھ بخشی بزرگی این دیوار در کوه ھای آسھ ماھی و شیردروازه در 

 . ابودی استحال ن

دروازۀ چرمگران در سمت مشرقی باالحصار كھ بعدھا بھ-این دیوار ھا را دروازه ھای ھمراھی مینمود جون

ا یخانھ وجود داشت كھ از آن نقاره در سمت غربی باالحصار دروازۀ نقاره. افتید شھرت ینام دروازۀ شاه شھ

نام دروازۀ آنھم در سمت شرقی باالحصار بود بھگری كھ یو دروازۀ د. شدنھ نواختھ مییدھل در اوقات مع

طرف گذرگاه گر بھیدروازه د. ت داشتیردروازه موقعیسوی شبھ، تر بوددروازۀ چوبی كھ كوچك، كاشی بود

 . ت داشتیھمان نام شھرت داشت و دروازه قندھار كھ در ساحۀ دھمزنگ موقعبود كھ بھ

یاد آور تاریخ وفرھنگ پیشینۀ سرزمینی است کھ پیشینۀ ، آسماییدر حالیکھ دیوار ھا و نام ھای شیر دروازه و

  . ازین رو نیز باید با احترام بدان ھا نگریستھ شود. تاریخی باشنده گان بعدی را تشکیل داده است
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باالحصار کابل یکی از قلعھ ھای مستحکم بوده کھ در گذشتھ عظمت و شکوه آن از مقام و موقعیت سوق 

باالحصار ھا معموالً بخاطر دفاع از شھر ھا ساختھ می شود و نقطھ دفاعی . وردار بودالجیشی خاصی برخ

. باالحصار کابل در زمان حکمرانی یفتلی ھا آباد گردیدھاست، گفتھ می شود. نظامی شھر محسوب می گردد

داشتھ و این قلعھ مسجد و کلیسایی وجود ، بھ قول مورخین و باستان شناسان در باالحصار کابل معابد بودایی

انگلیس ھا ھم زمانی از باالحصار کابل حملھ را شروع . مستحکم بار ھا تخریب و دوباره ترمیم گردیده است

 . نموده و در آنجا بھ شکست ھم مواجھ شده اند

کول حشمت خان کھ در قسمت جنوب غربی شھر کابل در دامنھ کوه شیر دروازه و : کول حشمت خان

این کول . منظره زیبای را تشکیل داده بود و از قدامت تاریخی برخوردار می باشد، اشتباالحصار موقعیت د

کول حشمت خان ، گفتھ می شود. در طول سال ھا شکارگاه شاھان و حکمروایان ملی و محلی نیز بوده است

کول بحدی  بخصوص مرغابیان زیاد دیده می شد و زمانی این، آب ایستاده یی بود کھ در آن انواع پرنده گان

 . آب داشت کھ بابر یکی از شاھان سابق افغانستان با کشتی خود را بھ کول می رساند

ھمچنان موجودیت کول حشمت خان باالی آب و ھوای منطقھ نیز تاثیرات مفید داشت و از نگاه داشتن یک 

ول حشمت خان فضای معطر و پرنده ھای مرغوب آن ھمواره تعداد سیاحین داخلی و خارجی برای تماشای ک

می آمدند ولی نظر بھ عوامل و نا بھ سامانی ھای چند دھھ کول حشمت خان بھ خشکی گرائیده است و عده یی 

 . مردم ھم از نی زار ھای این کول در ساختن خانھ ھای شان بکار بردند و یا نی ھای آن را بھ فروش رساندند

آبادی روی پشتھ باالحصار بھ شکل اثر ) جم مسیحیاز قرن دوم تا پن(در حدود سھ قرن قلعھ باالحصار کابل

توان آن را نیایشگاه بودائی خواندکھ احتماالً بعید نیست  مذھبی ساختھ شده کھ نظر بھ شواھد نقاط مجاور می

تیمورشاه کھ . بوده باشد) ھون(کھ شالوده اولین قلعھ جنگی در ھمین زمان بدست یکی از شاھان ھپتالی 

تا عصر سلطنت امیر . ا از قندھار بھ کابل انتقال داد و در باالحصار کابل جاگزین شدندپایتخت افغانستان ر

  .عبدالرحمن خان پایتخت در ھمانجا بود
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  سنگ نبشتھ رباطک  -۵

  
بھ موجب این کتیبھ . پاسخ داد، نبشتھ رباطک بھ چندین پرسش دیرینھ در زمینھ مطالعات کوشانی کشف سنگ 

اند و آن نیای زبان پارسی یا دری  شناختھ می» زبان آریایی«کوشانیان زبان خود را بھ نام شود کھ  دانستھ می

  . باشد» اَرَیـئـو«یافتھ تلفظ واژه  گونھ تغییر» دری«است کھ گویا 

دھنده  نشان، نبشتھ و آرزوی خوشنودی آنان نامبرداری از ایزدان بزرگ و کھن آریایی و جز آن در متن سنگ

ھمزیستی . ھا مناطق ھمسایھ آریانا است کوشانیان و احترام و پاسداشت آنان در برابر ھمگی دینمدارای دینی 

و ، نشانگر تنوع دینی و فرھنگی، و تجمیع ایزدان و دوری از تبلیغ و تأیید منحصرانھ یک دین خاص

مھ کنیشکھ در نا فرمان. ھای یک جامعھ بالنده و کمال فرھنگی آن است شاخصی برای درک قدرت و توانایی

ھا را » یوِئـجی«ھای کوشانیان و و باورداشت، این بحث دیرینھ در باره خاستگاه قومیتی و فرھنگی، رباطک

نشین آلتایِی آسیای میانھ  ھای بادیھ دانیم کھ کوشانیان ھیچگونھ پیوستگی و وابستگی با قبیلھ امروزمی. پایان داد

یی ھ یدانست کھ دھقانان قر ھیچکس نمی. اند زبان آریایی بودهدین و ، فرھنگ، و دارنده تبار شرقی نداشتھ

اند کھ بزودی پرده از  ھای شھر کھن کوشانیان یافتھ ای در بازمانده نبشتھ سنگ، »رباطک«در » کافر قلعھ«

نام شھر ، رباطک. آریایی برخواھد داشت ھا در زمینھ تاریخ فرھنگ و زبان ھا و نادانستھ بسیاری ناگفتھ

خمری بھ سمنگان  است کھ در شرق والیت سمنگان و شمال باختری والیت بغالن و در میانھ راه پلکوچکی 

. جای دارد» سرخ کتل«این شھر در فاصلھ چھل کیلومتری شمال باختری محوطھ باستانی . واقع است

نی از دوره ھای شھرھای بزرگ کوشانیان ھستند کھ آثار ھنری فراوا ھر دو از بازمانده، رباطک و سرخ کتل

نبشتھ رباطک برای نخستین بارتوسط نیکالس سیمز  بررسی و خوانش سنگ. کوشانی در آنجا یافت شده است

ھای سغدی و باختری در مدرسھ  باستان شناس و متخصص زبان NicholasSims-Williamsویلیامز 

  . مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن انجام شد

توان بھ مقالھ ارزنده  متعددی بر روی این کتیبھ انجام شده است کھ از جملھ می ھای درتاجیکستان نیزپژوھش

. اشاره کرد منتشر شده است) بھ تاجیکی(» شناسی کشفیات مھم در کوشان«استاد یوسف یعقوبوف بنام 

بھ معرفی مختصر و مفید » تاجیکان در آینھ تاریخ«ھمچنین امامعلی رحمانوف نیز در جلد دوم کتاب 

کتیبھ رباطک بھ . نبشتھ رباطک پرداختھ و بدرستی از خاستگاه و زبان آریایی کوشانیان یاد کرده است سنگ

ھمتا  نبشتھ ارزشمند و بی ھای این نگارنده حاکی از آنست کھ این سنگ م ملی در کابل منتقل شد و شنیدهیموز
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دار  گر موزه بھ یک مجموعھدر زمان تسلط حکومت طالبان بر افغانستان بھ ھمراه تعدادی از آثار دی

  . خصوصی بھ نام نصیرالھ بابر فروختھ شده است و از وضعیت فعلی آن اطالع دقیقی در دست نیست

شصت سانتیمتر عرض و چھل سانتیمتر ، ی است کھ حدود نود سانتیمتر طول نوشتھ سنگ، کتیبھ رباطک

خطی بر اساس الفبای (باختری ای بھ زبان و خط  نوشتھ، بر یک سوی این سطح سنگی. ضخامت دارد

ھر . ھایی از آن بھ مرور زمان دچار فرسایش و تخریب شده است ست وسھ سطر کھ بخشیدر ب) یونانی

  . سطرکتیبھ در حدود پنجاه حرف و در مجموع قریب ھزارودوصد حرف دارد

دی و در نخستین سال پادشاه بزرگ و مشھور کوشانی در سده نخست میال» َکـنـیـشـکَـھ«این کتیبھ بھ فرمان 

از زمان دقیق آغاز پادشاھی کنیشکھ اطالعی در دست نیست و بحث و . پادشاھی او نویسانده شده است

شود کھ تاکنون  ترین کتیبھ کوشانیان دانستھ می کھن، این فرمان. ھا پیرامون آن ھمچنان ادامھ دارد بررسی

  . بدست آمده است

تا  -نامھ رباطک است کھ کوشش شده تا ترتیب واژگان قیمانده فرمانبا ھای سالم گزارشی از بخش، متن زیر

  : ھمانند متن اصلی باشد -جای ممکن

کھ فرا دست ، شایستھ نیایش یزدان، فرمانروای دادگر، نیکوکار، بخش بزرگ رھایی، کـنـیـشـکـھ کـوشـانـی”

زید نخستین سال را بھ خشنودی کھ بیاغا. آورد پادشاھی را بخواست َنـَنـھ و بخواست ھمھ دیگر ایزدان

، »َسـِکــَتـھ«. . . . دارد بھ زبان آریـایـی کند یک فرمان بھ یونانی و سپس بیان می او صادر می. خدایان

» ناَقــنـزاق/ شـافـر نـوکـوْنــزوک«پادشاه کنیشکھ بھ . . . »چـامـپا«، »پـوتـرا پـاتـالی«، »َکــئـوسـانـبـی«

ھای ایزدبانو  بزرگی بنام ایزدان در سرزمین آریانا برای ایزدان بسازد و در آن تندیس دھد نیایشگاه فرمان می

، »َنـرَســھ«، »سـروَشــرد«، »آردوخــش«، ھا آفریننده خوشی» آرمــوز«خدای ، در برترین جا» َمـھ«

دیس این شاھان را دھد کھ تن ھمچنین فرمان می. تراشیده و گذاشتھ شوند» ویـنـک«و » َمـَھـشـان«، »مـھــر«

پدر » شـاه ویـَمـھ َتـکــتـو«، پدر پدر بزرگ، »شـاه کـوجـوَلـھ َکــدفـیـز«: بسازند و در نیایشگاه بگذارند

رسان شـاه شـاھـان  یاری، باشد تا آن ایزدان. . . »کـنـیـشـکـھ«پدر و خود ، »شـاه ویـَمـھ َکـدفـیـز«، بزرگ

  “. کـنـیـشـکـھ باشند

  ھای نویافتھ از آن در زمینھ زبان آریایی نبشتھ رباطک و آگاھی گبررسی متن سن

ھای  توانستھ است آگاھی، نامھ کنیشکھ در رباطک شده فرمان ھای خوانده و ترجمھ ھمین مقدار اندک از بخش

شناسی  نشده در مطالعات کوشان مھمی در اختیار پژوھشگران بگذارد و بھ بسیاری از مباحث پیچیده و حل

  : بخشدخاتمھ 

تا زمان کشف ، در سال نوزده پنجاه وھفت میالدی» سرخ کتل«نبشتھ مشھور  از ھنگام کشف سنگ -

پایانی در  ھای بی نبشتھ رباطک کھ بھ ھمان زبان نوشتھ شده است؛ مسئلھ نام اصلی این زبان بھ بحث سنگ

در . نمودند معرفی می» بلخی«یا » کوشانی«ھای  برخی این زبان را با نام. میان دانشمندان منجر شده بود

نام ، یاد شده بود و استاد والتر ھنینگ» تخاری«ھای گذشتھ از آن با نام زبان  ھای مسافران چینی سده سفرنامھ

نبشتھ  کشف این سنگ. را برای آن پیشنھاد کرده بود کھ مورد قبول و توجھ بسیاری واقع شد» باختری«زبان 
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این واژه . یاد شده است» زبان آریایی«پایان داد و بھ صراحت از آن با نام بھ مسئلھ نام واقعی زبان باختری 

است کھ در » اُ «حرف کوتاه ، مصوت پایانی این واژه. آمده است aryao» اَرَیـئـو«در متن اصلی بگونھ 

ھ معادل با کارکرد کسره اضاف) توانیم آنرا زبان آریایی عصر کوشانی بنامیم کھ اکنون می(زبان باختری 

  . نبشتھ است در سطر چھارم این سنگ» اَرَیـئـو«محل واژه مھم . در زبان فارسی است) یای نسبت(پایانی 

ھمانا زبان آریایی بوده کھ از ، اکنون این مسئلھ نیز روشن شده است کھ زبان رسمی و دولتداری کوشانیان -

توانستھ ، کنیشکھ. شود است؛ ھویدا میدیده کتیبھ بھ آن رفتھ  ھای آسیب اشاراتی کھ بصورت منفصل در بخش

، گذشت؛ با فرمانی نافذ ھای متمادی کھ از رواج زبان یونانی بعنوان زبان رسمی حکومتی می است پس از سده

ھا  تمامی اسناد و مکتوبات دولتی و سکھ، از آن پس. حکم بھ رسمیت زبان اصلی مردم در دستگاه اداری دھد

  . آیند بھ ھمین زبان بھ نگارش در می

نبشتھ و  استاد پوھنتون کابل بر اساس شواھدی از ھمین سنگ، نیکالس سیمز ویلیامز و ھمچنین دکتر مھدی -

شده متن بھ آنھا اشاره رفتھ و در نواحی شمال ھندوستان و  ھای تخریب ھای چھارگانھ شھرھایی کھ در بخش نام

ھای نخستین میالدی در گستره وسیعی از  در سده، نای ھستند کھ این زبا بر چنین عقیده، اند پنجاب واقع بوده

  . اند کرده آناتولی ودر کرانھ فرات تا آریانا و آسیای میانھ و ھند و پنجاب مفھوم بوده و بدان گفتگو می

نبشتھ رباطک نزدیک بھ زبان فارسی است و حتی پس از عصر  از آنجا کھ ساختار و واژگان سنگ -

آید کھ این زبان نیای اصلی زبان فارسی  رسمی ھیتالیان بوده است؛ بھ نظر میکوشانیان تا سدھا سال زبان 

  کھ» دری«آید کھ واژه  ھمچنین بھ نظر می. باشد، شود نیز نامیده می» دری«کنونی کھ زبان 

اند و تاکنون معناگذاری آن بھ نتیجھ  و غیره برای آن پیشنھاد داده» درباری«تاکنون معانی گوناگونی مانند 

  . باشد) آریایی(» اَرَیـئـو«ای تغییر آوا داده از واژه  طعی نرسیده است؛ گونھقا

شناسیم بھیچ عنوان چنین نیست کھ در اصل متعلق بھ اھالی ناحیھ یا فارس  زبانی کھ بھ نام فارسی یا دری می

رباطک و  نبشتھ بررسی متن سنگ. باشد؛ بلکھ این زبان دری از آریانا بھ یادگار مانده است)ایران( 

نبشتھ رباطک چنین پنداشتھ  شناسی تا پیش از پیدایش سنگ ھای کوشان ھای نویافتھ از آن در پرسش آگاھی

ھای آریایی پشت کرده و تنھا بھ گسترش دین بودایی ھمت  شد کھ کوشانیان بھ تمامی ایزدان و دین می

نبشتھ و آرزوی  یایی و جز آن در متن سنگاما نامبرداری از خدایان یا ایزدان بزرگ و کھن آر. اند گماشتھ می

دھنده اینست کھ کوشانیان عالوه بر  نشان، خوشنودی آنان در دوره بزرگترین پادشاه کوشانی یعنی کنیشکھ

این نکتھ عالوه بر . اند داشتھ ھا و ایزدان آریایی را نیز گرامی می دیگر دین، پذیرش و گسترش دین بودایی

ھمزیستی . باوران است ینی کوشانیان و احترام و پاسداشت آنان در برابر ھمگی دیندھنده مدارای د نشان، این

و شاخصی ، نشانگر تنوع دینی و فرھنگی، و تجمیع ایزدان و دوری از تبلیغ و تأیید منحصرانھ دینی خاص

بھ  ای کھ ھای ارزنده شاخصھ. ھای یک جامعھ بالنده و کمال فرھنگی آن است برای درک قدرت و توانایی

ھای دردناک فراوانی  سازان حکومتی دوره ساسانی با آسیب ھای موبدان و دین ھنگام فشارھا و سختگیری

تا آنجا کھ (شده ھستند  شود و آشکارا شناختھ نبشتھ از آنان یاد می برخی ایزدانی کھ در این سنگ. روبرو شد

) میترا(» مـھـر«، )سروش(» سروَشـرد«، )مـاه(» ھَمـ«، »ناھید/ اََنـھیَتـھ(» َنـَنـھ«: عبارتند از) خوانده شده
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شباھت فراونی بھ ، در این کتیبھ» ھا آفریننده خوشی«کھ توصیف آن بھ ) اھورامزدا(» آرمـوز«و 

کھ برای مردم (» یـاتیـم اَدا َمـرتَیـھ ھیـا ھَیـھ شـی«ھای ھخامنشی دارد کھ از اھورامزدا با توصیف  نبشتھ سنگ

  . ده استیاد ش) شادی آفرید

ایزدبانوی نگاھبان ) ورخشا(» آردوخش«: اینان عبارتند از. شده ھستند کمتر شناختھ، گروھی دیگر از ایزدان

؛ و سھ )آریانا کھ حال در تاجیکستان است ترین رودھای سرزمین ترین و خروشان یکی از پر آب(رود وخش 

  . گمانی شناختھ نشدند با بی) وایـو؟/ ویوانا(» وینک«و » َمـَھـشان«، »َنـرَسـھ«ایزد دیگر یعنی  نام

از . نیز اشاره شده است، در متن کتیبھ بھ نام چند ایزد دیگر کھ خاستگاھی در یونان و مصر دارند 

مندی خود بھ ساختن  آید کھ مردمان آریانا در آن زمان ھمچنان عالقھ نبشتھ رباطک چنین بر می سنگ

پرسش مھم دیگری کھ . اند بھ شیوه دیرینھ نیاکان خود حفظ کرده بودهھایی نمادین از ایزدان را  تندیس

ھای  نامھ کنیشکھ کھ تاکنون محل بحث و گمان عبارت است از تبار، نبشتھ رباطک بھ آن پاسخ داده سنگ

ھای حل نشده  پیچیدگی، پدر بزرگ و پدر پدربزرگ خود، در اینجا کنیشکھ با نامبردن از پدر. فراوانی بود

ھا و تسلسل پادشاھان دیگر را  سازد و راه بررسی نام ون پدران و شاھان پیش از خود را آشکار میپیرام

نبشتھ  یکی دیگر از کاربردھای سنگ، ھای کوشانی ھمچنین آگاھی از تلفظ دقیق نام. سازد ھموارتر می

خاستگاه قومیتی و ھمچنین این بحث دیرینھ در باره ، نامھ ارزنده کنیشکھ در رباطک فرمان. رباطک است

دانیم کھ کوشانیان ھیچگونھ  امروزه می. ھا را پایان داد» یوِئـجی«ھای کوشانیان و  و باورداشت، فرھنگی

دین و ، فرھنگ، و دارنده تبار نشین آلتایِی آسیای میانھ شرقی نداشتھ ھای بادیھ پیوستگی و وابستگی با قبیلھ

  . اند زبان آریایی بوده

 سنگ نفیس ھفت قلم

 
اما تا جائیکھ ھنرھای نفیس وظریف در روز گار و دوران پردرخشش سالطین و زمامداران دانش پرور 

وھنر شناس تیموریان ھرات بھ ترقی و کمال خود رسید و بزرگدان ھنرمند جھان شمول چون استاد کمال 

درفنون ، استاد چیره دست دیگراستاد زین الدین و استاد شمس الدین ھروی و ده ھا ، استاد میرک، الدین بھزاد

شھرۀ آفاق شدند کھ لوح زیبای سنگ ھفت قلم یکی از ، خطاطی و معماری، نقاشی و رسامی و سنگ تراشی

براساس تحقیقات و تحریر مولوی عنبری . شاھکارھای فرزندان ھنرمند اصیل این سرزمین بھ شمار میرود

قلم استاد ، ر ھرات باستان سنگ ھفت قلم کھ ھفت مرتبھیکی از دانشمندان ھرات باستان و قول مؤرخان نامدا

ھنر باالی آن کار نموده وخطوط و نقوش بسیار زیبا در آن خطاطی و نقاشی گردیده تا اکنون در سراپردۀاقلیم 

و از جملھ شاھکارھای ضعت حجاری و سنگ تراشی عصر ، حجلھ نشین ھنر حجاری است، ھنر وضعت
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این نو عروس ظریف و نفیس بی نظیر . ریان ھرات باستان شمار میرودپردرخشش فرھنگ و ثقافت تیمو

استاد شمس الدین ھروی ھفت قلم ، بھ قلم کاری و کلک توانایی استادان چیره دست و ھنرآفرین قرن نھم، ھنر

آرایش یافت ھرگاه بھ نقوش و گلبرکھائی بسیار نغز و مقبول این اعجوبھ ھنر و ھنرمندی دقیق بنگیرد شکوه 

 . عظمتی از ظرافت و چیره دستی و ھنر آفرینی را درآن بوضوح مشاھده میکنید و

در پرتوین ھمھ مظاھرعالی ھنری بایستھ و شائیستھ آن بود تا آنرا نوعروس ھفت قلم بنامند و از عجائبات 

ن الدین عدۀ از مؤرخین کشور مانند معی، درمورد وجھ تسمیھ این سنگ زیبا بھ ھفت قلم. ھنر عالمش بشمارند

زمچی اسفزاری وخاوند شاه را عقیده بھ آن است کھ درگذشتھ ھا آرایشگران عروسان را ھنگام عروسی و 

چون استاد توانای سنگ تراشی یعنی استاد . زفاف بھ ھفت قلم آرایش می آراستند و برزیبائی آنان میافزودند

. ھفت مرتبھ کار نمود، سنگ ھفت قلمباالی این ، شمس الدین ھروی کھ قلم منیع و صنعت سحرآفرین داشت

گلبرک و نقوش را با اشکال ھنری کنده کاری ، مسطحش ساخت صیقل و پردازش داد، یعنی از کوھش کند

کرد وسطوح اضالعش را نقش پذیر گردانید بنابر آن چون عروسی ھفت قلمش خواندند و براوج برین جولھ 

، گ را ھفت قلم می گویند کھ استاد شمس الدین سنگتراشبعبارت دیگر وازین جھت این سن. تاریخش نشاندند

بدین ترتیب کھ در قلم اول آنرا بصورت صندوق در آورده و . ھفت بار یا ھفت نوبت باالی آن کار کرده است

بقلم دوم آنرا صاف کاری کرده و بھ قلم سوم داخل آنرا خالی نموده و بقلم چھارم و پنجم وششم آنرا نقاشی و 

این سنگ بھ نقوش زیبا رسلمی بھ ھمان سبک نقاشی . آنرا تحریر زده و پرداز نموده است بھ قلم ھفت

عصرتیموریان کار شده و نقوش زیبای آن طبقھ بھ طبقھ باالی ھم حکاکی و پرداز و تحریر یافتھ است سبب 

: گفتھ اند کھ ھراتیان تاریخ آفرین چنین، آفرینش این سنگ را کھ افتخار فرھنگ و ھنرھرات نامیده میشود

سلطان دانش پرور و ھنردوست تیموری حسین میرزا را داعیۀ آن پیدا شد تا پیش از وفات لوحی از سنگ 

قرعھ بنام استاد شمس الدین ھروی ھنر ، برمزارش تھیھ و ظاھر عالی ھنر را در ساختار آن متجلی سازند

ھنرواال و ارزندۀ باستان ھرات را  ھفت سال تمام را در برگرفت و جھان زیبای، آفرین چیره دست آمد

 افتخاری جاویدان وابدی بخشید

ً ھنگام تمام شدن این لوح سنگ زیبا فرزند جوان سلطان جسین میرزا بنام غریب میرزا وفات نمود و ، اتفاقا

استاد توانای سنگ تراش کھ لوح را با اخالص ، سلطان را دعیھ برآن شد تا این لوح را برمزار فرزندش نھند

مام جھت تربت مزار سلطان ساختھ بود ابراز داشت کھ من آن را خاصھ برای مرقد سلطان ساختھ ام آن ت

استاد سنگتراش اظھار نمود کھ ھفت ، برای آرامگاه من لوح سنگ دیگری آماده کن: پادشاه ھنر پرورگفت

ھ مردن شتاب ندارم خوب است من ھم ب: سلطان بھ خنده گفت، سال وقت باید تا این چنین لوحی تھیھ دید

واکنون این لوح سنگ نفیس و زیبا برسرمزار غریب میرزا فرزند آن سلطان تیموری در جوار مزار فایض 

شھرت . در دامنۀ گاذرگاه قرار دارد) رح(اال نوار عارف بزرگ ھرات شیخ اال سالم خواجھ عبدهللا انصاری 

ناسان جھان را بدیدار این پدیده بزرگ ھنری می جھان گردون و ھنرش، ھنری این اثر گرانبھا ھرات باستان

سال و ماه و ھفتھ یی نیست کھ ھنرمندان و ھنرشناسان از دور و دیارھای دورجھان ازین سنگ ، کشاند

عجیب ونفیس بی مانند ھنری دیدار نداشتھ باشند مولوی عنبری درنوشتھ اش بھ یک خاطره خود درسال 
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ر آن آن موقع یکی از دانشمندان و باستان شناس کشور کانادا کھ غرض د: زده چھل وپنج اشاره میکنند کھیس

وقتی این سنگ نفیس را دید و آنرا مشاھده کرد انگشت حیرت بھ دندان ، تحقیقات آثار باستانی ھرات آمده بود

این پدیدۀ ھزی مخصربھ فرد است و باور نمیتوان کرد کھ این اثر نفیس ساختھ و پرداختھ : گرفتھ گی گفت

بلکھ درواقع شاھکار ھنری است سحر آمیز و اعجاب انگیز و جای آن دارد تا در قطار ، ھنردست باشد

عجائبات جھان قرار گیرد تا در عصر تکنولوژی و تسخیر فضا طیف وسیع ارزش ھنروھنرمندان شرق کھن 

 . را معرف باشد

بیانی از تمامندی ھنر وادب تاریخ ھنر حجاری دوران تیموریان ھرات ، سنگ ھفت قلم بھ مثابھ پدیده ھنری

توانائی ھای ھنرمندان چیره دست و فرھنگ دوست آن ساحھ را نیز بھ تعریف ، کھن خطۀ باستان ھرات دارد

اما دریغ وافسوس . میگیرد و از ھرات باستان بھ حیث مھد فرھنگ و غنامندی ھنر و ھنرمندان گواھی میدھد

و دارائی این شھر را بھ یغما بردندبلکھ آثاروآبدات تاریخی و داشتھ نھ تنھا ھستی ، کھ سیاه دالن تاریک دل

گرچھ یقین داریم کھ مردم فرھنگ دوست ، ھای فرھنگی این خطھ را نیز صدمھ زدند و بھ خرابھ تبدیل کردند

اما سالھا کاراست تا آن ، این خطھ بھ کمک ھنر دوستان کشور و جھان در اعمار مجدد آن ھمت می گمارند

 . و یرانی ھا اعمار و بازسازی گرددھمھ 

  مسجد عید گاه کابل -۶

  

  !ملت عزیز من

من این . كنم تا كھ لباس استقالل را برای مادروطن تھیھ نسازم من این لباس سربازی را از تن بیرون نمی(( 

ای ملت عزیز و ای سربازان ! نم تا کھ غاصبان حقوق ملتم را بھ جای خود ننشانم شمشیر را در غالف نمی ک

بیاورید آخرین ھستی خود را برای نجات وطن، بیائید تا کھ سرھای پرغیرت خود را برای  ! فداکار من

ن من خودم و مملکت خودم را از لحاظ داخلی و خارجی کامالً آزاد و مستقل اعال! خالصی وطن فدا سازیم 

بعد از این کشورما، مانند سایر دول و قدرتھای جھان، آزاد است و بھ ھیچ نیروی، بھ اندازه یک سر . نمودم

موی اجازه داده نمی شودکھ در امور داخلی و خارجی افغانستان مداخلھ نمایدو اگر کسی بھ چنین امری اقدام 
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ان هللا است کھ در مسجد عیدگاه کابل ایراد این گفتار شاه ام» . نماید، گردنش را با این شمشیر خواھم زد

  . ))نموده بود

ھر ره گذری کھ از ُپل محمود  .مسجد عیدگاه میان باغ علیمردان و چمن حضوری در شھر کابل قرار دارد

خان بھ طرف چمن حضوری بگذرد، بھ سمت راست مسجد بزرگ با منار ھا و گنبد ھای متعدد را مشاھده 

کھ در احاطۀ بیست جریب زمین اعمار گردیده و گنجایش ھزاران نمازگذار را  این مسجد بزرگ .می کند

  .دارد، مسجد عیدگاه کابل میباشد

عمارت این مسجد کھ بھ صورت طوالنی از شمال بھ طرف جنوب امتداد دارد با خشت ُپختھ، چونھ و آھن بھ 

تان توت، بید، چنار و غیره غرس طرز معماری قدیم بھ صورت یک طبقھ آباد و در گذشتھ در احاطۀ ان درخ

  .گردیده بود

. ھـ ١٣١٥بھ طرف راسِت نیمھ گنبدی وسطی این مسجد کتیبۀ موجود است کھ تاریخ اعمار مسجد را در سال 

جالب است بدانیم کھ امیر عبدالرحمن بعد از ادای اولین نماز . ق و بھ فرمان امیر عبدالرحمن توضیح میدھد

بر عالوۀ گنبد وسطی این مسجد بھ دو جناح . را حاصل نمود) یا الملت و دینض(عید در ھمین مسجد لقب 

گنبد دارای رواق ھای منقش مرغوب  ٣٨شمالی و جنوبی آن دو داالن طویل وجود دارد کھ در ھر داالن آن 

اعمار در دو کنار نھایی مسجد دو گنبد بلند آھنی برای زینھ ھای کھ بھ بام منتھی میشود . اعمار شده میباشد

گنبد وسطی کھ نظر بھ دیگر گنبد ھا . گنبد میرسد ٨٠شده است کھ تعداد گنبد ھا با دو گنبد بزرگ وسطی بھ 

بزرگ و مرتفع است با معماری و گچ بری ھای مخصوص ھمان عصر و زمان اعمار و در وسط آن یک 

بزرگی دیگری نیز  در قسمت مدخل مسجد نیمھ گنبد. زنجیر بزرگ آھنی برای چراغ مسجد آویزان است

اعمار گردیده کھ در قشنگی کم از گنبد داخلی نیست و دو مینار بزرگ بھ دو کنار آن کھ نظر بھ مینار ھای 

  .دیگر بزرگتر است آباد شده و منظرۀ سمبول مسکوکات دورۀ سلطنت امیر عبدالرحمن خان را دارد

بر عالوه یک منبر . مزین گردیده استمنبر گنبد داخل از سنگ مرمر شبکھ کاری و با برش ھای مناسب 

  .سنگ مرمر دارای نقش ھای شبکھ کاری شده در داخل نیمھ گنبد وسط نیز گذاشتھ شده است

میرزا غالم حیدر خان ُمدِرس کھ یکی از نویسنده ھای دورۀ امیر حبیب هللا و سابقھ داران معارف میباشد 

زیرا . گاه از نقطۀ نظر تاریخی اھمیت خاصی داردمنابر مسجد عید" دربارۀ مسجد عیدگاه چنین میگوید 

برعالوۀ خطبھ ھای عید ھا و بیانیۀ علمای کرام، خطابھ ھای بزرگ دولتی نیز از باالی آنھا بھ سمع ملت 

َ جرگھ ھای . مثالَ جنگ با انگلیس از منبر سنگی ھمین مسجد اعالم گردید. افغان رسانیده شده است عالوتا

در زمان سلطنت امیر حبیب هللا بر . می نیز در ھمین مسجد صورت می گرفتقومی و فیصلھ ھای عمو

عالوۀ نماز عیدین اکثراَ در شب ھای ماۀ مبارک رمضان کھ آن وقت در موسم گرما تصادف می کرد ختم 

اراکین ملکی و نظامی . ھای ھشت شبھ قرآن کریم و نماز تراویح بھ امامت قاری علیجان صورت می گرفت
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در تمام شب ھای مذکور در حوالی مسجد یک تعداد . ھر کابل در این ختم ھا حصھ میگرفتندو اھالی ش

دکاندارن و سماوارچی ھا، میوه فروشان و کبابی ھا دکان ھای موقتی از چوب و بوریا اعمار و رفع 

ریحات ضروریات مراجعین و نماز گذارن را الی حلول سحر می نمودند و مردم بعد از اکمال تروایح بھ تف

در آخرین شب ختم قرآن کریم در حالی کھ جمعیت مسجد از اطراف کابل . شبانۀ خود تا سحر دوام می دادند

نیز اضافھ می شد برعالوۀ توزیع یک مقدار زیاد ُنقل و شیرینی بھ تمام اشتراک کننده ھا برای قاری سامع و 

ل عید فطر وعید قربان بر عالوۀ اھالی در روز ھای او. یک تعداد علما خلعت ھای شاھی نیز اعطا می شد

برای . کابل از شش کروھی و حتی والیات دیگر برای ادای نماز عید در مسجد عیدگاه کابل جمع می شدند

فرش داخل مسجد فرش ھای تمام مساجد کابل جمع شده و یک تعداد تجیر ھای بزرگ در پیش روی مسجد بھ 

. م مسجد با بیرق ھای افغانستان و تزئینات وقت مزین می گردیدبر عالوه تما. قسم سایھ بان گرفتھ می شد

منبر ھای چوبی در ھر . ھمچنان گارد شاھی با موزیک ھای خود از شاه و اراکین عسکری پذیرایی می کرد

در آن زمان . حصھ گذاشتھ میشد تا علما کرام باالی آن خطابھ ھای دینی و ارکان نماز عید را تبلیغ نمایند

مسجد را دریا و طرف جنوب آن را میدان بزرگ زابر آب ھای داخلی شھر کابل کھ دارای یک  طرف شمال

تعداد درختان بید و چنار بود و سمت غرب مسجد را باغ علی مردان و سمت شرق آن را جوی پل مستان 

مسجد  در آن ھنگام احاطۀ. احاطھ کرده بود کھ نماز گذاران وضو و آبدست خود را در آن جوی میگرفتند

اما در زمان محمد نادر . سابق از کتارۀ چوبی و سیخ گول ساختھ شده بود کھ با گذشت ایام پوسیده گردیده بود

خان مسجد دوباره با خشت ُپختھ، گچ و سنگ ھای تراشیده با رواق ھای کوچک مزین و داخل مسجد نیز 

  ".سندلھ گردید

مال و جنوب می باشد کھ این دروازه ھا دارای گنبد این مسجد دارای سھ دروازه بزرگ متصِل ھم بھ طرف ش

ھمچنان باالی تمام منار ھا و گنبد . ھای کوچک و منار ھای کوچک بوده و بھ طرز مرغوبی آباد شده اند

  .وسطی آن قبھ ھا و بیرق ھای فلزی قرار دارد کھ بھ زیبایی این بنای بزرگ افزوده است

ن در ھدایت امیر شیرعلی خان بنا نھاده شده و کار تعمیر آم بھ  ١٨۶٩ .ق. ه ١٣١١ این مسجد درسال

  .و بھ نام مسجد چمن شھرت یافت. م پایان یافت ١٨٧٣ .ق. ه ١٣١۵ سال

ولی بعدھا نظر بھ وفور نمازگزاران حوالی کابل، کھ گنجایش پذیرش نمازگزاران رانداشت 

یغھء مساجد بخارا، کھ ساحھ خیلی میالدی درعھد سلطنت امیرعبدالرحمن، مسجد چمن، بھ ص ١٨٨۶ درسال

  .وسیع تری را احتوا میکرد، بھ صورت اساسی تر ساختھ شد ونام آن را مسجد عیدگاه نھادند

دراین مسجد طبق سنت پیشینھ نمازھای پنجگانھ و ختم ھای قران پاک درشبھای ماه مبارک رمضان وتراویح 

  .میپذیرفت ادا میشد ولی نمازعیدین بھ طنطنھ و شکوه بیشتر انجام
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زیرا امیرو شھزاده ھا بھ شمول اھل دربار و کارمندان عالیرتبھ دولتی درمسجد حاضر میشدندو جمع غفیری 

از نمازگزارن شھر کابل و نواحی شش گروھی آن برای ادای نمازجمع میشدند و این تعداد بھ قدری زیاد 

عید بھ پایان میرسید؛ بیست ویک توپ و ھمینکھ نماز . بودکھ حتی درصحن چمن نیز بھ نماز میپرداختند

فیرمیشد کھ این فیرھا عالمھء آغاز عید بودو مردم بایک دیگر مصافحھ میکردند و عید رابھ یک دیگر 

  .تبریک میگفتند

درین مسجد غیر از ادای نماز . در دیوار مسجد کتیبھ سنگی وجود دارد کھ درآن تمام خصوصیات درج است

نیز برگزار میشد مثالً جنگ با بریتانیا جھت استرداد استقالل افغانستان از  اجتماعات و جرگھ ھای رسمی

و دیگر جرگھ ھای قومی و فیصلھ ھای عمومی درھمین مسجد صورت . منبر سنگی ھمین مسجد اعالن شد

  .میگرفت

ید گاۀ اما یکی دیگری از این جفاکاری ھا بر آبدات تاریخی کابل ؛ تخریب دیوار ھا و دروازه خشتی مسجد ع

د ر  -خالف موازین حفظ آبدات تاریخی -کابل است کھ ظاھرآ بخاطر مدرنیزه کردن شھر کابل

در این جا باز ھم مسأ لۀ سیاسی امنیت شخص رئیس جمھور وقت . ھجری شمسی صورت گرفت١٣۶٢ سال

و تراس و دیگر اراکین دولتی وقت مطرح بود کھ بھ منظور تماشای رسم و گذشت عسکری در پتھ زینھ ھا 

ھای کانکریتی مقابل مسجد عید گاه کابل در روز ھای جشن استقالل کشور و تجلیل از آن روز قرار 

  .میگرفتند

خطر فیر راکت و مرمی از عقب دیوار ھای مسجد مذکور ؛ مقامات امنیتی را بر آن داشت تا با وجود  

علوم افغانسستان؛ دیوار ھا و دروازۀ ممانعت ھا و مخالفت ھای شدید و مصرانۀ مرکز باستانشناسی اکادمی 

خشتی مسجد را از میان بردارند و بجای آن پنجره ھای سیمی نا موزونی را کھ یکی از ویژه گی ھای ھنر 

   طوریکھ ھمھ بخصوص اھل خبرۀ کابل. معماری اروپایی است نصب نمایند

جد عید گاۀ کابل برآمده ؛ اعالن جنگ میدانستند کھ امیر امان هللا خان بر فراز ھمین دروازۀ خشتی دیوار مس

عالوه از این . با انگلیس ھا را ؛ در برابر مردم کابل کھ در پای دیوار و دروازۀ مذکور جمع شده بودند؛ داد

دیوار ھا و دروازۀ خشتی مسجد ؛ ارزش ھای عالی معماری، ھنری : ارزش نھایت عالی کلتوری و فرھنگی

میت کامل ساختمانی و ھنری با عمارت خود مسجد احداث شده و ویژه گی زیرا در تما. و تاریخی نیز داشت

اکنون پنجره ھای . ھای معماری سنتی عصر معماران کندھاری در کابل را در خود بخوبی حفظ کرده بود

سیمی اروپایی بر زمین اسفلت شده صحن حویلی مسجد کھ قبآل خشت پختھ فرش شده بود و سرک عمومی 

؛ یک ترکیب نا متجانس و نا موزونی را با عمارت تپیک اسالمی مسجد عید گاۀ کابل؛ در مقابل مسجد مذکور

  .محل بوجود آورده است
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  و بودایی مرکز تمدن یونانی – ھده -٧

  

ترین و  شناسی مھم، بعد از مصر دومین غنی افغانستان، امروزه با داشتن بیش از ده ھزار پایگاه باستان

افغانستان یکی از معدود کشورھای . است شناسی دنیا را در خود جای داده استانھای ب ارزشمندترین گنجینھ

ھای  شناسِی آن در کتابی دو جلدی زیر عنواِن فھرست پایگاه ھای باستان پایگاه ست کھ فھرستمنطقھ ا

 Catalogue des sites archeologiques :عنوان فرانسوی(شناسِی افغانستان  باستان

d'Afghanistan/ان انگلیسیعنو: Archaeological gazetteer of Afghanistan) نوشتھ ،

در این مجموعھ دو جلدی . میالدی در پاریس بھ چاپ رسید ١٩٨٢  وارویک بال در سال

ھای  از ُکل مجموعھ پایگاه ١٠%شناسی افغانستان آمده، کھ این رقم تنھا  پایگاه عمده باستان  ١٢٧١  جزئیات

  .گیرد ن را در بر میشناسی در افغانستا باستان

آباد افغانستان مرکز این تمدن  در زمان کنشکا کوشانی و ایالف اش ھده در سرزمین گنداره و در منطقۀ جالل

. ھای ُمشِرف بھ رود کابل تکثیر یافتند ھا و معابد در پیرامون روستای کنونی ھده و تپھ نیایشگاه. محسوب میشد

ھای ِگلی و  ھا و نگاره بودند و با نقش ِگل بنا شدهاین معابد از سنگ شیست، سنگ آھک، یا 

ھای ھمراھانش ھستند، با  ھای خود بودا، کھ بزرگتر از تندیس تندیس. بودند تزئین شده (stucco) استاکو

. اند انگیِز سبِک رئالیزم نگاربندی شده ھای ُبھت اند و قالب نگھدارندۀ آنھا با نقش مھارت زیادی ساختھ شده

اند بخوبی قادر بودند اجزای چھرۀ اقوام مختلف و جزئیات پوشاک  کھ این آثار را خلق کردهھنرمندانی 

از قبیل یک ) ُپرتره(ھایی  نگاری چھره. شده بھ سبک باروک را بازآوری کنند گوناگون و زیورآالت ساختھ

. دوی و وحشیشاھُدخت، یک سرباز، یک راھب با سِر تراشیده، یک کوچی پوشیده در ردا، و یک انسان ب

ھا، اھداکنندگان، و ایزدان ھندو  ای، شاھدخت اند، ھمچون تصاویر زنده ھایی کھ در تپۀ ُشُتر حفر شده نیایشگاه

در پیرامون بودا جمع  (Meditation) کنند کھ در ھنگام اجرای مراسم مراقبھ را ترسیم می) ھندویزم اولیھ(

ۀ ناگھ شاه، نمایانگر تاثیرپذیری از ھنر ھند ھستند؛ برخی ھا، ھمچون پیکر برخی از این تندیسگری. اند شده
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س ھای ُبُرنزی  ھا و تندیس اسکندر بدون شک تقلیدی از سکھ-َوجَرپانی یا وجرپانی-دیگر، ھمچون ِھراکلِ

  .زنند ھای دوم تا ششم میالدی تخمین می امروزه پیشینۀ ھنر گنداره را بھ سده. زمین ھستند باستانی مشرق

ه  بھ  معروف  آباد، مكانی جالل  آثار تاریخی  ھ امده ایم از جملھچنانچھ گفت   كیلومتری  در حدود ھشت  كھ  است  َھدَّ

:  ؛ در افغانستان معبد بودایی(  و استوپایی  از شھر تاریخی  آثاری  آباد قرار دارد و در آن جالل  شرقی جنوب

شھر   ھای در ویرانھ  فرانسوی  ، محققان ش -صدوھفت در سیزده صدودوـ سیزده .  است  شده  دیده)  كالن تپھ

،  معبد بودایی  ھای در ویرانھ  ویژه ، بھ قرار داشت  چھارصدوپنجاه وھفت متری  در ارتفاع  ، كھ تاریخی

  كردند  اكتشافاتی

 اما امروز می توان آثار بیش بھای حوزهء گندھارا بھ خصوص آثار تاریخی فارم ھده را در کلکسیون ھای

شخصی نصیر هللا بابر، خانواده بھوتو، سایر مقامات و ثروتمندان پاکستانی و جنراالن اردو و آی اس آی آن 

  .کشور سراغ کرد

  قلعھ ُبست -٨

  

براساس . قلعھ بست یکی از آثار تاریخی کشوربشمار می رود و قدمت آن بھ دوره پیش از اسالم بر می گردد

بست شھری است بزرگ، با باره ای محکم، با ناحیتی بسیار وسیع و جای  : "گفتھ نویسنده کتاب حدود العالم

  " .از او میوه ھا خیزد و بھ جایھا برند و کرباس و صابون خیزد .بازرگانان است مردمانی اند جنگی، دالور

این شھر در جوار لشکرگاه مرکز والیت . مردم شھر بست مقارن ظھور اسالم اھل فرھنگ و ادب بوده اند

  .ند و در محل تالقی دو رود ھیرمند و ارغنداب قرار گرفتھ استھلم

یکی مقر نظامی و اداری و دیگری کانون تجاری و محل بود و . لشکرگاه و بست دو حصھ ی یک شھرند

  .از شھرھای زیبا و تاریخی افغانستان است. باش اھالی بوده است
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فن . ید یافت کھ بھ مھارت زیاد اعمار گردیده استزمان کھ از قسمت فوقانی آن بازدید بھ عمل آرید، درخواھ

. معماری آن نشاندھنده مھارت انسان ھای آن زمان را در ساخت خشت و سایر مواد تعمیراتی باز گو مینماید

این دیوار ھای پھن نشان . دیوار ھای پھن آن کھ تا حال ھم آثار آن باقی مانده است تا شش متر ارتفاع دارند

نزمان اسپ ھا، گادی و عساکر از یک کنار قلعھ بھ کنار دیگر قلعھ باالی ھمین دیوار ھا رفت میدھند کھ در آ

این . روبروی قلعھ کمان بزرگ کھ از جملھ عجایب بزرگ دنیا محسوب میگردد قرار دارد. و آمد می نمودند

بوده و برای  کمان در تاریخ جھان، بزرګی بی مثال دارد کھ تا ھنوز ھم با ھمان عظمت خود پابر جا

گاھی دارای پیشرفتھ ترین مرکز . جھانگردان، داستان غرور و بزرگی خود را با زبان بستھ باز گو می نماید

در حملھ ی اعراب بر اثر جنگھای پیاپی . اداری و از آبادترین و ثروتمندترین شھرھا بھ شمار می رفتھ است

سپس . اما در زمان عالءالدین غوری سوخت. رسید اما در عصر غزنویان بھ اوج عظمت و اقتدار. ویران شد

دوباره بھ امر چنګیز تخریب وباز سوخت و اشغال گردید و باالخره تیمور با تخریب بندھا . مرمت کاری شد

  .و نھرھا زندگانی را در آن دیار خاموش گردانید

لھذا این شھر دارای ارزش تاریخی بسیاری برای کشورمان می باشد اما متاسفانھ در این اواخر این قلعھ 

باستانی بخاطر عدم توجھ روبھ ویرانی نھاده است وزمین ھا ی اطراف ان نیز کھ ملکیت دولت است، ازسوی 

یک زن در زمان طالبان بھ گفتھ یک بزرگ قومی یک جسد مومیایی شده . شماری از افراد غصب شده است

سال اخیر قلعھء بست بلکھ سھ قصر   ١٢  در طول. از قلعھ بست بیرون آورده شد وبھ پاکستان انتقال گردید

مقر زمستانی امپراتوری  976بزرگ کھن دیگر در فاصلھء یک کیلومتری از آن کھ بعد از سال ھای 

طوری کھ دیوار ھای بد ریخت خانھ ھای . غزنویان محسوب می شدند، بھ حالت خیلی اسف بار قرار گرفتند

  گلی از بین دیوار ھای تاریخی آن ھا سر کشیده است

نوشتھ بود کھ توریست ھا می توانند  1972خانم نانسی دوپره در بروشور رھنما برای توریست ھا در سال 

ریختھ و منھدم شده از منزل دوم این قصر نیز دیدن کنند، در حالیکھ امروز منزل دوم این قصر کامالً فرو 

  .است

قلعھ بست قبل ازین سیاحان زیادی را بھ خود جلب مینمود امادر حال حاضر نسبت نبود امنیت، سیاحان ازین 

شماری از بزرگان وباشنده گان این منطقھ می گویند، کھ زمین ھای اطراف این قلعھ . محل بازدید نمی کنند

ور آنان دولت نیز تاکنون برای نوسازی ویا جلوگیری از بھ با. تاریخی از سوی زورمندان غصب شده است

در والیت ھلمند قلعھ ھا ی زیادی از قبیل ساروان قلعھ، . تخریب بیشتر این قلعھ ھیچ اقدامی انجام نداده است

موسی قلعھ، قلعھ نو، قلعھ فتح و قلعھ میوند وجود دارند، اما قلعھ بست از اھمیت وشھرت بیشتری برخوردار 

عھ بست در ده کیلومتری شھر لشکرگاه موقعیت دارد ودر حال حاضر تنھا بخشی ازآن باقی مانده است است قل

  .ومتباقی تمامی قلعھ ھای اطراف آن ویران شده است
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  چھل زینھ قندھار -٩

  

 ،و ھخامنشیان ھای ماد در دوره. شاه معروف ساختھ است برخی برآنند کھ شھر بوالیت ی قندھار را لھراسپ

ھای ھخامنشیان بشمار  بوده و یکی از ساتراپی سرزمینی در اطراف رودخانٔھ ارغنداب) ُرَخج) اخوزیاآر

  .است ھای ھخامنشیان آمده آراخوزیا در فھرست ساتراپی ،داریوش بزرگ نبشتھ بیستون در سنگ. رفت می

یونانی آن را  نویسان کھ تاریخ پا بھ سرزمین ھندوکش پیش از میالد، اسکندر مقدونی ٣٢٩در سال 

را تصرف و پس از سپری نمودن زمستان در  اسکندر ھرات. اند نھاد گفتھ (Paropamisus) پارپامیز

  .نامیده شد) قندھار امروزی(ای شد کھ بھ نامش اسکندریھ  سیستان، وارد ناحیھ

تسلط ) بلوچستان -گدروزیا ) ، آراخوزیا و گدروزی)یا گندھارا گنداره) بر پاراپامیز موریاھا. م. ق ٣٠۵در 

  .بھ این سرزمین وارد شد توسط آشوکا در این دوران دین بودایی. یافتند

دوبار شھر بھ طور کامل ویران گردید، اول . شد محسوب می قندھار جزئی از خراسان بزرگ ،پس از اسالم

وایل سدٔه درا. بار بھ دست مغول و بار دیگر در پایان قرن ھشتم ھجری بھ دستور امیر تیمور گورکانی

طی دوصد سالی کھ مغوالن حکومت ھند را در دست داشتند، . قندھار را گرفتند شانزدھم میالدی مغوالن ھند

از سمت  مغولھا از یک سو، صفویان: شھرھای مرزی خراسان از سھ سو مورد کمکش و محل منازعھ بودند

این مدعیان متخاصم دست بھ دست کابل، ھرات و قندھار بارھا میان . غرب، و ترکان ازبک از سمت شمال

. ھا قیام کرد بر علیھ سلطٔھ بابری شاعر جنگجوی مشھور پشتون در این دوران خوشحال خان ختک. شدند

کرد در برابر مخالفت و   دولت صفوی کھ در جنوب و غرب خراسان با تبعیض مذھبی و بیداد حکومت می

  .ھا از پا در آمد قیام
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حاکم گرجی االصل صفوی در  خان پشتون بھ تسلط گرگین از قبیلٔھ غلجایی خان ھوتک در ابتدا میرویس

 ١٧٣٨حکومت غلجایی قندھار در . را تأسیس کرد میالدی در قندھار پایان داد و دولت مستقل ھوتکی ١٧٠٩

میالدی در  ١٧۴٧نادر افشار سرانجام خود بخاطر تندخویی اش در . پایان داده شد میالدی توسط نادر افشار

کھ یکی از سران  پس از این حادثھ، احمدشاه ابدالی. لشکر خود بھ قتل رسید توسط افسران قزلباش چانقو

قبیلھ پشتونھای ابدالی، افسر گارد محافظ نادرشاه و معاون قشون افغان بود، با نیروی شش ھزار نفری خود بھ 

انتخاب یک رھبر ملی از میان را در مزار شیر سرخ قندھار برای  سوی قندھار رھسپار شد و لویھ جرگھ

وی در . ھا تشکیل داد و سرانجام بعد از نھ روز گفت و شنید، بھ عنوان پادشاه خراسان تعیین گردید خود افغان

در دفاتر . لقب داد» اشرف البالد«شھر کنونی را ساخت و آن را احمد شاھی نام نھاد و  ١٧۵۴یا  ١٧۵٣

بعداً پایتخت خراسان را از شھر قندھار  تیمورشاه. یاد می شود» اردارالقر» رسمی ھنوز ھم بھ ھمین لقب یا

درشھر قندھار مقبره ھای اشخاص برجستھ و نامدار افغان مانند مقبره آحمد شاه ابدالی . انتقال داد بھ کابل

از مناطق دیدنی . پادشاه نامدار افغانستان، میرویس ھوتکی و ھمچنان آرامگاه ھای رجال معروف کشور است

  .قندھار می توان بھ چھل زینھ، جاده عیدگاه و فرودگاه قندھار، تپھ مندیگک، و آرامگاه بابا صاحب اشاره کرد

چھل زینھ قندھار در زمان ھمایون شاه آباد گردیده است و کتاره ھای آن در زمان امان هللا خان ساختھ شده و 

  .اکنون در وضع بدی قرار دارد

ھار، در کوھی از سنگ خارا نیم طاقی تراشیده اند کھ از دامنھ تا بھ طاق چھل زینھ را درجنوب غربی قند

و بر دو طرف آن پلھ ھا . قریب پنجاه پلھ فاصلھ دارد و ھر پلھ در حدود ھفتاد سانتی متر کم و بیش میشود

طاق بھ خط و درآن . پرتگاه است و در اثر ھدایت ملکھ ثریا، خانم شاه امان هللا کتاره از آھن قرار داده است

نستعلیق، از زمان اکبر امپراطور گورگانی ھند، منقوش است کھ نام تمام ممالک محروسھ کھ در زیر نگین او 

  .بوده است، نقش کرده و درانجا می نویسد کھ از قندھار تا بنگال دوسال راه در تحت قدرت او است

  تخت رستم، باغ جھان نما و بازار سر پوشیده خلم -١٠

  

  .یب بھ جامانده تخت رستم نام دارد کھ در والیت سمنگان درشمال افغانستان قرار داردیکی ازعجا
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ری العاده در درون سنگی یکپارچھ تراشیده شده و باستان شناسان جھان آن را از عجایب معما این مکان خارق

" تاشقرغان"و " پل خمری"در شمال افغانستان در مسیر . آورند عصر بودایی در افغانستان بھ حساب می

وجود دارد کھ ھمھ سالھ در فصل بھار مسافران زیادی بھ این منطقھ " سمنگان" یا" ایبک"ای بھ نام  منطقھ

این منطقھ از نظر تاریخی و . کنند خوش آب و ھوا سفر و ایام جشن گل سرخ را در این منطقھ سپری می

ھای قبل و بعد از اسالم، ھمواره یکی از  ل ھای گذشتھ و سا جغرافیایی موقعیت بسیار مھمی دارد و در دوره

قرار دارد، اھمیت آن را " بلخ"و " بغالن"مراکز فرھنگی بوده و موقعیت جغرافیایی آن کھ در مسیر والیات 

  .بیشتر کرده است

رود  باستان شناس آمریکایی، احتمال آن می" کارلنتن کون" ھای انجام شده توسط بر اساس تحقیقات و حفاری

ھای  ھای اولیھ عصر حجر در کوه و انسان" ھندوکش"ھای  ا پنجاه ھزار سال قبل از میالد شکارچیکھ سی ت

است کھ باعث   ترین ویژگی بزرگ در یک تختھ سنگ، مھم  ای وجود استوپھ. کردند این منطقھ زندگی می

ت رستم بھ سمنگان تخ. شود یاد می" توپ رستم"شھرت سمنگان شده و امروز از آن با عنوان تخت رستم و یا 

تخت رستم از . ای برخوردار است شھرت جھانی داد و نزد باستان شناسان خارجی از شھرت ویژه

رود کھ در در جنوب مرکز سمنگان در جاده متصل  ترین بناھای معماری عصر بودایی بھ شمار می معروف

  .قرار دارد" مزارشریف"بھ 

  .در مجاورت خود معادنی ھم دارد بنای موجود برآمده از دل یک تکھ سنگ است کھ

وجود این بنا در داخل بدنھ کوه یا ھمان تپھ حفر شده، از عجایب معماری عصر بودایی افغانستان قدیم بھ 

  .رود شمار می

در کتاب " ایبک"شناس انگلیسی اولین مسافر اروپایی بود کھ درباره معبد و استوپھ بودایی  باستان "میجریان"

  .میالدی منتشر شد، اشاره کرد ١٨٨٨کھ در سال " نستان شمالیافغا"خود با نام 

این نویسنده غربی در کتاب خود از این بنای خاص با عنوان تخت رستم یاد و از واژه تخت رستم کھ از زبان 

ھای منطقھ، علت مھمی است کھ  بدون شک شکل طبیعی زمین. کند مردم منطقھ بھ آن رسیده است، استفاده می

طور کھ در بامیان شکل طبیعی دیوارھای کوه  ھمان. سمنگان در نظر پیروان بودا نیک بدرخشدباعث شده 

ھای ماقبل تاریخ در داخل بدنھ این  بودایی معابد خود را بھ تقلید از مغاره "پیکره تراشان"باعث شده است کھ 

  .دیوارھا حفر کنند

ھا استفاده کردند و برای شکل دادن  ھا و تپھ خل کوهدر دا) مغاره" ( سموچ"چنانچھ برای ساختن معابد از کندن 

  .تراشیدند ھای سنگی را می ھا برجستگی استوپھ
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بھ آن اشاره کرده و " افغانستان در پرتو تاریخ"مورخ و باستان شناس افغان در کتاب " احمد علی کھزاد"

طبیعی است کھ اطراف آن  ھای استوپھ بودایی و معروف تخت رستم ایبک یکی از این برجستگی: نوشتھ است

  .تراشیده شده است

ھا یادگارھایی از قبیل  محیط استوپھ تخت رستم ھشتادوپنج متر است و بھ دلیل این کھ معموال در داخل استوپھ

ھای کوچکی بر  دادند در تخت رستم نیز برای مخفی کردن این اشیاء اتاق مسکوکات و دیگر اشیاء قرار می

مند از کشورھای مختلف بھ  تاکنون تعداد زیادی گردشگر و عالقھ. راشیده شده استفراز آن و از خود سنگ ت

ھا نام برده شده است، بازدید  از آن" حدود العالم"کاری شده کھ در رسالھ  ھای کنده و از خانھ  این منطقھ آمده

  .کردند

ھ خوانده اند کھ در واقع منظور ھا را بتخان ھا معبد است و بھ تعبیر دیگر آن ھا و حجره تعدادی از این اتاق

ھا یک  ھایی است کھ در ھرکدام از آن ھا وحجره خانھ بودا در حقیقت ھمان اتاق. ھمان مجسمھ بودا بوده است

اند کھ خود نشان دھنده ھنر مجسمھ سازی و  یا چند مجسمھ بودا ھمراه با نقاشی و پیکره تراشی، ساختھ شده

  .ھیکل تراشی آن عصر است

باستان شناس فرانسوی معتقد است کھ بعد از تراشیدن اتاق کوچک، کار ساخت تخت رستم بھ " وشھموسیو ف"

  .شود نسبت داده می" ھا یفتلی" علت نامعلومی متوقف شده و بھ پایان نرسیده است و این وقفھ بھ ظھور

ام شد، وجود استوپھ کھ در این منطقھ انج" احمدعلی کھزاد"ھای انجام شده توسط  بر اساس تحقیقات و حفاری

سنگی یا ھمان تخت رستم و معابدی کھ در مجاورت آن از دوره بودایی وجود داشتھ است بھ دلیل وجود 

خیز منطقھ از روزگاران بسیار دور در عصر حجر و از دوران غارنشینی بھ بعد ھمواره  ھای حاصل جلگھ

  .کانون زندگی منطقھ بوده است

  .رستم نظرات متفاوتی وجود دارددر رابطھ با قدمت تاریخی تخت 
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از این منطقھ  ١٣٨٣، رئیس باستان شناسی آکادمی علوم تاجیکستان کھ در سال "شاه یعقوب اوف  یوسف"

زرتشت بھ مدت ده سال در محل تخت رستم کھ : بازدید کرد و تحقیقاتی را در این مورد انجام داد، معتقد است

کرد و در ساختن معابد این منطقھ ھم سھم  زرتشت است، زندگی میھای دوران  تراشی  از نادرترین پیکره

  .داشتھ است

  .رسد سال پیش می ٣۵٠٠بھ گفتھ وی، قدمت تاریخی این اثر، نیز بھ 

سال قبل  ٢۵٠٠برخی دیگر نیز بر این باور ھستند کھ تخت رستم مربوط بھ دوران بودا بوده و قدمت آن بھ 

  .گردد برمی

ات انجام شده توسط موسیھ فوشھ معروفترین باستان شناس و خاور شناس فرانسوی، ھا و تحقیق طبق حفاری

  .گردد قدمت این منطقھ تاریخی بھ قرن پنجم میالدی برمی

ھای دور و تاکنون جایگاه  ھای آن در میان مردم این منطقھ از گذشتھ از آنجایی کھ شاھنامھ فردوسی و داستان

ای شاھنامھ نیز در این منطقھ اتفاق افتاده است و ھمچنین نام سمنگان بھ ھ ای داشتھ و برخی از داستان ویژه

ھای دور  ھای گوناگونی در رابطھ با تخت رستم در میان مردم از گذشتھ مراتب در شاھنامھ آمده است، داستان

  .رواج داشتھ است

دختر شاه سمنگان " ینھتھم"با " رستم"معروفترین داستانی کھ در این مورد وجود دارد، این است کھ وقتی 

ھا تختی ساختند اما رستم شبی برای خود سنگ بزرگی را تراشید و آن را  ازدواج کرد، برای ھر یک از آن

  .بھ شکل تخت درآورد

ھای سنگی برای خود تراشید و مراسم عروسی رستم و تھمینھ در محلی اتفاق افتاد کھ تھمنیھ  تھمینھ نیز اتاق

  .ھای جدی بر این تخت سنگی وارد شده است ھای اخیر، آسیب ھا، در سال گزارش بر اساس برخی. ساختھ بود

ھای زیادی  این سنگ، بھ علت نداشتن دیواره و موقعیت آن در کنار جاده کھ محل عبور مسافران و اتومبیل

  .است، باعث فرسودگی شده است
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  کاخ و باغ جھان نما و بازار سر پوشیده خلم

   

تانی است کھ عمرانات و آبادی ھای فراوانی در مرکز و محالت آن اعمار و از شھر خلم شھر قدیمھ و باس

ھای متمدن دنیای قدیم پنداشتھ میشود اکثرا آبادی ھا عمرانات اطراف و نواحی آن مطابق سیاست نظامی 

از دوران دولت ھای باختر در مقاطع گوناگون زمانھ ھا احداث و آباد گردیده و ھر کدام بانام و نشان ویژه 

عظمت و جالل این شھر باستانی حکایت میکند با تأسف این حصار ھای تاریخی بمرور زمان با تھاجم 

کشورگوشایان بیگانھ و سالطین ماورای اکسوس و سیر دریا آسیب دیده و بھ تل و تپھ ھای مخروبھ تبدیل 

قالع ھا و حصارھا بنام ھای قوش چنانچھ در بیست پنج کیلومتری شمال خلم آثار مخروبھ ی این . یافتھ اند

تپھ، شورتپھ، زرکمرتپھ، چترآباد، شھر بانو، قلعھ چھ، کھنھ مسجد، استخوان زار، کشمش خانھ و غیره 

موجود است کھ تاکنون در تعداد ازین حصار ھای مخروبھ کاوش ھای باستان شناسی طور حرفوی و بعضا 

قدار آثار قیمتی نیز از آنھا کشف گردیده است کھ بصورت غیر فنی توسط اھالی محل صورت گرفتھ ویک م

برسوابق تاریخی و قدامت باستانی این محالت داللت میکند اینک ما پای خرابھ ھای عده ی ازین آبدات 

تاریخی بحکایت مینشینیم و بھ تشریح سوابق پاره ی ازین آبدات تاریخی از جملھ شھربانو، باال حصار، کھنھ 

  .وشیده و باغ جھانما تا جاییکھ معلومات مستند موجود است می پردازیمخلم، شورتپھ، تیم سرپ

در دامنھ تپھ ھای کوه کنج احداث گردیده کھ در سمت جنوب ) خلم(این باغ درجنوب غرب شھر تاشقرغان 

جلب توجھ میکند، کھ یکی از بناھای )از ساختھ ھای تیمور شاه درانی ؟(باغ مذکور قصر مجلل و با عظمتی 

  .ند تاریخی صفحات شمال کشور ما پنداشتھ میشود و از شھرت خوبی بر خوردار استشکوھم

بروید، اولین جای تاریخی کھ از این دیار جلب توجھ میکند، باغ جھان نما یا ) خلم(وقتی بھ شھر تاشقرغان 

رای فعالً محل باغ جھان آرا است، باغی کھ سالھای متمادی مھمانخانھ و تفریحگاه شاھان افغانستان بوده و ب

چون تاشقرغان دارای آب و ھوای گوارا و شھر سرسبز است، ھمواره مورد توجھ . تفریح ھموطنان ما است

  .گردشگران داخلی و حتی خارجی بوده و شاھان نیز بخاطر میلھ بھ اینجا میآمدند

حاکم آنجا مقرر او در سال دوازده سی دو خورشیدی . امیر عبدالرحمن خان تاشقرغان را بسیار خوش داشت

شد درسالھای بعد امیر عبدالرحمن خان چندین دفعھ بھ تاشقرغان رفت و یک قصر قشنگی را درآنجا آباد 
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بھ استناد تحریر . در اطراف این قصر یک باغ کالن است کھ این باغ بھ نام باغ جھان نما یاد میشود. کرد

ارت با شکوه آن در عصر امیر عبدالرحمن خان فوق میتوان توضیح داد کھ باغ جھان آرا یا جھان نما و عم

عمارت باغ قسما یک طبقھ و قسما دو طبقھ بوده کھ . در سال دوازده سی شش خورشیدی اعمار گردیده است

از فن معماری و ظرافت کاری معماران ماھر دوصد سال قبل وطن ما حکایت میکند، در ساختمان تعمیر در 

بزرگ طعام موجود بوده طرف جنوب قصراتاقھای استراحت حمام و  دو جناح شرقی و غربی آن دو صالون

تعمیر مذکور دارای پنچ تھکاوی بوده دو اتاق آن بھ سمت پیش روی و سھ تھکاوی . تحویل خانھ قرار دارد

ھرکدام دو راه زینھ دارند در دو جناح شرقی و  )زیرزمینیھا(دیگر بھ سمت عقبی تعمیر واقع شده، تھکاویھا 

میر دو دیده بان محافظین در دو کاسھ برجھای آن قرار داشتھ کھ گلدستھ یی جانب غرب آن تخریب غربی تع

  .و گلدستھ یی شرقی آن نیمھ تخریب و قسما سالم مانده است

جریب زمین را احتوا نموده، حوض عریضی مستطیل شکل در صحن باغ پیش  (ھفتاد) باغ مذکور ساحھ

وایت معمرین و محاسن سفیدان شھر خلم بعد از تکمیل عمارت و قرار ر. روی قصر جلب توجھ میکند

دیوارھای احاطھ ی باغ محفل مجللی در قصر باغ تدویر یافت و امیر عبدالرحمن خان در آن اشتراک و 

عمارت باغ را افتتاح نموده در جریان صحبت بھ متنفذین و محاسن سفیدان شھر اکیداً ھدایت داد تا در چمن 

ای میوه دارغرس نمایند کھ تا سفر مجدد امیر درختان آن میوه بار آورند تا امیردر جریان ھای باغ درختھ

سفر مجدد از آن تناول نمایند، متنفذین شھربھ منظور تحقق عاجل این امر درختان کالن میوه دار را از 

ن سال میوه بار باغھای خود بباغ جھان نما طوری انتقال و غرس نمودند، کھ درختان مذکور در جریان ھما

  .آورد

چمن ھای باغ با انواع درختان میوه دار تزیین گردیده است عالوتا درختان ناجو وسرو دراطراف خیابان 

مرکزی آن بھ طراوت و سرسبزی باغ افزوده و بھ جاده ھای آن نمای خاص بخشیده است، باغ وعمارت 

دولتی و زمانی ھم بھ صفت عمارت  شکوھمند آن در طول دوران حیات خویش گاھی بھ صفت مھمانخانھ

لیلیھ شاگردان لیسھ رشدیھ و زمانی ھم بھ صفت دفتر ادارات و موسسات دولتی و مدتی ھم قرارگاه قوماندانان 

دروازه . جھادی وامرزو بھ وزارت اطالعات و فرھنگ تعلق یافتھ و کتابخانھ خلم درآن انتقال داده شده است

تھ و تھدید تخریب شدن دیوارھای آن وجود دارد، سبزه ھای ھرزه نسبت گل و ورودی این باغ کامالً ازبین رف

اما در این اواخر چند محافظ بھ خاطر نگھداشت این باغ موظف شده اند کھ قابل . چمن ھای آن بیشتر است

جریب زمین درجوار باغ بخشید تا  ١٩ امیرعبدالرحمن جان برای باغبان این باغ بزرگ. تمجید است

افغانی وھمان زمین دست داشتھ بھ سرپرستی  ٢٨٠٠  ات نمایدو اینک نسل سوم آن باغبان با معاشامرارحی

  .باغ مصروف ھست
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  )تاشقرغان(بازار سر پوشیده ُخلم 

   

کھ بھ نام شھر بازارھای سرپوشیده شھرت دارد، دارای ساختمان ویژه ای است ) تاشقرغان(شھرموجود ُخلم

بازار شھر اعمار گردیده، از جھت مرکزیت و استحکام و طرزساختمان خود کھ تیم کاله فروشی آن در وسط 

  اھمیت خاصی دارد کھ مشخصات عمده معماری آن را سیستم مرتبط بھ ھم جاده ھای بازار تشکیل میدھد،

یکی از آثار قدیمی ُخلم بازار سرپوشیده است کھ در زمان حاکمیت اشترخانی ھا آخرین دوره تیموری با 

تمان ھای دیگر از قبیل باال حصار، مسجد جوار تیم اعمار گردیده است تیم کاله فروشی خلم کھ بعضی ساخ

بھ صورت یک قلعھ ای مستحکم در وسط بازار شھر اعمار گردیده ازجھت مرکزیت و استحکام و طرز 

ه کھ یکی ساختمان خود اھمیت خاصی داشت قسمت داخلی تیم از دو خیابان متحدالمرکز دایروی تشکیل گردید

آن صفھ مرکزی و دیگرش باتشکیل یک دایره وسیعتر گنبد مرکزی را احاطھ نموده این دوخیابان توسط دو 

جاده قطع گردیده کھ تیم را بھ چھار قسمت مساوی تقسیم نموده است دورادور صفھ مرکزی و دایره وسیعتر 

ه گنبد ھای محکم باالی آنھا آباد گردیده گنبد مرکزی دکان ھای متعدد اعمار شده تمام این رستھ ھا مسقف بود

است گنبد وسطی تیم یک گنبد بزرگ و خیلی ھا مجلل بوده کھ از نقاشی ھا و اسلوب معماری دوره ی 

پیالھ جانان و نعلبکی  )٢٠١ (تیموری کشورما حکایت می کند عالوه براینکھ سقف آن منقش است با تعداد 

رستھ ھای . ات کاشغر ترکستان آورده شده کھ بھ زیبایی آن افزوده استچینی مزین گردیده کھ احتماال از والی

تیم توسط دروازه ھای بزرگ و مستحکم کھ بھ جاده ھای بازار اطراف تیم اتصال میابد محافظت و حراست 

  .میشود این دروازه ھا ھنگام شب قفل و مسدود میگردد و حصار مستحکم را تشکیل میدھد

ت شھرت تاریخی وشکل ویژه ساختمانی خود از بھترین محل تورستیک منطقھ بازار سرپوشیده خلم نسب

بحساب میرود سیاحین ھمواره از آن دیدن میکند تیم مذکور در فصل تابستان نھایت جای سرد و در موسم 

مراقبت این محل تورستیک نھایت ضروری پنداشتھ میشود با تأسف یاد . سرما جای بسیار مناسب بوده است

م کھ تیم مذکور در جریان بحران ده سال اخیر بکلی منھدم و ازبین رفتھ بھ تل خاکی مبدل گردیده آورمیشو

  .است
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آنجاییکھ بازار سرپوشیده ی خلم یکی از مفاخر تاریخی کشور و از مواضع عمده تورستیکی منطقھ و  از

سیلھ وزارت ھای اطال عات و افغانستان پنداشتھ میشود تا در راستای بازسازی و نوسازی مفاخر تاریخی بالو

فرھنگ و وزارت شھر سازی ودھات در اعمار مجدد آن اقدام نمایند البتھ بازار ھای سرپوشیده نظیرآن کھ 

   .درشھر بخارا وسمرقند در کشورھمجوار ازبکستان موجود است بھترین رھنمود کاری آنھا خواھد بود
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