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  گانه افغانستان یب سیعجا در یپژوهش
  دومقسمت 

 )صباح(پژوھش استاد  ق ویتحق

  
پژوھش مستند  ق ویتحقی، کشور را جمع آور یدنید و یباستانی، خیگانھ تار یس بیخواستم عجا ن باریاول یابر

 آثار ونظیر  یب یھا یمعماری، خیتار یگانھ شامل بناھا ین سیا م وینما ید معرفیمعلومات نسل جد ینموده برا

  . گرددیم یباستان ارزش و با

 یاست جمھوریارگ ر -١١

 
در اصطالح بھ . ارگ را در لغت بھ معنی قلعھ کوچک در میان قلعھ بزرگ گویند کھ دارای برج و بار باشد

ت ایالت و یا کشور اقام، معنی اقامتگاه فرمانروا است لذا بھ مکانی اطالق می شود کھ در آن فرمانروای شھر

در گذشتھ این مفھوم در افغانستان بھ دو مکان . داشتھ باشد و غالبا وی از آنجا مبادرت بھ اداره امور می کند

یکی مربوط بھ قبل از جنگ دوم افغانستان انگلیس و دیگری بھ بعد از جنگ دوم مربوط می ، اطالق می شد

 . شود

غانستان یکی ھم آن بود کھ بھ حصار تاریخی کابل یا از جملھ پیامدھای زیان بار تجاوز دوم قشون انگلیس بھ اف

افسانھ ای چھل ستون آن بھ دستور رابرتس انگلیس فرمانده قشون  قلعھ مستحکم پادشاھان افغانستان با قصر

اقامتگاه پادشاه و  افزون بر، ھا روزگار سدوزایی مذکور ویران گردید و از آن عمارات و بناھای باشکوه کھ در

 جز تلی از، یک رشتھ بازار و چند محلھ نامدار بود، ن اش شامل تقریباً یک ھزار خانھ مسکونیچھل ستو قصر

 . خاک چیزی دیگری باقی نماند
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حضور نیروھای انگلیس این بار در افغانستان بھ درازھا انجامید و چون قوای مذکور افغانستان را ترک کرده و 

در واقع جایی بھ نام ارگ و یا قلعھ و دژی برای اقامت ، سپردندزمام امور مملکت را بھ امیر عبدالرحمان خان 

این امیر مذکور پس از استقرار در کابل و تحکیم و تثبیت موقعیت  بر بنا، امیر موصوف در کابل وجود نداشت

از آنان خواست تا کار احداث ارگ جدید شاھی را  مھندسان و معماران قندھاری و کابلی را فراخواند و، خویش

بھ ھمین منظور امیر . قسمت شمالی و شمال شرقی شھر کابل آن وقت و در جوار شیرپور آغاز نمایند رد

عبدالرحمان خان دو صد جریب زمین را در ناحیھ مذکور اختصاص داد و از معماران و مھندسان فوق خواست 

 . وسیع بنیاد نھند قعلھ مستحکم موسوم بر ارگ شاھی را در وسط باغ، تا با استفاده از ھمھ امکانات

گروه مھندسان مذکور زیر نظر سید یاقوت شاه چرخی از نزدیکان و افراد مورد اعتماد امیر عبدالرحمان کھ بعداً 

قعلھ را با دیوارھای ، با جدیت تمام و مطابق با طرح معماری آن روزگار، عنوان قلعھ بیگی نیز شھرت یافت

ھمچنین در . اعی ساختند و در اطراف دیوار نیز خندقی برای آب کندندکنگره دار و تیرکش ھا و دیگر امکانات دف

خویش تیرکش ھای برای توپ و سایر تجھیزات دفاعی  چھار برج مخروطی شکل کھ در، چھار طرف دیوار

 . بھ وجود آوردند، داشت

اث شد و در سالم خانھ کھ در آن مراسمی در اعیاد و جشن ھا برگزار می گردید نیز در جوار درب شرقی احد

 . ھمین ساختمان نخستین بار جلسھ ی شورای ملی افغانستان دایر گردید

در داخل ارگ کابل نیز ساختمان ھای دیگری ، ھمچنین مطابق با ایجاب ھای معماری ویژه ی قلعھ سلطنتی

پادشاه بھ نام مکانی ویژه برای خانواده و خانم ھای ، شاھی از جملھ دفتر برای پادشاه موسوم بھ دفتر، احداث شد

جای مطمین برای حفظ و نگھداری نقود و اشیای قیمتی پادشاه ، اتاق ھای برای خدمت کاران دربار، حرمسرا

مکان نگھداری ، اقامت گاه برای محافظان پادشاه، دپوی اسلحھ و مھمات، کوتی باغچھ، موسوم بھ خزانھ شاھی

افزون بر ساختمان ارگ شاھی کھ کار . اری مواد غذاییآشپزخانھ و انباری برای نگھد، زندانیان یا محبس شاھی

در روزگاران بعدی نیز عمارات و ، احداث آن در روزگار فرمانروایی امیر عبدالرحمان خان بھ پایان رسید

 . ساختمان ھای دیگری بدان افزوده گشت کھ در زمره آنھا چند قصر و مکان ذیل می باشند

 شاھی امیر حبیب هللا فرزند عبدالرحمان خان بنا نھاده شد و یکی از زیبااین قصر در روزگار پاد :قصر دلگشا

کار پادشاه  ترین قصرھای ارگ می باشد کھ در جنوب شرقی ارگ و در وسط باغ واقع شده است و در آن دفتر

 . پادشاه در ھمین قصر از مھمانان خاص بھ ویژه خارجی ھا پذیرایی می نمود. داشت افغانستان قرار

این قصر در کنار حرمسرا واقع بوده و دارای یک تعمیر دایره ای شکل دو منزلھ بوده ھر  :ی باغچھقصر کوت

دروازه و . اتاق آن بھ سبک معماری قدیم دوره تیموری دارای دیوارھای مینیاتور شده و سقف مرصع می باشد

ر بھ حالت نیمھ مخروبھ این قص. کلکین ھای این قصر بھ سبک کنده کاری نورستان و کابل خرادی شده است

  . قرار داشتھ و کار باالی بازسازی آن بھ شدت و دقت کامل بھ پیش می رود
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سمت غربی ارگ اعمار گردید اما بھ زودی بھ وزارت خارجھ افغانستان سپرده شد و  این قصر در :قصر ستور

 . آن قرار دارند اینک شعبھ ھای وزارت مذکور در

دوره محمد ظاھرشاه برای اقامت شھزاده احمدشاه احداث گردید کھ بعدا در قصر شماره یک در  :قصر نمبر یک

 . د خان برای مھمانان سیاسی از آن استفاده می شدودوران ریاست جمھوری محمد داو

اما این کار بھ در دوره ببرک کارمل یک ساختمان دیگری بھ نام قصر شماره دو احداث گردید : دو قصر نمبر

 ھم از یافراط یھام یدوره تنظ در. اتمام نرسید و داکتر نجیب هللا جھت استفاده محافظین آن را بھ اتمام رسانید

 یمتیق ییایاش یاریھا بس یزمان جھاد در برای مدتی جلسھ ھای کابینھ در ارگ برگزار می شد و یطالب و یجھاد

د؛ در یبھ فروش رس پشاور یبازارھا در مانند آن بھ سرقت برده شده و یب بزرگ و ین ھایبھ شمول قال یتزھن و

 . طالبان یک مسجد را در کنار قصر دلگشا و یک تعداد تشناب ھا را در زیر درختان چنار بنا کردند، ھمین دوره

زانو زده دفاتر ریاست جمھوری را تشک فرش نموده و تمام امورات را نشستھ و ، بھ دلیل طرز زندگی بدوی

از درختانی کھ در کشور بی بدیل بودند بھ عنوان چوب . درختان ارگ قطع شد، در روز گار آنان. انجام می دادند

آنان ھمچنان یک تعداد میز و چوکی ھای عتیقھ و منقوش را شکستند و برای . سوخت در بخاری ھا استفاده شد

 . ن دوره بھ یک مکان متروکھ مبدل شدبدین ترتیب ارگ در ای. گرم کردن خویش استفاده نمودند

اگر چھ ارگ ریاست جمھوری با تمام تاسیسات آن در اثر جنگ ھای متداوم بھ یک مخروبھ  :دوره حامد کرزی

توسعھ و انکشافی کھ در ارگ ریاست جمھوری بھ ، حامد کرزیمبدل شده بود اما با روی کار آمدن حکومت 

 . ذیل است وجود آمده قرار

 زسازی دیوار احاطھ ارگبا

 ترمیم و تجھیز قصر سالم خانھ

 اعمار پارک و فضای سبز و چایخانھ سنتی در مقابل قصر سالم خانھ

 اعمار میدان تشریفات

 ترمیم قصر دلگشا

 قصر زرد و برج ھای پنجگانھ، ترمیم آھن پوش ھای مسجد

 اعمار کاناالزیسیون

 ترمیم دروازه ھای جنگی

 ترمیم قصر شماره دو

 مدرنیزه کردن سیستم برقی و مخابراتی ارگ

 قیرریزی سرک ھای ارگ

ابتدا بھ منظور استقرار دستیاران امیر بنا شده بود ، جوار قصر گلخانھ موقعیت دارد این مکان کھ در :قصر سنگی

 دیپو و مرکز، برای رفع نیازھای گوناگون از قبیل دفاتر، دوره اما با گذشت ایام و بھ تناسب ضروریات ھر
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سنگی در دو منزل بھ  در دوره حامد کرزی تعمیر و نوسازی قصر. تلیفونخانھ مورد استفاده قرار گرفتھ است

این قصر ساختمان شورای امنیت را بھ برج شمال شرقی ، صورت مدرن و جدید بنا یافت کھ از نظر وسعت و بنا

 . ارگ وصل می نماید

مھوری و سایر ریاست ھا و ھمکاران آنان استقرار یافتھ رییس دفتر مقام عالی ریاست ج، در قصر سنگی جدید

 . گلخانھ سھولت داشتھ باشد اند تا در رفت و آمد بھ قصر

یک سالون بزرگ احداث شده است کھ جھت مالقات ھای مردمی رییس جمھور ، در منزل اول قصر سنگی جدید

 . ه می شودآن استفاد و صرف غذا با مھمانان و برگزاری کنفرانس ھای مطبوعاتی از

بھ این تصور بود کھ  یھر چند در ابتدا بازسازی ریاست جمھوری از اولویت ھای حامد کرزی نبود و و

کار کارمندان ریاست ، انجام پذیرد اما ویرانی این ارگ تاریخی بازسازی ارگ باید در خاتمھ بازسازی کشور

جی و متنفذین و بزرگان کشور کھ بدون وقفھ از جمھوری را بھ مشکل مواجھ کرده بود و از مھمانان بلند پایھ خار

ارگ ریاست جمھوری بازدید می نمودند بھ وجھ احسن استقبال صورت نمی توانست بگیرد و مراسم تشریفاتی بھ 

تصمیم گرفتھ شد تا بعضی از پروژه ھای بازسازی در ارگ ریاست جمھوری ، مشکالت متعددی مواجھ می شد

 . طرح و پیاده گردد

اکنون ارگ ریاست جمھوری بھ یک مکان نسبتا خوبی برای پذیرایی مھمانان و انجام ، تحقق این پروژه بر اساس

  . ھر چند در مقایسھ با دیگر کشور ھا ھنوز کمبودی ھای نیز دارد. مراسم تشریفاتی مبدل شده است

 ر بسیاری از قسمترود كھ د  ھای بسیار قدیمی و تاریخی ارگ كشور بشمار می ساختمان قصر دلگشاه یكی از

 سازی و ھنر نجاری كالسیك بھ چشم می  مجسمھ،  كاری  گچ،  كاری  كنده،  ھای داخلی آن آثار زیبای میناتوری 

 . خورد 

 میزھای چوبی زیبای شبكھ كاری كھ سالون، از آن جملھ بود مجسمھ دو شیر بزرگ در دھن دروازه دخولی قصر

پر آب در حال آب خوردن و   با تابلوی چند كبوتر باالی كاسھ میز بزرگ سالون، بخشید  ھای قصر را زینت می 

ھای   ھای آن كلھ  شانی گردیده و در پایھ  انعكاس آنھا روی آب كھ بھ روی میز مذكور با ظرافت خاصی سنگ

خالصھ  ھای گرانبھا و قالین و قالینچھ، شیر كنده كاری شده بود و عالوتاً گلدان ھای میناتوركاری در زینھ قصر

 .  ا تابلوی گرانبھا اثر ھنرمندان توانا و با میلیونھا دالر ارزشھ ده

حتی یك قالین بزرگ آن سال قبل در . طی دھھ ھفتاد بنیادگرایان بسیاری از گنجینھ ھای مذكور بھ سرقت برده شد

بر اما با آمدن طالبان ضد فرھنگ ضربھ سنگین دیگری .  گشت  خیبر بازار پشاور برای فروش دست بھ دست می

 بالفاصلھ دستور دادند تا، اشغال قصر این جاھالن وحشی با ورود شان بھ كابل و. پیكره قصر دلگشاه وارد آمد

تفنگ بجان شیران رفتند و چون موفق بھ شكستن  برچھ و،  ابتدا با سنگ. محو و نابود كنند را ی قصر»بتھا«تمام 

  .دندتوتھ توتھ نمو و جبل آوردند و ھمھ را،  قلم، آنھا نگردیدند
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  کابل باالحصار -١٢

  
ویژگی و گستردگی آن نامشخص ، ھای اخیر بر روی بناھای تاریخی  کابل شھری است بزرگ کھ بخاطر نوسازی

و  تنھا بقایای موجود باالحصار کابل. آسمائی و َمَرنجان واقع است، کابل در میان سھ کوه شیردروازه. است

ای است از دژھای سنگی و ِگلی و احتماالً متعلق بھ   مجموعھ است کھ  دروازه دیوارھای شھر بر روی تپٔھ شیر

دیوارھای شھر در اصل تا پھنای کوه . است ھای گسترده صورت گرفتھ کھ بر روی آن نوسازی عصر یفتالیان

در کابل شمار زیادی آثار تاریخی . و شش دروازه داشتند، یافتند  افغانان نیز امتداد می آسمائی و دشت اطراف ِده

در زیارت خواجھ صفا در  ١٩٠۵از آنجملھ آثار بودایی است کھ در سال ، اند گیر بطور تصادفی بدست آمدهچشم

توسط کارگران  ١٩٣٣سکٔھ یونانی و ھخامنشی کھ در سال  ١٠٠٠و قریب بھ ، اند شیردروازه کشف شده

  . اند ساختمانی در چمن حضوری بدست آمده

آبادی روی پشتھ باالحصار بھ ) از قرن دوم تا پنجم مسیحی(ھ قرن این دژ یا حصار در حدود س اما باالحصار

کھ احتماالً بعید . توان آن را نیایشگاه بودائی خواند شکل اثر مذھبی ساختھ شده کھ نظر بھ شواھد نقاط مجاور می

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

تا عصر سلطنت امیر . پایتخت افغانستان را از قندھار بھ کابل انتقال داد و در باالحصار کابل جاگزین شدند

باالحصار کابل یکی از قلعھ ھای مستحکم بوده کھ در گذشتھ عظمت و . عبدالرحمن خان پایتخت در ھمانجا بود

باالحصار ھا معموالً بخاطر دفاع از شھر ھا . شکوه آن از مقام و موقعیت سوق الجیشی خاصی برخوردار بود

بھ قول مورخین و باستان شناسان در باالحصار . ساختھ می شود و نقطھ دفاعی نظامی شھر محسوب می گردد

. مسجد و کلیسایی وجود داشتھ و این قلعھ مستحکم بار ھا تخریب و دوباره ترمیم گردیده است، کابل معابد بودایی

  . ی از باالحصار کابل حملھ را شروع نموده و در آنجا بھ شکست ھم مواجھ شده اندانگلیس ھا ھم زمان
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  توسط بریدمن ایر نقاشی شده است یالدیم نقاشی باالحصار کابل کھ در سال ھجده چھل دو

مردمان جنگجو و سلحشور بودند بھ ، داشتند یزابل و غزنھ و كابل حكمران یخ در نواحیھا بھ شھادت تار یفتلی

 یفتلیكابل مفكوره اعمار كوه ھا و برج و بارهء آن را در ذھن شاھان  یشیت حساس سوق الجیموقع یتمال قواح

ت حساسش یباال حصار نظر بھ موقع. مھاجمان و متجاوزان را گرفتھ باشند یالقا كرده باشد تا جلو حمالت احتمال

 – دژ –از حصار  یم ذكریخ قدیدر كتب تار بوده ین و باستان شناسان ساحھ و محل معبد بودائیده مورخیبھ عق

  . ف شده استیتوص» نیحص«استحكام ی، ن قلعھ بھ استواریاد شده ایدر منابع . شده است، قلعھ كابل

بھ سر  یھ سپاه عربیدر زمان تخل. آن اعمار شده بود یرو یمیبود كھ قلعھ قد یباال حصار كابل نقطھ مستحكم

برج و بارهء باال حصار مجدداً ، زیل شاه از گردیل و برگشت دوباره رتبعبدالرحمن بھ اشعث از كاب یكردگ

بھ باالحصار و  یباتیشد والبد تخر ین بار بھ كابل قشون كشیچند یامو یبعد ھا در عھد خلفا. افتیاستحكام 

ة باال م استحاكامت برج و باریو تحك یھر بار كابلشاھان بھ مرمت كار یول، دیاطراف آن وارد گرد یوار ھاید

باال حصار و برج و بارهء آن حدود دو صد سال . پرداختند» ییر دروازه و آسمایش«حصار و كوه اطراف 

 یر دروازه و كنگره ھایش یوار ھاین حصص دیشتریین دو قرن بیاز خود نشان داد در طول ا یدیمقاومت شد

ث صفار مسلمان بر كابل و یعقوب لی نكھ در زمانیخت تا ایوار ھا از ھم شكست و ریباال حصار رخنھ برداشت د

ن دور ید كھ در زابل و غزنھ و كابل حكومت داشتند دریك ھا رسیبعداً نوبت بھ الو. باال حصار آن مسلط شدند

 یز و طیاما در سھ قرن بعد پس از صاعقھ چنگ، پا برجا بود یك قلعھ مستحكم نظامیث یھنوز باال حصار بھ ح

  . ستینوشت باال حصار كابل در دست نن دوره اطالعات در مورد سریا

بھ » پوالدبوقا و آق بوقا«مور مدافعان آن یت یباال حصار كابل بھ زور فتح و توسط قوا یور گورگانیدر دوران تم

انگر آنست كھ باال حصار كابل حدود شش صد سال قبل ھنوز مستحكم و پا بر جا ین جنگ بیا. اسارت در آمدند

مور یر پسر تیر محمد جھانگیخ محل اقامت شاھان و شھزادگان بوده و پیل در طول تارباال حصار كاب. بوده است

دن بابر در كابل با ال حصار كابل با ارگ و برج و یدر ھنگام رس. ستھ استیز یدر باال حصار كابل م یگورگان

باال . ن بوده استوجود داشتھ و مقر حكمرانا یو نظام یث مركز اداریز بھ حیباره و دروازه و خندق و خاك ر

. ب شدیران و تخریكھ در كابل اتفاق افتاد اكثر حصص آن و یازده ھجری و صد حصار كابل در زلزلھ سال نو
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زده ینھا بابر در سال نوصدوسیگذشتھ از ا. شد یك ماه دو باره مرمت و باز سازیاما بھ امر بابر شاه در مدت 

ن فرزندان بابر در ارگ باال حصار یشترین بیھمچن و. كرد یدر ارگ باال حصار اعالن پادشاھ یقمر یھجر

  . كابل متولد شده اند

  
 ید و در كشمكش ھایپس از بابر نوبت اوالده اش رس. ھـ ق است -زده یون متولد سال نوصدوسیاز جملھ ھما 

شب  یكیرافت و كارمران با استفاده از تایون بر كامران تفوق یھما ون و كامران پسران بابر در باال حصاریھما

ن یھمچنان جالل الد. ارگ باالحصار بھ بدخشان فرار كرد یاز جناح شرق) یدروازه الھور( یاز راه دروازه دھل

در زمان شاه جھان باال حصار كابل . درس خواند یھند در باال حصار كابل نزد استادان كابل یمغل یاكبر پادشاھ

در آن توسط دو تن از صوبھ داران كابل  یرفت و عمراناتبود مورد توجھ قرار گ ینظام یت ھایشتر مركز فعالیب

عام و خاص در آن اضافھ  یر دولت خانھ ھایبھ امر شاه جھان تعم. مردان خان بوجود آمدید محمد خان و علیسع

در قندھار بھ  یاحمد شاه دران. نمودیداد در دولت خانھ مذكور اقامت میدر كابل انجام م یشد و در سفر ھا

، دیم گردیب ناصر خان صوبھ دار كابل پرداختھ وارد كابل شد و در ارگ باال حصار ترمید او بھ تعقیرس یپادشاھ

از قندھار بھ كابل و در باال حصار و  تخت رایشش پا و ازده ھشتادیدر سال  یمور شاه پسر احمد شاه درانیت

 یو نظام یملكی، رگ كانون اداراطراف بھ شمول قلعھ ا یباال حصار و عمارات و باغ ھا. اطراف آن انتقال داد

 . در آن اضافھ نمود یدیجد یراتییز تغیمور شاه نیت. بھ حساب آمد

از باال حصار كابل در . نمود و با علما محشور بود یر میدر باال حصار كابل مجالس بحث و مناظره دا یو 

ر یخان و امیر علیر شید و امر دوست محمیاز زمان شاه گرفتھ تا شاه محمود شاه شجاع و ام یبعد یزمانھ ھا

ر دوست محمد خان یدر زمان ام. تخت شاھان مذكور مورد استفاده قرار داشتھ استیث پایبھ ح، عقوب خانیمحمد 

چ در باال حصار كابل اقامت یكوویكپتان و یبھ سر كردگ یات روسیبرنس و ھ یبھ سركردگ یسیئت انگلیھ

از باال حصار در  یقسمت ینیل وین وارد باال حصار كابل شده و كرنس بھ رھبر مكناتیانگل یھمچنان قوا. دندیگز

بنام  یخان مدت ھشت سال در محل یر علیر شیعقبوب خان پسر امیمحمد . وھشت انتقال نمود یسال ھجده س

س در افغانستان باال یانگل ین حملھ و تجاوز قوایب دومیبھ تعق. بود یسراچھ خاص در باال حصار كابل زندان

ك ماه و چند روز یراپس از  یوناریك، م كھ مردم كابل - سھ سپتمبر ھجده ھفتادونو یخیام تاریكابل در قحصار 

جنرال را برتس وارد كابل شده و  یس بھ رھبریانگل ین حادثھ قوایبھ دنبال ا. در كابل بھ قتل رساندند یحكمران
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ق نموده و یطعمھ حر -م -اكتوبر ھجده ھفتادونوخ شانزده یباال حصار كابل را بھ تار یوناریاز ك ییدر انتقام جو

 یگر باز سازیدر زمان محمد نادر خان باال حصار بار د. دیران گردیتوپ و یعمارات آن توسط ضرب گلولھ ھا

  . دیجاد گردیدر آن ا یشد و مكتب نظام

، عیت داشتکول حشمت خان کھ در قسمت جنوب غربی شھر کابل در دامنھ کوه شیر دروازه و باالحصار موق

این کول در طول سال ھا شکارگاه . منظره زیبای را تشکیل داده بود و از قدامت تاریخی برخوردار می باشد

، کول حشمت خان آب ایستاده یی بود کھ در آن انواع پرنده گان. شاھان و حکمروایان ملی و محلی نیز بوده است

ی آب داشت کھ بابر یکی از شاھان سابق افغانستان با بخصوص مرغابیان زیاد دیده می شد و زمانی این کول بحد

ھمچنان موجودیت کول حشمت خان باالی آب و ھوای منطقھ نیز تاثیرات مفید . کشتی خود را بھ کول می رساند

داشت و از نگاه داشتن یک فضای معطر و پرنده ھای مرغوب آن ھمواره تعداد سیاحین داخلی و خارجی برای 

ان می آمدند ولی نظر بھ عوامل و نا بھ سامانی ھای چند دھھ کول حشمت خان بھ خشکی تماشای کول حشمت خ

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

  چھلستون قصر -١٣

  
یاد  کھ در ان زمان بنام ھندکی در منطقھ چھلستون) م(وزده ھفدهدر دوران حکومت امیر حبیب هللا خان در سال ن

چندی بعد در کنار این قصر باغ بسیار زیبای نیز . شاه اعمار گردید باش میشد قصری با چھلستون برای بود و

 این قصر تا زمان حکومت نادر خان تا اندازه یی. شد مسما کھ رفتھ رفتھ این منطقھ بنام چھلستون، درست شد

از این قصر تا دیر زمانی بھ حیث مھمان خانھ . تا حد زیاد دوباره ترمیم شد یب شده بود اما در زمان ویتخر

  . میشد دولتی استفاده

  . و تماشای اھالی موجود است درین قریھ باغ عمومی کھ بھ اسم قریھ مسما است نیز برای تفریح

یک  ط مستقیم سرک ھمواری از بین ابادی ھایکیلو متر بھ خ بابر بھ طرف جنوب بھ فاصلھ چھار چھلستون از

این باغ و عمارت در دامنھ غربی کوه زنبورک کھ قلعھ ان واقع شده بھ قبرستانی واقع . زیبا جلب نظر میکند باغ

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

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


www.esalat.org 

چھلستون ھم مانند باغ بابر منظره دلفریبی . کھ بنام شھدای صالحین یاد میشود و با باالحصار کابل پیوستھ میباشد

  . ت ھای مھم کابل و چھاردھی را ببیندیعان میتواند از این جاه تمام موقانس داشتھ

ن سالھا منظره قصر مدرن یحتى در ھم. اد مى شدین سو تنھا بھ قصر چھلستون یاز سالھاى حکومت ظاھرشاه بد

ن یبد خان ن از دوران امیر عبدالرحمنین سرزمیخى اینامھاى تار. ده مى شدیچھلستون از تاالر تخت رستم کابل د

نھال ، کاله فرنگی بھ شکل خود رستم دستان خیاباناز ن کاخ یوند بھ ایعلی کھزاد در پ احمد. نام کردند تغییرسو 

گر نامھاى اسطوره ھاى یتخت رستم کابل کھ زادگاه مادر رستم داستان مى باشد و د. سدیمى نو . . .ھای سبز

در باغ تخت رستم کھ سپس بھ باغ چھلستون . عوض شدندھاى مجدد  با نامگذارى) نیران زمیا(انا یباستانى آر

غار بزرگ کوه کھ بنام  در تاالر. ل مى شدیژه نوروز تجلیجشنھاى باستانى وبو ١٩٩٢مسما شد تا بھ سالھاى 

بھ تماشاچیان در روزھای جشن و عید و روز ھاى آخر ھفتھ . خانھ و کبابى قرار داشتیتخت رستم مشھور بود چا

ذا و نوشابھ و بھ ویژه چاینکی پنج شنبھ و جمعھ شیرنی و میوه وغ) عصر بعد از ظھر( پیشین ایگر و یعنى دی

چھل ستون کابل پیش از تخریب اش بھ دستور . شد پیشکش می) آبگوشت در غوری دوباره ترمیم شده چینی(

برای  شون مذکورانگلیس فرمانده ق  Frederick Roberts، Earl Robertsآرل کندھار ، فریدریک رابرتس

این قصر در آن زمان چھل ستون  .شد  نما ھندکی یاد می  قندھار در جنگ دوم افغان انگلیس قصر جھان - کابل 

  . داشت

ای از کوه  بر فراز تپھ) تیمورشاه درانی(و داماد خود  )گوھربیگم و یا زھره بیگم(عالمگیر دوم برای دختر خود

خانم تیمورشاه . کرد  در آن زنده گی می) سپس درانی(ده احمدخان ابدالی نوا، شاه درانی  ھندکی ساخت کھ زمان

  . گذار سلسلھ گورکانیان ھند بود  از نواده بابرشاه بنیان) ١٨٠۶-١٧۵٩(دخت عالمگیر دوم 

 ١٢١٠سال  بنای قصر چھل ستون بھ سمت شرقی باالحصار کابلر عنوان یاحمدعلی کھزاد در نبشتھ خود ز

چھل ستون زمانشاھی عمارتی بود بلند و رفیع و مشتعل بر چھار منزل و در یکی مد کھ را مى نا ھجرى قمرى

  . پوشش قصر بشکل گنبد بزرگ صورت گرفتھ، از اطاق ھای منزل چھارم سریر پادشاھی گذاشتھ شده بود

ھجرى  ١٣٤٩۔١٢٧٨برابر بھ  دىیخورش ١٣١٠۔١٢۴١میالدی برابر بھ ١٩٣١۔١٨٦٢( محمد کاتب  مال فیض

سپس ( جھان نما ھندکى قصر، ن بار از ھر دو قصر جھان نمایمحمد در کتاب خود سراج التواریخ چند )قمرى

 . سدیا تاشقرغان مى نویو قصر جھان نما تاجقرغان و ) کابل مشھور بھ قصر چھلستون در

 ١٨٨٠ی جوال ٢٢را در  خان  امیر عبدالرحمن را گرفت بارونتو  آرل کندھارنجبای فریدریک رابرتس کھ لقب 

ھجرى  ١٣٠۵سال  در. بھ عنوان شاه مقرر کرد ھجرى قمرى ١٢٩٧برابر بھ  دىیخورش ١٢۵٩میالدی برابر بھ 

شود برای پسر خود بروی آوار قصر چھلستونھ جھان   میالدی می ١٨٨٨و  دىیخورش ١٢۶٧کھ برابر بھ  قمرى

بخش غربی کوه ھندکی بھ کوه . داد تغییرنما قصر بدون چھل ستون آباد کرد و نامش را از جھان نما بھ چھلستون 

خان و سپس ظاھرخان  حبیب هللا. گردید ھم یاد می» ھنده کی«عده ھم گفتند کھ چھلستون بنام . چھلستون مسما شد

داکتر  Dr Lillias Anna Hamilton M. D لیلیاس انامیلتون طبقھ ساختند چھار، این قصر را توسعھ دادند

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

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


www.esalat.org 

نانسی . ھر دو بناھا در دامنھ کوه ھندکی در چاردھی کابل عکسبرداری نموده بوداز  بود و خان  امیر عبدالرحمن

. . . . اندکی، ھندکی، نامش از ھنده کی تغییردانشنامھ ایرانیکا پیرامون قصر چھلستون کابل و  در ھاتچ دوپری

) خارجی باغ(مساحت پارک اش . باشد  این قصر دارای دو باغ داخلی و خارجی می. نویسد  بھ چھلستون می

 . است  ھکتار گفتھ شده ٣٠تقریبا بھ 

  . این قصر در حال حاضر کامال ویران شده و شھرداری کابل قصد از نو سازی آن را دارد

  باغ بابرشاه  -١۴

  
این باغ را بابرشاه در پھلوی باغھای دیگر کابل در زمان حیات خود احداث نموده و نظر بھ عالقھ ای کھ بابر بھ 

، وصیت نمود تا جسد وی را در ھمین باغ بدون اینکھ باالی مرقدش گنبد و عمارتی اعمار نماینداین باغ داشت 

ً شاه جھان پول زیادی را در . دفن کنند این باغ بعداً از طرف اوالدهء بابر ترمیم و مرمت گردیده و مخصوصا

لرحمن خان در آن ساحھ قصر ملکھ یادگار امیرعبدا. ترمیم آن بھ مصرف رسانید و یک مسجد مرمرین ساخت

  . گوشھ جنوب شرق باغ بابر یک قصر بسیار عالی قسم دو منزلھ موقعیت دارد در. است

، ساختمان آن طوری میباشد کھ در طرف جنوب در منزل اول یک تعداد تحویلخانھ و در منزل دوم اتاقھای خواب

منزل  ن ھا بوده بطرف شمال آن نیز دراتاق نان و شاه نشی، بطرف غرب آن صالون ھای نشیمن، آشپزخانھ، حمام

بیرونی  منزل دوم آن یکتعداد اتاقھا اندرونی و برای بود و باش مستخدمین و تحویلخانھ ھا و در اول اتاقھای

طرف شرق . میباشد ساختھ شده و در پیشروی تمام اتاقھای طرف ذکر شده دارای یک برنده سرپوشیده میباشد

گوشھء  دروازهء ورودی قصر کھ در. سدود بوده تا تمام منظره باغ دیده شودقصر مذکور با یک دیوار کوتاه م

دروازه مذکور بھ یک دھلیز بزرگ ارتباط داشتھ و در نزدیکی دروازهء مذکور یک اتاق ، شمال غرب قرار دارد

  . شدباالی دھلیز مذکور نیز دو اتاقی بوده کھ آن ھم برای محافظین شاید بوده با. بزرگ محافظین میباشند

طرف جنوب  در. حصھء وسطی آن یک حوض آب بازی بسیار بزرگ موقعیت دارد در طرف شرق باغ در

مسجد عالی سنگ مرمری سفید ، بطرف غرب مقبره. حوض مذکور مقبرهء بابرشاه و مقبرهء رقیھ بیگم قرار دارد

ً بیست متری طرف غرب مسجد ھمان رستور. بنا نھاده شده است در سمت . انت میباشدھمچنان بفاصلھء تقریبا

. شمال رستورانت مذکور تقریباً بفاصلھء بیست متری آن یک حوض آب بازی دیگر کھ جدیداً ساختھ شده میباشد
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ساختمان مسجد ھنر سنگ تراشی بسیار عالی بکار رفتھ و در رستورانت ھنر نقاشی و ساختمان قصر ھنر  در

چونھ ، ریگ، سمنت، خشت پختھ،  از سنگ مرمر سفیدمسجد مذکور کامالً . معماری بسیار عالی بکار رفتھ است

اعمار چوب و ، سنگ گزک، سمنت، چونھ، ریگ، پختھ، مواد خشت رستورانت از. و آھن گادر ساختھ شده

. آھن بکار برده شده است چوب و، گل، چونھ، ریگ، سنگ، خشت خام، در قصر مواد خشت پختھ. گردیده است

عمومی فعالً خوب است ولی ساختمان قصر بھ حالت بسیار خراب چون مسجد و رستورانت بصورت ، در باغ

  . اکثرا اتاقھای آن از بین رفتھ است اگر توجھ نشود ممکن بھ زودی از بین برود

رام (ھجری قمری در چھار باغ زر افشان ھند کتار جمنا  ٩٢٧بابر بھ تاریخ دوشنبھ پنج ماه جمادی االول سال 

ھمان  ھـ ق کھ ھمایون در ھند پادشاه بود در ٩۴٧جسد بابر تا سال . جا مدفون گردیددرگذشت و در ھمان ) باغ

چون در رجب ھمین سال ھمایون از شیرشاه شکست خورد و بھ ایران پناھنده شد بی بی کبار کھ . باغ مدفون بود

ت علیای باغ کھ بنام او شھرت بقایای بدن او را بھ کابل انتقال داد و در قسم) بقولی گلبدن بیگم(یوسفزیی زن بابر 

 یکابل از صر بابر تا اواخر سلطھ شھنشاه ھان مغول از حیث بداعت منظر و باغ ھای زیبا. دارد مدفون ساخت

خود . این مورخین باغ ھا و منازل آنرا بار ھا ستوده اند. خود در بین مورخین این دوره شھرت بھ سزایی دارد

ایجاد ابدات و عمرانات  در) گورگانی ھند  شاھان مغولی. رداختھ استبابر در تزک خود نیز بھ وصف آن پ

 ھند شھرت فراوان دارند دو شاھکار ھای زیادی را در ھند از خود بیادگار مانده اند ولی در قشنگ و زیبا در

ثار افغانستان آ افغانستان چون خود شھر یاران سکونت نداشتند و بھ این صفحات گاھی سفر میکردند بنابر آن در

جزئی مثل مسجد باغ بابر و چھل زینھ قندھار چیزی از آنھا بھ نظر نیاید و اگر آبادی ھای دیگری ھم موجود 

 . بین رفتھ اند بوده کامالً از

گفتھ میشود شاھان گورگانی ھند بھ تقلید از باغ ھای کابل باغ سازی در ھند رواج داده اند چھ قبل از آن مردم ھند 

دشتی سرسبز . بابر بھ مجرد ورود بھ کابل شیفتھ محیط طبیعی این شھر می شود. نداشتندبھ باغ سازی آشنایی 

آب و ھوای خوش آن را مناسب ایجاد سلسلھ باغ . آب در آن جاری است محصور در بین تپھ ھا کھ رودی پر

اغ سلطنتی و شاخھ عمده ای از این رود بھ منظور آبیاری ب. نظیر باغ ھای افسانھ ای سمرقند می یابد، ھایی

وقایع . سلسلھ باغ ھای وابستھ ای کھ فرمان بھ ساختن آنھا در بخش شمالی کابل می دھد برگردانده می شود

نگاران و مسافرانی کھ تا اوایل قرن گذشتھ از کابل دیدار کرده اند از باغات میوه ای بسیار گسترده تر از 

حداقل پنج باغ ھفتاد و ھفت . بابر بوده اند دشوار است تشخیص اینکھ کدام یک اثر. ساختمان ھا سخن رانده اند

یک بار در سال ، امپراطور مغول، جھانگیر. جھانگیر قرار می گیرند، سال پس از مرگش مورد بازدید نوه او

در . از کابل دیدار می کند و در خاطرات خود از توقف اردوگاه سلطنتی در باغ شھر آرا یاد می کند ١۶٠٧

در ھمان روز از چھار باغ . نام کھ یکی از خالھ ھایش در وسط باغ بنا کرده است بیتوتھ می کند کوشکی بھ ھمین

ارتھ باغ و باغ دیگری ، )ھمسر بابر(ساختھ شده بھ امر مادر بزرگ پدری او ، مھتاب باغ. دیگر دیدار می کند
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چنان . )باغ بابر شاه(باغ کابل  بزرگترین، باغ و سرانجام چھار) دختر بابر(ساختھ شده توسط مادر بزرگ خودش 

 . نقش مھمی در ایجاد باغ ھا ایفا کرده اند، کھ می بینیم

کھ برای اصل و ، نزد ھیئت نخبگان عصر تیموری. ھم بانی آنھا بوده و ھم بر اجرای آنھا نظارت دقیق داشتھ اند

تعلق بھ ھر دو تبار چنگیز و یعنی م، شاھدخت ھای برخوردار از اصالت مضاعف. نسب اھمیت بسیار قایل بودند

ھمسر بابر نیز یکی از این شاھدخت ھای . نقش تعیین کننده ای در شکوفایی ھنرھا ایفا نموده اند، تیمور

، مورخان شکوفایی ھنرھا. او در طی سفرش بھ ھرات با وی آشنا می شود. برخوردار از اصالت مضاعف است

بخارا و خراسان را یک رنسانس می دانند کھ اتفاقاً ھم زمان ، بلخ، معماری در سده پانزدھم ھرات ادب و، آیین ھا

اولی کھ در کتاب . دو باغ دیگر در بابر نامھ ذکر شده اند کھ بعداً بیرون کابل ساختھ شدند. با رنسانس اروپاست

این . باغ وفاست کھ مشرف بھ رود سرخرود نزدیک جالل آباد ساختھ شده است، او بیش تر از آن سخن می رود

در آثار ھیچ یک از وقایع نگاران یا ، باغ بھ زودی از میان رفت و بھ ھر حال در حد اطالع نگارنده ذکری از آن

کھ ، در نیمال یک باغ متروکھ منسوب بھ بابر وجود دارد، در برابر نزدیک استالیف. سیاحان غربی نشده است

  . ردیف ھای چنارھای کھن آن بقایای یک باغ تشریفاتی نشان دارند

  دارالمان  قصر -١۵

  

   یجھاد یم ھایآمدن تنط ک وی و سال ھفتاد قبل از قصر

  
  یجھاد یم ھایآمدن تنط ک وی و سال ھفتاد بعد از قصر

غرب شھر  طرف جنوب این ساختمان بفاصلھ ھشت کیلومتر بھ . قصر داراالمان از بناھای تاریخی کشوراست

خواه و زیر نظر مھندسان  یپادشاه ترق، هللا خان  ق و در زمان سلطنت امان. ھـ ١٣٠۶-١٣٠۴ھای   در سال، کابل
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اتاق بزرگ و کوچک داشت کھ تمام دستگاه دولتی دوره امانی از آن  ١۵٠حدود ، این قصر. آلمانی ساختھ شد

 . کردند  استفاده می

نفر از  ٢٢ان مدرنی است کھ بھ ابتکار جوزف بریکس ھمراه با یک تیم از شمار ھفتاد ساختم، قصر داراالمان

، در آن زمان. میالدی در دست ساخت بود ١٩٢٩مھندسان آلمانی و ھفتصد تن کارگر افغانی طی دھسال تا سال 

 ھای مناسبات حسنھ سیاسی بین دو دولت افغانستان و آلمان برقرار بود و در امور شھرسازی و اعمار ساختمان

کھ در زمان سلطنت شاه ، ساخت قصر داراالمان، در این میان. ران آلمانی سھم بارز داشتندیاین انجن، دولتی

. بھ پایان رسید ١٣٠۶ر والتر ھارتن آلمانی آغاز و در سال یق زیر نظر انجن. ھـ ١٣٠۴در سال ، هللا بنا شد امان

اما تنھا کمتر از دو سال از آن استفاده ، گاه دولت ساختنام خود و برای کاربرد دست  هللا خان این قصر را بھ  امان

پس از ، محلی برای پارلمان جدید افغانستان شود، کاخ داراالمان کھ قرار بود. کرد تا آن کھ سلطنتش سقوط کرد

سپس بازسازی و . سوزی گردید  میالدی دچار آتش ١٩٦٩ھا متروک ماند و در سال  سال، هللا سرنگونی شاه امان

  . شد م ملی در کابل تبدیل یوزم  بھ

ھای دھھ شصت خورشیدی وزارت دفاع از   قصر داراالمان بھ آتش کشیده شدو در سال، میالدی ١٩٧٨در سال 

وزیر دفاع پیشین ، رھبری جنرال شھنواز تنی  خورشیدی بھ ١٣۶٨دلو ١۶کرد و در کودتای  این قصر استفاده می

  . بمباران قرار گرفت و بخشی از آن ویران شد این محل ھدف، هللا علیھ دولت دکتور نجیب

چ کسی یاین بناھا در جریان جنگ داخلی در دھھ ھای شصت و ھفتاد خورشیدی ویران شد و در سالھای گذشتھ ھ

 ید کھ شورای وزیران بازسازی آنھا را بھ شاروالیگویم، کابل یاما شھردار، بھ بازسازی آنھا توجھ ی نکرد

میلیون  ٣٠برای بازسازی قصر داراالمان ، بر اساس محاسبھ مقدماتی: دیگویم یشاروال .کابل واگذار کرده است

چھل ستون و تاج بیگ چھ قدر پول نیاز ، دالر ضرورت داردو بررسی خواھیم کرد کھ قصر داراالمان چھ قدر

لطنت امان هللا خورشیدی و در زمان س ١٣٠۶-١٣٠۴قصر داراالمان در سالھای . دارد تا آنھا را بازسازی کنیم

 ١۵٠حدود ، این قصر در زمانی کھ آباد بود. ران آلمانی ساختھ شدیانجن پادشاه وقت افغانستان و تحت نظر، خان

خورشیدی بار دیگر مورد توجھ قرار گرفت و حفیظ هللا  ١٣۵٨این قصر در سال . اتاق بزرگ و کوچک داشت

 رئیس جمھوری وقت دفتر ریاست جمھوری را بھ آن جا منتقل کرد و در پایان ریاست جمھوری یکصد، امین

  . روزه خود در ھمین قصر کشتھ شد

در دھھ ھفتاد خورشیدی آسیب بیشتری دید و سرانجام  قدرت طلب یم ھاین تنظیداراالمان در جنگ ھای داخلی ب

قصر تاج بیگ ھم از این بناھای تاریخی است و در چند دھھ اخیر بیشتر بھ لحاظ موقعیت . بھ ویرانھ ی تبدیل شد

در سالھای دھھ شصت خورشیدی این قصر مورد استفاده سربازان . استراتژیک آن مورد توجھ نظامیان بوده است

از کاخھای باشکوه ، قصر چھل ستون پیش از ویرانی. مورد استفاده اردو بوده است، و پس از آنانشوروی سابق 

  .کابل شمرده می شد
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 مدنیت مندیگگ طال تپھ و -١۶

  
ً بھ ، از حیث موقعیت منطقھ باستانی طال تپھ واقع در والیت جوزجان، ال تپھآثار باستانی و قدامت ط تقریبا

  . استقامت پنج کیلومتری شھر شبرغان مرکز والیت جوزجان در صفحات شمال کشور واقع است

میالدی صورت گرفتھ  ١٩٨٧در سال ، کاوشھای باستان شناسی در اینجا توسط ھیئت اتحاد جماھیر شوروی وقت

مفرغی و ، نقره یی، پارچھ اثر طالیی ٢١۶١٨کھ این تیم توانست از شش قبر مربوط آن ساحھ بھ تعداد . است

ً از لحاظ علمی. غیره بھ دست آورند فرھنگی و ھنری حایز ارزش فوق العاده بوده و تحقیق ، آثار مذکور تماما

، دی اجتماعی و اقتصادی نیاکان ماپیرامون این گنجینۀ عظیم ما را در شناسایی نھاد آیدیالوژیک و صورت بن

آثار مکشوفھ از طال تپھ . کوشانیان و سلسلھ ھای بعدی و ارتباطات با دولت یونان و باختر کمک بھ سزایی مینماید

بلکھ برای تمام جھان ، نھ تنھا برای افغانستان. کھ متعلق بھ قرن اول قبل از میالد و قرن اول میالدی میباشد

میالدی بھ این  ١٩۶٩طال تپھ از . و در مورد تاریخ این دو قرن روشنی زیادی می اندازداھمیت بسزایی دارد 

میالدی در  ١٩٧٧الی  ١٩۶٩در تحقیقاتی کھ بین سالھای . طرف تحت مطالعۀ باستان شناسان قرار گرفتھ است

عصر آھن  واضح گردیده کھ طال تپھ مربوط بھ اواخر عصر مفرغ و اوایل، این محل حفریات صورت گرفتھ

 . میباشد

ھمچنان مبنی بر شواھد بھ اثبات رسیده کھ از جملھ شکل ساختمان این ناحیھ طبقھ ی تاالری طال تپھ بھ دوران 

بھ طور عموم بھ منظور شناخت بھتر پالن ساختمانی و دوره ھای تاریخی طال تپھ . ھخامنشی مربوط بوده است

و در نتیجھ دانستھ شد کھ قسمت وسطی طال تپھ را قلعۀ  .میالدی حفریات اساسی صورت گرفت ١٩٨٧در سال 

در چھار کنج قلعھ و ھم در وسط آن دیوار . مستطیل شکل احتوا نموده کھ سمت افتاده گی آن شماالً و جنوباً میباشد

کھ ھنوز . ھای احاطوی برج ھای مدور و در وسط دیوار احاطوی شمالی دروازۀ بزرگی قرار داده شده بود

ر مورد آن تکمیل نگردیده است و از بدو اعمار این قلعھ تا آخرین مرحلھ ھیئت تحقیقاتی در این قلعھ حفریات د

  :کھ بھ ترتیب . سھ مرحلۀ ساختمانی را تشخیص کرده اند

  طال تپھ یک • 

  طال تپھ دو • 

  طال تپھ سھ • 

  . نام گذاری شده است
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در مقابل دروازۀ . اخر ھزارۀ دوم قبل از میالد میباشدشکل قلعۀ بزرگ را دارا بوده و مربوط او :طال تپۀ یک

  . دخولی در وسط این ساختمان اطاقی قرار داشت کھ امکان مذھبی بودن قلعھ را بیشتر میسازد

تغییرات کلی در قلعھ دیده میشود طوریکھ تعداد اطاق ھای ، قبل از میالد تعلق دارد ۶-٩بھ قرون  :طال تپۀ دوم

ً ساختھ شده نشیمن در قلعھ زیاد . متر میرسد ١٧کھ طول آن بھ ، گردیده و دھلیز بین اطاق ھا شماالً و جنوبا

  . نوعیت خشت ھا در طال تپۀ یک و طال تپۀ دوم یکسان میباشد

آن  چھار قبر، و شکل قبور طال تپھ مستطیل شکل بوده. مربوط دوره ی ھخامنشی ھا میباشد :طبقھ طال تپۀ سوم

آنان مرده ھا را در تابوت ھای چوبی کھ توسط آھن . ی دیگر آن شرقاً و غرباً حفر شده استشماالً و جنوباً و دو

تابوت ھا سر پوش نداشتھ بلکھ توسط رو پوش تکھ یی کھ با تزئینات . دفن میکردند، و میخ ھای آھنی محکم میشد

ورات آراستھ و با لباس شاھانھ ھمچنان مرده ھا را با بھترین زی. طالیی و نقره یی مزین میشدند پوشانیده میشد

و دیگر تزئینات نگیندار ، ستاره ھا، ایشان اگر مربوط خانواده شاھی میبودند با تزئینات طالیی از قبیل دوکمھ ھا

  . در تابوت گذاشتھ دفن میکردند، و بدون نگین مزین میبود

اسلحھ از قبیل ، مرد ھا پل ریش سرمھ دانی و سنگ سرمھ و در تابوت، چنانچھ در تابوت ھای زن ھا پودر دانی

نقره یی و ، از قبرستان ھای طال تپھ آثار زیادی طالیی. نوکچھ ھای تیر امثال آنھا را میگذاشتند، خنجر، کارد

بھ جا خواھد بود کھ باالثر موجودیت این ھمھ آثار . فلزی پر قیمت بدست آمده کھ مربوط دروه ی کوشانیان میباشد

و البتھ فعالً در موزیم کابل یک تعداد از آثار . انی را در پھلوی اسم افغانستان عالوه میکینمما کلمھ باست، باستانی

چون کشف قبر ھای طال تپھ بھ نوبھ ی خود در قطار دیگر نقاط کشور کھ مانند مدنیت مندیگک . آن موجود است

شرق کشور در ناحیھ مدنیت آی خانم در شمال ، مدنیت سیستان در جنوب غرب کشور، در والیت قندھار

غیره در معرفی کلتور درخشان و  و، مدنیت کویتھ در شھر کویتھ، مدنیت باختر در ناحیھ بلخ باستان، تخارستان

مدنیت عالی مردمان افغانستان باستان کمک بھ سزایی نموده و زوایایی تاریخ درخشان افغانستان در ردیف عالی 

اجتماعی نیاکان ما را در  -افتخارات فرھنگی، ھم پایھ معرفی نمودهترین و قدیمی ترین مدنیت ھای مشھور جھان 

  . دل تاریخ با خط زرین رقم زده مصداق قول ما میباشد

 ١٩٧٩طال تپھ نام یک ناحیھ ی باستانی در نزدیکی شھر شبرغان در شمال افغانستان است کھ کاوش آن در سال 

. وی وقت بھ سرپرستی ویکتور سیریانیدی صورت گرفتشناسان افغان و شور  میالدی توسط گروھی از باستان

ھای   مانده از دوره ھای بجای  ھای زیور و سکھ   پارچھ، ست ھزار آثار طالیگنجینھ ی طالتپھ مشتمل بر بیش از ب

کھ ثروت سرشاری از ) پنج زن و یک مرد(و از شش گور . ھخامنشیان و اشکانیان است، یونانیان، کوشانیان

. پیشینۀ این گنجینھ بھ سدۀ یکم پیش از میالد میرسد. نبھا را در خود جای داده بودند بدست آمده استجواھرات گرا

ھا   ھا و تاج مدال ، کمربندھا، ھای گرانبھا  بند ھای تزئین شده با سنگ  گردن، ھا آثار بدست آمده شامل سکھ

  . میباشد
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شناسان افغانستان و روس تحت سرپرستی   ستانگروھی از با) میالدی ١٩٧٨( ١٣۵٧در روز ھای سرِد خزان 

ھای ریگی شمال افغانستان در منطقۀ کھ بھ  شناس معروف روس ویکتور ایوانویچ سیریانیدی در میان تپھ  باستان

بیم از احتمال  -در میان بیم و امید ، کیلومتری شمال شھر شبرغان موقعیت دارد ۵موسوم است و در " طال تپھ"

مصادف است با سال بھ قدرت رسیدن حزب دموکراتیک خلق  ١٩٧٨سال (ھ در منطقھ درگیری ھای مسلحان

 - ھای طالیی جھان باستان و امید برای یافتن یکی از بزرگترین گنجینھ) افغانستان و آغاز درگیری ھای داخلی

 . بردارند، مشغول کاوش و حفریات بودند تا پرده از رازی کھ دوھزار سال در دل خاک مدفون بود

در شھر تاشکند تولد  ١٩٢٩در سال ، ویکتور سیریانیدی کھ ریاست این گروه باستان شناسان را بھ عھده داشت

بھ تاریخ ، او کھ در آسیای میانھ نشو و نما یافتھ بود. شد و در ھمان شھر تحصیالت عالی خود را بھ پایان رسانید

شناسی خود را در  د تا نخستین کارھای باستانو گذشتھ این خطھ باستانی عالقھ داشت و ھمین عالقھ سبب ش

ھزاره سوم و دوم (ھای عصر برنز  مناطق ازبکستان و ترکمنستان انجام بدھد کھ در نتیجھ موفق بھ کشف مدنیت

 – بھ دنبال بقایای تمدنی کھ شامل مجموعھ باستانی مرو ١٩۶٩او در سال در صحرای قراقروم شد) پیش از میالد

غانستان آمد تا حفریات خود را از شمال آمو دریا و صحرای قراقروم بھ جنوب آمودریا منتقل شد بھ اف باختر می

ھای عصر برنز   توان آثار بازمانده از مدنیت پنداشت کھ در این مناطق ھمانند صحرای قراقروم می   کند؛ زیرا می

 . را دریافت کرد

اند و حتی   دارای تمدن و فرھنگ شبیھ بھ ھم بودهبھ باور سریانیدی مردمان دو سوی دریای آمو در طول تاریخ 

سال در جنوب آمو دریا بھ حفریات پرداخت و بسا  ٩او حدود . از لحاظ نژادی خویشاوند بھ شمار می روند

و اما در میان ھمھ . پیدا کرد، ھای عصر برنز در افغانستان بود ھا و آثار باستانی را کھ مربوط بھ مدنیت نشانھ

مھمترین کشف ھمانا دریافت گورستان شاھی در منطقۀ موسوم بھ طال تپھ بود کھ او در آنجا ھفت ھای او  یافتھ

العاده در  اجساد در این گورھا با ھزاران قطعھ طال تزئین شده بودند و این یک کشف خارق. گور را کشف کرد

 . شود تاریخ باستانشناسی افغانستان و منطقھ محسوب می

دانست اقلیم و آب و ھوا برای ادامۀ کار حفریات مناسب نیست اما در طی چند  آن کھ میپروفیسور سریانیدی با 

ھای  خاک، ھفتھ کار متراکم و متمرکز تمام اعضای گروه خود را واداشت تا گورھا را با دقت و وسواس بکاوند

 . وص قفل کنندآنھا را غربال کرده و طالھای بدست آمده را پس از ثبت و فھرست بندی در صندق ھای مخص

 ً نقره و عاج فیل ، قطعھ اثر باستانی کھ شامل آثاری از طال ٢١۶١٨سریانیدی موفق شد از شش گور مجموعا

ھای حیوانات  مجسمھ، تاج، کمربند، شد و ھر کدام بھ شکل بسیار ظریف و زیبا اشکال مختلف مانند زیورآالت می

اما او بھ دلیل خرابی ، شیر و خنجر را داشتند؛ بدست بیاوردشم، ھای خدایان تندیس، افسانوی چون اژدھای بالدار

اوضاع امنیتی نتوانست در ساحھ بھ حفریات خود ادامھ بدھد و در نتیجھ ھفتمین گور حفرناشده رھا شد کھ بعدھا 

  . توسط مردم محلی و قاچاقبران آثار باستانی مورد دستبرد قرار گرفت و تاراج شد
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وش شده قرار داشتند پنج زن و یک مرد را شامل می شدند؛ جسدی کھ در گور ششم اجسادی کھ در شش گور کا

تاج این شاھدخت . سالھ بود کھ تاجی از طالی ناب بسر داشت ٣٠ – ٢۵متعلق بھ یک زن جوان ، قرار داشت

 . باستانی طوری طراحی شده بود کھ در حین کوچ و حرکت بتوان آن را در ھم پیچید و در جایی نگھداشت

گنجینۀ طال تپھ بھ قبایل کوشانی کھ ھنوز زندگی بادیھ نشینی داشتند و تازه از سرزمین ھای آن طرف سیر دریا 

این قبایل کھ بر مھمترین شاھراه بازرگانی جھان باستان یعنی . تعلق دارد، وارد حوزه باختر شده بودند) سیحون(

عد امپراطوری وسیعی را کھ از آسیای میانھ تا حدود یک قرن ب، جادۀ ابریشم نظارت و فرماندھی می کردند

ھای ھان در چین و روم محسوب  گرفت و از لحاظ شکوه و جالل ھمپای امپراطوری ھندوستان را در برمی

 . پایھ گذاری کردند، شد می

ی مردمانی کھ م، کنیم وقتی ما بھ آثار بدست آمده از طالتپھ نظر بیفگنیم شکوه و جالل کوشانیان را درک می

ھزار قطعھ آثار نفیس طالیی را ھمراه با اجساد اشراف زادگان شان دفن کنند  ٢٠٠٠٠اند حدود بیش از  توانستھ

کشف پروفیسور سریانیدی نھ تنھا برای درک تاریخ ظھور . اند مرفھ و باشکوه بوده، بدون شک مردمانی ثروتمند

عقاید و باورھای مذھبی آنان و سبک ھنری آن  ،بلکھ در شناخت شیوه زندگی، کوشانیان در باختر اھمیت دارد

 . نیز ارزشمند و با اھمیت است، با ھنر یونانی و ھندی بود، زمان کھ تلفیقی از ھنر بومی باختر

 ٢٠از خود حدود ، شناسی یونان را دارا بود  پروفیسور سریانیدی کھ عضویت اکادمی علوم روسیھ و انجمن انسان

ھای باستانی   فرھنگ و مدنیت، ھای تاریخ  گذاشتھ است کھ بیشتر آثارش در زمینھمقالھ باقی  ٢٠٠جلد کتاب و 

کھ حاوی مقالۀ مفصلی از " گنجنیۀ باختر"اما در افغانستان بھ جز کتاب . مردمان آسیای میانھ و افغانستان است

و کمتر شناختھ شده سایر آثار ا، سریانیدی در مورد آثار طالتپھ و تصاویری با کیفیت مرغوب از این آثار است

ھای عصر برنز در باختر و ماورای  تواند یکی از منابع مھم برای شناخت مدنیت  است؛ در حالی کھ آثار او می

جایگاه ویکتور سیریانیدی در میان باستان . آمو دریا و مدنیت زردشتی و حتا گریکو بودیک در افغانستان باشد

لوئیس ، ھاگن، اند بدون شک در کنار کسانی چون پروفیسور فوشھ هشناسانی کھ در افغانستان دست بھ حفریات زد

، )١٩٢٢(دوپری و در سطح جھان در کنار باستان شناسی چون ھاوارد کارتر کاشف مقبرۀ توت عنخ آمون 

 . قرار دارد، فرعون سلسلۀ ھژدھم مصر باستان
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ی و پنج سال و چھل و یک روز درست س ٢٠١٣دسامبر  ٢٣سال عمر بھ تاریخ  ٩١پروفیسور سریانیدی پس از 

پس از کشف آثار طال تپھ کھ بدون شک مھمترین دستاورد زندگی علمی او محسوب می گردد و اھمیت منحصر 

  . چشم از جھان پوشید، بھ فردی برای تاریخ افغانستان دارد

  
  رانسوی بعمل آمدهھای ف ھای ھیرمند و ارغنداب از طرف ھیئت شناسی کھ در حوزه  ھای مقدماتی باستان کاوش

. مقصود چندان دوری ندارد  یگک کھ از کوه شاهای کشف شد بھ نام مند  است کھ طی آن در پیرامون ارغنداب تپھ

فرانسوی در اینجا حفریاتی نمود و در نتیجھ در ارتفاع تپٔھ مذکور کھ از روی  باستان شناس» موسیو کزال«

ھزار سال پیش از  ٣ھزار سال تا  ۵شد کھ در طول زمان از طبقھ آبادی پیدا  ١٣، متر بلندی داشت ٣٠جلگھ 

 . گیرد امروز را در برمی

یا ) نیولی تیک(با دورۀ  (مندیگک(از نظر مشخصات دوره یا طبقھ بندی دوره ھا میتوان گفت کھ آبادی ھای 

بعبارت . ترا طی نموده اس) مفرغ(دورۀ جدید حجر یا دورۀ سنگ صیقلی شروع شده و تمام دورۀ برونز یا 

جنوب شرق پنجوائی بھ جلگھ ھا ) شمشیر غار(دیگر مردمانی کھ غارنشینی را ترک گفتھ و از غارھائی مانند 

کم کم با اھلی ساختن حیوانات در مجاورت رودخانھ رحل اقامت افگنده و با یکنوع چپری از تنھ ، فرود آمده اند

قراریکھ در . آغاز کرده اند) مندیگک(و ) راسی غندیده م(ھا و شاخسار درختان زندگانی مسکونی خود را در 

ھکذا . مندیگک بمشاھده رسیده در دوره ھای بعدی با پخثھ و خشت خام بھ تدریج مراتب خانھ سازی را پیموده اند

از طبقھ اول آبادی تا طبقھ سیزدھم این تپھ ساختن ظروف سفالی مراتب تحول و ترقی را پیموده بھ نحوی کھ اول 

لی آنھا بسیار کلفت و خشن بود و بعد بھ تدریج در دوره ھای بعدتر خمیره و رنگ و پخت آن بھتر شد ظروف گ

 . و باالخره بھ ساختن ظروف زیبای منقش با تصاویر حیوانات و پرندگان موفق گردیدند

سرخ و  شواھد دورۀ سنگ صیقلی از روی سرھای پیکان نمودار است کھ با کمال ظرافت از سنگ چقماق سیاه و

در ین یکی دو روز کھ وارد قندھار شده و گردشھائی مختصری در . زرد رنگ کوه ھای مجاور درست کرده اند

، در حوالی شھر کھنھ قندھار نمودم) چھل زینھ(و ) سرپوزه(و در دامنھ ھای کوه ) چھل دختران(کوه بچھ ھای 

و بطرف غرب ) فیل کوه(کھ بشمال مثل  بر من واضح شد کھ کوه ھای ماحول قندھار بخصوص رشتھ کوه ھائی

ھمھ از ھمین سنگ ھا و صخره ھای چقماق متشکل است کھ وجود ، افتاده اند (کوه کران(و ) کوه چھل زینھ(مثل 

این سنگ ھمھ جا در تمام روی زمین در دوره ھای حجر صیقلی و غیر صیقلی نقش مھمی بازی کرده و ھمھ جا 
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این سنگ . رد ضرورت خود را از پارچھ ھای ھمین سنگ درست کرده استبشر ادوار حجری اولین افزار مو

بسیار سخت برای ھیکل تراشی و ساختن ظروف سنگی و تراش خشت سنگی بسیار مساعد است و قراریکھ 

. مالحظھ میشود از چند سال بھ اینطرف تراش خشت ھای سنگی از آن در قندھار رواج زیاد پیدا کرده است

ساختن افزار مفرغی در مندیگک معمول شده و نمونھ ھای متعددی کارد و درفش ، لیموازی با سنگ صیق

 . مفرغی و استخوانی از آنجا بدست آمده است

روی ظروف سفالی منقوش مندیگک اشکال یکنوع قوچ دشتی با شاخ ھای بلند و یکنوع مرغ دشتی شبیھ فیل 

اشکال نباتی آن عموماُ برگ . اب از بین رفتھ استمرغ دیده میشود کھ امروز نسل ھر دوی آن در حوزۀ ارغند

 . ھای عشقھ پیچان است کھ در باغ ھای قندھار ھر طرف دیده میشود

  بگرام -١٧

  
شھری ) کاپیسا /Kapisaاسکندریھ قفقاز و بعدھا/Alexandria of the Caucasus :بھ یونانی(بگرام 

کیلومتری  ٨٠در حدود ، رودھای غوربند و پنجشیر در نزدیکی محل پیوندگاه، باستانی است در والیت پروان

 . شمال کابل

بھ مفھوم » رام«و » باگ«گرام از دوکلمھ سانسگریت مشتق شده یعنی در مورد وجھ تسمیھ بگرام باید گفت کھ ب

مقتدرترین پادشاه کوشانی : "و اما شادروان میر غالم محمد غبار اینطور می نویسد. »باغ خدا»یا » باغ رام«

پایتخت خود را از شمال ھندوکش ، میالدی سلطنت کرد ١۶٠و  ١٢٠کھ بین سالھای ) کنیشکای کبیر(غانستان اف

و در " بھ جنوب ھندوکش منتقل ساخت و بگرام را مرکز تابستانی و پشاور را پایتخت زمستانی خود قرار داد

نظر مورخ » ان در پنج قرن اخیرافغانست«مورد سوابق تاریخی بگرام مرحوم میر محمد صدیق فرھنگ در کتاب 

در عھد کوشانیان مناسبات بازرگانی در بین آسیای مرکزی و دولت ھای : "شھیر غبار را تائید نموده می نویسد

چون سرزمین کوشانی ھا در محل تقاطع راه ھای تجارتی . چین و ھند بھ پیمانھ بی سابقھ توسعھ یافت، روم

چنانچھ آثاری کھ . طبعاً ازین تبادالت بھ درجھ اول مستفید می گردید، تمخصوصاً راه معروف ابریشم قرار داش

مصر ، سوریھ، ھند، از خرابھ ھای بگرام پایتخت کنیشکا در شمال کابل بدست آمده از وجود امتعھ و پیداوار چین

این عصر  و روم در آنجا حکایت می کند و بخش بزرگ آثار باستان شناسی کھ در افغانستان کشف شده مربوط بھ
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حکمرانی کوشانیان در افغانستان تا سده سوم میالدی دوام یافت و آنگاه بدست شاھپور اول پادشاه ساسانی . است

 . "کھ بر شھر بگرام دست یافت آنرا تخریب کرد

زمانی کھ اسکندر مقدونی بھ . بگرام قبل از سلطنت کوشانیان یا بھتر بگویم قبل از امپراتوری کنیشکای کبیر

می ، بھ جنوب ھندوکش وادی کابل و دامنھ کوه دامن رسید، ھ حمالت و کشور گشائی ھایش بھ مرکز آریاناسلسل

دچار مقاومت شدید مردم ، برسد) باختر)خواست کھ با عبور از سلسلھ جبال ھندوکش بھ نواحی شمال آریانا 

او بخاطر . پروان باقی بمانداین مقاومت بھ حدی قوی بود کھ سکندر مجبور شد تا دو سھ سالی در . گردید

جابجائی عساکرش بھ اعمار اسکندریھ یی در ساحھ پروان پرداخت کھ مورخین بھ این عقیده ھستند کھ اسکندر 

موجوده بنا می کند کھ بنام ) ھوفیان(و یا در اوپیان ) جبل السراج فعلی(اسکندریھ خود را در پروان ، مقدونی

ا برای اقامت شخصی خودش قصری و شھری را در محل تالقی رودخانھ یاد می شود و ام» اسکندریھ قفقاز«

موجود اعمار میدارد کھ بعداً بنام شھر شاھی مشھور گردید و عده » برج عبدهللا«غوربند و سالنگ یعنی ، پنجشیر

ھی مسمی بعداً بنام شھر شا، یی از مورخین را عقیده بر آنست کھ ھمین اسکندریھ امپراتور یونان در برج عبدهللا

 . شد کھ توسط امپراتور بزرگ آریانا کنیشکا اعمار گردید کھ اکنون جز خرابھ یی از آن در دست نیست

حفریات دامنھ داری انجام  ١٩۴۶ - ١٩٣٧دربین سالھای   (DAFA)شناسی فرانسھ در افغانستان ھیأت باستان

ظروفی کھ ، ده کھ از جملھ ظروف شیشھ ییانھا در بگرام و مناطق مربوط آثار زیاد و ذیقیمت بدست آور. دادند

از عاج ساختھ شده و حتی یک عدد گیالس کریستال بدست آمده است کھ بعضی ازین ظروف با وجود تاراج 

 . ھمین حاال ھم در موزیم کابل موجودیت خود را حفظ کرده است، موزیم ملی

 آی خانم -١٨

 
 . در کودکی ادب نگھدار- 

 . ردر جوانی خود را نگھدا -

 . در میان سا لگی دادگر باش و رستگار -

 . در سالمندی دیگران را پند سودمند ده -

 . در وقت مرگ بی ترس و بی اندوه باش -

اندرزیکھ در معبد اپولو در دلفی واقع یونان تحریر  ١۵٠پنج اندرز فوق بھ رسم الخط و بھ زبان یونانی از جملۀ 

 . انم بدست آمده استگر دیده است در لوحھ سنگی کھ در آی خ
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 Alexandria on the) احتماالً ھمان اسکندریھ بر آمودریا، )بانو کلمھ ازبیکی است؛ یعنی مھ(خانم  آی

Oxus) ، ھمواری است برباالی بلندی در تقاطع رود آمو و کوکچھ در شمال ً نام یک پایگاه باستانی و تپھ نسبتا

ای توسط اسکندر  این شھر افسانھ. موقعیت دارد) ر قریھ آی خانمد، دشت قلعھ(والیت تخار ولسوالی (افغانستان 

است کھ اکنون در  کار گذاشتھ شده، سردار مقدونی، سنگ بنای این شھر نیز توسط اسکندر. مقدونی آباد شده بود

د شو رسد و گفتھ می قدمت این سنگ بنا بھ حدود سیصد سال قبل از میالد مسیح می. شود موزه کابل نگھداری می

 . است کھ تنھا شیئی در جھان است کھ اسکندر قطعاً آن را لمس کرده

سال قبل از امروز از اسکندریۀ  ٢٣٠٠در اثار شان در تقریبآ ) بطلیموس ( و ) استرابو ( جغرافیھ نگاران یونانی 

وی اسکندر مقدونی اما تا این اواخر معلوم نبود کھ این شھرافسان. امودریا یا اسکندریۀ اوکسیانا خبر داده بودند

  درخاک کدام یک ار کشور ھای اسیا مدفون و گمنام مانده است

درجھ و  ٣٧ای خانم در ولسوالی خواجھ غار والیت تخار دربین عرض البلد : عده ای را عقیده برآن است کھ 

یلو متری کوکچھ در صد ک مو وآدقیقھ طول البلد شرقی در تقاطع دو دریای  ٢۵درجھ و  ۶۶ دقیقھ شمالی و 5/9

یونانی در شمال  میالدی بود کھ راز بزرگی از موجودیت اثار کامالً  ١٩۶١در سال . شھر قندوز موقعیت دارد

ن آفغانستان برمال شد و ان بترتیبی بود کھ یک تن از دھقانان محل بطور تصادف دو اثر سنگی وزمینی را از ا

 .اتی و انتیک بھ شھر قندوز انتقال داده شدساحًھ باستانی پیدا کرد کھ بوسیلًھ دالالن اثار حفری

میالدی حفریات سیستماتیک علمی در آی خانم بوسیلۀ  ١٩٧٨تا  ١٩۶۵ھجری مطابق  ١٣۵٧تا  ١٣۴٣از سال 

 کھ بعد ھا ًریس دفتر Paul Bernard فرانسھ تحت سرپرستی پروفیسور پاول برنارد –تیم باستانشناسان افغان 

DAFA  )لھ در سھ ماه فصل خزان انجام می پذیرفتد پیشبرده شد کھ ھمھ سادر کابل نیز بو) دفھ . 

چند  قبل از کشف آی خانم معلومات در مورد ھنر ھلینستی شرق و افغانستان صرف بھ چند منبع کتبی تاریخی و

صھ میشد کھ با کشف آی خانم معلومات مکملی مده بود خالآباختری کھ از باختر بدست  و سکۀ از شاھان یونان

ظروف ، کتیبھ ھا، پاول برنارد بھ استناد شواھد ساختمانی و از روی مطالعۀ مسکوکات. مدآر مورد بدست د

سال را در بر  ٢٣٠تیکری و غیره شواھد باستانی دوره ھای اقامت و مسکن گزینی شھر مذکور را کھ جمعأ 

 : سنھ گذاری نموده است گرفتھ قرار ذیل تصنیف و

 . م. ق ٣٠٣ – ٣٣٠از : دورۀ اول -١

 . م. از نیمھ اول قرن سوم تا نیمھ دوم قرن سوم ق: مرحلۀ اول دورۀ دوم -٢

 . تا پایان قرن مذکور. م. از نیمھ دوم قرن سوم ق: مرحلۀ دوم دورۀ دوم - ٣

 . م. ق ١۵٠تا . م. از نیمھ قرن دوم ق: مرحلۀ اول دورۀ سوم -۴

 . م. ق ١۵٠در حوالی : مرحلۀ دوم دور سوم -۵

 . م ١٠٠حوالی  –تا ویران شدن ساحۀ مذکور توسط آتش سوزی . م. از نیمۀ دوم قرن دوم ق: دور چھارم -۶
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میالدی در مدت چھارده سال جمعآ پانزده دوره در  ١٩٧٨تا سال  ١٩۶۵فرانسھ از سال  –تیم باستانشناسان افغان 

 –در اطاقی بنام ) کابل(موزیم ملی افغانستان  ن ساحھ را درآآی خانم حفریات نموده کھ تعدادی از اثار مکشوفۀ 

 . بھ نما یش گذاشتھ بودند –اطاق آی خانم 

متاسفانھ امروز تمام ساحات باستانی افغانستان مورد دستبرد شخصی قرار گرفتھ نھ از اثر خبری است و نھ کدام 

 کشور ما در کلکسیون ھا و یرز ھاثار از موزیم ھا غارت شده و بیرون مآاکثر این . تیم آنھا را نظارت دارند

  . موزیم ھا دیگران جاسازی شده است

  پغمان طاق ظفر -١٩

  
ثار پرافتخار تاریخ معاصر افغانستان و یادگار خاطرهء جانبازی شھدای برحق جھاد استقالل آپغمان از  طاق ظفر

 .والیت کابل بحساب میرود افغانستان در پایان دھھ دوم قرن بیستم است و از یادگارھای تاریخی زیبای پغمان

میالدی در زمان شاه امان هللا اعمار گردیده و در کتیبھ ١٩١٩ھجری شمسی مطابق ١٢٩٨در سال  این طاق ظفر

 . ن معاھده استقالل افغانستان و فھرستی از راد مردان معرکھء استقالل حک گردیده استآھای سنگی 

اما امروز دوباره بازسازی و احیا گردیده . ان شده بوداین طاق در اثر جنگ ھای سی و چند سالھ تقریبا ویر

. است
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  ارگ ھرات یا قلعھ اختیار الدین -٢٠

  
قلعھ اختیارالدین حصار استوار والیت ھرات در افغانستان است بنابر داستان افسانوی کھ شمیره دختر فریدون بھ 

قبل از میالد در پی تھاجم اسکندر مقدونی در قرن چھارم . منظور رھایی از چیرگی و باجگیری دشمن آباد کردند

این قلعھ دوباره در اثر . و بنام اسکندریھ ھری مسما گردید. ولی پس از آن بھ فرمان خود او ازنو آباد شد ویران

توسط وزیرش اختیارالدین آباد شده و بنام وی  )٧٠۶ – ۶٨٧(ھجوم چنگیز ویران ولی بعدآ در عصر فخرالدین 

 . نامیده شد

شاھرخ فرزند تیمور لنگ کھ پایتخت خراسان را از سمرقند بھ ھرات انتقال داد عالوه بر ترمیم ) ٨١٠(ل در سا

 . ھای گذشتھ بھ استوارسازی و آراستن این قلعھ نیز پرداختھ شد ویرانی

ھای زمان مغوالن مجدداً توسط ملک فخر   پس از خرابی این بنا در قرن ھفتم توسط اختیار الدین مرمت شد و

قلعھ اختیار الدین بدلیل مرکزیت حکومتی و نظامی ھمیشھ مورد تخریب و صدمات . لدین کرت تعمیر شدا

و تصرف شھر ھرات توسط وی صدماتی بر آن وارد شد ) ق. ھـ ٧٨٣(پس از حملھ . نیروھای مھاجم بوده است

توسط شاھرخ ) م  ١۴١۶) (ق. ھـ ٨١٨(و تا زمان حکومت شاھرخ در ھرات بھ ھمان شکل باقی ماند و در سال 

توسط یونسکو شروع بھ مرمت آن ) میالدی١٩٧۵(این قلعھ در زمان داوود خان . پسر تیمور مجدداً مرمت شد

قلعھ در قسمت شمالی شھر بین محل قطبیچاق و محلھ . نیمھ کار ماند ١٣۵٧گردید کھ متاسفانھ بعد از ھفت ثور 

متر مربع مساحت دارد و ) ۵٠٠٠(قلعھ اختیار الدین حدود . تای بلند واقع شده اس  بردارانیھا بر روی پشتھ

باشد این بنا از خشت خام ساختھ شده   برج می ١٣در حال حاضر دارای . باشد  متر می ٢٠بلندترین نقطھ آن 

 . است

بھ تازگی با تخلیھ قلعھ  شده و  قلعھ اختیار الدین در سالھای اخیر بھ عنوان محل موزه شھر ھرات استفاده می

 . ختیار الدین از تجھیزات نظامی و تبدیل آن بھ موزیم اقدام شده استا

دارای تزیئنات کاشیکاری شد و بقایای حاضر کاشیکاری ) شاھرخ(ھای قلعھ اختیار الدین در زمان تیموریان   برج

ر حال برج د ھمچنین روی دو ای عظیم بھ خط ثلث بر روی بدنھ قلعھ کار شده بوده و نشانگر آن است کھ کتیبھ
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در قسمت باال در میان  ای بھ خط کوفی سفید کار شده و در پایین برج کتیبھ. خورد حاضر این تزئینات بھ چشم می

ً بھ نظر بعضی منابع در دوره تیموریھ داخل قلعھ  ھای ترنجی شکل با گر ه خطوط کوفی بنائی روبرو ھستیم بنا

ھا نقاشی و تزئین شده بودند کھ  ی دیوارھا و سقفتمام شود و  اتاقی وجود داشتھ کھ اتاق زرنگار نامیده می

  . متاسفانھ امروز وجود ندارد
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