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سي گانه تاريخي ، باستاني وديدني کشور را جمع آوري، تحقيق  خواستم عجايبيراي اولين بار

وپژوهش مستند نموده براي معلومات نسل جديد معرفي نمايم واين سي گانه شامل بناهاي هاي تاريخي 
 ، معماري هاي بي نذيروآثارباارزش وباستاني ميگردد. 

  گنجينه جهانارزشمند ترين گنجينه باختر -1

 
سال مبهم بود و هيچ کس  25و خيلی ارزشمند است که موجوديت آن بيش از  گنجينه فوق نفيسباختر يک  گنجينه ای

شوروی در  -ميالدی توسط گروه باستان شناسی افغانستان1978نمی دانست که با ارزش ترين گنجينه جهان که در سال 
 .طال تپه شبرغان در شمال افغانستان پيدا شد در کجاست



ميالدی ويکتورسريانيدی، باستان شناس نامدارشوروی باالی همين تپه باالی شهر 1978زهای سالدر نخستين رو
 2000شبرغان ايستاده بود.ناگهان انديشه ای در او پديد آمد وهمين فکر سبب شد که بزرگ ترين گنجينه جهان پس از 

ن و حتی بسياری ازماجراجويان به دنبال سال بسياری از جهان گشايا و شاها 2000سال ابهام پيدا شود .درجريان اين 
اما هيچ کس نمی دانست که گنجينه بزرگ باختر که ميراث حاکميت دوران يونان  .اين گنج در اين بخش جهان می گشتند

 .باختر که پس از تصرفات اسکندر است در کجاست
ه وجود چنين گنجی افسانه ای بيش بسياری در بلخ به دنبال اين گنجينه می گشتند و بسياری هم متيقن شده بودند ک

قراردارد بايد گورهای طال ساله ای که در کنارتپه 3000نيست.ويکتورسريانيدی به اين نتيجه رسيد که در کنار معبد
دريک حالت بحرانی قرار  افغانستانميالدی 1978در اوايل زمستان سال  .شاهان و شاهزادگان قرارداشته باشد

 يک سال دو رهبر حکومت کشته شدند.ر و سقوط دولت محمد داوود خان در داشت.پس از کودتای هفت ثو
در جای جای افغانستان گروه های چريکی برای مقابله باحکومت به ميان آمده بودند و حکومت انقالبی از شوروی 

يافتن يک تقاضای کمک کرده بود.يک روز قبل از آنکه ارتش سرخ شوروی وارد افغانستان شود،سريانيدی توانست با 
 دست يابد. بزرگ ترين و باارزش ترين گنجينه های طالی جهان پارچه طالتوانست به يافتن يکی از دو

در اين روز سريانيدی با ديدن اين پارچه طالی ناب نخستين گور را پيدا کرد.در اين گور که يک تابوت سرباز که با 
 بام موقتی ساخته شده بود.ان يک  پوست حيوانات پوشيده شده بود قرارداشت و برفراز

شوروی  -در داخل تابوت يک شه بانوی پوشانی که سرتاپا با طال مزين شده بود آرام گرفته بود.گروه مشترک افغانستان
به رهبری سريانيدی که ده سال رابه دنبال تپه های آی خانوم به دنبال بقايای تمدن پوشانی به کاوش مشغول بود باور 

 دست يافته است. نه باخترگنجينمی کرد که به 
سال و  45تا  15شه بانوی  6گورها يکی پس از ديگری پيدا می شدند.گروه سريانيدی هفت گور را پيدا کرد که در آنها 

يک شاهزاده پوشانی دفن بودند.گمان می رفت که همه شاهزادگان در يک زمان مرده باشند. آنان موقع رفتن به 
ا پارچه طالی ناب را ب 618هزار و 20ز طاليی با خود داشتند.نه يکی و دوتا بلکه گورهايشان تحفه های شگفت انگي

اين آثار در شکلهای کوپيت ها يا خدايان عشق ماهيان و جانوران افسانه ای به گونه ای  خود به گورهايشان برده بودند.
اين گورها طوری به نظر می آمدند، که هنرمندانه طراحی و با سنگ های قيمتی گوهرنشانی شده بودند.اجساد زنان داخل 

هنگام مرگ خيلی تزيين شده بودند.در اين قبرها صدها صفحه مختلف الشکل طاليی که بر روی لباسهای زنان مذکور به 
 م دوخته شده بودند به دست آمدند.طورمحک

 اما اين همه آثار هنری بی همتا از طالی ناب چگونه پديد آمده بود؟
پيش از ميالد بنا نهاده 327ای تاريخ ،تمدن يونان باختری پس ازفتح باختر توسط اسکندر مقدونی در بر بنياد يافته ه

پس از ان صحرا نشينان جلگه های آسيای  ناطق تمدن خيز آن زمان مبدل شد.شد و رفته رفته اين منطقه به يکی از م
بزرگ  درت را به چنگ آوردند و شاهنشاهیميانه به طرف جنوب به حرکت درآمدند.آنان در قلمرو يونان باختری ق

با گذشت زمان اين صحرا نشينان آسوده حال شدند و با تاجرانی که از سوريه به چين سفر می  کوشانيان را بنياد نهادند.
 شم می گذشتند به تجارت پرداختند.کردند،ماليات بستند و با بازرگانانی که در جاده مشهور ابري

يادی اندوختندو هنر زرگری و کنده کاری طال را رواج دادند.به اين ترتيب بودکه آوازه گنجهای آنان از اين راه طالی ز
اما اين گنج در بدترين زمان ممکن کشف شد.ويکتورسريانيدی در يک وضعيت  راوان باختر به سراسر جهان رسيد.ف

ر می کردند.باستان شناسان هر روز به بحرانی قرار داشت.اوضاع امنيتی هر روز بدتر می شد و انان بايد با سرعت کا
مراقبت جدی ثبت و عکس برداری اثار می پرداختند و در پايان کار آثار را در يک اتاقک الک و مهر شده که در 

اما هيوالی جنگ باستان شناسان را نگذاشت که کارشان را تمام کنند آنان در حالی که تازه گور  قرارداشت می گذاشتند.
بودند مجبور شدند کاوشهايشان را نيمه کاره رها کنند وآثار بدست آمده را برداشته به کابل بروند.اما هيچ  هفتم را يافته

 س ندانست که در گور هفتم چه بود!ک
فنی ديگر اين منطقه را به کلی ويران کرد و به ور باسرعت تاراج شد وکاوشهای غيرپس از ترک باستان شناسان اين گ

های اسان موفق نشدند که با کاوش و جستجوی بيشتر در گورهای پيدا شده در مورد زندگی و باوراين ترتيب باستان شن
کابل منتقل شد و ثبت گرديد.اگرچه سريانيدی اصرار داشت تا  يمگنجينه طالی باختر به موز سلسله کوشانيان تحقيق کنند.

هداری شود اما اين تقاضا پذيرفته نشدو پايان جنگ اين گنجينه به يونسکو سپرده شود و در يک کشور بيطرف نگ
 ازگشت.سريانيدی به اتحاد شوروی ب

هر زمان ذشت،اما اوضاع افغانستان بدتر ازميالدی ده سال از کشف باارزش ترين گنجينه جهان می گ1989در سال 
و هر آن ممکن ت.ديگر بود.قشون سرخ افغانستان راترک کرده بود و حکومت افغانستان دريک حالت متزلزل قرار داش

پس گنجينه طالی باختر را باز هم خطر بزرگی تهديد می کرد.اما يک فرد دور انديش که اوضاع  بود که سقوط کند.
نجيب هللا رييس  مملکت را بيش از هر کسی می دانست به فکر نجات بزرگ ترين ثروت کشورش و جهان افتاد. او داکتر



م کابل به خزانه بانک مرکزی ری گنجينه طالی باختر را از موزيليات فوق سداکتر نجيب هللا در يک عم جمهور وقت بود.
 ين نقطه در کشور است انتقال داد.برد که دروازه ای به ارگ رياست جمهوری دارد و امن تر

ر گاوصندوق بانک مرکزی افغانستان و دودر او هر پارچه از طال را در ميان پنبه پيچيد و ميا ن صندوقهايی کهنه گذاشت
يک زير زمين سه طبقه ای که يک شاهکار معماری است قرارداد اين زير زمين با پيچيده ترين تدابير امنيتی توسط يک 

وبرای  شرکت المانی در زمان نادر خان ساخته شده بود.و گاو صندوقی دارد که توسط هفت قفل محافظت می شد.
تا قفل ها به ترتيب باز شوند.اگر کليدی بدون ترتيب به داخل  بازکردن اين گاو صندوق بايد تمامی هفت کليد موجود باشد

 قفلها انداخته شود،کليد داخل قفل گير می کند و امکان باز شدن گاوصندوق از بين می رود.
داکترنجيب شخصا صندوقها را مهرو الک کردو هفت کليد گاوصندوق را به هفت تن از معتمدان بانک ملی سپرد و از 

ن به روی هيچ کس ديگری که درب گاوصندوق راجز برای رييس جمهور يا يک رهبر قانونی افغانستا انها تعهد گرفت
پس از آن کم کم شايعه گم شدن گنجينه باختر باال گرفت،شماری می گفتند که روسها اين گنجينه رابا خود برده  نگشايند.

است.و اين آوازه ها زمانی اوج گرفتند که حکومت  اند و شماری هم می گفتند که داکتر نجيب آنها را به روسها فروخته
با شدت گرفتن جنگ های تنظيمی در کابل هيچ  نجينه باختر خاموشی اختيار کرد.داکتر نجيب سقوط کرد اما او درباره گ

کس نمی دانست که برسر گنجينه باختر چه آمده است.حتی آوازهايی از فروش اين آثار در بازارهای جهانی پخش شدندو 
اين اوازه ها جهان را و بيشتر ويکتور  و برای خريد سالح مصرف شده است.شماری می گفتند که اين طالها آب شده 

سريانيدی را ناراحت می کرد .با پيروزی طالبان اوضاع از اين هم بدتر شد.درنخستين روزهای حاکميت طالبان 
ارراه اريانا به دار ش به دست طالبان کشته شد و در چهداکترنجيب که نگهبان باارزش ترين گنجينه جهان بود با برادر

طالبان تمامی عکسها و مجسمه های باستانی را نمادی از بت پرستی دانست و تمامی تابلوها و مجسمه های  آويخته شد.
 که به دستشان افتاد نابود کردند.هنری را 

وجود نداشت اما طالبان چندين بار  گنجينه باختر ندنبا فروپاشيدن تنديسهای بودا در باميان ديگر اميدی برای مخفی ما
به سراغ زير زمين بانک مرکزی رفتندوکارمندان راتهديد کردندکه در گاو صندوق راباز کنند اما از هفت نفری که کليد را 

دست اين تنها کليدی که  جهان گريخته بودند.داشتند فقط يک نفر در بانک مانده بود و همه هفت نفر به مناطق ديگر 
کارمند بود چون کليد اول نبود کليد بند ماندو کارمند بانک مرکزی به جرم همکاری نکردن با طالبان بيش از سه ماه را 

طالبان چندين بار کوشش کردند که درب گاو صندوق راباز کنندو حتی خواستند که درب را منفجر  در زندان طالبان ماند.
 سرانجام در دوم می سال ب اين گاو صندوق بی نتيجه ماند.برای انفجار درسازند اما تمام کوشش های طالبان 

آنها تصور می  وقت به خزانه بانک مرکزی رفتند.ميالدی،حامد کرزی و اشرف غنی احمد زی، وزير ماليه دوهزارسه 
هفت تنی که  تن ازکردند که پشت اين درها به ارزش نود ميليون دالر شمش های طال خواهد بود و از اينکه به جز يک 

افغانستان نبودند متخصصی از شرکت سازنده گاوصندوق از المان خواسته شده بود.وی هر هفت قفل کليدها را داشتند در
را باز کرد در اين ميان يک تن بيشتر از همه قلبش می تپيد و يکتور سريانيدی با موهای سفيد و با گذشت بيست و شش 

 نست که چه چيزی خواهد ديد.نمی داسال بسيار مضطرب بود و 
شمش طال ،صندوقهای فوالدی با مهرداکتر نجيب هللا وجود داشتند.وقتی اين صندوقها گشوده ميليون دالرنود اما در کنار 

 ه است.ميان آنها محافظت شدگنجينه باختر می شوند سريانيدی با حيرت می بيند که 
گنجی که با گنج زنده نيست و به دست طالبان کشته شده است. ديگرگنج در حالی که داکتر نجيب نگهبان اصلی اين 

. اين گنج اکنون به سراسر جهان می گردد تا پيشينه غنی توتانخ آمون از فراعنه مصر مقايسه می شود و نه کمتر از آن
 فرهنگ افغانستان را به جهانيان بشناساند و نگاه جهانيان را نسبت به افغانستان دگرگون سازد.

 ( ک) شاه واليتمآبمگاه آرا -2

 



ای از کيانيان که خاندان اسپه بودند در  اين شهر به سلطنت رسيد. بعدها شاخهبود، درقباد  نخستين پادشاه کيانيان که کی
بلخ به حکومت رسيدند که بنيانگذارش سهراسپ بود و پس از وی پسرش گشتاسپ، آيين زردشتی را پذيرفته و آتش 

گمارد. اما  کرد. زردشت يکی از سه پسر خود به نام اوروتت نره را به توليت اين آتش میمقدس را در آن روشن 
 ارجاسپ تورانی به اين شهر حمله کرده و به سروده فردوسی:
 شهنشاه لهراسپ در شهر بلخ / بکشتند و شد روز ما تار تلخ
 وز آنجا به نوش آذر اندر شدند / رد و هيربد را هم سر زدند

 رد آتش زرد هشت / ندانم چرا هيربد را بکشتز خونشان بم
اش شد.  دهد. نوبهار يا معبد بودايی اين شهر مايه آوازه کم آيين زردشتی در اين شهر جای خود را به آيين بودايی می کم

گفتند.  میصورت ناواويهارا هم ثبت شده که گويا ترکيبی است از ناوا به معنای نو و ويهارا که به معابد بودايی  نام آن به
کم در سده نخست ميالدی و در زمان حکومت کوشانيان، آباد بوده و در سده هفتم ميالدی هم  دانيم که دست اين معبد می

زائر معروف چينی، هيوان تنگ از آن بازديد کرده است. به دليل مجسمه بودا و همچنين دندان و برخی از وسايل 
آمدند. از توصيفهايی که از منابع درباره اين  دور و نزديک به آنجا می منسوب به او، زائران بسياری از سرزمينهای

اتاق گرداگردش محل زندگی سه صدوشصت آيد که گنبدی بزرگ در ميان حياطی بوده که  معبد به دست آمده، چنين بر می
نی جزو متوليان اين معبد طور خاندا راهبان بودايی بود. برمکيان که وزيران صاحب نام دربار عباسيان شدند، در واقع به

 توانند بگويند کجا قرار داشته. اند. اکنون از اين معبد اکنون چيزی باقی نمانده و حنی به يقين نمی بوده
دروازه »گفتند و اکنون بيشتر به  می« دروازه نوبهار»تنها با توجه به نام قديمی دروازه جنوبی ديوار بلخ که به آن  

نام موسيو  شناسی فرانسوی به زنند در ضلع جنوبی اين دروازه بوده باشد. باستان حدس می شود، شناخته می« بابه قوه
های  را کاوش کرد و به بازمانده« توپ رستم»و « تخت رستم»فوشه در نزديکی همين دروازه دو تل خاکی به نامهای 

 زنند همان نوبهار باشد. معبدی بودايی دست يافت که برخی حدس می
هجری قمری به دست لشکريان عرب افتاد  و چند سال بعد سي دوسر راه ابريشم قرار داشت. بلخ در سال شهر بلخ بر  

تمدن اسالمی پروردر کم تبديل به شهری فرهنگ کم هجری قمری ويران کردند. بلخ چهل دومعبد معروفش را به سال 
چهار ربع خراسان بزرگ )در کنار هرات، مرو و نيشابور(، بسياری از بزرگان عنوان يکی از ای که به . به گونهگرديد

 ادب و تاريخ و عرفان و سياست از اين شهر برخاستند. 
زمانيکه سلطان حسين بايقرا در آن ديار حکومت ميکرد در ناحيه خيرآباد، حومه شهر شکوهمند بلخ قبر مطهر حضرت 

روضه بزرگ و پر جاللی اعمار کرد و نام آن محل را )مزار شريف(گذاشت.  علی )ک( کشف گرديد. بايقرا در آن محل
سپس مرکز حکمروايی کشور را بدانجا انتقال داد. از آن تاريخ به بعد مزار شريف به جای شهر تاريخی و بزرگ بلخ 

روزی نيز از شهر بحيث مرکز شهر و محل فرمانروايی شاهان خراسان دوره اسالمی قرار گرفت. تجليل از ميله های نو
بلخ تاريخی به مزار شريف انتقال يافت و در آنجا برگزار گرديد. تا اکنون مردمان واليت بلخ چهل روز ميله نوروز و گل 

سرخ را در شهر مزار شريف در پای مرقد حضرت علی )ک( در بين الله زارها، گل زارها و الله های صحرايی مزار 
ل مردمان شهر چهل روز اول سال را در پای پايگاه موقت خرقه مبارک ميله می شهر کابدرشريف تجليل می نمايند.

گيرند. خرقه مبارک همان خرقه پاک حضرت رسول هللا )ص( است که به اويس قرنی رسيده بود و در بغداد محفوظ بود. 
رک از سمرقند به فيض آباد امير تيمور حين فتوحات جهانگيرانه خود آن را از بغداد به سمرقند آورد. بعد ها خرقه مبا

 بدخشان انتقال داده شد. باالخره احمد شاه درانی خرقه مبارک را از بدخشان به قندهار آورد.
و سپس به قندهار جان مطلب اينجاست که حين انتقال خرقه مبارک از بدخشان به قندهار به مدت چهل روز در کابل ماند 

بل نگهداری شده بود مردم کابل آن محل را بنام پايگاه )سخی( ياد کردند و به محلی که خرقه مبارک در کاانتقال يافت. در
پيروی از ميله نوروزی گل سرخ مزار شريف در آن محل يعنی دامنه کوه آسه مايی و شيردروازه که امروز بنام کوه 

ند َجنَده حضرت سخی معروف است، ميله گل سرخ را جشن ميگيرند. در آن محل چهل روز توغ حضرت علی )ک( بمان
علی )ک( درمزار شريف دراهتزاز می ماند. بعد از چهل روز توغ حضرت علی )ک( در کابل همزمان با َجنَده حضرت 
 علی )ک( در مزار شاه واليت مآب دوباره پائين ميشوند و ميله گل سرخ در هردو شهر تاريخی رسمأ خاتمه می يابد.

خورشيدی، به طرفداری خاندان نبوت از روستای  ۱۲۶بر بهار سال برا ۱۲۹چون ابومسلم مروزی در رمضان سال 
شکستند، او به  اميه داشتند می رفت و چون بنی اميه جنگيد، مرتب پيش می سفيد مرو، قيام نموده و با کارگزاران بنی

 .برايش مهيا کندتواند شرايط آن را  جعفر صادق پيشنهاد کرد که اگر صادق به مسند خالفت راغب باشد، ابومسلم می
روايی و  کس خروج کرده، به درجٔه شهادت رسيده بنابراين ما را به فرمانکه از ما هر»صادق در پاسخ گفت:  جعفر

جا آوَرد،  ای به خواهد در اين خاندان خدمت شايسته خالفت رغبتی نيست، و به پيک فرمودند به ابومسلم بگو اگر می
اميه  صندوقی در نجف اشرف مدفون است، به بلخ بَرد، تا پس از آن که فتنٔه بنیکالبد مبارک جد بزرگوارم را که در 

فرونشيند و دولتشان ورافَتد، به مدينٔه برده شود، و مقصود حضرت اين بود که اگر جنگ به درازا کشد و برخی شهرها 



 .«شته شوداميه محفوظ باشد و در جای دور امنی گذا برد بنی دستدست بگردد، پيکرمطهراز به دست
را پنهانی اش فرمود که به اين کار بشتابند و ايشان آن صندوق  چون اين دستور به ابومسلم رسيد، به عياران کارآزموده

محلی موسوم به کوه نور گذاشته و از آنجا به کلف آورده و بعداً جهان بردند و در به مرو شاهاز نجف برداشته با شتر
مخفيانه به خاک سپردند، و  -اش واقع است جه خيران که در خاور بلخ و سه فرسنگیوارد بلخ کردند، و در آبادی خوا

خالفتی راميه و سرانجام دادن امو وقمع بنی بعدها به واسطٔه سرگرمی ابومسلم به جنگ، و قلع .لوحی نيز رويش نهادند
جای دفن در بلخ ممکن نشد، و اعالن جسد يا اظهار وهنگامش موضوع انتقال  عباس و قتل نابه در ابتدای دولت بنی

معمر که به هارون اظهار داشت، معلوم شد که جسد الرشيد طبق گفتٔه پير هنگامی که در زمان هارون .مدفن پنهان بود
در نجف مدفون بوده، هارون بارگاهی در آنجا ساخت و مردم متوجه بدانجا گرديدند، از اين رو نام بلخ ظهوری نيافت، و 

خورشيدی پادشاهی  ۵۰۶/۷تا  ۴۹۶/۶۷در زمان سلطان سنجر فرزند ملکشاه سلجوقی که از  .فراموش شدداد  آن روی
 جمله موضوع درخواستاين باره يافت شد، ازدفتر معامالت ابومسلم، مطالبی در خورشيدی، در ۵۱۴/۱۵کرد، در سال 

سپاری در  جايی بدن و خاک آمد، و جابهی که در اين باب برای جعفر صادق فرستاده شده و جواب صادق به دست  نامه
ده خواجه خيران را فهميدند؛ از طرفی چهارصد نفر از سادات و بزرگان بلخ در يک شب حضرت را در نزديکی روستای 

کسی آگاهی ندارد، باشيم و فرمود سالها است ما در اينجا می بود و می اش ايستاده خيران خواب ديده، که باالی صفه
 .طالع دهيد که گور ما را ظاهر سازد تا مردم به زيارتمان بيايندبايد به شاه ا

مرو پايتخت خود به امير قماج، والی بلخ، دستور کشف خواب بزرگان، سلطان سنجر از پس از پيدايش دفتر ابومسلم و
ر آنجا به قرئه انکار وجود نسا دوجود مخالفت برخی دانايان بلخ و بااو نيزداد که موضوع را بپژوَهد و کنج کاَود، 

اندکی کندوکاو به گنبد کاوش کردند. پس ازی که به نام تل علی معروف بود، شروع به  خيران آمده و در روی پشته
کوچکی با دريچٔه پوالدين و قفل نقره برخوردند و خيلی شادمان شدند، و با جمعيت علما گشودندش و توی حجره رفتند، 

نی به خط کوفی بر پوست آهو همراه با شمشيری بزرگ و سنگی بود و بر سنگ صندوقی پوالدين ديدند که رويش قرآ
 تازه، حتی ناخنها و مویعلی را ديدند تروسپس صندوق را باز کردند، بدن  .هذا قبر ولی هللا علی اسدهللا» :بودند نوشته

 .هوش رفتندکردند اززيارتش پيشانی نمايان بود. برخی که مشاهده و ا کامالً صحيح و آثار زخم نيز بره
مردم از اين قضيه مهم غريو و فرياد تکبير و شادی بلند نمودند و نذرها و نيازها تقديم کردند و چون خبر به سلطان 

خادمانش نمود. وی خواست جا وکش آن سرخ پيشحرکت کرد و پنجاه هزاردينار زربوسی  سنجر رسيد او نيز برای عتبه
م جّداً مانع شده و آنجا به خاک سپارد و بارگاهی بسازد، ولی دانايان و همٔه مردصندوق را با خود به مرو برد و 

هم از تصميمش منصرف شد و ساختمان کوچکی خشتی در آنجا نموده تصميم داشت جا بماند. اوهماندرخواستند در
کدورت بسيار  بارگاه بسيار باشکوهی برايش بسازد، ولی به واسطٔه گرفتاری به جنگ و اسارت در دست غزان و

 .خورشيدی درگذشت ۵۳۵/۳۶نتوانست و در سال 
ها  ها وارد آوردند و حرمت کشتار و تاراج زيادی کردند و به اماکن مذهبی توهينزمان چنگيزخان که در همٔه شهرهادر 

ارد نشود، جا برای اين که توهينی به محل دفن علی و اهالی آنجمعی نمودند. بعضی ازشکستند، مردم بلخ را هم کشتار 
کردند  ها را از ميان بردند و آن مکان را به نام پيشينش، تل علی ياد می ساختمان سنجر را ويران نموده و آثار و نشاه

 .نامش محو شد، و شهر بلخ هم بعداً روی آبادی نديدو به اين ترتيب باز
السير و روضةالصفا نيز نوشته شده، هنگام پادشاهی سلطان حسين بايقرا که  ه. ش طبق آنچه در حبيب ۸۵۹/۶۰سال 
خانٔه ملتان هند تاريخی  نوادگان بايزيد بسطامی از کتابالدين محمد از بايقرا برادرش حکومت بلخ را داشت، شمسامير

الدين محمد به ميرزا  بدست آورد که زمان سلطان سنجر نوشته شده و ماجرای مدفن علی را نيز شرح داده بود. شمس
ديدند و همان تل آثار را اويدن کردند تا آن که دراش داد و او ِمهان را گرد آورد. او با حضورشان آغاز به ک بايقرا ارايه

فرياد و غريو شادی  و هذا قبر اسد هللا الغالب اخ رسول هللا علی ولی هللا  : نمايان شد که نوشته بودسپس سنگ قبر
 .مردم بلند شد



 
ميرزا بايقرا خدمت سلطان حسين پيکی فرستاد. سلطان نيز وزير خود امير عليشير را برای پژوهيدن فرستاد واو پس از 

غلتان و  زيارت آن مکان و برگشتش به هرات موضوع را تاييد نمود و سلطان حسين به زيارت آنجا حرکت کرد و غلتان
 :بود، خواند سرودهوزاری برای زيارت آمد و اشعاری که  باگريه

 بر درت آمد گدای بينوا سلطان حسين
 رحم کن بر حال اين مشتاق ای شاه کرام

و بيماری بادُکنجش برطرف شد، سپس خواست صندوق را به هرات برد ولی استخاره موافقت نکرد و دانايان هم نقل آن 
آغاز به ساختن گنبد و بارگاهی در آنجا کرد، و شکنی دانسته، اجازه ندادند. در پی آن سلطان حسين  را توهين و حرمت

د و بازاری درست کرد و صد هايی کر ابتدای وضع ساختمان کنونی را او انجام داد. او برای آبادانی آنجا ساختمان
ا ناميد و آن ر جا فرستاد، و جويی از رودخانٔه بلخ جدا ساخته و بدانجا آورد که نهر شاهی ِمهان هرات را بدانخانواراز

نهر خضرآباد هم که الدين اندخوئی واگذار کرد، و وقف بر روضٔه فرخنده نمود و توليت و سرپرستی را به سيد تاج
ی آورده کنده و آب آورد. مردم نيز از اطراف بدانجا روبود را باز بود و پس از آن از بين رفته سلطان سنجر وقف کرده

 .ه مزار شريف مشهور گرديدهای زيادی ساختند و شهر بزرگی شد و ب ساختمانو
سپس نيز شاهان تعميرات و موقوفاتی کردند، از جمله عبدالمؤمن خان بن عبدهللا خان ازبک يازدهمين امير شيبانی، 

پادشاهی کردند،  ۱۰۱۷تا  ۱۰۱۴گنبدی ساخت. ولی محمد خان بن جانی خان دومين امير دودمان جانی که حدوداً از 
حاکم  هايی ساختند. در زمان محمد مقيم خان بن سبحانقلی خان  داخل روضه و نيز باغ ها و هايی در ساختمان آرايش

 ۱۲۸۷سال اش نيز از کاری اش درست کرد. کاشی ی رخ داد و گنبد واپاشيد و او باز به حالت کنونی لرزه زمين -بلخ
نويسند، شيعه  ی که آمده، می علم خان به دست استاد سميع سمرقندی آغاز شد، و امير به گونهحکومت اميردر زمان 

 :تاريخ در شعر آخر و اين است بوده و تاريخش را نيز نوشته و ماده
 علم غالم علی هست مبدأ تاريخ

 که دل به جانان داد از او زان« دل»ولی بکش 
 می ۱۲۸۷است بايد ازش کم شود برابر  ۳۴که « دل»باشد، و  می ۱۳۲۱در شمار ابجد، « علم غالم علی»عبارت 
اميرعبدالرحمن خان نيز تعميراتی در آن نمود و با خود نذ کرده بود که اگر پادشاهی بش رسد، نشان پادشاهی و  شود. 

پس نيز که به زيارت رفت، زيارت نامٔه مفصلی خواند و بگزيند، و دررسمی خود را شکل مسجد و روضٔه خجسته 
 .ورودی نصب کردند که اکنون نيز در آنجا هستدستور داد همان را روی دو تخته مس تراشيدند و جلو درب 

نوسازی ها و تزييناتی در ايوان ورودی و ديگر بخش ها انجام  ۱۳۱۹محمد ظاهرشاه پادشاه اخير افغانستان نيزسال 
 .داد

ال علی کالً همٔه شاهان و ميران و همٔه مردم افغان تا کنون نسبت بدان مکان ابراز عالقه کاملی کرده اند، چنان که حاج م
کرده که زنان نقل  ،آن جا به سر برده بودگردش هفت ساله اش که مدتی هم در مسافرت وپس ازگنابادی نورعليشاه ثانی 

گفتند: سخی شاه مردان  میآمدند وهای بيمارشان را بر پشت گرفته و برای زيارت و طواف می  پيرامون بچهترکمن از
 .رزندم شفا ده! و اتفاقاً شفا هم داده می شداوقليم شفا وردی يعنی ای سخی شاه مردان! ف

جامی  شاعر نامی اين خطه دو بيتی را در وصف اين بارگاه سروده است که اين دو بيتی در بسياری از رواق های اين 
 :خورد بارگاه به چشم می

 گويند که مرتضی علی در نجف است
 در بلخ بيا، ببين چه بيت الشرف است

 بين الجبلينجامی نه عدن گوی، نه 
 .خورشيد يکی و نور او هر طرف است



ديگر بنا  را پيدا کرده باالی آن گنبد  زيرين  آمده از اثر تتبع و جستجو گنبد سلطان سنجر نوشتۀ  ب روضه مبارک درکتا
طالع بعد از اينکه جسد مبارک در زير گنبد در همين جنگل بود و کسی ا کرده که آنهم بمرور زمان از بين رفته است .

، عازم  ازبخارا بر آمده  نداشت وقتيکه جناب حضرت بها الحق والدين يعنی بهاألدين بال گردان مشهور به شاه نقشبند 
بيت هللا شريف بودند واز کنار همين جنگل عبور ميکردند ، شاه نقشبند متحير شده ودر عالم مراقبه رجوع کرده فهميد 

 ينجا هستند .که ذات مبارک حضرت شاه واليت مآب در ا
ان  مدرسه ای بنام مدرسه ی حضرت بهاوالدين و قدم گاهشان بود که بعدآ  شريف طرف جنوب روضه مبارک درمزار 

مدرسه تخريب شده اکنون جای قدمگاهشان را تخته سنگ گذاشته اند که هنوز هم موجود است . به روايت ديگر ، 
و از راه مدرسه خواجه  عليه الرحمه اين موضوع را کشف کرده حضرت موالنا نورالدين عبدالرحمان متخلص به جامی 

جسد مبارک حضرت شاه واليت مآب را زيارت کرده است . پس از ان اين خبر به خيران داخل گنبدزير زمينی شده و 
ر سلطان حسين ميرزا رسيده و وی به همراه امير علی شير نوايی وزير روشن ضمير خود با ديگر وزرآ و تعدادی لشک

شير نوايی و چند نفر  علیسلطان حسين ميرزا و امير  ا جامیميگويند موالن به زيارت حضرت شاه اوليا شتافته است .
به گنبد زيرين رفته اند و جسد مبارک را زيارت کرده اند .بعد از اين سلطان حسين ميرزا  نزديکان سلطان، ديگر را از

مبارک  روضۀ  سمر قند ، بخارا، بلخ و غيره را خواسته تعمير موجود تمام مهندسين و معماران زبر دست از هرات ، 
کارترميم اساسی روضه شاه واليتمآّب با چندين بار درشمال. درده هفتاد درزمان حاکميت جنرال دوستم  را ساخته است  

ازجانب وي به ي گرديد وتابلوي بزرگ طاليي سازايجاد پارک ها وتشناب های عصری به شکل کنونی آن تکميل وباز
  بارگاه هديه گرديد.
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ساختن شهر  سا ل قبل از ميالد مسيح، آنها به ايجاد مدنيت، ۲۰۰۰ -۲٥۰۰بعد از مهاجرت اقوام آريائی در حدود

جهت تآمين  ،زراعت ومالداری ،پيشه وری و استفاده از احجار و فلزات پرداختند.معبدهاها،دهکده ها ، راه ها ،بند ها ،
امنيت داخلی و مقابله دربرابرمهاجمين بيرونی دولت و انستيتوت های مربوط به آنرا ايجاد کردند. امپراطوری های 

 بزرگی ساختند، به ايجاد رسم الخط پرداختند و اديانی بوجود آوردند. 
کنشکای بزرگ مراکز آغازو)بلخ(زردشت تبليغ يکتا پرستی را از شهر باکترازارياسپه ، فيلسوف و دانشمند بزرگ 

بت های بزرگ و کمپلکس بودائی باميان غانستان به و جود آورده به اعماربزرگ دين بودائی را در نقاط مختلف اف
پرداخت. موصوف دين بودائی را در تمام امپراطوری خود ودر کشور های همجوار منجمله هند و چين توسعه داد. البته 

 غوری دين اسالم را در هند پخش نمود. بعد ها سلطان شهاب الدين محمد
يانگ، فان ين، فان ين تا و درمنابع آريايی باميکان، پاميان وباميان ياد  -باميان در آثار کهن تاريخی به نام های فاناز

باميان درمسير يکی از شاخه های مهم راه ابريشم قرار داشت. کاروان های تجارتی که از آسيای ميانه به  .شده است
سرزمين پهناورهند می رفتند و با خود آهن و مس، کاغذ و چينی باب، ابزارجنگی و ابريشم را به پيشاور والهور حمل 

داشتند که هنر و  زی ظريف تر از ابريشم را نيز با خودمی کردند، در باميان متوقف می شدند. اين کاروان ها بار چي
 .مسير راه ابريشم انتقال داده می شدفرهنگ بود و در

همان بود که ديری نگذشت و باميان به يکی از مراکز مهم فرهنگ گريک و بوديک و گندهارا در اين منطقه مبدل شد که 
 .دبت های بودا در زمرهء شاهکارهای بی همتای آن دوران بو

همجوار آن ها  بودا و معابد، نيايشگاه ها و تاسيسات متر  ۳۵يمتر ۵۳ مورخين به اين عقيده اند که نخست مجسمه
مجسمهء نخست درقرن اول ميالدی دردوران زمامداری کنشکای بزرگ و مجسمهء دومی بين قرون  .ساخته شده است



قرون متمادی هزاران راهب بودايی درمغاره های کنده  برای .دوم تا پنجم ميالدی، در عصرکوشانی ها ساخته شده است
 .شده درسينه کوه های همجوار بت های بودا به نيايش، عبادت ورياضت مشغول بودند

بت های ” بعد از اسالم   جغرافيايی تاريخی افغانستان وتاريخ افغانستان” عبد الحی حبيبی در بخش از کتابهای خويش 
باميان وبتان آن درادبيات وروايات عصر اسالمی تامدت چندين قرن شهرت داشت ” اند : باميان را چنين باز می شناس

شاعرمشهور در بار غزنه، به قول عوفی درلباب اال لباب داستان خنگ بت  (هـ ۴۳۱واستاد حسن عنصری متوفی ) 
حديث صنمی الباميان  از دری   وسرخ بت باميان را به زبان دری نظم کرده بود وبعد از آن ابوريحان بيرونی آن را بنام

 : به تازی ترجمه کرد وحتی سوزنی سمر قندی بعد ازين عصر هم اين دو بت را کامالً شناخت وگفت
 کردی بسان سرخ بت باميان ســـتيغ

 باش بر آنکه خنگ بتی را کشی به چنگ
ر بوجود آمده در باميان کاريک سال علی اکبر فياض درتاريخ افغانستان از آغاز تا ظهــور اســالم می نويسد: که آثا

ويک قرن نيست بلکه قرن ها قلم وچکشی هيکل تراشان درآن مصروف بوده، وهزاران استاد هيکل تراش، معمار، 
نقاش دريک دوره يی طوالنی هنر نمای کرده اند. البته معلومات تاريخی که بطور روشن به بانی ساخت وساز های 

 . ت نيستهنری اشاره کند تا بحال دردس
و معابد ” متری ۵۵مجسمه ” ومعابد مجاورآن بعد از آن” متری ۳۸هيکل ” تاريخ نويسان اتفاق نظر دارند که اول

مجاور آن ساخته شده است. اولی درقرن اول ميالدی ودرعصر کنيشکاه ودومی بين قرن دوم تا پنجم ميالدی، در زمان 
متری نا موزون تر ونا  ۵۵متری نسبت به هيکل  ۳۸، مجسمه شاهان کوشا نی بعد از کنيشکاه تراشيده شده است

متری که  ۵۵مناسبتر ساخته شده واين مسأ له نشان ميدهد که کار اول هيکل تراشان بوده است، درحالی که مجسمه 
متری ميباشد، با زيبای وتناسب اعضای تراشيده واين نشان ميدهد که هيکل تراشان در  ۳۸يک ونيم برابر مجسمه 

 ان ساخت اين مجسمه با دقت وتجربه بيشتری کا رکرد ه اند .زم
 ۳۸کاظم يزدانی در اثر خويش بنام ) پژوهش در تاريخ هزاره ها ( در باره بتهای باميان می نويسد: خنک بت مجسمه  

ين دو ميالدی ساخته شده است. در ابتدا ا ۵يا  ۴متری ای ميباشـد که د رگذشته با رنگ آبی بوده ودر حدود قرن 
مجسمه بزرگ رو کشی از طال داشته اند، که احتماالً بعد ها مسلمين روکش طاليی آنها را بيرون کشــيده اند. در زمـــان 

 هيوان تسنگ يک مجسمه عظيم خوابيده، نيز درباميان بوده که امروز اثری از آن ديده نمی شود .
وهزاران راهب بودايی درمغاره های که دردل کوه کنده شده  ميالدی پررونق بوده ۷تا  ۳بهر حال باميان بين سال های 

بودند به تعليم ديانت بودا وعبادت وريا ضت مشغول بودند، مرکزباميان سرراه کاروان تجارت ابريشم قرارداشت، 
 وافغانستان را با شرق وغرب وصل ميکرد. وروزگاری از مناطق متمدن آسيای مرکزی به حساب می آمد. اقوام قبل از

، ارستو فی، امباسته و يا امباشـته، پرو کتی ويا پارسی ياد شده Boliteاسالم که در باميان زندگی ميکردند بنام های: 
هـ يک معبد بودايی با ميان از طرف يعقوب ليث صفاری ويران گرديد، بتهای آن به بغداد فرستاده شد،  ۲۵۶اند. در سال 

 مهدی عباسی مسلمان شدند واسالم آوردند. شهزادگان باميان به قول يعقوبی در زمان
در طول تاريخ پر فراز و فرود اين منطقه، بت های بودا از آسيب های دوران و زخم زمانداران تنگ دل مصوون باقی 
نمانده، هدف تنفر چنگيز مغول، اورنگ زيب ، امير دوست محمدخان و عبدالرحمان خان قرار گرفته، هرکدم به نوبه 

تيمور لنگ از کنار آن ها بی  بر پيکر آن ها زخم زده، برای تخريب اين آثار بی مانند تاريخی تالش کردند، اما  خود
، بت های بودا نيز از آسيب حکمراني تنظيمهادر جريان جنگ های داخلی آغاز دههء نود ميالدی در .تفاوت گذشت

 .متر ارتفاع داشت  ۵۳در جهان ثبت گرديده بود  بت بزرگ باميان که بزرگ ترين تنديس .مصوون باقی نماندند

را صادر کرد تا به بهای باميان امر نابودی دو تنديس دوهزارويک سال  چماه مار نهمطالبان در سرد ستهمال عمر
 .مقابله با جامعه جهانی برآيده ساله در مرکز افغانستان، بنزديک به دوهزارنابودی يک گنجينه تاريخی 

سال بعد از اين اقدام ويرانگر و عليرغم اين امر که دره باميان در فهرست ميراثهای فرهنگی و بين نزديک به چهارده  
المللی يونسکو شامل شده است، اين اداره به هيچ توافقی با دولت افغانستان بر سر بازسازی بتهای باميان دست نيافته 

بتهای  برايان نهمين جلسه ای بود که در آن کارشناسان بين المللی ، دفتر يونسکو در پاريس ميزبچندي فبل  .است
باميان گردهم آمده بودند تا درباره پيشرفت امور بازسازی و گزينه های مربوط به آينده بتها از جمله انتظارات دولت 

 .افغانستان در اين زمينه، با هم گفتگو کنند
می گويد در ده سال اخير توقعات زيادی برای  فرانسه در افغانستانفيليپ مارکيس، عضو اداره تحقيقات باستانشناسی 

بازسازی در افغانستان وجود داشت اما واقعيت چيز ديگری است و به همين دليل تعداد آنانی که از اين وضع سرخورده 
که کار های زيادی دفتر يونسکو اما روی اين مساله تاکيد دارد  .هستند بيشتر از آنانی است که از اوضاع راضی هستند

و نگهداری  بازسازی حوزه باستانی باميان انجام يافته اما اين بازسازی به تالشهای دقيقتری از جمله مواظبت در زمينه
اداره يونسکو در کابل می گويد حوزه های مورد نظر برنامه بازسازی، از ماين پاک شده و . از اين حوزه نياز دارد



متر و ده تا  پنجبزرگی از دره که اين بتها در آن موقعيت دارند با ستونهای فلزی بدرازای  قطعات باقيمانده بتها و بخش
 .ر هزينه داشته استلاميليون دچهارتا  سهيميايی استحکام يافته اند. اقدام های انجام شده تا کنون بين کمواد چسبی 

ر اين ميان هزاران قطعه سنگ بجا مانده از اين با اين حال اختالف نظر ها روی چگونگی بازسازی بتها ادامه دارد و د
نزديک به چهارده سال بعد از ويرانی بتهای بودا در باميان بدست رژيم طالبان، اين بت  .بتها در انبارها ذخيره شده اند

در  ها، عليرغم بحثهای درازمدت روی بازسازی آنها، هنوز دوباره سر ازخاک بلند نکرده اند. گفته ميشود ادامه جنگ
افغانستان و نبود يک توافق ميان دولت اين کشور و حاميان بين المللی آن برای بازسازی حوزه معروف و تاريخی 

  .باميان، يکی از داليل اين امر بشمار ميرود
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 وصف شهر كابلدرصائب 
 رگ گل مي زند مژگان هرخارش بركه ناخن  خوشــــا عشـرتســراي كابـل و دامان كهســارش

 شوم چون عاشقان و عارفان از جان گرفتارش خوشا وقتي كه چشم از سوادش سرمه چين گردد
 نگه را چهره خون سازم ز سيرارغوان زارش ز وصف اللـــــه او رنگ بـــــر روي سخن دارم 

 سدان، دارد نگهـدارشخـدا از چشـم شور حـا  چــــه مـوزون است يا رب طاق ابروي پـل مستان
  اگــر خوشتر نيايد از بهشت اينطرف كهسارش خضرچون گوشه اي بگرفته است از دامن كوهش

 خورشيد را از طرف سر، افتاده دستارش        چرا  اگــــر در رفعت بــــرج فلك سايش نمـي بينـــد
 گنج شايگان، هر خشت ديوارش ولـي ارزد به  حصــــار مـــار پيچش اژدهــــــاي گنج را مانــــد

 هميشه كـــــــاروان مصـر ميايـد به بـــــازارش نظــرگـاه تمـاشــــائي است در وي هر گــذرگـاهـي
 دوصد خورشيدرو افتــــاده در هر پاي ديوارش  حســــاب مــه جبينــان لب بــامش كــه ميـدانـــــد؟

 بـــه شام قدر پهلو مي زند زلف شب تــــــارش صبحش بــــه صبح عيــد مي خندد گـــل رخســاره
 كه طوبي خشك برجا مانده است از رشك اشجارش تعـــالي هللا از بـــاغ جهــــان آرا و شهـــــــــرآرا
 سفيدي مي كند چون در دل شب، با سخن زارش نمــــاز صبح واجب مــي شود بر پـــاك دامانـــان

 كــــه بر مخمل زند نيش درشتي، سوزن خارش گل، ليك اينقـدر دانــــمنمي گويــم قمـــاش برگ 
 خـــزان رنگي ندارد بر گل رخسار اشجـــارش درختــانش چو سرو از برگ ريزي ايمن اند ايمن
 بيــــا اينجـــا حيات جـــاودان برگير ز انهـــارش خضــــر تيري به تاريكي فكنـد از چشمه حيـــوان

 .سپـــــــه داري چو نواب ظفرخان بود در كارش ف، اين قسم ملكي را به ايــــن زينتتكلف برطــر
کابل شهری تاريخی و بسيار کهن است که حوادث روزگار رابسيار ديده و چون بر چهارراه تجارتی شرق و شمال و 

 رينتجنوب وغرب واقع شده، اهميت تجارتی آن خيلی زياد است. کابل از حيث قدمت با قديمی
برای کابل استعمال شده. تجارت و شهرت « کيسبها»ودا، نام سری داشته و در کتاب ريگشهرهای بلخ و باميان هم

چه در اثنای حمالت اسکندر نيز موقعيت مهم تجارتی خود را های خيلی قديم معروف است، چنانبازرگانی کابل در زمان
ت. در آثار مورخان عهد اسکندر و در جغرافيای بطلميوس از آن به های تجارتی از هر طرف به آن وصل اسداشته و راه

کتاب حدود العالم است که کابل شهرکيست و او را حصارست محکم ومعروف به .ياد شده« اورتوسپاته»و « قابوره»نام 
 . استواری واندروی مسلمانان و هندوان واندروی بتخانه ها ست



و « کابول»است، که نزديک به تلفظ امروزی آن است. نام اين شهر را قيد شده« کابل»در ادبيات پهلوی، نام اين شهر 
اند. ديوارهای نيز گفته« کارورا»و « کابورا»اند. همچنان بعضی مورخين يونان آن را نيز گفته« کاول»و « کاوول»

بود تا در اهان کابل بنا شدهشود از طرف شهای شيردروازه و آسمايی ديده میکابل که امروز نيز بقايای آن به سر کوه
 .های بزرگ بتوانند مقاومت کنندبرابر هجوم

شاهان کابل يا رتبـــِــل شاهان بازمانده گان کوشانی ها ويفتلی ها بودند. مذهب ايشان بودايی بود. آنها با توجه به 
 .رندضرورت دفاعی ديوارهای مستحکمی را بنا نها ده بودند. تا جلو تجاور مهاجمين را بگي

امروز اگر از کابل تاريخی ياد ميشود، دريای کابل با نام های تاريخی آن همينطور ديوارها وکوه های آسمايی وشير 
دروازه تداعی ميابند. در سده های بعدی، با رواج يابی دين اسالم ، در حاليکه مدنيت های پييشنه ومذاهب آنها تا اندازه 

ا نيز بدليل نبود هيچ نياز ارزشگذاری مورد لطف و توجهی نبودند. عاليق بابربا زيادی ازميان برد اشته شدند، ديواره
انگيزۀ عمرانی درکابل، ميتواند حد اقل چشم بينندگان را به سوی ديوارها نيزبرساند. زيرا بيشترين ابادی های بابربه 

 .ويژه باغ بابر يا همان جايی که مدفن او نيز است، درکرانه کوه ها ست
ه درانی دومين نفری است که هدايت داد تا ديوار ها و دروازه های کابل بازسازی و نگهداری شود و يکی از احمد شا

سران سپاه سردار جهان خان پوپلزايی توظيف گرديد تا اين کار را سرپرستی نمايد . بعدا تيمورشاه به کابل امد ديوار ها 
جه قرار گرفت . اما بعدا جنگ های داخلی و هجوم بيگانگان و دروازه های کابل و باالحصار رونق گرفت و مورد تو

يکی بعدی ديگری نه تنها باالحصار وديوار ها فراموش شد بلکه مردم ما چنان بيرحمانه به در ديوار آثار باستانی تاختند 
 . که بخشی بزرگی اين ديوار در کوه های آسه ماهی و شيردروازه در حال نابودی است

نام دروازۀ دروازۀ چرمگران در سمت مشرقی باالحصار كه بعدها به- دروازه های همراهی مينمود جون  اين ديوار ها را
خانه وجود داشت كه از آن نقاره يا دهل در اوقات معينه شاه شهيد شهرت يافت. در سمت غربی باالحصار دروازۀ نقاره

نام دروازۀ كاشی بود، دروازۀ چوبی كه كوچكبود بهشد. و دروازۀ ديگری كه آنهم در سمت شرقی باالحصار نواخته می
همان نام شهرت داشت و دروازه طرف گذرگاه بود كه بهدروازه ديگر به  . سوی شيردروازه موقعيت داشتتر بود، به

 .قندهار كه در ساحۀ دهمزنگ موقعيت داشت
رهنگ پيشينۀ سرزمينی است که پيشينۀ تاريخی در حاليکه ديوار ها و نام های شير دروازه وآسمايی ، ياد آور تاريخ وف

 .باشنده گان بعدی را تشکيل داده است. ازين رو نيز بايد با احترام بدان ها نگريسته شود

 
باالحصار کابل يکی از قلعه های مستحکم بوده که در گذشته عظمت و شکوه آن از مقام و موقعيت سوق الجيشی خاصی 

معموالً بخاطر دفاع از شهر ها ساخته می شود و نقطه دفاعی نظامی شهر محسوب می برخوردار بود. باالحصار ها 
است. به قول مورخين و باستان شناسان   گفته می شود، باالحصار کابل در زمان حکمرانی يفتلی ها آباد گرديده  . گردد

بار ها تخريب و دوباره ترميم گرديده  در باالحصار کابل معابد بودايی، مسجد و کليسايی وجود داشته و اين قلعه مستحکم
 .است. انگليس ها هم زمانی از باالحصار کابل حمله را شروع نموده و در آنجا به شکست هم مواجه شده اند

کول حشمت خان که در قسمت جنوب غربی شهر کابل در دامنه کوه شير دروازه و باالحصار موقعيت  : کول حشمت خان
اين کول در طول سال ها شکارگاه . يل داده بود و از قدامت تاريخی برخوردار می باشدداشت، منظره زيبای را تشک

گفته می شود، کول حشمت خان آب ايستاده يی بود که در آن انواع . شاهان و حکمروايان ملی و محلی نيز بوده است



بر يکی از شاهان سابق پرنده گان، بخصوص مرغابيان زياد ديده می شد و زمانی اين کول بحدی آب داشت که با
 .افغانستان با کشتی خود را به کول می رساند

همچنان موجوديت کول حشمت خان باالی آب و هوای منطقه نيز تاثيرات مفيد داشت و از نگاه داشتن يک فضای معطر 
نظر به  و پرنده های مرغوب آن همواره تعداد سياحين داخلی و خارجی برای تماشای کول حشمت خان می آمدند ولی

عوامل و نا به سامانی های چند دهه کول حشمت خان به خشکی گرائيده است و عده يی مردم هم از نی زار های اين 
 .کول در ساختن خانه های شان بکار بردند و يا نی های آن را به فروش رساندند

باالحصار به شکل اثر مذهبی  در حدود سه قرن )از قرن دوم تا پنجم مسيحی( آبادی روی پشته قلعه باالحصار کابل
که احتماالً بعيد نيست که شالوده اولين  توان آن را نيايشگاه بودائی خواند ساخته شده که نظر به شواهد نقاط مجاور می

تيمورشاه که پايتخت افغانستان را از قندهار  . قلعه جنگی در همين زمان بدست يکی از شاهان هپتالی )هون( بوده باشد
  انتقال داد و در باالحصار کابل جاگزين شدند. تا عصر سلطنت امير عبدالرحمن خان پايتخت در همانجا بود.به کابل 

 سنگ نبشته رباطک  -5

 
نبشته رباطک به چندين پرسش ديرينه در زمينه مطالعات کوشانی، پاسخ داد. به موجب اين کتيبه دانسته  کشف سنگ 

اند و آن نيای زبان پارسی يا دری است که گويا  شناخته می« زبان آريايی»نام شود که کوشانيان زبان خود را به  می
 باشد.« اَرَيـئـو»يافته تلفظ واژه  گونه تغيير« دری»

دهنده مدارای  نبشته و آرزوی خوشنودی آنان، نشان نامبرداری از ايزدان بزرگ و کهن آريايی و جز آن در متن سنگ
ها مناطق همسايه آريانا است. همزيستی و تجميع ايزدان و  شت آنان در برابر همگی ديندينی کوشانيان و احترام و پاسدا

دوری از تبليغ و تأييد منحصرانه يک دين خاص، نشانگر تنوع دينی و فرهنگی، و شاخصی برای درک قدرت و 
حث ديرينه در باره خاستگاه نامه کنيشکه در رباطک، اين ب های يک جامعه بالنده و کمال فرهنگی آن است. فرمان توانايی

دانيم که کوشانيان هيچگونه  ها را پايان داد. امروزمی« يوئِـجی»های کوشانيان و هنگی، و باورداشتقوميتی و فر
و دارنده تبار، فرهنگ، دين و زبان آريايی  نشين آلتايِی آسيای ميانه شرقی نداشته های باديه پيوستگی و وابستگی با قبيله

های شهر کهن  ای در بازمانده نبشته ، سنگ«رباطک»در « کافر قلعه»  دانست که دهقانان قريه يي کس نمیاند. هيچ بوده
آريايی برخواهد  ها در زمينه تاريخ فرهنگ و زبان ها و نادانسته اند که بزودی پرده از بسياری ناگفته کوشانيان يافته

خمری  ن و شمال باختری واليت بغالن و در ميانه راه پلداشت. رباطک، نام شهر کوچکی است که در شرق واليت سمنگا
جای دارد. « سرخ کتل»به سمنگان واقع است. اين شهر در فاصله چهل کيلومتری شمال باختری محوطه باستانی 

های شهرهای بزرگ کوشانيان هستند که آثار هنری فراوانی از دوره کوشانی در  رباطک و سرخ کتل، هر دو از بازمانده
 Nicholasتوسط نيکالس سيمز ويليامز نبشته رباطک برای نخستين بار سنگبررسی و خوانش  يافت شده است. آنجا

Sims-Williams فريقايی های سغدی و باختری در مدرسه مطالعات شرقی و آ باستان شناس و متخصص زبان
 دانشگاه لندن انجام شد .

توان به مقاله ارزنده استاد  انجام شده است که از جمله می های متعددی بر روی اين کتيبه پژوهشدرتاجيکستان نيز
)به تاجيکی( اشاره کرد منتشر شده است. همچنين امامعلی « شناسی کشفيات مهم در کوشان»يوسف يعقوبوف بنام 

نبشته رباطک پرداخته و  به معرفی مختصر و مفيد سنگ« تاجيکان در آينه تاريخ»رحمانوف نيز در جلد دوم کتاب 
های  رستی از خاستگاه و زبان آريايی کوشانيان ياد کرده است. کتيبه رباطک به موزيم ملی در کابل منتقل شد و شنيدهبد

همتا در زمان تسلط حکومت طالبان بر افغانستان به همراه  نبشته ارزشمند و بی اين نگارنده حاکی از آنست که اين سنگ
خصوصی به نام نصيراله بابر فروخته شده است و از وضعيت فعلی آن  دار تعدادی از آثار ديگر موزه به يک مجموعه

 اطالع دقيقی در دست نيست.
ی است که حدود نود سانتيمتر طول، شصت سانتيمتر عرض و چهل سانتيمتر ضخامت دارد.   نوشته  کتيبه رباطک، سنگ

بای يونانی( در بيست وسه سطر که ای به زبان و خط باختری )خطی بر اساس الف بر يک سوی اين سطح سنگی، نوشته



کتيبه در حدود پنجاه حرف و در مجموع فرسايش و تخريب شده است. هر سطر هايی از آن به مرور زمان دچار بخش
 قريب هزارودوصد حرف دارد.

پادشاهی پادشاه بزرگ و مشهور کوشانی در سده نخست ميالدی و در نخستين سال « َکـنـيـشـکَـه»اين کتيبه به فرمان 
ها پيرامون آن  او نويسانده شده است. از زمان دقيق آغاز پادشاهی کنيشکه اطالعی در دست نيست و بحث و بررسی

 شود که تاکنون بدست آمده است. ترين کتيبه کوشانيان دانسته می همچنان ادامه دارد. اين فرمان، کهن
 -تا جای ممکن -باطک است که کوشش شده تا ترتيب واژگاننامه ر باقيمانده فرمان های سالم متن زير، گزارشی از بخش

 همانند متن اصلی باشد:
بخش بزرگ، نيکوکار، فرمانروای دادگر، شايسته نيايش يزدان، که فرا دست آورد  کـنـيـشـکـه کـوشـانـی، رهايی“

خشنودی خدايان. او صادر پادشاهی را بخواست َنـَنـه و بخواست همه ديگر ايزدان. که بياغازيد نخستين سال را به 
، «َکــئـوسـانـبـی»، «َسـکِــَتـه»دارد به زبان آريـايـی. . . .  کند يک فرمان به يونانی و سپس بيان می می
دهد نيايشگاه بزرگی  فرمان می« شـافـر نـوکـوْنــزوک/ ناَقــنـزاق»پادشاه کنيشکه به « . . . چـامـپا»، «پـوتـرا پـاتـالی»

« آرمــوز»در برترين جا، خدای « َمـه»های ايزدبانو  ر سرزمين آريانا برای ايزدان بسازد و در آن تنديسبنام ايزدان د
تراشيده و گذاشته « ويـنـک»و « َمـَهـشـان»، «مـهــر»، «َنـرَســه»، «سـروَشــرد»، «آردوخــش»ها،  آفريننده خوشی

، پدر «شـاه کـوجـولَـه َکــدفـيـز»زند و در نيايشگاه بگذارند: دهد که تنديس اين شاهان را بسا شوند. همچنين فرمان می
باشد تا آن « . . . کـنـيـشـکـه»، پدر و خود «شـاه ويـَمـه َکـدفـيـز»پدر بزرگ، « شـاه ويـَمـه َتـکــتـو»پدر بزرگ، 

 ”رسان شـاه شـاهـان کـنـيـشـکـه باشند. ايزدان، ياری
 های نويافته از آن در زمينه زبان آريايی ینبشته رباطک و آگاه بررسی متن سنگ

های مهمی در  نامه کنيشکه در رباطک، توانسته است آگاهی شده فرمان های خوانده و ترجمه همين مقدار اندک از بخش
 شناسی خاتمه بخشد: نشده در مطالعات کوشان اختيار پژوهشگران بگذارد و به بسياری از مباحث پيچيده و حل

نبشته  در سال نوزده پنجاه وهفت ميالدی، تا زمان کشف سنگ« سرخ کتل»نبشته مشهور  سنگ از هنگام کشف -
پايانی در ميان دانشمندان منجر  های بی رباطک که به همان زبان نوشته شده است؛ مسئله نام اصلی اين زبان به بحث

های مسافران چينی  د. در سفرنامهنمودن معرفی می« بلخی»يا « کوشانی»های  شده بود. برخی اين زبان را با نام
را برای آن پيشنهاد « باختری»ياد شده بود و استاد والتر هنينگ، نام زبان « تخاری»های گذشته از آن با نام زبان  سده

نبشته به مسئله نام واقعی زبان باختری پايان داد و به  کرده بود که مورد قبول و توجه بسياری واقع شد. کشف اين سنگ
آمده است. مصوت  aryao« اَرَيـئـو»ياد شده است. اين واژه در متن اصلی بگونه « زبان آريايی»از آن با نام صراحت 

توانيم آنرا زبان آريايی عصر کوشانی بناميم(  است که در زبان باختری )که اکنون می« اُ »پايانی اين واژه، حرف کوتاه 
در سطر چهارم اين « اَرَيـئـو»ر زبان فارسی است. محل واژه مهم معادل با کارکرد کسره اضافه پايانی )يای نسبت( د

 نبشته است. سنگ
اکنون اين مسئله نيز روشن شده است که زبان رسمی و دولتداری کوشانيان، همانا زبان آريايی بوده که از اشاراتی که  -

های  شکه، توانسته است پس از سدهشود. کني ديده کتيبه به آن رفته است؛ هويدا می های آسيب بصورت منفصل در بخش
گذشت؛ با فرمانی نافذ، حکم به رسميت زبان اصلی  متمادی که از رواج زبان يونانی بعنوان زبان رسمی حکومتی می

 آيند. ها به همين زبان به نگارش در می مردم در دستگاه اداری دهد. از آن پس، تمامی اسناد و مکتوبات دولتی و سکه
های  نبشته و نام ليامز و همچنين دکتر مهدی، استاد پوهنتون کابل بر اساس شواهدی از همين سنگنيکالس سيمز وي -

شده متن به آنها اشاره رفته و در نواحی شمال هندوستان و پنجاب واقع  های تخريب چهارگانه شهرهايی که در بخش
الدی در گستره وسيعی از آناتولی ودر کرانه فرات های نخستين مي ای هستند که اين زبان، در سده اند، بر چنين عقيده بوده

 اند. کرده تا آريانا و آسيای ميانه و هند و پنجاب مفهوم بوده و بدان گفتگو می
نبشته رباطک نزديک به زبان فارسی است و حتی پس از عصر کوشانيان تا سدها  از آنجا که ساختار و واژگان سنگ -

نيز « دری»آيد که اين زبان نيای اصلی زبان فارسی کنونی که زبان  به نظر میسال زبان رسمی هيتاليان بوده است؛ 
 که« دری»آيد که واژه  شود، باشد. همچنين به نظر می ناميده می

اند و تاکنون معناگذاری آن به نتيجه قاطعی  و غيره برای آن پيشنهاد داده« درباری»تاکنون معانی گوناگونی مانند 
 )آريايی( باشد. « اَرَيـئـو»تغيير آوا داده از واژه ای  نرسيده است؛ گونه

  شناسيم بهيچ عنوان چنين نيست که در اصل متعلق به اهالی ناحيه يا فارس ) ايران( زبانی که به نام فارسی يا دری می
افته از آن در های نوي نبشته رباطک و آگاهی باشد؛ بلکه اين زبان دری از آريانا به يادگار مانده است. بررسی متن سنگ

شد که کوشانيان به تمامی ايزدان و  نبشته رباطک چنين پنداشته می شناسی تا پيش از پيدايش سنگ های کوشان پرسش
اند. اما نامبرداری از خدايان يا ايزدان بزرگ و  گماشته های آريايی پشت کرده و تنها به گسترش دين بودايی همت می دين

نبشته و آرزوی خوشنودی آنان در دوره بزرگترين پادشاه کوشانی يعنی کنيشکه،  گکهن آريايی و جز آن در متن سن



ها و ايزدان آريايی را نيز گرامی  دهنده اينست که کوشانيان عالوه بر پذيرش و گسترش دين بودايی، ديگر دين نشان
و پاسداشت آنان در برابر همگی دهنده مدارای دينی کوشانيان و احترام  اند. اين نکته عالوه بر اين، نشان داشته می
باوران است. همزيستی و تجميع ايزدان و دوری از تبليغ و تأييد منحصرانه دينی خاص، نشانگر تنوع دينی و  دين

ای  های ارزنده های يک جامعه بالنده و کمال فرهنگی آن است. شاخصه فرهنگی، و شاخصی برای درک قدرت و توانايی
های دردناک فراوانی روبرو  يبسازان حکومتی دوره ساسانی با آس های موبدان و دين گيریکه به هنگام فشارها و سخت

شده هستند )تا آنجا که خوانده شده(  شود و آشکارا شناخته نبشته از آنان ياد می برخی ايزدانی که در اين سنگ شد.
« آرمـوز»)ميترا( و « مـهـر»)سروش(، « سروَشـرد»)مـاه(، « َمـه»، «)اََنـهيَتـه/ ناهيد« َنـَنـه»عبارتند از: 

های هخامنشی دارد که  نبشته در اين کتيبه، شباهت فراونی به سنگ« ها آفريننده خوشی»)اهورامزدا( که توصيف آن به 
 )که برای مردم شادی آفريد( ياد شده است.« يـاتيـم اَدا َمـرتَيـه هيـا هَيـه شـی»از اهورامزدا با توصيف 

)ورخشا( ايزدبانوی نگاهبان رود وخش « آردوخش»شده هستند. اينان عبارتند از:  ايزدان، کمتر شناختهگروهی ديگر از 
ايزد ديگر يعنی  آريانا که حال در تاجيکستان است(؛ و سه نام ترين رودهای سرزمين ترين و خروشان )يکی از پر آب

 ی شناخته نشدند.گمان )ويوانا/ وايـو؟( با بی« وينک»و « َمـَهـشان»، «َنـرَسـه»
نبشته رباطک  در متن کتيبه به نام چند ايزد ديگر که خاستگاهی در يونان و مصر دارند، نيز اشاره شده است. از سنگ 

هايی نمادين از ايزدان را به  مندی خود به ساختن تنديس آيد که مردمان آريانا در آن زمان همچنان عالقه چنين بر می
نبشته رباطک به آن پاسخ داده، عبارت است از  پرسش مهم ديگری که سنگ اند. دهظ کرده بوشيوه ديرينه نياکان خود حف

های فراوانی بود. در اينجا کنيشکه با نامبردن از پدر، پدر بزرگ و پدر  نامه کنيشکه که تاکنون محل بحث و گمان تبار
ها و  سازد و راه بررسی نام را آشکار میهای حل نشده پيرامون پدران و شاهان پيش از خود  پدربزرگ خود، پيچيدگی

کاربردهای  های کوشانی، يکی ديگر از سازد. همچنين آگاهی از تلفظ دقيق نام تسلسل پادشاهان ديگر را هموارتر می
نامه ارزنده کنيشکه در رباطک، همچنين اين بحث ديرينه در باره خاستگاه قوميتی و  فرمان نبشته رباطک است. سنگ

دانيم که کوشانيان هيچگونه پيوستگی و  ها را پايان داد. امروزه می« يوئِـجی»های کوشانيان و  اورداشتفرهنگی، و ب
   اند. و دارنده تبار، فرهنگ، دين و زبان آريايی بوده نشين آلتايِی آسيای ميانه شرقی نداشته های باديه وابستگی با قبيله

 سنگ نفيس هفت قلم

 
وظريف در روز گار و دوران پردرخشش سالطين و زمامداران دانش پرور وهنر شناس  اما تا جائيکه هنرهای نفيس

تيموريان هرات به ترقی و کمال خود رسيد و بزرگدان هنرمند جهان شمول چون استاد کمال الدين بهزاد، استاد ميرک، 
شی و رسامی و سنگ تراشی، استاد زين الدين و استاد شمس الدين هروی و ده ها استاد چيره دست ديگر، درفنون نقا

خطاطی و معماری، شهرۀ آفاق شدند که لوح زيبای سنگ هفت قلم يکی از شاهکارهای فرزندان هنرمند اصيل اين 
سرزمين به شمار ميرود. براساس تحقيقات و تحرير مولوی عنبری يکی از دانشمندان هرات باستان و قول مؤرخان 

ت مرتبه، قلم استاد هنر باالی آن کار نموده وخطوط و نقوش بسيار زيبا در آن نامدار هرات باستان سنگ هفت قلم که هف
اقليم هنر وضعت، حجله نشين هنر حجاری است، و از جمله شاهکارهای   خطاطی و نقاشی گرديده تا اکنون در سراپردۀ

اين نو عروس ضعت حجاری و سنگ تراشی عصر پردرخشش فرهنگ و ثقافت تيموريان هرات باستان شمار ميرود. 
ظريف و نفيس بی نظير هنر، به قلم کاری و کلک توانايی استادان چيره دست و هنرآفرين قرن نهم، استاد شمس الدين 
هروی هفت قلم آرايش يافت هرگاه به نقوش و گلبرکهائی بسيار نغز و مقبول اين اعجوبه هنر و هنرمندی دقيق بنگيرد 

 هنر آفرينی را درآن بوضوح مشاهده ميکنيد.  شکوه و عظمتی از ظرافت و چيره دستی و
در پرتوين همه مظاهرعالی هنری بايسته و شائيسته آن بود تا آنرا نوعروس هفت قلم بنامند و از عجائبات هنر عالمش 

بشمارند. درمورد وجه تسميه اين سنگ زيبا به هفت قلم، عدۀ از مؤرخين کشور مانند معين الدين زمچی اسفزاری 
اه را عقيده به آن است که درگذشته ها آرايشگران عروسان را هنگام عروسی و زفاف به هفت قلم آرايش می وخاوند ش

آراستند و برزيبائی آنان ميافزودند. چون استاد توانای سنگ تراشی يعنی استاد شمس الدين هروی که قلم منيع و صنعت 
ود. يعنی از کوهش کند، مسطحش ساخت صيقل و سحرآفرين داشت، باالی اين سنگ هفت قلم، هفت مرتبه کار نم

پردازش داد، گلبرک و نقوش را با اشکال هنری کنده کاری کرد وسطوح اضالعش را نقش پذير گردانيد بنابر آن چون 



عروسی هفت قلمش خواندند و براوج برين جوله تاريخش نشاندند. بعبارت ديگر وازين جهت اين سنگ را هفت قلم می 
د شمس الدين سنگتراش،هفت بار يا هفت نوبت باالی آن کار کرده است. بدين ترتيب که در قلم اول آنرا گويند که استا

بصورت صندوق در آورده و بقلم دوم آنرا صاف کاری کرده و به قلم سوم داخل آنرا خالی نموده و بقلم چهارم و پنجم 
است. اين سنگ به نقوش زيبا رسلمی به همان سبک وششم آنرا نقاشی و به قلم هفت آنرا تحرير زده و پرداز نموده 

نقاشی عصرتيموريان کار شده و نقوش زيبای آن طبقه به طبقه باالی هم حکاکی و پرداز و تحرير يافته است سبب 
آفرينش اين سنگ را که افتخار فرهنگ و هنرهرات ناميده ميشود، هراتيان تاريخ آفرين چنين گفته اند که: سلطان دانش 

و هنردوست تيموری حسين ميرزا را داعيۀ آن پيدا شد تا پيش از وفات لوحی از سنگ برمزارش تهيه و ظاهر پرور 
عالی هنر را در ساختار آن متجلی سازند، قرعه بنام استاد شمس الدين هروی هنر آفرين چيره دست آمد، هفت سال تمام 

 را افتخاری جاويدان وابدی بخشيدرا در برگرفت و جهان زيبای هنرواال و ارزندۀ باستان هرات 
اتفاقاً هنگام تمام شدن اين لوح سنگ زيبا، فرزند جوان سلطان جسين ميرزا بنام غريب ميرزا وفات نمود و سلطان را 

دعيه برآن شد تا اين لوح را برمزار فرزندش نهند، استاد توانای سنگ تراش که لوح را با اخالص تمام جهت تربت 
بود ابراز داشت که من آن را خاصه برای مرقد سلطان ساخته ام آن پادشاه هنر پرورگفت: برای مزار سلطان ساخته 

آرامگاه من لوح سنگ ديگری آماده کن، استاد سنگتراش اظهار نمود که هفت سال وقت بايد تا اين چنين لوحی تهيه 
وح سنگ نفيس و زيبا برسرمزار غريب ديد، سلطان به خنده گفت: خوب است من هم به مردن شتاب ندارم واکنون اين ل

ميرزا فرزند آن سلطان تيموری در جوار مزار فايض اال نوار عارف بزرگ هرات شيخ اال سالم خواجه عبدهللا انصاری 
)رح( در دامنۀ گاذرگاه قرار دارد. شهرت هنری اين اثر گرانبها هرات باستان، جهان گردون و هنرشناسان جهان را 

بزرگ هنری می کشاند، سال و ماه و هفته يی نيست که هنرمندان و هنرشناسان از دور و ديارهای  بديدار اين پديده
دورجهان ازين سنگ عجيب ونفيس بی مانند هنری ديدار نداشته باشند مولوی عنبری درنوشته اش به يک خاطره خود 

و باستان شناس کشور کانادا که غرض درسال سيزده چهل وپنج اشاره ميکنند که: در آن آن موقع يکی از دانشمندان 
تحقيقات آثار باستانی هرات آمده بود، وقتی اين سنگ نفيس را ديد و آنرا مشاهده کرد انگشت حيرت به دندان گرفته گی 

اين پديدۀ هزی مخصربه فرد است و باور نميتوان کرد که اين اثر نفيس ساخته و پرداخته هنردست باشد، بلکه  :گفت
ر هنری است سحر آميز و اعجاب انگيز و جای آن دارد تا در قطار عجائبات جهان قرار گيرد تا در عصر درواقع شاهکا

  .تکنولوژی و تسخير فضا طيف وسيع ارزش هنروهنرمندان شرق کهن را معرف باشد
خ کهن خطۀ سنگ هفت قلم به مثابه پديده هنری، هنر حجاری دوران تيموريان هرات بيانی از تمامندی هنر وادب تاري

باستان هرات دارد، توانائی های هنرمندان چيره دست و فرهنگ دوست آن ساحه را نيز به تعريف ميگيرد و از هرات 
باستان به حيث مهد فرهنگ و غنامندی هنر و هنرمندان گواهی ميدهد. اما دريغ وافسوس که سياه دالن تاريک دل، نه 

دندبلکه آثاروآبدات تاريخی و داشته های فرهنگی اين خطه را نيز صدمه تنها هستی و دارائی اين شهر را به يغما بر
زدند و به خرابه تبديل کردند، گرچه يقين داريم که مردم فرهنگ دوست اين خطه به کمک هنر دوستان کشور و جهان در 

 .داعمار مجدد آن همت می گمارند، اما سالها کاراست تا آن همه و يرانی ها اعمار و بازسازی گرد

 مسجدعيد گاه کابل -6

 
 !ملت عزيز من

كنم تا كه لباس استقالل را براي مادروطن تهيه نسازم. من اين شمشير را  من اين لباس سربازي را از تن بيرون نمي)) 
بياوريد  ! در غالف نمی کنم تا که غاصبان حقوق ملتم را به جای خود ننشانم ! ای ملت عزيز و ای سربازان فداکار من

آخرين هستی خود را برای نجات وطن ، بيائيد تا که سرهای پرغيرت خود را برای خالصی وطن فدا سازيم ! من خودم و 
مملکت خودم را از لحاظ داخلی و خارجی کامالً آزاد و مستقل اعالن نمودم . بعد از اين کشورما، مانند ساير دول و 

دازه يک سر موی اجازه داده نمی شودکه در امور داخلی و خارجی قدرتهای جهان ، آزاد است و به هيچ نيروی ، به ان



اين گفتار شاه امان « افغانستان مداخله نمايدو اگر کسی به چنين امری اقدام نمايد، گردنش را با اين شمشير خواهم زد.
 ((هللا است که در مسجد عيدگاه کابل ايراد نموده بود.

هر رهگذری که از ُپل محمودخان به طرف کابل قرار دارد.  مسجد عيدگاه ميان باغ عليمردان و چمن حضوری در شهر 
اين مسجد بزرگ که  ها و گنبد های متعدد را مشاهده می کند.، به سمت راست مسجد بزرگ با منارچمن حضوری بگذرد

 نمازگذار را دارد، مسجد عيدگاه کابل ميباشد.در احاطۀ بيست جريب زمين اعمار گرديده و گنجايش هزاران 
عمارت اين مسجد که به صورت طوالنی از شمال به طرف جنوب امتداد دارد با خشت ُپخته، چونه و آهن به طرز 

 معماری قديم به صورت يک طبقه آباد و در گذشته در احاطۀ ان درختان توت، بيد، چنار و غيره غرس گرديده بود.
هـ . ق و به  ۱۳۱٥مه گنبدی وسطی اين مسجد کتيبۀ موجود است که تاريخ اعمار مسجد را در سال به طرف راسِت ني

فرمان امير عبدالرحمن توضيح ميدهد. جالب است بدانيم که امير عبدالرحمن بعد از ادای اولين نماز عيد در همين مسجد 
به دو جناح شمالی و جنوبی آن دو داالن طويل  برعالوۀ گنبد وسطی اين مسجد لقب )ضيا الملت و دين( را حاصل نمود.

گنبد دارای رواق های منقش مرغوب اعمار شده ميباشد. در دو کنار نهايی مسجد دو  ۳۸وجود دارد که در هر داالن آن 
 ۸۰گنبد بلند آهنی برای زينه های که به بام منتهی ميشود اعمار شده است که تعداد گنبد ها با دو گنبد بزرگ وسطی به 

گنبد وسطی که نظر به ديگر گنبد ها بزرگ و مرتفع است با معماری و گچ بری های مخصوص همان عصر  گنبد ميرسد.
و زمان اعمار و در وسط آن يک زنجير بزرگ آهنی برای چراغ مسجد آويزان است. در قسمت مدخل مسجد نيمه گنبد 

ی نيست و دو مينار بزرگ به دو کنار آن که نظر به مينار بزرگی ديگری نيز اعمار گرديده که در قشنگی کم از گنبد داخل
 های ديگر بزرگتر است آباد شده و منظرۀ سمبول مسکوکات دورۀ سلطنت امير عبدالرحمن خان را دارد.

منبر گنبد داخل از سنگ مرمر شبکه کاری و با برش های مناسب مزين گرديده است. برعالوه يک منبر سنگ مرمر 
 بکه کاری شده در داخل نيمه گنبد وسط نيز گذاشته شده است. دارای نقش های ش

ميرزا غالم حيدر خان ُمدِرس که يکی از نويسنده های دورۀ امير حبيب هللا و سابقه داران معارف ميباشد دربارۀ مسجد 
های عيد ها و  عيدگاه چنين ميگويد " منابر مسجد عيدگاه از نقطۀ نظر تاريخی اهميت خاصی دارد. زيرا برعالوۀ خطبه

بيانيۀ علمای کرام، خطابه های بزرگ دولتی نيز از باالی آنها به سمع ملت افغان رسانيده شده است. مثالَ جنگ با 
انگليس از منبر سنگی همين مسجد اعالم گرديد. عالوتاَ جرگه های قومی و فيصله های عمومی نيز در همين مسجد 

هللا بر عالوۀ نماز عيدين اکثراَ در شب های ماۀ مبارک رمضان که آن  صورت می گرفت. در زمان سلطنت امير حبيب
وقت در موسم گرما تصادف می کرد ختم های هشت شبه قرآن کريم و نماز تراويح به امامت قاری عليجان صورت می 

در حوالی گرفت. اراکين ملکی و نظامی و اهالی شهر کابل در اين ختم ها حصه ميگرفتند. در تمام شب های مذکور 
مسجد يک تعداد دکاندارن و سماوراچی ها، ميوه فروشان و کبابی ها دکان های موقتی از چوب و بوريا اعمار و رفع 

ضروريات مراجعين و نماز گذارن را الی حلول سحر می نمودند و مردم بعد از اکمال تروايح به تفريحات شبانۀ خود تا 
ن کريم در حالی که جميعت مسجد از اطراف کابل نيز اضافه می شد برعالوۀ سحر دوام می دادند. در آخرين شب ختم قرآ

توزيع يک مقدار زياد ُنقل و شيرينی به تمام اشتراک کننده ها برای قاری سامع و يک تعداد علما خلعت های شاهی نيز 
ی واليات ديگر برای ادای عيد قربان بر عالوۀ اهالی کابل از شش کروهی و حتمی شد. در روز های اول عيد فطر واعطا 

نماز عيد در مسجد عيدگاه کابل جمع می شدند. برای فرش داخل مسجد فرش های تمام مساجد کابل جمع شده و يک 
تعداد تجير های بزرگ در پيش روی مسجد به قسم سايه بان گرفته می شد. برعالوه تمام مسجد با بيرق های افغعانستان 

ايی می کرد. همچنان گارد شاهی با موزيک های خود از شاه و اراکين عسکری پذير و تزئينات وقت مزين می گرديد.
حصه گذاشته ميشد تا علما کرام باالی آن خطابه های دينی و ارکان نماز عيد را تبليغ نمايند. در منبر های چوبی در هر

ی شهر کابل که دارای يک تعداد آن زمان طرف شمال مسجد را دريا و طرف جنوب آن را ميدان بزرگ زابر آب های داخل
درختان بيد و چنار بود و سمت غرب مسجد را باغ علميردان و سمت شرق آن را جوی پل مستان احاطه کرده بود که 

نماز گذاران وضو و آبدست خود را در آن جوی ميگرفتند. در آن هنگام احاطۀ مسجد سابق از کتارۀ چوبی و سيخ گول 
ايام پوسيده گرديده بود. اما در زمان محمد نادر خان مسجد دوباره با خشت ُپخته، گچ و  ساخته شده بود که با گذشت

 سنگ های تراشيده با رواقهای کوچک مزين و داخل مسجد نيز سندله گرديد".
اين مسجد دارای سه دروازه بزرگ متصِل هم به طرف شمال و جنوب می باشد که اين دروازه ها دارای گنبد های 

ار های کوچک بوده و به طرز مرغوبی آباد شده اند. همچنان باالی تمام منار ها و گنبد وسطی آن قبه ها و کوچک و من
 قرار دارد که به زيبايی اين بنای بزرگ افزوده است.   بيرق های فلزی

ه.ق.  ۱۳۱۵ن در سال م به هدايت امير شيرعلی خان بنا نهاده شده و کار تعمير آ ۱۸۶۹ه.ق.  ۱۳۱۱اين مسجد درسال 
 . م پايان يافت. و به نام مسجد چمن شهرت يافت ۱۸۷۳

ميالدی درعهد  ۱۸۸۶ولی بعدها نظر به وفور نمازگزاران حوالی کابل، که گنجايش پذيرش نمازگزاران رانداشت درسال 
صورت  سلطنت اميرعبدالرحمن، مسجد چمن، به صيغهء مساجد بخارا، که ساحه خيلی وسيع تری را احتوا ميکرد، به



 .اساسی تر ساخته شد ونام آن را مسجد عيدگاه نهادند
دراين مسجد طبق سنت پيشينه نمازهای پنجگانه و ختم های قران پاک درشبهای ماه مبارک رمضان وتراويح ادا ميشد 

 .ولی نمازعيدين به طنطنه و شکوه بيشتر انجام ميپذيرفت
ان عاليرتبه دولتی درمسجد حاضر ميشدندو جمع غفيری از زيرا اميرو شهزاده ها به شمول اهل دربار و کارمند

نمازگزارن شهر کابل و نواحی شش گروهی آن برای ادای نمازجمع ميشدند و اين تعداد به قدری زياد بودکه حتی 
درصحن چمن نيز به نماز ميپرداختند. و همينکه نماز عيد به پايان ميرسيد؛ بيست ويک توپ فيرميشد که اين فيرها 

 .مهء آغاز عيد بودو مردم بايک ديگر مصافحه ميکردند و عيد رابه يک ديگر تبريک ميگفتندعال
در ديوار مسجد کتيبه سنگی وجود دارد که درآن تمام خصوصيات درج است. درين مسجد غير از ادای نماز اجتماعات و 

افغانستان از منبر سنگی همين مسجد  جرگه های رسمی نيز برگزار ميشد مثالً جنگ با بريتانيا جهت استرداد استقالل
 .اعالن شد. و ديگر جرگه های قومی و فيصله های عمومی درهمين مسجد صورت ميگرفت

اما يکی ديگری از اين جفاکاری ها بر آبدات تاريخی کابل ؛ تخريب ديوار ها و دروازه خشتی مسجد عيد گاۀ کابل است 
هجری شمسی صورت ۱۳۶۲د ر سال  -موازين حفظ آبدات تاريخی خالف -که ظاهرآ بخاطر مدرنيزه کردن شهر کابل

گرفت . در اين جا باز هم مسأ لۀ سياسی امنيت شخص رئيس جمهور وقت و ديگر اراکين دولتی وقت مطرح بود که به 
منظور تماشای رسم و گذشت عسکری در پته زينه ها و تراس های کانکريتی مقابل مسجد عيد گاه کابل در روز های 

 ن استقالل کشور و تجليل از آن روز قرار ميگرفتند.جش
خطر فير راکت و مرمی از عقب ديوار های مسجد مذکور ؛ مقامات امنيتی را بر آن داشت تا با وجود ممانعت ها و  

مخالفت های شديد و مصرانۀ مرکز باستانشناسی اکادمی علوم افغانسستان؛ ديوار ها و دروازۀ خشتی مسجد را از ميان 
ردارند و بجای آن پنجره های سيمی نا موزونی را که يکی از ويژه گی های هنر معماری اروپايی است نصب نمايند. ب

  طوريکه همه بخصوص اهل خبرۀ کابل
ميدانستند که امير امان هللا خان بر فراز همين دروازۀ خشتی ديوار مسجد عيد گاۀ کابل برآمده ؛ اعالن جنگ با انگليس 

رابر مردم کابل که در پای ديوار و دروازۀ مذکور جمع شده بودند؛ داد. عالوه از اين ارزش نهايت عالی ها را ؛ در ب
ديوار ها و دروازۀ خشتی مسجد ؛ ارزش های عالی معماری ، هنری و تاريخی نيز داشت. زيرا در  : کلتوری و فرهنگی

ويژه گی های معماری سنتی عصر معماران تماميت کامل ساختمانی و هنری با عمارت خود مسجد احداث شده و 
کندهاری در کابل را در خود بخوبی حفظ کرده بود . اکنون پنجره های سيمی اروپايی بر زمين اسفلت شده صحن حويلی 
مسجد که قبآل خشت پخته فرش شده بود و سرک عمومی مقابل مسجد مذکور؛ يک ترکيب نا متجانس و نا موزونی را با 

 .می مسجد عيد گاۀ کابل؛ در محل بوجود آورده استعمارت تپيک اسال
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ترين و ارزشمندترين  شناسی مهم، بعد از مصر دومين غنی افغانستان، امروزه با داشتن بيش از ده هزار پايگاه باستان
ست که فهرست از معدود کشورهای منطقه ااست. افغانستان يکی  شناسی دنيا را در خود جای داده های باستان گنجينه

شناسِی افغانستان )عنوان  های باستان شناسِی آن در کتابی دو جلدی زير عنواِن فهرست پايگاه های باستان پايگاه
 :عنوان انگليسی/Catalogue des sites archeologiques d'Afghanistan :فرانسوی

Archaeological gazetteer of Afghanistan)ميالدی در پاريس به  ۱۹۸۲وشته وارويک بال در سال ، ن
 ۱۰شناسی افغانستان آمده، که اين رقم تنها % پايگاه عمده باستان ۱۲۷۱در اين مجموعه دو جلدی جزئيات  .چاپ رسيد

 .گيرد شناسی در افغانستان را در بر می های باستان از ُکل مجموعه پايگاه
آباد افغانستان مرکز اين تمدن محسوب  در سرزمين گنداره و در منطقۀ جالل در زمان کنشکا کوشانی و ايالف اش هده

های ُمشِرف به رود کابل تکثير يافتند. اين معابد از  ها و معابد در پيرامون روستای کنونی هده و تپه نيايشگاه  .ميشد
بودند.  تزئين شده  (stucco)وهای ِگلی و استاک ها و نگاره بودند و با نقش سنگ شيست، سنگ آهک، يا ِگل بنا شده

اند و قالب نگهدارندۀ آنها  های همراهانش هستند، با مهارت زيادی ساخته شده های خود بودا، که بزرگتر از تنديس تنديس
اند بخوبی قادر بودند اجزای  اند. هنرمندانی که اين آثار را خلق کرده انگيِز سبکِ رئاليزم نگاربندی شده های ُبهت با نقش

شده به سبک باروک را بازآوری کنند.  ۀ اقوام مختلف و جزئيات پوشاک گوناگون و زيورآالت ساختهچهر
هايی )ُپرتره( از قبيل يک شاهُدخت، يک سرباز، يک راهب با سِر تراشيده، يک کوچی پوشيده در ردا، و  نگاری چهره

ها،  ای، شاهدخت همچون تصاوير زنده اند، هايی که در تپۀ ُشُتر حفر شده يک انسان بدوی و وحشی. نيايشگاه
در   (Meditation)کنند که در هنگام اجرای مراسم مراقبه اهداکنندگان، و ايزدان هندو )هندويزم اوليه( را ترسيم می

ها، همچون پيکرۀ ناگه شاه، نمايانگر تاثيرپذيری از هنر هند هستند؛  اند. برخی از اين تنديسگری پيرامون بودا جمع شده
های ُبُرنزی باستانی  ها و تنديس اسکندر بدون شک تقليدی از سکه-َوجَرپانی يا وجرپانی-ديگر، همچون ِهراکلِس برخی

 .زنند های دوم تا ششم ميالدی تخمين می زمين هستند. امروزه پيشينۀ هنر گنداره را به سده مشرق
ه  به  وفمعر  آباد، مكانی جالل  آثار تاريخی  چنانچه گفته امده ايم از جمله   كيلومتری  در حدود هشت  كه  است  َهدَّ

  ( ديده كالن : تپه ؛ در افغانستان )معبد بودايی  و استوپايی  از شهر تاريخی  آثاری  آباد قرار دارد و در آن جالل  شرقی جنوب
  در ارتفاع  ، كه یشهر تاريخ  های در ويرانه  فرانسوی  ، محققان ش -سيزده صدوهفت  ـسيزده صدودو. در  است  شده

 كردند  ، اكتشافاتی معبد بودايی  های در ويرانه  ويژه ، به قرار داشت  متریچهارصدوپنجاه وهفت 
اما امروز می توان آثار بيش بهای حوزهء گندهارا به خصوص آثار تاريخی فارم هده را در کلکسيون های شخصی 

 .تمندان پاکستانی و جنراالن اردو و آی اس آی آن کشور سراغ کردنصير هللا بابر، خانواده بهوتو، ساير مقامات و ثرو

 قلعه ُبست -8

 
قلعه بست يکی از آثار تاريخی کشوربشمار می رود و قدمت آن به دوره پيش از اسالم بر می گردد.براساس گفته 

وسيع و جای بازرگانان است نويسنده کتاب حدود العالم : " بست شهری است بزرگ، با باره ای محکم، با ناحيتی بسيار 
 ".از او ميوه ها خيزد و به جايها برند و کرباس و صابون خيزد ر.مردمانی اند جنگی، دالو

مردم شهر بست مقارن ظهور اسالم اهل فرهنگ و ادب بوده اند. اين شهر در جوار لشکرگاه مرکز واليت هلمند و در 
 .ستمحل تالقی دو رود هيرمند و ارغنداب قرار گرفته ا

لشکرگاه و بست دو حصه ی يک شهرند. يکی مقر نظامی و اداری و ديگری کانون تجاری و محل بود و باش اهالی 
 .بوده است. از شهرهای زيبا و تاريخی افغانستان است

ن زمان که از قسمت فوقانی آن بازديد به عمل آريد، درخواهيد يافت که به مهارت زياد اعمار گرديده است. فن معماری آ
نشاندهنده مهارت انسان های آن زمان را در ساخت خشت و ساير مواد تعميراتی باز گو مينمايد. ديوار های پهن آن که 

تا حال هم آثار آن باقی مانده است تا شش متر ارتفاع دارند. اين ديوار های پهن نشان ميدهند که در آنزمان اسپ ها، 



ر قلعه باالی همين ديوار ها رفت و آمد می نمودند. روبروی قلعه کمان گادی و عساکر از يک کنار قلعه به کنار ديگ
بزرگ که از جمله عجايب بزرگ دنيا محسوب ميگردد قرار دارد. اين کمان در تاريخ جهان، بزرګی بی مثال دارد که تا 

زبان بسته باز گو می هنوز هم با همان عظمت خود پابر جا بوده و برای جهانگردان، داستان غرور و بزرگی خود را با 
گاهی دارای پيشرفته ترين مرکز اداری و از آبادترين و ثروتمندترين شهرها به شمار می رفته است. در حمله ی  .نمايد

اما در زمان عالءالدين  .اعراب بر اثر جنگهای پياپی ويران شد. اما در عصر غزنويان به اوج عظمت و اقتدار رسيد
شد . دوباره به امر چنګيز تخريب وباز سوخت و اشغال گرديد و باالخره تيمور با غوری سوخت. سپس مرمت کاری 

 .تخريب بندها و نهرها زندگانی را در آن ديار خاموش گردانيد
لهذا اين شهر دارای ارزش تاريخی بسياری برای کشورمان می باشد اما متاسفانه در اين اواخر اين قلعه باستانی بخاطر 

انی نهاده است وزمين ها ی اطراف ان نيز که ملکيت دولت است، ازسوی شماری از افراد غصب عدم توجه روبه وير
به گفته يک بزرگ قومی يک جسد موميايی شده يک زن در زمان طالبان از قلعه بست بيرون آورده شد وبه  .شده است

يگر در فاصلهء يک کيلومتری از سال اخير قلعهء بست بلکه سه قصر بزرگ کهن د ۱۲در طول  .پاکستان انتقال گرديد
مقر زمستانی امپراتوری غزنويان محسوب می شدند، به حالت خيلی اسف بار قرار گرفتند.  976آن که بعد از سال های 

 طوری که ديوار های بد ريخت خانه های گلی از بين ديوار های تاريخی آن ها سر کشيده است
نوشته بود که توريست ها می توانند از منزل دوم  1972يست ها در سال خانم نانسی دوپره در بروشور رهنما برای تور

 .اين قصر نيز ديدن کنند، در حاليکه امروز منزل دوم اين قصر کامالً فرو ريخته و منهدم شده است
زديد قلعه بست قبل ازين سياحان زيادی را به خود جلب مينمود امادر حال حاضر نسبت نبود امنيت، سياحان ازين محل با

شماری از بزرگان وباشنده گان اين منطقه می گويند، که زمين های اطراف اين قلعه تاريخی از سوی  .نمی کنند
به باور آنان دولت نيز تاکنون برای نوسازی ويا جلوگيری از تخريب بيشتر اين قلعه هيچ  .زورمندان غصب شده است

زيادی از قبيل ساروان قلعه، موسی قلعه، قلعه نو، قلعه فتح و قلعه  در واليت هلمند قلعه ها ی . اقدامی انجام نداده است
ميوند وجود دارند، اما قلعه بست از اهميت وشهرت بيشتری برخوردار است قلعه بست در ده کيلومتری شهر لشکرگاه 

 ان شده است.موقعيت دارد ودر حال حاضر تنها بخشی ازآن باقی مانده است ومتباقی تمامی قلعه های اطراف آن وير

 چهل زينه قندهار -9

  
 آراخوزيا ،و هخامنشيان های ماد شاه معروف ساخته است. در دوره برخی برآنند که شهر بواليت ی قندهار را لهراسپ

نبشته  رفت. در سنگ های هخامنشيان بشمار می بوده و يکی از ساتراپی ُرَخج( سرزمينی در اطراف رودخانٔه ارغنداب)
 .است های هخامنشيان آمده آراخوزيا در فهرست ساتراپی ،داريوش بزرگ بيستون
 نويسان يونانی آن را پارپاميز که تاريخ پا به سرزمين هندوکش پيش از ميالد، اسکندر مقدونی ۳۲۹در سال 

(Paropamisus) ای  را تصرف و پس از سپری نمودن زمستان در سيستان، وارد ناحيه اند نهاد. اسکندر هرات گفته
 .شد که به نامش اسکندريه )قندهار امروزی( ناميده شد

بلوچستان( تسلط يافتند. در  -گدروزيا ) يا گندهارا(، آراخوزيا و گدروزی گنداره) بر پاراپاميز مورياها .ق. م ۳۰۵در 
 .به اين سرزمين وارد شد توسط آشوکا اين دوران دين بودايی

شد. دوبار شهر به طور کامل ويران گرديد، اول بار به دست  محسوب می بزرگقندهار جزئی از خراسان  ،پس از اسالم



 اوايل سدٔه شانزدهم ميالدی مغوالن هنددر .مغول و بار ديگر در پايان قرن هشتم هجری به دستور امير تيمور گورکانی
خراسان از سه سو مورد قندهار را گرفتند. طی دوصد سالی که مغوالن حکومت هند را در دست داشتند، شهرهای مرزی 

از سمت غرب، و ترکان ازبک از سمت شمال. کابل، هرات و  کمکش و محل منازعه بودند: مغولها از يک سو، صفويان
شاعر جنگجوی مشهور  قندهار بارها ميان اين مدعيان متخاصم دست به دست شدند. در اين دوران خوشحال خان ختک

د. دولت صفوی که در جنوب و غرب خراسان با تبعيض مذهبی و بيداد حکومت ها قيام کر بر عليه سلطٔه بابری پشتون
  .ها از پا در آمد کرد در برابر مخالفت و قيام  می

ميالدی در  ۱۷۰۹حاکم گرجی االصل صفوی در  خان پشتون به تسلط گرگين از قبيلٔه غلجايی خان هوتک در ابتدا ميرويس
 ميالدی توسط نادر افشار ۱۷۳۸را تأسيس کرد. حکومت غلجايی قندهار در  قندهار پايان داد و دولت مستقل هوتکی

لشکر  توسط افسران قزلباش ميالدی در قوچان ۱۷۴۷پايان داده شد. نادر افشار سرانجام خود بخاطر تندخويی اش در 
فسر گارد محافظ نادرشاه که يکی از سران قبيله پشتونهای ابدالی، ا پس از اين حادثه، احمدشاه ابدالی .خود به قتل رسيد

را در مزار شير  و معاون قشون افغان بود، با نيروی شش هزار نفری خود به سوی قندهار رهسپار شد و لويه جرگه
ها تشکيل داد و سرانجام بعد از نه روز گفت و شنيد، به  سرخ قندهار برای انتخاب يک رهبر ملی از ميان خود افغان

شهر کنونی را ساخت و آن را احمد شاهی نام نهاد و  ۱۷۵۴يا  ۱۷۵۳رديد. وی در عنوان پادشاه خراسان تعيين گ
بعداً پايتخت  تيمورشاه .ياد می شود« دارالقرار»لقب داد. در دفاتر رسمی هنوز هم به همين لقب يا « اشرف البالد»

ه و نامدار افغان مانند مقبره شهر قندهار مقبره های اشخاص برجستدر .انتقال داد خراسان را از شهر قندهار به کابل
آحمد شاه ابدالی پادشاه نامدار افغانستان، ميرويس هوتکی و همچنان آرامگاه های رجال معروف کشور است. از مناطق 

 .ديدنی قندهار می توان به چهل زينه، جاده عيدگاه و فرودگاه قندهار، تپه منديگک، و آرامگاه بابا صاحب اشاره کرد
در زمان همايون شاه آباد گرديده است و کتاره های آن در زمان امان هللا خان ساخته شده و اکنون در  چهل زينه قندهار

 .وضع بدی قرار دارد
اند که از دامنه تا به طاق قريب پنجاه   نيم طاقی تراشيده  جنوب غربی قندهار، در کوهی از سنگ خاراچهل زينه را در

هفتاد سانتی متر کم و بيش ميشود. و بر دو طرف آن پله ها پرتگاه است و در اثر پله فاصله دارد و هر پله در حدود 
اکبر   خانم شاه امان هللا کتاره از آهن قرار داده است. و درآن طاق به خط نستعليق، از زمان  ملکه ثريا،  هدايت

بوده است ، نقش کرده و درانجا امپراطور گورگانی هند ، منقوش است که نام تمام ممالک محروسه که در زير نگين او 
 می نويسد که از قندهار تا بنگال دوسال راه در تحت قدرت او است.

 ،باغ جهان نما وبازارسرپوشيده خلم تخت رستم  -10

 
 .شمال افغانستان قرار داردنام دارد که در واليت سمنگان در يکی ازعجايب به جامانده تخت رستم

ری عصر معماالعاده در درون سنگی يکپارچه تراشيده شده و باستان شناسان جهان آن را از عجايب  اين مکان خارق
ای به نام  در شمال افغانستان در مسير "پل خمری" و "تاشقرغان" منطقه .آورند بودايی در افغانستان به حساب می

مسافران زيادی به اين منطقه خوش آب و هوا سفر و ايام  سمنگان" وجود دارد که همه ساله در فصل بهار""ايبک" يا 
اين منطقه از نظر تاريخی و جغرافيايی موقعيت بسيار مهمی دارد و در  .کنند جشن گل سرخ را در اين منطقه سپری می

که در  های قبل و بعد از اسالم، همواره يکی از مراکز فرهنگی بوده و موقعيت جغرافيايی آن ل های گذشته و سا دوره
 .مسير واليات "بغالن" و "بلخ" قرار دارد، اهميت آن را بيشتر کرده است

رود که سي تا  کارلنتن کون" باستان شناس آمريکايی، احتمال آن می"های انجام شده توسط  بر اساس تحقيقات و حفاری
های اين منطقه زندگی  کوههای اوليه عصر حجر در  های "هندوکش" و انسان پنجاه هزار سال قبل از ميالد شکارچی

است که باعث شهرت سمنگان شده و امروز از   ترين ويژگی بزرگ در يک تخته سنگ، مهم  ای وجود استوپه . کردند می



تخت رستم به سمنگان شهرت جهانی داد و نزد باستان شناسان  .شود آن با عنوان تخت رستم و يا "توپ رستم" ياد می
رود که  ترين بناهای معماری عصر بودايی به شمار می تخت رستم از معروف .ردار استای برخو خارجی از شهرت ويژه

 .در در جنوب مرکز سمنگان در جاده متصل به "مزارشريف" قرار دارد
 .بنای موجود برآمده از دل يک تکه سنگ است که در مجاورت خود معادنی هم دارد

 .رود ده، از عجايب معماری عصر بودايی افغانستان قديم به شمار میوجود اين بنا در داخل بدنه کوه يا همان تپه حفر ش
شناس انگليسی اولين مسافر اروپايی بود که درباره معبد و استوپه بودايی "ايبک" در کتاب خود با  باستان "ميجريان"

 .ميالدی منتشر شد، اشاره کرد 1888نام "افغانستان شمالی" که در سال 
اب خود از اين بنای خاص با عنوان تخت رستم ياد و از واژه تخت رستم که از زبان مردم اين نويسنده غربی در کت

های منطقه، علت مهمی است که باعث شده  بدون شک شکل طبيعی زمين .کند منطقه به آن رسيده است، استفاده می
کوه باعث شده است که  طور که در باميان شکل طبيعی ديوارهای همان .سمنگان در نظر پيروان بودا نيک بدرخشد

 .های ماقبل تاريخ در داخل بدنه اين ديوارها حفر کنند بودايی معابد خود را به تقليد از مغاره ""پيکره تراشان
ها  ها استفاده کردند و برای شکل دادن استوپه ها و تپه " )مغاره( در داخل کوه چنانچه برای ساختن معابد از کندن "سموچ

 .تراشيدند می های سنگی را برجستگی
احمد علی کهزاد" مورخ و باستان شناس افغان در کتاب "افغانستان در پرتو تاريخ" به آن اشاره کرده و نوشته است: "

 .های طبيعی است که اطراف آن تراشيده شده است استوپه بودايی و معروف تخت رستم ايبک يکی از اين برجستگی
ها يادگارهايی از قبيل مسکوکات  و به دليل اين که معموال در داخل استوپه محيط استوپه تخت رستم هشتادوپنج متر است

های کوچکی بر فراز آن و از خود سنگ  دادند در تخت رستم نيز برای مخفی کردن اين اشياء اتاق و ديگر اشياء قرار می
های  و از خانه  منطقه آمدهمند از کشورهای مختلف به اين  تاکنون تعداد زيادی گردشگر و عالقه .تراشيده شده است

 .ها نام برده شده است، بازديد کردند کاری شده که در رساله "حدود العالم" از آن کنده
ها را بتخانه خوانده اند که در واقع منظور همان مجسمه  ها معبد است و به تعبير ديگر آن ها و حجره تعدادی از اين اتاق

ها يک يا چند مجسمه بودا  هايی است که در هرکدام از آن ها وحجره همان اتاقخانه بودا در حقيقت  .بودا بوده است
 .اند که خود نشان دهنده هنر مجسمه سازی و هيکل تراشی آن عصر است همراه با نقاشی و پيکره تراشی، ساخته شده

ت رستم به علت موسيو فوشه" باستان شناس فرانسوی معتقد است که بعد از تراشيدن اتاق کوچک، کار ساخت تخ"
 .شود ها" نسبت داده می يفتلی"نامعلومی متوقف شده و به پايان نرسيده است و اين وقفه به ظهور 

های انجام شده توسط "احمدعلی کهزاد" که در اين منطقه انجام شد، وجود استوپه سنگی يا  بر اساس تحقيقات و حفاری
خيز  های حاصل ودايی وجود داشته است به دليل وجود جلگههمان تخت رستم و معابدی که در مجاورت آن از دوره ب

 .منطقه از روزگاران بسيار دور در عصر حجر و از دوران غارنشينی به بعد همواره کانون زندگی منطقه بوده است
 . در رابطه با قدمت تاريخی تخت رستم نظرات متفاوتی وجود دارد

 
از اين منطقه بازديد کرد  1383کادمی علوم تاجيکستان که در سال شاه يعقوب اوف"، رئيس باستان شناسی آ  يوسف"

  زرتشت به مدت ده سال در محل تخت رستم که از نادرترين پيکره :و تحقيقاتی را در اين مورد انجام داد، معتقد است
 .کرد و در ساختن معابد اين منطقه هم سهم داشته است های دوران زرتشت است، زندگی می تراشی
 .رسد سال پيش می 3500ته وی، قدمت تاريخی اين اثر، نيز به به گف

 .گردد سال قبل برمی 2500برخی ديگر نيز بر اين باور هستند که تخت رستم مربوط به دوران بودا بوده و قدمت آن به 
مت اين ها و تحقيقات انجام شده توسط موسيه فوشه معروفترين باستان شناس و خاور شناس فرانسوی، قد طبق حفاری

 .گردد منطقه تاريخی به قرن پنجم ميالدی برمی
ای  های دور و تاکنون جايگاه ويژه های آن در ميان مردم اين منطقه از گذشته از آنجايی که شاهنامه فردوسی و داستان



در شاهنامه های شاهنامه نيز در اين منطقه اتفاق افتاده است و همچنين نام سمنگان به مراتب  داشته و برخی از داستان
 .های دور رواج داشته است های گوناگونی در رابطه با تخت رستم در ميان مردم از گذشته آمده است، داستان

معروفترين داستانی که در اين مورد وجود دارد، اين است که وقتی "رستم" با "تهمينه" دختر شاه سمنگان ازدواج کرد، 
 .شبی برای خود سنگ بزرگی را تراشيد و آن را به شکل تخت درآوردها تختی ساختند اما رستم  برای هر يک از آن

های سنگی برای خود تراشيد و مراسم عروسی رستم و تهمينه در محلی اتفاق افتاد که تهمنيه ساخته  تهمينه نيز اتاق
 .های جدی بر اين تخت سنگی وارد شده است های اخير، آسيب ها، در سال بر اساس برخی گزارش .بود
های زيادی است، باعث  سنگ، به علت نداشتن ديواره و موقعيت آن در کنار جاده که محل عبور مسافران و اتومبيل اين

 .فرسودگی شده است

 وبازارسرپوشيده خلمکاخ و باغ جهان نما

  

خلم شهر قديمه و باستانی است که عمرانات و آبادی های فراوانی در مرکز و محالت آن اعمار و از شهر های متمدن 
دنيای قديم پنداشته ميشود اکثرا آبادی ها عمرانات اطراف و نواحی آن مطابق سياست نظامی دولت های باختر در مقاطع 

بانام و نشان ويژه از دوران عظمت و جالل اين شهر باستانی حکايت  گوناگون زمانه ها احداث و آباد گرديده و هر کدام
ميکند با تأسف اين حصار های تاريخی بمرور زمان با تهاجم کشورگوشايان بيگانه و سالطين ماورای اکسوس و سير 

آثار مخروبه ی  کيلومتری شمال خلمبيست پنج دريا آسيب ديده و به تل و تپه های مخروبه تبديل يافته اند. چنانچه در 
  اين قالع ها و حصارها بنام های قوش تپه ، شورتپه ، زرکمرتپه ، چترآباد ، شهر بانو ، قلعه چه ، کهنه مسجد ،

استخوان زار ، کشمش خانه و غيره موجود است که تاکنون در تعداد ازين حصار های مخروبه کاوش های باستان 
ط اهالی محل صورت گرفته ويک مقدار آثار قيمتی نيز از آنها کشف شناسی طور حرفوی و بعضا بصورت غير فنی توس

گرديده است که برسوابق تاريخی و قدامت باستانی اين محالت داللت ميکند اينک ما پای خرابه های عده ی ازين آبدات 
ر ، کهنه خلم ، تاريخی بحکايت مينشينيم و به تشريح سوابق پاره ی ازين آبدات تاريخی از جمله شهربانو، باال حصا

 . شورتپه ، تيم سرپوشيده و باغ جهانما تا جاييکه معلومات مستند موجود است می پردازيم
جنوب غرب شهر تاشقرغان )خلم( در دامنه تپه های کوه کنج احداث گرديده که در سمت جنوب باغ مذکور اين باغ در

جه ميکند، که يکی از بناهای شکوهمند تاريخی قصر مجلل و با عظمتی )از ساخته های تيمور شاه درانی ؟(جلب تو
 .صفحات شمال کشور ما پنداشته ميشود و از شهرت خوبی بر خوردار است

وقتی به شهر تاشقرغان )خلم( برويد، اولين جای تاريخی که از اين ديار جلب توجه ميکند، باغ جهان نما يا باغ جهان 
فريحگاه شاهان افغانستان بوده و برای فعالً محل تفريح هموطنان ما آرا است، باغی که سالهای متمادی مهمانخانه و ت

چون تاشقرغان دارای آب و هوای گوارا و شهر سرسبز است، همواره مورد توجه گردشگران داخلی و حتی  . است
 .خارجی بوده و شاهان نيز بخاطر ميله به اينجا ميآمدند
خورشيدی حاکم آنجا مقرر شد  دوازده سي دو. او در سال امير عبدالرحمن خان تاشقرغان را بسيار خوش داشت

آنجا آباد کرد. در اطراف شقرغان رفت و يک قصر قشنگی را درسالهای بعد امير عبدالرحمن خان چندين دفعه به تادر
به استناد تحرير فوق ميتوان توضيح داد که باغ  .اين قصر يک باغ کالن است که اين باغ به نام باغ جهان نما ياد ميشود

خورشيدی اعمار  دوازده سي ششجهان آرا يا جهان نما و عمارت با شکوه آن در عصر امير عبدالرحمن خان در سال 
عمارت باغ قسما يک طبقه و قسما دو طبقه بوده که از فن معماری و ظرافت کاری معماران ماهر دوصد  .گرديده است
ن ما حکايت ميکند، در ساختمان تعمير در دو جناح شرقی و غربی آن دو صالون بزرگ طعام موجود بوده سال قبل وط

طرف جنوب قصراتاقهای استراحت حمام و تحويل خانه قرار دارد. تعمير مذکور دارای پنچ تهکاوی بوده دو اتاق آن به 
کدام دو راه زينه دارند هر (اويها )زيرزمينيهاسمت پيش روی و سه تهکاوی ديگر به سمت عقبی تعمير واقع شده، تهک

در دو جناح شرقی و غربی تعمير دو ديده بان محافظين در دو کاسه برجهای آن قرار داشته که گلدسته يی جانب غرب 
 .آن تخريب و گلدسته يی شرقی آن نيمه تخريب و قسما سالم مانده است



ه، حوض عريضی مستطيل شکل در صحن باغ پيش روی قصر جلب جريب زمين را احتوا نمود (هفتاد)باغ مذکور ساحه 
توجه ميکند. قرار روايت معمرين و محاسن سفيدان شهر خلم بعد از تکميل عمارت و ديوارهای احاطه ی باغ محفل 

مجللی در قصر باغ تدوير يافت و امير عبدالرحمن خان در آن اشتراک و عمارت باغ را افتتاح نموده در جريان صحبت 
غرس نمايند که تا سفر مجدد در چمن های باغ درختهای ميوه داره متنفذين و محاسن سفيدان شهر اکيداً هدايت داد تا ب

به منظور تحقق عاجل اين از آن تناول نمايند، متنفذين شهردر جريان سفر مجدد ه بار آورند تا اميرامير درختان آن ميو
بباغ جهان نما طوری انتقال و غرس نمودند، که درختان مذکور در جريان  امر درختان کالن ميوه دار را از باغهای خود

  .همان سال ميوه بار آورد
اطراف خيابان مرکزی آن به گرديده است عالوتا درختان ناجو وسرو درچمن های باغ با انواع درختان ميوه دار تزيين 

عمارت شکوهمند آن در طول دوران ست، باغ وی آن نمای خاص بخشيده اطراوت و سرسبزی باغ افزوده و به جاده ها
حيات خويش گاهی به صفت مهمانخانه دولتی و زمانی هم به صفت عمارت ليليه شاگردان ليسه رشديه و زمانی هم به 

نگ تعلق امرزو به وزارت اطالعات و فرهندانان جهادی واقرارگاه قوم مدتي همصفت دفتر ادارات و موسسات دولتی و 
بين رفته و تهديد تخريب شدن ديوارهای دروازه ورودی اين باغ کامالً از .آن انتقال داده شده استانه خلم دريافته و کتابخ

آن وجود دارد، سبزه های هرزه نسبت گل و چمن های آن بيشتر است. اما در اين اواخر چند محافظ به خاطر نگهداشت 
زمين درجوار جريب  ۱۹عبدالرحمن جان برای باغبان اين باغ بزرگ امير .اين باغ موظف شده اند که قابل تمجيد است

همان زمين دست داشته به افغانی و ۲۸۰۰و اينک نسل سوم آن باغبان با معاش يدحيات نماباغ بخشيد تا امرار
 . سرپرستی باغ مصروف هست

 (بازارسرپوشيده ُخلم ) تاشقرغان

   
بازارهای سرپوشیده شهرت دارد، دارای ساختمان ویژه ای است که تیم کاله موجود ُخلم)تاشقرغان( که به نام شهر شهر

فروشی آن در وسط بازار شهر اعمار گردیده، از جهت مرکزیت و استحکام و طرزساختمان خود اهمیت خاصی دارد که 

  مشخصات عمده معماری آن را سیستم مرتبط به هم جاده های بازار تشکیل میدهد،
ُخلم بازار سرپوشیده است که در زمان حاکمیت اشترخانی ها آخرین دوره تیموری با بعضی ساختمان  یکی از آثار قدیمی

های دیگر از قبیل باال حصار ، مسجد جوار تیم اعمار گردیده است تیم کاله فروشی خلم که به صورت یک قلعه ای 

ساختمان خود اهمیت خاصی داشت قسمت جهت مرکزیت و استحکام و طرز ر وسط بازار شهر اعمار گردیده ازمستحکم د

داخلی تیم از دو خیابان متحدالمرکز دایروی تشکیل گردیده که یکی آن صفه مرکزی و دیگرش باتشکیل یک دایره وسیعتر 

گنبد مرکزی را احاطه نموده این دوخیابان توسط دو جاده قطع گردیده که تیم را به چهار قسمت مساوی تقسیم نموده است 

فه مرکزی و دایره وسیعتر گنبد مرکزی دکان های متعدد اعمار شده تمام این رسته ها مسقف بوده گنبد های دورادور ص

محکم باالی آنها آباد گردیده است گنبد وسطی تیم یک گنبد بزرگ و خیلی ها مجلل بوده که از نقاشی ها و اسلوب معماری 

پیاله جانان و نعلبکی چینی ( ۲۰۱آن منقش است با تعداد )  دوره ی تیموری کشورما حکایت می کند عالوه براینکه سقف

مزین گردیده که احتماال از والیات  کاشغر ترکستان آورده شده که به زیبایی آن افزوده است. رسته های تیم توسط دروازه 

دروازه ها هنگام شب های بزرگ و مستحکم که به جاده های بازار اطراف تیم اتصال میابد محافظت و حراست میشود این 

 .قفل و مسدود میگردد و حصار مستحکم را تشکیل میدهد

بازار سرپوشیده خلم نسبت شهرت تاریخی وشکل ویژه ساختمانی خود از بهترین محل تورستیک منطقه بحساب میرود 

بسیار مناسب بوده سیاحین همواره از آن دیدن میکند تیم مذکور در فصل تابستان نهایت جای سرد و در موسم سرما جای 

مراقبت این محل تورستیک نهایت ضروری پنداشته میشود با تأسف یاد آورمیشوم که تیم مذکور در جریان بحران   .است



 .ده سال اخیر بکلی منهدم و ازبین رفته به تل خاکی مبدل گردیده است
ه تورستیکی منطقه و افغانستان پنداشته آنجاییکه بازار سرپوشیده ی خلم یکی از مفاخر تاریخی کشور و از مواضع عمداز

میشود تا در راستای بازسازی و نوسازی مفاخر تاریخی بالوسیله وزارت های اطال عات و فرهنگ و وزارت شهر سازی 

همجوار د البته بازار های سرپوشیده نظیرآن که درشهر بخارا وسمرقند در کشورودهات در اعمار مجدد آن اقدام نماین

 .ود است بهترین رهنمود کاری آنها خواهد بودازبکستان موج


