ﭘﮋوهﺸﯽ در ﻋﺠﺎﯾﺐ ﺳﯽ ﮔﺎﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻗﺳﻣت ﺳوم
ﺗﺣﻘﯾق و ﭘژوھش اﺳﺗﺎد )ﺻﺑﺎح(

ﯾرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺧواﺳﺗم ﻋﺟﺎﯾب ﺳﯽ ﮔﺎﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ و دﯾدﻧﯽ ﮐﺷور را ﺟﻣﻊ آوری ،ﺗﺣﻘﯾق و ﭘژوھش ﻣﺳﺗﻧد

rg

ﻧﻣوده ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﺳل ﺟدﯾد ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣﺎﯾم و اﯾن ﺳﯽ ﮔﺎﻧﮫ ﺷﺎﻣل ﺑﻧﺎھﺎی ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﻣﻌﻣﺎری ھﺎی ﺑﯽ ﻧظﯾر و
آﺛﺎر ﺑﺎ ارزش و ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﯾﮕردد.

 -٢١ﻏزﻧﮫ ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺟﮭﺎن اﺳﻼم

t.o
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ﺷﮭر ﻏزﻧﯽ ،در ﺟﻧوب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن طﯽ ﻣراﺳﻣﯽ وﯾژه رﺳﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎﯾﺗﺧت ﻓرھﻧﮓ و ﺗﻣدن ﺟﮭﺎن اﺳﻼم در آﺳﯾﺎ،
در ﺳﺎل  ٢٠١٣ﻣﯾﻼدی ،ﻧﺎﻣﮕذاری ﺷد .ﻏزﻧﯽ در ﺳﺎل  ،٢٠٠٧از ﺳوی ﺳﺎزﻣﺎن آﻣوزﺷﯽ ،ﻋﻠﻣﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ
ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺳﺳﮑو( ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣرﮐز ﻓرھﻧﮓ و ﺗﻣدن ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺑرای ﺳﺎل  ،٢٠١٣اﻧﺗﺧﺎب ﺷد.
ﻋﺻر ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ھﻧرﭘرور و ﻓرھﻧﮓ دوﺳت ﻏزﻧوی ﯾﮑﯽ از ﺑرھﮫ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم و ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮭن
و ﻣﻌﺎﺻر ﻏزﻧﯽ ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .در اﯾن دوره ﺻد ھﺎ ﻋﺎرف ،ﻓﻘﯾﮫ ،ﺷﺎﻋر ،ادﯾب و داﻧﺷﻣﻧد از ﺳرزﻣﯾن ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف رو ﺑﮫ ﻏزﻧﮫ آورده و در ﭘرﺗو ﺗﺷوﯾق ﺳﻼطﯾن آن دﯾﺎر ﺑﮫ اﯾﺟﺎد آﺛﺎر وزﯾن ﭘرداﺧﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻌﺎرف آن
ﻋﺻر ﺑﻠﮑﮫ ﻓرھﻧﮓ و زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ دری را ﺑرای ھﻣﯾش ﮔﮭرﺑﺎر و آﮔﻧده از ﻣﺣﺗوا ﺳﺎﺧﺗﻧد.
ﻓردوﺳﯽ طوﺳﯽ ،ﻓرﺧﯽ ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﻋﻧﺻری ﺑﻠﺧﯽ ،ﻋﺳﺟدی ﻣروزی ،ﺳﻣرﻗﻧدی ،ﮐﺳﺎﯾﯽ ﻣروزی ،اﺑو رﯾﺣﺎن
اﻟﺑﯾروﻧﯽ ،اﺑواﻟﻔﺿل ﺑﯾﮭﻘﯽ و ده ھﺎ ادﯾب و ﺳﺧﻧور دﯾﮕر ھﻣﮫ ﺑﺎ ﺧﻠﻘت آﺛﺎر ﮔراﻧﺑﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ اﻣروز ﻣﺛل و ﻣﺎﻧﻧدی
ﻧدارد ﻏزﻧﯽ را ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺗﻣدن ﺷرﻗﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺑدل ﮐردﻧد .ھر ﮔوﺷﮥ آن ﺷﮭر اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺧواﺟﮫ ﯾﯽ و ھر ﮐوﭼﮫ
اش ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﮑﺗب و ﻣدرﺳﮫ ﯾﯽ ﮔردﯾد .اﯾن ﺷﮭر زﻣﺎﻧﯽ ھزار ﻣدرﺳﮫ داﺷﺗﮫ و ﻣرﮐز ﺗﺟﻣﻊ داﻧﺷﻣﻧدان ﺑﺳﯾﺎری ﺑود
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ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺗروﯾﺞ دﯾن ،ﻓرھﻧﮓ ،ﺷﻌﺎﺋر و ﺳﻧن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد ،از اﯾﻧرو ﻏزﻧﯽ ﺑﮫ ﺻﻔت ﯾﮑﯽ از
ﻣراﮐز ﻋﻣده و ﺣﺎﯾز اھﻣﯾت در ﮔﺳﺗرش داﻣﻧﮥ اﺳﻼم در ﺟﮭﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﮔﻧﺑد ھﺎ ،ﻣﻧﺎره ھﺎ و زﯾﺎرﺗﮕﺎه ھﺎی
ﻏزﻧﯽ ھر ﭼﻧد اﻣروزه ﺗوﺟﮫ ﭼﻧداﻧﯽ ﺑﮫ آن ﺻورت ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺣﮑﺎﯾﮫ ﮔر ﯾﮏ دورۀ ﺷﮕوﻓﺎی ﻋﻠم ،ﻋرﻓﺎن ،ھﻧر،
ادب ،ﺻﻧﻌت و ﻣدﻧﯾت اﺳت.
ﺑﺳﯾﺎری از رﯾﺧت ھﺎی ﺷﻌری و آﺛﺎر ﻣﺎﻧدﮔﺎر در ادﺑﯾﺎت ﭘﺎرﺳﯽ دری زﯾر ﺳﺎﯾﮫ ﺟرﯾﺎن ﻓرھﻧﮕﯽ ﺗﻣدن ﻏزﻧﯽ زاده
ﺷده اﺳت .آﺛﺎر ﺑوﻋﻠﯽ ﺳﯾﻧﺎی ﺑﻠﺧﯽ ،ﺷﮭﮑﺎر ھﺎی ادﺑﯽ ﻋﻧﺻراﻟﻣﻌﺎﻟﯽ ﮐﯾﮑﺎووس و اﺑوﺳﻌﯾد اﺑواﻟﺧﯾر ،اﺑداع ﮔری
ھﺎی ﻣﻧوﭼﮭری ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺳﻌودی اﺑواﻟﻔﺿل ﺑﯾﮭﻘﯽ ،ﺷﺎھﻧﺎﻣﮥ ﻓردوﺳﯽ و ﺻد ھﺎ اﺛر دﯾﮕر از ﻋﺎرﻓﺎن و ﺷﺎﻋران
ﻋﺻر ﻏزﻧوﯾﺎن و دوره ھﺎی واﭘﺳﯾن آن داﺷﺗﮫ ھﺎﯾﯽ اﻧد ﮐﮫ ﺑﺎزﺗﺎب دھﻧدۀ ﻓرھﻧﮓ و ﺗﻣدن ،ژرف و ﺷﯾوای ﮐﮭن
ﻏزﻧﯽ اﺳت(١) .
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اﻧدﯾﺷﻣﻧدان آن ﻋﺻر ﭼون اﺑورﯾﺣﺎن اﻟﺑﯾروﻧﯽ ﻓردوﺳﯽ اﺑواﻟﻔﺿل ﺑﮭﯾﻘﯽ ﺳﻧﺎﯾﯽ ﻏزﻧوی ﻣﺳﻌود ﺳﻌد ﺳﻠﻣﺎن
ﻋﻧﺻری ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ و ﻓرﺧﯽ ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ درھﻣﯾن ﺷﮭر ﺑﮫ ﻧﺑوغ ﻋﻠﻣﯽ و ادﺑﯽ رﺳﯾدﻧد و ﻓرھﻧﮓ ادﺑﯽ ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﮫ
ﺷﮕوﻓﺎﻧﯽ رﺳﺎﻧﯾدﻧد .ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﻘﺑره ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﻏزﻧوی ﻣﯾﻧﺎره ھﺎی ﻏزﻧﯽ ﻗﺻر ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﻏزﻧوی ﻣﻘﺑره

t.o

ﺳﺑﮑﺗﮕﯾن »ﭘدر ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود« ﻣﻘﺑره ﺳﻧﺎﯾﯽ ﻏزﻧوی ﻣﻘﺑره اﺑواﻟرﯾﺣﺎﻧﯽ اﻟﺑروﻧﯽ ﺗﭘﮫ ﺳردار ﺑﺎغ ﺻد ھزار و ﯾﺎ
ﺻد ھزاره ﺑﺎغ ﻣﺣﻣود ﻏزﻧوی ﺑﺎغ ھزار درﺧت »ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷﺧص ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﺑود« و ﺑﺎغ ﭘﯾروزی در اﯾن
ﺷﮭر ﺑﺎ ﻋظﻣت ﻣوﻗﻌﯾت دارد.

la

ھرﮔﺎه از آﺛﺎر ﻓﻼﺳﻔﮫ و داﻧﺷﻣﻧدان آن ﻋﺻر ﯾﺎد آور ﺷوﯾم اﺗﻔﺎﻗﺎت ادﺑﯽ ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﺿﺎﻣﯾن ﭘردازی در ﺗﺎرﯾﺦ
ادﺑﯾﺎت دری ﺗﮑرار ﻧﺷدﻧﯽ ﭘدﯾد آﻣده اﺳت .ﺑﺎ ﭼﻧد ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﺧﺗﺻر ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﻋظﻣت و ﺑزرﮔﯽ ادﺑﯾﺎت رادر دوره
ﻏزﻧوﯾﺎن در ﺷﮭر ﻏزﻧﮫ درﯾﺎﺑﯾم .اﺑوﺳﻌﯾد اﺑو اﻟﺧﯾر ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺷﺎﻋر ﻓﺎﺳﯽ زﺑﺎن ﺑود ﮐﮫ ﻣﺣﺗوای ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺗﺻوف را
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در ﺷﻌر وارد ﮐرد .اﯾن ﻋﺎرف ﮔراﻧﻘدر از ھﻣﯾن ﺟﮭت ﺑرﺳﻧﺎﯾﯽ ﻓرﯾداﻟدﯾن ﻋطﺎر و ﻣوﻻﻧﺎی ﺑﻠﺦ ﭘﯾﺷﻧﮫ اﺑﺗﮑﺎرات
ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ادﺑﯽ دارد.

ﺳﻧﺎﯾﯽ ﻏزﻧوی در ﻋﺻر ﻏزﻧوﯾﺎن در ﺑﺳﺗر ﻓرھﻧﮓ ﻏزﻧﮫ ﻧﯾز اﻓﺗﺧﺎرات ﮐﻣﺎﯾﯽ ﮐرده اﺳت زﯾرا ﺳﻧﺎﯾﯽ ﮐﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ
ﻋرﻓﺎن و ﺗﺻوف را در ﻏزل وارد ﻧﻣود.
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ﻣﺛﻧوی و ﻣﻔﺎھﯾم ﻋﺎﻟﯽ ﻣدﺣﯽ و اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ ﻣﻔﺎھﯾم ﻋﻣﯾق ﮐﻼم اﺳﻼﻣﯽ وارد ﻏزل و ﻣﺛﻧوی ﮐرده اﺳت .اﻧﺳﺟﺎم و
اﺳﺗﺣﮑﺎم ﮐﻼم دﻗت ﺑﮑﺎر ﺑرد اﻟﻔﺎظ و ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﺗﺎزه و اﯾراد ﻣﻌﺎﻧﯽ را در اﺷﻌﺎر ﺳﻧﺎﯾﯽ ﻗوﯾﺗر از ھﻣﮕﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ
ﺗﻘﻠﯾد از وی در ﮐﻼم ﺷﻌرای ﺑﺳﯾﺎر ﺗواﻧﺎ ﮐﺎری ﻣﺷﮑل ﺑوده اﺳت.
از اﯾﻧرو ھر ﺷﺎﻋر ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺿﻣون ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧظرداﺷﺗﮫ از دﯾدﮔﺎه ﺳﻧﺎﯾﯽ ﭘﯾروی ﮐرده و از اﺑﺗﮑﺎرات ﺳﻧﺎﯾﯽ ﺳود
ﺟﺳﺗﮫ اﺳت اﻣﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﭘﺎ ﺑر ﺟﺎی ﻗدﻣﮭﺎی ﺳﻧﺎﯾﯽ ﺑﮕذارد.
ﻣﺳﻌود ﺳﻌد ﺳﻠﻣﺎن ﮐﮫ ﺳوزﻧﺎﮐﺗرﯾن اﺷﻌﺎرش را در زﻧدان ﻋﺻر ﻏزﻧوﯾﺎن ﺳروده اﺳت اﯾن ﻧﻣوﻧﮫ از آزادی ھﺎی
ﻓرھﻧﮕﯽ در زﻧدان ﻏزﻧوﯾﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺳﻌد ﺳﻠﻣﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ و ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﮑوه ﻓرھﻧﮓ و ادﺑﯾﺎت
ﻏزﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑدان ﻣﻔﺗﺧر ﺑﺎﺷﯾم .ھﮑذا اﺑداﻋﯽ ﻣﻧوﭼﮭری ﻧﯾز ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻋرای ﻋﺻر ﻏزﻧوی ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺳﻣط را
در ﻗﺎﻟﺑﮭﺎی ﺷﻌری درآورد و ﺗﺎ ھﻧوز ھم راه او را ﺷﺎﻋراﻧﯽ ﺑﻌدی ﺗﻌﻘﯾب ﻣﯾدارﻧد ﻣﺳﻣط ﺳراﯾﯽ ﻧﻣوﻧﮫ دﯾﮕر ی در
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ﻋﺻر ﭘر ﺷﮑوھﯽ ﻏزﻧﮫ ﭘدﯾدار ﮔﺷت.

ھرﮔﺎه ﺷﮭﮑﺎر ھﺎی ادﺑﯽ ﻓﺎرﺳﯽ دری را ورق ﺑزﻧﯾم در ﻣﯾﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﺧﻠﻘت ﻗﺎﻟﺑﮭﺎی و ﯾﺎاﺳﻠوب اﺑﻌﺎد ﮔﺳﺗره ادﺑﯾﺎت در
ﻓرھﻧﮓ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن دوره ﻏزﻧوﯾﺎن ﺑوده اﺳت و ﺑﮫ ﺻدھﺎ ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺷﮭﻧﺎﻣﮫ ﻓردوﺳﯽ از ھﻣﯾن ﻋﺻر دارﯾم.

t.o

ﺷﮭﻧﺎﻣﮫ اﯾن اﺛر ﮔراﻧﺑﮭﺎء ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ھﺎی ﺗﻣدن ﻓرھﻧﮕﯽ ﻋﺻر ﻏزﻧﮫ رادر ﺑر دارد و ﯾﮑﯽ از ﺣوزه
ھﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻧﺎ ﺷﮑﺎﻓﺗﮫ ی ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾﺟﺎب ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺟدﯾد را ﻧﯾز ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد
دﯾوان ﻓرﺧﯽ ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﯾﮑﯽ از ﺷﮭﮑﺎر ھﺎی دﯾﮕرﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ﺷﮑوه ﻋﺻر ﻏزﻧﮫ را ﺑﯾﺎن ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد و ﯾﺎ

la

ﻋﻧﺻری ﺑﻠﺧﯽ ﺑﺎ اﺛر ﻣﺷﮭور واﻣق و ﻋذرا و ھﻣﯾن طور ﺧﻧﮓ ﺑت و ﺳرخ ﺑت ﮐﮫ در وﺻف ﺗﻧدﯾﺳﮭﺎی ﺷﮭﻣﺎﻣﮫ و
ﺻﻠﺻﺎل ﺑﺎﻣﯾﺎن ﺳروده ﺷده اﺳت ﺷﮭﮑﺎر ھﺎی ﺟﺎوﯾداﻧﮫ زﺑﺎن و ادﺑﯾﺎت ﻓﺎرﺳﯽ دری ﻋﺻر ﻏزﻧوﯾﺎن اﺳت .ھرﮔﺎه
ﺑﯾﺷﺗر در ﺷﮑوھﻣﻧدی اﯾن ﻋﺻر دﻗت ﻧﻣﺎﯾم آﺛﺎر ﮔران ﺳﻧﮓ از ﺷﺎﻋران ﭼون ﺣﺳن ﻏزﻧوی اﺑواﻟﻔﺿل ﺑﺳﺗﯽ
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اﺑوراﻓﻊ ھروی و ﺷﻣﺎر دﯾﮕری آﺛﺎر ﺷﺎن را در ھﻣﯾن ﻋﺻر ﺳروده اﻧد.

ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺑدون دﻟﯾل ﻏزﻧﮫ را ﭘﺎﯾﺗﺧت ﻓرھﻧﮕﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮕﻔﺗﮫ اﻧد زﯾرا ﻧﺛر ھﺎ ﺣﺎﻣل ﻣﺣﺗوای ﻋﻠﻣﯽ ﻓﻧﯽ ﻓﻠﺳﻔﯽ
ﮐﻼﻣﯽ و ﻧﺟوﻣﯽ ﻧﯾز ﺣﺎﺻل ﭘر ارزش اﯾن دوره ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻣﺛﺎل ﺑزرگ در ﻧﺛر اﺑواﻟﻔﺿل ﺑﯾﮭﻘﯽ و آﺛﺎر ﻗﻣﯾﺗﯽ اﺑن
ﺳﯾﻧﺎ ﺑﻠﺧﯽ ﻗﺎﻣوس ﻧﺎﻣﮫ ﻋﻧﺻر اﻟﻣﻌﺎﻟﯽ ﮐﯾﮑﺎوس ﮐﺷف اﻟﻣﺣﺟوب ﮐﮫ ﺗﺎ اﮐﻧون ﯾﮑﯽ از ﻣﻧﺎﺑﻊ ارزﺷﻣﻧد ﻋرﻓﺎﻧﯽ و
ﺗﺻوف ﻋﺻر ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷود و ﯾﺎ ﺗرﺟﻣﮫ رﺳﺎﻟﮫ ﻗﺷرﯾﮫ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﺗرﯾن ﻣﻧﺑﻊ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗﺻوف اﺳت در دروه
ﻏزﻧوﯾﺎن ﭘدﯾد آﻣده اﻧد.
ﻧﺻرﷲ ﻣﻧﺷﯽ و ﻣﻔﺻل ﻣﺳﮑوﻧﮫ اﺑواﻟﻔرج اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣب ﺑن ﻋﺑﺎد و دﯾﮕران در ھﻣﯾن دوره آﺛﺎر ﮔران ﺳﻧﮓ
آﻓرﯾدﻧد .ﺧرد ﻓﻠﺳﻔﯽ از ﻓﺎراﺑﯽ ﺷروع و ﺑﺎ اﺑوﻋﻠﯽ ﺳﯾﻧﺎ ی ﺑﻠﺧﯽ در ﻣﺣراق رﻓت .ھرﮔﺎه ﻣﺗوﺟﮫ ﺣﺟم وﺳﯾﻊ
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت در ﺣوزه ادﺑﯾﺎت ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻧﺟوم اﺑﻌﺎد ﻣﺧﺗﻠﻔﮫ و ﮔﺳﺗرده ﺷﻌری ﺷوﯾم ھﻣﮫ اﻓﺗﺧﺎرات دوره ﻏزﻧوﯾﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﻟﻘب دوره ﯾﯽ ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺗﻣدن اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  ٢٠١٣ﻣﯾﻼدی در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻏزﻧﯽ داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﺳﺎﻟﯾﺎن اﺧﯾر
ﺗوﺟﮫ ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک و ﻧﺎ ﭼﯾزی ﺑﮫ آﺑدات و ﺳﺎﺣﺎت ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ آن وﻻﯾت ﻋطف ﺷده اﺳت .آﺑدات ﮔراﻧﺑﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ
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ﻏزﻧﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎل ﻓرورﯾﺧﺗن و ﻣﺑدل ﺷدن ﺑﮫ وﯾراﻧﮫ اﺳت .از ﺳوﯾﯽ ھم وﺿﻌﯾت ﻧﺎ ﺑﺳﺎﻣﺎن
اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ وﯾژه در وﻟﺳواﻟﯽ ھﺎی ﺟﻧوﺑﯽ آن وﻻﯾت ﻣﺷﮑل دﯾﮕری اﺳت.
ھر ﭼﻧد اﯾن ﺷﮭر ﺻد ھﺎ ﺷﺎﻋر ،ﻧوﯾﺳﻧده ،ﻓﯾﻠﺳوف ،ﮐﯾﮭﺎن ﺷﻧﺎس ،ﻋﺎرف و ادﯾب را در آﻏوش ﺧود ﭘروراﻧده و
ﺟﺎﯾﮕﺎه ھزار ﻣﮑﺗب و ﻣدرﺳﮫ ﺑوده اﺳت ،اﻣروز دارای  ٣٩ﻣﮑﺗب دوﻟﺗﯽ و  ١١ﻣﮑﺗب ﺧﺻوﺻﯽ اﺳت .ﯾﮕﺎﻧﮫ
ﭘوھﻧﺗون ﻏزﻧﯽ در ﺳﺎل  ١٣٨٨راه اﻧدازی ﺷد ﮐﮫ در ﺗﻧﮭﺎ دو ﯾﺎ ﺳﮫ رﺷﺗﮥ ﻣﺣدود ﺗدرﯾس ﻣﯽ ﺷود .در ﺳﺎل ٢٠١٠
ﭘس از ﻣدت ھﺎی دراز ﯾﮏ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در ﻏزﻧﯽ ﮔﺷﺎﯾش ﯾﺎﻓت.
از ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ و دﯾدﻧﯽ ﻏزﻧﯽ ﻣﯽ ﺗوان از ارگ ﻏزﻧﯽ ،ﻣﻧﺎرھﮭﺎی ﻏزﻧﯽ ،ﻗﺻر ﺳﻠطﺎن ﻣﺳﻌود ﻏزﻧوی،
ﻣﻘﺑرۀ ﺳﺑﮑﺗﮕﯾن "ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذار دودﻣﺎن ﻏزﻧوی ،ﻣﻘﺑرۀ ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﻏزﻧوی ،ﻣﻘﺑرۀ ﺳﻧﺎﯾﯽ ﻏزﻧوی ،ﺗﭘﮫ ﺳردار ،ﺑﺎغ
ﭘﯾروزی ،ﺑﺎغ ھزار درﺧت و ده ھﺎ ﻣﮑﺎن دﯾﮕر ﻧﺎم ﺑرد.

la

t.o
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 -٢٢ﺑﻧد اﻣﯾر )ﺑﺎﻣﯾﺎن(

ﺑﻧداﻣﯾر ﺑﺎ ارﺗﻔﺎﻋﻰ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ٣٠٠٠ﻣﺗر ،در طول وادى رودﺧﺎﻧﮫاى ﻛﮫ ﻧﺎم ﺧود را از آن ﻣﯨﮕﯾرد ،اﻣﺗداد دارد.
اﯾن وﻟﺳواﻟﯽ ﺷﺎﻣل ﭼﻧد ﻗرﯾﮫ در اﻣﺗداد دره ﺑﻧد اﻣﯾر اﺳت ،و ﺑﺎ ﺳﮫ ﮔذر ﮔﺎه ﺻﻌب اﻟﻌﺑور ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﻰ اﺳت:
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ﮔذرﮔﺎه ﺷﮭﯾدان ) ٩٩٤٥ﭘﺎ( ،ﮔذرﮔﺎه ﺷﯾﺑرﺗو ) ١٠٢٣٥ﭘﺎ( و ﺧﺎن ﻛوﺗل )١١٦٦٠ﭘﺎ(.

ﺑﻧد اﻣﯾر دارای  ٦ﺑﻧد آﺑﮕردان اﺳت و آب آن از ﭼﺷﻣﮫ اى ﻣﻌروف ﺑﮫ ﻧﺎم ﻛﭘرك ﻛﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺄ  ٩ﻣﺎﯾل ازﺑﻧداﻣﯾر ﻓﺎﺻﻠﮫ
دارد ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﻰ ﮔﯾرد :ﺑﻧد ﻏﻼﻣﺎن ،ﺑﻧد ذواﻟﻔﻘﺎر ،ﺑﻧدﭘﻧﯾر ،ﺑﻧد ﻗﻧﺑر ،ﺑﻧد ﭘودﯾﻧﮫ و ﺑﻧد ھﯾﺑت ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﺗوﺳط
دﯾوارھﺎی اﻋﺟﺎب آور ﺳﻧﮕﯽ ﺷﯾب دار ﺗراورﺗن اﺣﺎطﮫ ﮔردﯾده اﺳت

ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺟﮭﯾل اﯾن ﺳﺎﺣﮫ ﺑﻧد ذواﻟﻔﻘﺎر ﮐﮫ  ٤٩٠ھﮑﺗﺎر زﻣﯾن را اﺣﺎطﮫ ﮐرده .و ﻛوﭼﻛﺗرﯾن ﺟﮭﯾل ﺟﮭﯾل ﻏﻼﻣﺎن ﻛﮫ
ﺳﮫ ﭼﮭﺎرم ﯾك ﻣﺎﯾل طول دارد اﺳت زﯾﺑﺎﺗرﯾن و ﻋﻣﯾق ﺗرﯾن ﺟﮭﯾل درﺑﯾن اﻧﮭﺎ ﺟﮭﯾل ھﯾﺑت اﺳت ﻛﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ  ٢ﻣﺎﯾل
طول و ٥٠٠ﯾﺎرد ﻋرض دارد و از ﻧظر ﺑزرﮔﻰ ﺳوﻣﯾن ﺟﮭﯾل اﺳت ﻛﮫ ﺑﺎ زﻣﯾﻧﻣﮫ ى ﺗﭘﮫ ھﺎى ﻋﻘﯾم و ﻻﯾزرﻋﻰ ﺑﺎ
آﺑﻰ ﺑﮫ رﻧﮓ ﯾﺎﻗوت ﺳﺑز ،ﻛﮫ ﺻﺣﻧﮫ ى ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﻰ ﮔذارد.
ﺑﻧد ﭘﻧﯾر ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ در زﯾر ﺑﻧد ذواﻟﻔﻘﺎر ﻛﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺄ  ١٥٠ﯾﺎرد ﻋرض دارد و ﺑﺎ دﯾوارى ﺳﻔﯾدى ﭼون ﭘﻧﯾر ﻛﮫ زﯾﺑﺎﯾﻰ
ﺧﺎﺻﻰ دارد اﺳت .آب زﻻل ﺑﻧد اﻣﯾر ،ﺟﮭﺎﻧﮕردان ﺑﺳﯾﺎری را ﺑﮫ ﺧود ﺟﻠب ﮐرده اﺳت.
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در ﺑﻧد اﻣﯾر ﺣﯾواﻧﺎت و ﭘرﻧدﮔﺎن زﯾﺎدی دارد ،و ﺣﯾواﻧﺎت وﺣﺷﯽ اﯾن ﺳﺎﺣﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﮔوﺳﻔﻧد ﮐوھﯽ ،آھو ،ﮔرگ و
روﺑﺎه و ھﻣﭼﻧﯾن ﺣﯾواﻧﺎت دم دراز ﻣﺎﻧﻧد ﻣوش ﮐوھﯽ ﻧﯾز در اﯾن ﺳﺎﺣﮫ دﯾده ﺷده اﺳت وﻟﻰ ازﻧظرﻣﺎھﻰ ﺷﮭرت
وﯾژه اى ﺑﻧداﻣﯾردارد ﻣﺧﺻوﺻﺄ ﻣﺎھﯽ ھﺎﯾﻰ ﻛﮫ ﺑﮫ رﻧﮓ زرد طﻼﯾﻰ و ﺑﮫ اﻧدازه ى ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﻰ اﻧد و در ﻣﺣل ﺑﮫ
ﭼوش  chushﻣﻌروف اﻧد .ﻣﻧﺎظر زﯾﺑﺎ ،دﻟﭘذﯾر و دﻟﭼﺳب اﯾن ﺳﺎﺣﮫ دوﻟت ﻣرﮐزی را واداﺷت ﺗﺎ ﺑﻧد اﻣﯾر را
ﺑﻌﻧوان اوﻟﯾن ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋﻼم ﮐﻧد ،اﯾن ﺑﻧد ﯾﮑﯽ از ﻋﺟﺎﯾب طﺑﯾﻌﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد.
ﺳﺎﺣﮫ ﭘﺎرك ﻣﻠﯽ ﺑﻧد اﻣﯾر  ٧۵٠٠٠ھﻛﺗﺎر زﻣﯾن را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود.
ھر ﭼﻧد ﺑﻧد "اﻣﯾر" ﺑﮫ ﺧﺎطر زﯾﺑﺎﯾﯽ ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ اش ،در ﺑرج ﺟوزای  ١٣٨٨ﺑﮫ ﻋﻧوان اوﻟﯾن ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﺷد ،وﻟﯽ ھﻧوز ھم ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻣﺳﺋوﻻن ﮐﺷور ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت.
اﯾن ﺑﻧد در ھﻔﺗﺎد و ﭘﻧﺞ ﮐﯾﻠو ﻣﺗری ﺷﻣﺎل ﻏرب ﺷﮭر ﺑﺎﻣﯾﺎن و در  ٢١۵ﮐﯾﻠو ﻣﺗری ﮐﺎﺑل ،ﻣﯾﺎن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﮐوه ھﺎی ﺑﺎﺑﺎ
ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
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و ھﻧدوﮐش واﻗﻊ ﮔردﯾده و از ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﻧدھﺎی ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﮐوﭼﮏ ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی ﭘﻧﯾر ،ﭘودﯾﻧﮫ ،ﺑرﺑر ،ذواﻟﻔﻘﺎر و ﻏﻼﻣﺎن
ﺑرای دﯾدن ﺑﻧد اﻣﯾر ،ﺑﺎﯾد زﺣﻣت ﺣداﻗل ﺳﮫ ﺳﺎﻋت )ﺳرک ﻛﮫ از ﺑﺎﻣﯾﺎن ﺗﺎ ﺑﻧد اﻣﯾر ﻗراراﺳت ﻛﺷﯾده ﺷود ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫء

t.o

 ۶٣ﻣﻠﯾون داﻟر ﺑﺎﻧﮏ اﻧﮑﺷﺎف آﺳﯾﺎﯾﯽ و ﮐﺷور ﺟﺎﭘﺎن ﺗﻣوﯾل و از ﺟﺎﻧب ﺷرﮐت ﮐورﯾﺎﯾﯽ »ﺳم اون« ﺗﺣت اﺣداث
ﻗرار داﺷﺗﮫ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺣدود  %٨٠ﮐﺎر زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ آن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮫ اﮐﻣﺎل رﺳﯾده اﺳت (.ﻣﺳﺎﻓرت از ﻣرﮐز ﺑﺎﻣﯾﺎن
اﻟﯽ وﻟﺳواﻟﯽ ﯾﮑﺎوﻟﻧﮏ ﻛﮫ در  ١٠٠ﮐﯾﻠو ﻣﺗری اﯾن ﺷﮭر واﻗﻊ اﺳت را ﻣﺗﻘﺑل ﺷد .ﺻﺑﺢ وﻗت در ﺑﻧد اﻣﯾر ،ھوا
ﺷرق ﮐﺎﺑل ﺷﺎھد  + ٣۵درﺟﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

la

ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎطق ﮐﺷور ﺳرد و درﺟﮫ ﺣرارت ﺣدود  +١۵درﺟﮫ اﺳت در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﺣﯾن ﺣﺎل ﺟﻼل آﺑﺎد در
در ﻣﯾﺎن ﺑﺎﻣﯾﺎﻧﯽ ھﺎ ،اﯾن رواﯾت ﮐﮫ اﯾن ﺑﻧد را ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ك( ﺧﻠﯾﻔﮫ ﭼﮭﺎرم ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎده اﺳت وﺟود دارد.
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آﻧﺎن ﻣدﻋﯽ اﻧد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ك( ﺑﻌد ازﻣﺳﻠﻣﺎن ﮐردن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑرﺑر ،ﮐﺷﺗن اژدھﺎی ﺑﺎﻣﯾﺎن و ﺑﺳﺗن ﺑﻧد ،در ﯾك ﮔوﺷﮫء از
اﯾن ﻣﻛﺎن ﻧﻣﺎز ﺷﮑراﻧﮫ ادا ﻧﻣوده اﺳت .ﺟﺎی ﮐﮫ اﻣروز ﻋدهء از ﻣردم ﺑوﻣﯽ ﺑﮫ آن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗدﻣﮕﺎه ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ
)ك( ﺑﺎور دارﻧد و ﺑﮫ زﯾﺎرت آن ﻣﯽ آﯾﻧد .در ﭘﻠﮫ ھﺎی در ورودی اﯾن اﺗﺎق  ۴٠ﺗﺎ  ۵٠ﻋدد ﻗﻔل آوﯾﺧﺗﮫ ﺷده ﻛﮫ ﺗوﺟﮫ
را ﺑﮫ ﺧود ﺟﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﭼرا رﻧﮓ آب ﺑﻧد اﻣﯾر ﻧﯾﻠﮕون اﺳت؟
ﻋدهء از ﮔردﺷﮕران ،رﻧﮓ ﻧﯾﻠﮕون آب ﺑﻧد اﻣﯾر را ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣق زﯾﺎد آن ﻗﻠﻣداد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺑﺎﻣﯾﺎن از
ﻧﻘﺎط ﻣرﮐزی ﮐﺷور ﺑﺎ ﺟﺎذﺑﮫ ھﺎی ﺗورﯾﺳﺗﯽ ﻓراوان ﭼون ﺑﻧد اﻣﯾر ،ﻣﺟﺳﻣﮫ ھﺎی ﺗﺧرﯾب ﺷدهء ﺑودا ،ﺷﮭرھﺎی ﻏﻠﻐﻠﮫ
و ﺿﺣﺎک ،ﺳﺎﺣﺎت ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ و دره ھﺎی ﺳرﺳﺑز ﻋﺎری از آﻟودﮔﯽ ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺻﻧﻌت ﺗورﯾزم ﯾﺎ
ﺟﮭﺎﻧﮕردی را در اﯾن وﻻﯾت ﭘر روﻧق ﻧﻣﺎﯾد وﻟﯽ اﯾن ﮐﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯾﺳر اﺳت ﮐﮫ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯾراث
ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﯾﺎ ﯾوﻧﺳﮑو اﻗداﻣﺎت ﺟدی را در اﯾن راﺳﺗﺎ ﻋﻣﻼ روی دﺳت ﮔﯾرﻧد.

www.esalat.org
www.esalat.org
PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

ﺑﻧد اﻣﯾر در وﻟﺳواﻟﯽ ﯾﮑﺎوﻟﻧﮓ در  ٧۵ﻛﯾﻠوﻣﺗری ﺷﻣﺎل ﻏرب وﻻﯾت ﺑﺎﻣﯾﺎن و در  ٣۴ﻛﯾﻠوﻣﺗری و ﻟﺳواﻟﯽ ﯾﻛﺎوﻟﻧﮓ
ﻗرار دارد .ﺳﺎﺣﮫ ﭘﺎرك ﻣﻠﯽ ﺑﻧد اﻣﯾر  ٧۵٠٠٠ھﻛﺗﺎر زﻣﯾن را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود .ارﺗﻔﺎع ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣذﻛور از ﺳطﺢ
درﯾﺎ  ٢٩٠٩ﻣﺗر اﺳت .ﻛﮫ در طول اﻟﺑﻠد  ٢٢-١١-۶٧ﺷرﻗﯽ و ﻋرﺿﯽ اﻟﺑﻠد  ١٩-۴٩-٣۴ﺷﻣﺎﻟﯽ و درﻣﯾﺎن ﺳﻠﺳﻠﮫ
ﺟﺑﺎل ھﻧدوﻛش و ﺑﺎﺑﺎ ﻗرار دارد .ﺟﮭﯾل ھﺎی ھﻔت ﮔﺎﻧﮫ ﺑﻧد اﻣﯾروﻻﯾت ﺑﺎﻣﯾﺎن و ﺳﺎﺣﺎت اطراف آن ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺣت ۴١
ھزار ھﮑﺗﺎر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ ﮐﺷور در ﺗﺎرﯾﺦ  ٣٠ﺟوزا ﺳﺎل  ١٣٨٨اﻓﺗﺗﺎح ﮔردﯾد.
اﯾن ﭘﺎرك ﻣﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﻧﺞ ﻣﯾراث طﺑﯾﻌﯽ ﺟﮭﺎن در ﻗﺳﻣت ﺑﻧد و آﺑﮕﯾر اﺳت ﮐﮫ در ﮐﺷور ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﻣرﯾﮑﺎ،
ﺗرﮐﯾﮫ ،ﭼﯾن و ﮐﺎﻧﺎدا واﻗﻊ اﺳت وﻟﯽ ﺑﻧد اﻣﯾر از ﻣﯾﺎن اﯾن ﺑﻧدھﺎ در درﺟﮫ اول ﻣﯾراث ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﻗرار دارد ﭼون
آب ﻓﯾروزه ای ،ﻻﺟوردی و ﻛرﯾﺳﺗﺎﻟﯽ آن در ھﯾﭻ ﺟﺎی دﻧﯾﺎ ﻧﯾﺳت .ﺳدھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﺑﻧد اﻣﯾر و آﺛﺎر ﻣﻌﺟزهآﺳﺎی آن
ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﻋث ﺣﯾرت ﺑﺎزدﯾد ﻛﻧﻧدﮔﺎن ﺷده و ﺳﺎﻛﻧﺎن ﻣﺣل از ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎی دور ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻣﻧﺷﺄ ﻣﺎوراﺋﯽ ﺑرای ﺧواص
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ﻣﻌﺟزه آﺳﺎی آن ﺑوده و ﺑرای آن اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد .در ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑودا را ﺳﺎزﻧده اﯾن ﺳدھﺎ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد و ﭘس از
ﺗﺷرف ﺳﺎﻛﻧﺎن ﻣﺣل ﺑﮫ ﻣذھب ﺗﺷﯾﯾﻊ ،آﻧﺎن ﮔﻣﺎن ﻛردﻧد ﻛﮫ اﯾن ﺳدھﺎ ﺗوﺳط ﺣﺿرت اﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻋﻠﯽ ﺑن اﺑﯽ
طﺎﻟب )ک( ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .ھﻧوز ﻛﮫ ھﻧوز اﺳت ﺑﺳﯾﺎری از ﺳﺎﻛﻧﺎن اﯾن ﻣﺣل ﭼﻧﯾن اﻋﺗﻘﺎدی دارﻧد .ﻋﻠت آن ھم

t.o

اﯾن اﺳت ﻛﮫ آﺛﺎر ﻣﻌﺟزهآﺳﺎی اﯾن آب ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اﻧﻛﺎر اﺳت و ﻛﻣﺗر ﻛﺳﯽ را ﻣﯽ ﺗوان ﺳراغ داﺷت ﻛﮫ ﺳری ﺑﮫ اﯾن
آب زده ﺑﺎﺷد و از ﺧواص ﺷﻔﺎﺑﺧش آن ﺧﺎطرهھﺎ ﻧﻘل ﻧﻛﻧد .ﺳﺎﻛﻧﺎن ﻣﺣل ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد اﯾن آﺛﺎر را ﺑدون اﻧﺗﺳﺎب ﺑﮫ
ﻣﻧﺑﻊ ﻏﯾﺑﯽ ﺑﺎور ﻛﻧﻧد.
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آﻧﭼﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧواص ﺧدادادی و ﺟﺎذﺑﮫھﺎی طﺑﯾﻌﯽ اﯾن آب اﺳت .ﻛﺷورھﺎی دﯾﮕر ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ دﻻر ﺻرف
ﻣﯽﻛﻧﻧد ﻛﮫ ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ﺑﺳﺎزﻧد ،و اﯾن ﮔﻧﺞ ارزﺷﻣﻧد ﺑﮫ ﺻورت طﺑﯾﻌﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗرار دارد.
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾن ﮔﻧﺞ ارزﺷﻣﻧد ھﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺎ ارزش آن ﻣﺗروك و ﺑﻼ اﺳﺗﻔﺎده اﺳت .اﮔر ﺑﮫ ﺑﻧد اﻣﯾر ﺑروﯾد
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در ﻛﻧﺎر اﯾن آب ذﻻل ﺑﺟز ﻣﻘدار اﻧدﻛﯽ ﮔﯾﺎه ﺧودرو ﯾﺎ ﻋﻠف ھرز ،دﯾﮕر ھﯾﭻ ﻧوع ﮔﯾﺎھﯽ را ﻣﺷﺎھده ﻧﺧواھﯾد ﻛرد،
ﺑﻧد اﻣﯾر ﺷﺎﯾد اوﻟﯾن ﭘﺎرﻛﯽ ﺑﺎﺷد ﻛﮫ درﺧت و ﭼﻣن ﻧدارد .اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﻛوﯾری را ﺑر ﻟب آب ﻣﺷﺎھده ﻛﻧﯾد ﺑﮫ ﺑﻧد
اﻣﯾر ﺑروﯾد .ﺻﺣراﯾﯽ ﺧﺷك و ﻟم ﯾزرع ﻛﮫ در ﻗﻠب آن آب زﻻل و ﮔوارا ھﻣﺎﻧﻧد ﯾك وﺻﻠﮫ ﻧﭼﺳپ ﺧود ﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﻛﻧد .اﮔر ﭼﻧﯾن ﻣﻛﺎﻧﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﯾك ﻛﺷور دﯾﮕر ﻗرار ﻣﯽ ﮔرﻓت از آن ﺑﮭﺷت ﻣﯽ ﺳﺎﺧت .اﻣﺎ اﻓﺳوس ﻛﮫ ﭼﻧﯾن
ﮔﻧﺟﯽ در اﺧﺗﯾﺎر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت.
اﮔر ﺑﮫ ﺑﻧد اﻣﯾر ﺑروﯾد ﻋﻼوه ﺑر ﻋﺟﺎﺋﺑﯽ ﻛﮫ از دﯾدن اﯾن ﺑﻧدھﺎ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود ،ﻛوھﯽ از ﻏم و اﻧدوه ﻛﮫ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺳرت ﺑﺧﺎطر ﻟﮫ ﺷدن و ﻧﺎﺑود ﺷدن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧدادادی ﺗوﺳط ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻣﺎ اﺳت ،ﺷﻣﺎ را ﻓرا ﺧواھد ﻛرﻓت.
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 -٢٣ﻗﻠﻌﮥ ﺗﺎرﯾﺧﻰ ﭼﮭل ﺑرج ﯾﺎ ﺑرج ﭼﮭل دﺧﺗر ﺑﺎﻣﯾﺎن

در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓوﻟﮑﻠور ﻣردم ﻣﺎ ﮐﻠﻣﮫ ﭼﮭل ،ﺑﺎر ھﺎ و ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ اﺳت .در داﺳﺗﺎن ھﺎی ﺷﻔﺎھﯽ
و ﺗﺣرﯾری از ﭼﮭل دﺧﺗران ،ﭼﮭل دﺧﺗر ،ﭼﮭﻠﺳﺗون ،ﭼﮭل زﯾﻧﮫ و ﭼﮭل ﺑرج و ﭼﮭل ﭼﺷﻣﮫ و اﻣﺛﺎل آن در ذھن ﻣﺎ
از ﮐودﮐﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت .ﻣﻧﺎطق و ﻣﺣﻼت ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﭼون ﭼﮭل دﺧﺗران ﭼﮭﺎردھﯽ و ﭼﮭل دﺧﺗران ﺑﺎﻣﯾﺎن آﺛﺎر
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ﺑدﺳت آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از دﺧﺗران ﭘﺎدﺷﺎه را دارﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت اﻣروز از ﭼﮭل ﺑرج دﺧﺗر ﺑﺎﻣﯾﺎن
ﺻﺣﺑت ﻣﯾﮑﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﮫ ﺳرﮔذﺷت دﺳت ﺑﮫ ﮔرﯾﺑﺎن اﺳت
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ﭼﮭل ﺑرج ﺑﻧﺎﯾﯽ اﺳت ﺑزرگ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻧطﻘﮫء ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗوم آﺑﮫء وﻟﺳواﻟﯽ ﯾﮑﺎوﻟﻧﮓ وﻻﯾت ﺑﺎﻣﯾﺎن واﻗﻊ
ﺷده اﺳت .از ﻧظر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺑﻧﺎﯾﯽ اﺳت ﻣﺣﮑم و ﭘوﻻدﯾن ﮐﮫ ﻣرور زﻣﺎن و ﮔذﺷت روزﮔﺎر ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ آﺛﺎر آن را ﺑﮫ
ﮐﻠﯽ از ﺑﯾن ﺑﺑرد ،ﺑﺎراﻧﮭﺎی ﻣوﺳﻣﯽ در اﻣﺗداد زﻣﺎن ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ آن آﺛﺎر ﻋظﯾم و ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﻣﺣو ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑﻧﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭼﮭل ﺑرج ﺑر روی ﺗﭘﮫء وﺳﯾﻊ و ﭘﮭﻧﺎوری ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ﮐوھﮭﺎی ﺑﻠﻧد “ ﺑﺎﺑﺎ“ و “ ﺑﻧد ﭘﯾﺗﺎب ”اطراف
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آن را ﻣﺣﺎﺻره ﻧﻣوده ،ﻣﻧطﻘﮫء ﮐﻠﯾﮕﺎن در طرف ﺷرق و ﻣﻧطﻘﮫء دھن ﻣرﻏﯽ در ﻏرب آن واﻗﻊ اﺳت ،درﯾﺎﭼﮫء
ﺷﻔﺎف و زﯾﺑﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺑﻧد اﻣﯾر ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد و در ﻣﺳﯾر راه ﺑﮫ ﺻورت رود ﺧﺎﻧﮫء ﺑزرﮔﯽ در ﻣﯽ آﯾد و از
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ﮐﻧﺎر آن ﺷﮭر ،در ﺑﺳﺗر آرام ﺧود در ﺣرﮐت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑرﺧورد ﺑﮫ ﺳﻧﮓ ھﺎی اطراف ﮔﺎھﮕﺎه آن را ﺑﮫ زوزه و
ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ،درﯾﺎﭼﮫ ای ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺳﺎل ﺷﺎھد ﻋظﻣت و اﺑﮭت اﯾن ﺑﻧﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑوده اﺳت.

ﺑﺎ داﺧل ﺷدن ﺑﮫ ﻗرﯾﮥ ﻣﻌروف ﺑﮫ ﭼﮭل ﺑرج ،ﻣﯾﺗوان اﻧدازه و ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ﻣﻌﻣﺎری ﻗﻠﻌﮫ را درک ﻧﻣود .اﯾن ﻗﻠﻌﮫ ﻧظر
ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن ،از دوره ﻏورى ھﺎ و ﯾﺎ اﺣﺗﻣﺎﻻً از دورۀ ﺑودﯾزم ”ﮐوﺷﺎﻧﯾﮭﺎ“ ﺑﺟﺎ ﻣﺎﻧده اﺳت .از
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑرج ھﺎ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎ دﯾده ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻣرﺑوط دوره اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺑوده اﺳت

ﺑﻧﺎء اﯾن ﺑرج ھﺎ و دﯾوار ھﺎ در ﺑﺎﻻی ﺗﭘﮫء وﺳﯾﻊ از ﺳﻧﮓ ﺑﻧﺎ ﺷده و ﺑرﺟﮭﺎی ﻣﺗﻌددی ﮐﮫ ﺑﺎ دﯾواره ھﺎی ﺿﺧﯾم ﮐﮫ
ﺑﯾش از ﭼﮭل ﺑرج دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺻورت ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی زﻧﺟﯾر در اطراف ﺗﭘﮫ ﮐﺷﯾده ﺷده اﺳت .ﻋرض دﯾوار ھﺎی
ﺑرﺟﮭﺎ و دﯾوار ﻣﯾدان وﺳﯾﻊ آن طرف ﺑرﺟﮭﺎ ،در ﺣدود ﺳﮫ ﻣﺗر ﻋرﯾض اﺳت ﮐﮫ از ﮔل و ﺳﻧﮓ ھﺎی ﺑزرگ ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺷده اﺳت .در وﺳط ﺗﭘﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن زﯾﺑﺎﯾﯽ اﺳت ﺑﺎ ﺑرج ھﺎی ﺑﻠﻧد و ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی زﯾﺑﺎ ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﻣﺣل و ﻣﺳﮑن ﺣﮑﺎم
وﻗت ﺑوده ﮐﮫ ھﻣواره از ﭼﮭﺎر طرف ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﺷده و ﯾﮏ ﺑﺧش از ﺑﻧﺎء ﭼﮭل ﺑرج ﺑﮫ دﯾوار ﻋرﯾض از ﺳﻧﮓ
اﺣﺎطﮫ ﺷده ﮐﮫ ﺳور ﺷﮭر ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﻧظر ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده و ﻣﺗون ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﻣورد اﯾن ﻣﺣل ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮭل
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ﺑرج ﻣﻌروف اﺳت ،در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﯾش از ﺳﮫ ﺻد ﺑرج در اﯾن ﺟﺎ وﺟود دارد .اﯾن ﺑرﺟﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺧﺗﻠف ﺧورد و
ﮐوﭼﮏ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻧﯾﺎز ﺑﺎﻧﯾﺎن آن ﺑﻧﺎﺷده اﺳت .اﻣروز ﺷﺎﯾد ﻗﺳﻣت اﻋظم آن ﺗﺧرﯾب ﺷده ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﺑﺎ دﻗت و ﺗﻌﻣق
ﻣﯽ ﺗوان ﺟﺎھﺎ و ﻣﮑﺎن ﺑرج ھﺎی ﺗﺧرﯾب ﺷده را درﯾﺎﻓت .ﻓﻌﻼً ﺑﻘﺎﯾﺎى  ٣۴ﺑرج ﺑﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠف در ﺣﺎل ﺳﻘوط
و اﺿﻣﺣﻼل و ﻧﯾز ﺑﻌﺿﺎ ً ﺑﺎ ھﻣﺎن ﻧﻘش و ﻧﮕﺎرھﺎی اوﻟﯾﮥ ﺧود ﺑﮫ ﻣﺷﺎھده ﻣﯾرﺳد.
در ﺑﻘﺎﯾﺎى ﺑﻌﺿﯽ ازﺑرج ھﺎ ﮐﮫ ﭼﻧد ﺳﺎل ﻗﺑل ﺗوﺳط دﻓﺗر اﯾﮑوﺗورﯾزم ﺗﺛﺑﯾت ﮔردﯾده ،ﻧﻘش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺛل ﺻورت
اﻧﺳﺎن ،ﻣﺎر  . . .وﻏﯾره دﯾده ﻣﯾﺷود .اﯾﮑوﺗورﯾزم ،ﺳﮫ ﺳﺎل ﻗﺑل ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟت ﻧﯾوزﯾﻼﻧد در ﺑﺎﻣﯾﺎن اﯾﺟﺎد ﺷده
و در ﺟﮭت ﺟذب ﺗورﯾزم ،از ﺟﮭت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ داﺧل ﻣرﮐز ﺑرﺟﮭﺎ ﻣﯽ ﺷوی ،ھر طرف دروازه ﯾﯽ و راھﯽ ،اﻧﺳﺎن ﺑﯾﻧﻧده را ﺑﮫ طرف ﺧود دﻋوت ﻣﯽ
ﮐﻧد .از ﺟﻣﻠﮫ ﭼﻧد دروازهء ﮐﻼن ﺗر ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد .در داﺧل اطﺎق ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در زﯾر ﺑرج ھﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت،
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ھﯾﭻ ﭼﯾزی دﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﺳﻘف اﯾن ﺧﺎﻟﯾﮕﺎه ھﺎ )اطﺎق ھﺎ( ﺑﮫ ﺻور ت ﮔﻧﺑدی )ﻣﻘوس( ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد ،در ﭘوﺷش
ﺳﻘف ،ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑرج دﺧﯾل اﺳت ،ﮔو اﯾﻧﮑﮫ ﺑرﺟﮭﺎ را ﺷﮑﺎﻓﺗﮫ اﻧد و ﺧﺎﻟﯽ ﮔﺎھﯽ درﺳت ﮐرده اﻧد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﮐوه را
وﻗﺗﯽ ﺑﺷﮑﺎﻓﯽ ،ﺷﮑل اطﺎق ﯾﺎ ﺧﺎﻟﯾﮕﺎھﯽ را ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرد .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﮔردش ﮐﻧﯽ ،ﺑﮫ ﺳﮫ اطﺎق ﮐوﭼﮏ

t.o

و ظرﯾﻔﯽ ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ً ﺑﮫ ﺷﮑل اطﺎق ﻧﺷﺳﺗن درﺳت ﺷده اﺳت ،ﺑﺳﯾﺎر ﻧظﯾف و ظرﯾف اﺳت ،ﺑرﻣﯾﺧوری ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر
ھﻧر ﻣﻌﻣﺎری آن زﻣﺎن اﺳت .در ﺳﻘف و ﺑﻐل دﯾوار اﯾن اطﺎق ھﺎ ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎ و دﻟﻧﺷﯾن ﺑﮫ ﺧﺎﻣﮫ ﺳرخ
رﺳﺎﻣﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷده اﺳت .ﺗﺻﺎوﯾر ،زﻧﺎن ﮐﻣر ﺑﺎرﯾﮑﯽ را در ﺣﺎل رﻗص ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ،ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻟﮫ ھﺎﯾﯽ در دﺳت

la

دارﻧد و ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﺑراﺑر آﻧﺎن روی ﺗﺧﺗﯽ ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت ،ﺗﻌﺎرف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﺗﺻوﯾر ﺷﺧص روی ﺗﺧت ،ﺑﺎ
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮑل ﻗﺎﺑل دﯾد اﺳت ،زﯾرا در اﺛر ﻣﻼﻣﺳت زﯾﺎد ،ﻧﺎ ﺧواﻧﺎ ﺷده اﺳت .در ﯾﮑﯽ از اﯾن اطﺎق ھﺎ ،ﯾﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ
دﯾده ﻣﯽ ﺷود ،ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻً او ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﻘﺗدری ﺑوده اﺳت ،ﻣردان ﭼﻧدی اطراف او اﯾﺳﺗﺎده اﻧد ،و رﻗﺎﺻﮫ ھﺎﯾﯽ ﺟﻠو
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روﯾش در ﺣﺎل رﻗص اﻧد .در ﻗﺳﻣت ھر دو ﺑﺎزوی اﯾن ﺷﺧص ﺗﺻوﯾر دو ﻣﺎر ﮐوﭼﮏ و زﯾﺑﺎ رﺳم ﺷده اﺳت .ﮔو
اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻣﺎرھﺎ از ﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣرد روﺋﯾده اﻧد.

اﻣﺎ در ﺑﺎرهء اﯾﻧﮑﮫ از اﺳم و ﻧﺳب و ﺷﮭرت اﯾن ﺷﺧص و ﺗﺻﺎوﯾر دﯾﮕر ﻋﻼﻣت و ﻧﺷﺎﻧﯽ ﭘﯾدا ﺑﺎﺷد ،ﭼﯾزی وﺟود
ﻧدارد .ﻓﻘط در اﻟﺳﻧﮫء ﻋوام ،اﯾن ﺗﺻوﯾر ،ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺿﺣﺎک اﺳت ﮐﮫ داﺳﺗﺎن آن را در ﻗﺳﻣت “ ﭼﮭل ﺑرج در ﺑﺎور
ﻣردم ذﮐر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم“ .ھﻣﯾن ﮔوﻧﮫ ﺗﺻﺎوﯾر و ﻧﻘوش دﯾﮕری ھم در اﯾن اطﺎق ھﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ ﺧورﻧد اﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮫ
ﻣﺷﮑل و دﻗت ﻣﯽ ﺗوان آﻧﮭﺎ را دﯾد .از اﯾن ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎ ﻣﺳووﻻن اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ﺑﺎﻣﯾﺎن و ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن ،ﭼﻧﯾن
ﺑرداﺷت دارﻧد ﮐﮫ ﻗﻠﻌﮫ ﺑﮫ دورۀ ﻗﺑل از اﺳﻼم ﺑرﻣﯾﮕردد.
در اطراف ﺳﺗدﯾوم ،دﯾوارھﺎى ﺿﺧﯾم و ﺑﮫ ارﺗﻔﺎع ﺣدود ﻧﯾم اﻟﻰ ﯾﮏ ﻣﺗر ﻧﯾز ﺟﻠب ﺗوﺟﮫ ﻣﯾﮑﻧد ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن
رو ﺑﮫ ﺧراﺑﻰ ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮥ ﻣدﯾر آﺑدات ﺗﺎرﯾﺧﻰ ﺑﺎﻣﯾﺎن ،آﻧﮭم در ﻣﻌرض ﻧﺎﺑودی ﻗرار دارد.
ﻣﺳول ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﺎﻣﯾﺎن ﻋﻼوه ﮐرد :ارﺗﻔﺎع ﺗﭘﮫ اى ﮐﮫ ﭼﮭل ﺑرج در آن واﻗﻊ اﺳت ،از ﺳطﺢ ﻣﻧطﻘﮫ و درﯾﺎی
ھﻣﺟوار ،ﺑﮫ  ١٢٠ﻣﺗر ﻣﯽ رﺳد و ﭼﺎھﻰ ﮐﮫ در ﺑﯾن ﻗﻠﻌﮫ وﺟود دارد ،ﺷﺎﯾد از آن ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻧﺑﺎر و ذﺧﯾره ﺧﺎﻧﮫ
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اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷده اﺳت .اﯾن ﭼﺎه ،ﺷﺑﯾﮫ زﯾر زﻣﯾﻧﻰ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل زﯾﻧﮫ از ﺳطﺢ زﻣﯾن ﭘﺎﯾﯾن رﻓﺗﮫ؛ اﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻠﺗﻰ ﮐﮫ
ﺧﺎک ،زﯾﻧﮫ ھﺎ را ﭘر ﮐرده ،طول اﯾن زﯾرزﻣﯾﻧﻰ ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت.
ﻣدﯾر آﺑدات ﺗﺎرﯾﺧﯽ رﯾﺎﺳت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ﺑﺎﻣﯾﺎن ،ﺑﺎ اﺑراز ﻧﮕراﻧﯽ از آﯾﻧده اﯾن ﻣﺣل ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻔت” :اﮔر دوﻟت
ﺑﮫ اﯾن ﺳﺎﺣﮥ ﺗﺎرﯾﺧﻰ رﺳﯾدﮔﻰ ﻧﮑﻧد و روﻧد طﺑﯾﻌﯽ ﺗﺧرﯾب دوام ﭘﯾدا ﻧﻣﺎﯾد ،اﻣﮑﺎن دارد ﮐﮫ اﮐﺛر ﺑرج ھﺎ و آﺑده ھﺎی
اطراف آن از ﺑﯾن ﺑروﻧد ” .در ﺻورﺗﻰ ﮐﮫ اﯾن آﺑدۀ ﺗﺎرﯾﺧﻰ ﺑﮫ ﮔوﻧﮥ درﺳت ﺣﻔﺎظت ﺷود ،اﺑﺗدا ﺑﮫ ﮔﺎرد ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ
ﻣﺣﻠﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت؛ ﭼون ﺳﺎﺣﮫ در ﺣدود  ٧۵ﮐﯾﻠوﻣﺗری ﻏرب ﻣرﮐز وﻟﺳواﻟﯽ ﯾﮑﺎوﻟﻧﮓ ﻗرار دارد و در آﻧﺟﺎ ﻣردم از
اھﻣﯾت اﯾن آﺑدۀ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭼﯾزی ﻧﻣﯾداﻧﻧد و ﺑﺎﯾد از آن ﺣﻔﺎظت ﺻورت ﺑﮕﯾرد.
ﺣﻔﺎری ھﺎی زﯾﺎدی در اﯾن ﺗﭘﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮕﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﯾز ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ و ﺣﺗﯽ ﻧﻘش ھﺎی دﯾواری آن ﺗوﺳط
ﻗﺎﭼﺎﻗﺑران ،اره و ﻗﺎﭼﺎق ﺷده اﺳت.
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"ﭼﮭل ﺑرج ﺷﮭری ﻗدﯾﻣﯽ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺎز ﻣﺎﻧده ﺷﮭر ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌد از ﮔذﺷت ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻣﺗﻣﺎدی ھﻧوز ھم
در ﮐﻣر ﮔﺎه ﮐوه ھﺎی ﺳر ﺑﮫ ﻓﻠﮏ ﮐﺷﯾده ای "ﺑﺎﺑﺎ" ﺧود ﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﺎ وﺟود ﺗﺣﻣل ﻋواﻣل طﺑﯾﻌﯽ ﺑﺎد ،ﺑﺎران و
زﻟزﻟﮫ و ﻣﺿﺎﻓﺎ دﺳت دارازی ھﺎی اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑرج و ﺑﺎرو و ﮐوﺷﮏ ھﺎی زﯾﺑﺎﯾش ﭘﺎ ﺑر ﺑر ﺟﺎ و اﺳﺗوار اﺳت ﺗو ﮔوﯾﯽ

t.o

ھﻧوز ھم آﺑﺎد اﺳت .اﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﮐﮭزاد ﻣورخ ﺷﮭﯾر ﮐﺷور ﻣﺎ ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد :در زﻣﺎن ﺣﻣﻼت اﻋراب زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ در
ﻓﺻل ﺑﮭﺎر ﻓﺷﺎر ﺑر ﮐﺎﺑل ﺷﺎھﺎن زﯾﺎد ﻣﯽ ﮔردﯾد آﻧﮭﺎ ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺷدﻧد ﺑﮫ ﺳوی ﺑﺎﻣﯾﺎن ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ از ﺷدت
ﺣﻣﻼت اﻋراب در اﻣﺎن ﺑﻣﺎﻧﻧد و زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ زﻣﺳﺗﺎن ﻓرا ﻣﯽ رﺳﯾد دو ﺑﺎره ﺗﺟدﯾد ﻗوا ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ﺧوﯾش اداﻣﮫ
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ﻣﯾدادﻧد ،ﺑﻧﺎ ﺑر ﺷواھد و ﺷﺑﺎھت ھﺎی ﻧزدﯾﮏ اﯾن ﺑرج ھﺎ و طرز ﻣﻌﻣﺎری و ﺗزﯾﯾﻧﺎت ﺑﮑﺎر رﻓﺗﮫ ﮐﮫ در ﮐوﺷﮑﮭﺎی
ﻗﻼع ﻣﺳﺗﺣﮑم ﻏور و ھﻣﯾﻧطور ﺷﮭر "ﺿﺣﺎک" در ﻣرﮐز ﺑﺎﻣﯾﺎن دﯾده ﻣﯽ ﺷود ،ﺷﮭر ﭼﮭل ﺑرج از ﺳﺎﺑﻘﮫ ای
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺑر ﺧوردار اﺳت .وﺟود دره ای ﻋﻣﯾق و راه ھﺎی ﺻﻌب اﻟﻌﺑور ﭼﮭل ﺑرج را ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ ای اﻣن
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ﺑرای ﮐﺎﺑل ﺷﺎھﺎن ﻗرار داده ﺑود .وﻟﯽ اﻓﺳوس ﺑﻌد از ﺷروع ﺟﻧﮕﮭﺎ اﯾن ﺷﮭر ﻧﯾز زﺧم ھﺎی ﻓراوان دﯾده و
ﮐﺎوﺷﮕران ﺣﻔﺎرﯾﮭﺎی زﯾﺎدی اﻧﺟﺎم داده و ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی ﻋﻣده و دﯾدﻧﯽ اﯾن ﻣﺣل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗﺧرﯾب ﮔردﯾده اﺳت .ﯾﮑﯽ از
زﯾﺑﺎﯾﯽ ھﺎی اﯾن ﺑرج ھﻣﺎن طﺎﻗﭼﮫ ای ﺑﻧﺎم ﺧﺎﻧﮫ ای دﺧﺗر ﭘﺎدﺷﺎه طﺎق ﺑزرﮔﯽ ﺑود و در دﯾواری آن ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻋﺟﯾﺑﯽ
دﯾده ﻣﯽ ﺷد ،دﺧﺗری ﻧﺷﺳﺗﮫ و اﮐﻠﯾﻠﯽ از طﻼ ﺑر ﺳر و دو دﺧﺗر در دو طرف آن در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺟﺎم ھﺎی طﻼﯾﯽ در
دﺳت داﺷﺗﻧد ﺑﺎ ﭼﺷﻣﺎن زﯾﺑﺎ و ﻟﺑﺎﺳﮭﺎی ﻗﺷﻧﮓ ﻣﻧﺗظر و ﮐﻣر ﺑﻧد ﻣرﺻﻊ اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد ﮔوﯾﯽ زﻧده اﻧد ،ﮐﮫ ﺗوﺟﮫ ھر
ﺑﻧﻧده را اﯾن ﻧﻘﺎﺷﯽ زﯾﺑﺎ ﺑﺧود ﺟﻠب ﻣﯾﮑرد اﻣﺎ اﻣروز ﻧﮫ از طﺎق ﺧﺑری ھﺳت و ﻧﮫ از آن ﻧﻘﺎﺷﯽ زﯾﺑﺎ.
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 -٢۴ﺷﮭر و ﻗﻠﻌﮫ ﺿﺣﺎک ﺑﺎﻣﯾﺎن

در ھﻔده ﮐﯾﻠوﻣﺗری ﺷﻣﺎل ﺷرق ﺑﺎﻣﯾﺎن ،در ﻣﺣل ﺗﻼﻗﯽ ﺳﮫ ﮔذرﮔﺎه ﺑﻠﺦ ،ﮐﺎﺑل و ﻏزﻧﯽ ،ﺑر ﻓراز ﺗﭘﮫ ھﺎی ﺳرخ
رﻧﮕﯽ ﺑﮫ ارﺗﻔﺎع  ١۵٠ﻣﺗر ،ﯾﺎ ) ١٧٠ﭘﺎ( و در ﮐﻧﺎر رودﺧﺎﻧﮫ ای ﭘر آب ،وﯾراﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯾﺧورد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ
اﻟرﻏم ﮔذراﻧدن ﮐﺷﻣﮑش ھﺎی ﻓراوان ،ھﻧوز ﭘﺎﺑرﺟﺎ ﻣﺎﻧده ﺗﺎ داﺳﺗﺎﻧﮭﺎﯾﯽ از دوھزار ﺳﺎل ﭘﯾش را ﺑرای ﻣﺎ ﺑﺎزﮔوﮐﻧد.
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و ﯾراﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اوﻟﯾن ﻧﮕﺎه ،ﺗﺳﺧﯾر ﻧﺎﭘذﯾری ﺧود را ﭼﻧﺎن ﺑﮫ رخ ﺑﯾﻧﻧده ﻣﯾﮑﺷد ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ ﭘﺎﯾﺗﺧت اﻣﭘراطوری
ﺿﺣﺎک ﻣﺎر دوش ﺑوده اﺳت.

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

t.o

ﭘﯾﺟﯾده آن ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ازروﻧق و ﺷﮑوه ﺧﺎﺻﯽ ﺑرﺧوردارﺑوده اﺳت.
ﺷﮭر ﺿﺣﺎک ﻣﺎر دوش آﻣﯾزه ای از اﻓﺳﺎﻧﮫ و واﻗﻌﯾت .ﻣرﮐز اﻣﭘراطوری ﺑزرگ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾش دو
ﻣﺎر روﺋﯾده ﺑود .ﭘﺎﯾﺗﺧت ﻗدرﺗﯽ اﻓﺳﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑود ﺑﮫ ھﻔﺗﺻد ﺳﺎل ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﺷﯾد ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺧﺷد.

la

ﻋده ﯾﯽ از ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑراﯾن ﺑﺎور اﻧد ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﺧت اﯾن ﺷﮭر ﺑﮫ ﻗﺑل از اﺳﻼم و ﺑﮫ دوره ﯾﻔﺗﻠﯽ ھﺎ و ﺗﻣدن
ﺗرﮐﮭﺎی ﻏرﺑﯽ ﻣﯾرﺳد .او ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ اﻓزاﯾﻧد" :ﻧوع ﻣﻌﻣﺎری ﺷﮭر و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ آن )درﺳت در
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ﻣﺣل ﺗﻼﻗﯽ ﺳﮫ ﮔذرﮔﺎه ﻣﮭم ﻏزﻧﯽ ،ﮐﺎﺑل و ﺑﻠﺦ( ﻧﺷﺎﻧدھﻧده آن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﺑرد ﻧظﺎﻣﯽ داﺷﺗﮫ و از اﺳﺗﺣﮑﺎﻣﺎت ﻗﺎﺑل
ﻣﻼﺣظﮫ ای ﺑرﺧوردار ﺑوده اﺳت" .ﻣردﻣﺎن ﻣﺣل ،آﻧرا ﺑﻧﺎم ﺷﮭر ﺿﺣﺎک ﻣﺎر دوش ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد.

دﯾوارھﺎی اﺳﺗﺣﮑﺎﻣﺎﺗﯽ اﯾن ﺷﮭرازﺳطوح ﭘﺎﺋﯾن و داﻣﻧﮫ ﮐوه آﻏﺎزوﺑﮫ ﺳﻣت ﻗﻠﮫ ﮐوه اﻣﺗداد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .ھرﭼﮫ ﺑﺎﻻﺗرﻣﯽ
روﯾم ،ﻗطروارﺗﻔﺎع دﯾوارھﺎ ﺑﯾﺷﺗرﻣﯾﺷود و ﮐﻣرﺑﻧدھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ آن ﻣﺣﮑﻣﺗر .راه ﺻﻌب اﻟﻌﺑوری ﮐﮫ ازﺑﯾن ﭼﻧد ﺑرج
ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ وﭘﯾﭻ و ﺧم ھﺎی ﻓراوان و ازﻣﯾﺎن دروازه ﺗوﻧل ﻣﺎﻧﻧد ﺳﻧﮕﯽ ای ﻣﯾﮕذرد ،ﺗﻧﮭﺎ راه ورودی ﺷﮭر ﻣﺣﺳوب
ﻣﯾﺷود .ﺑرﺟﮭﺎی ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ طوری ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﺗﺳﻠط ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑر ﭘﺎﺋﯾن دارﻧد و ﻧﻔوذ دﺷﻣن ﺑﮫ ﺷﮭر را ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﺷﮑل ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد.
در ﻗﺳﻣت ھﺎی ﭘﺎﺋﯾن ﺗر ،ﺑرﺟﮭﺎ دوﺑﺎره ﺗرﻣﯾم ﺷده اﻧد و ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن ،اﻣﮑﺎن دارد ﮐﮫ ﺑﻌد ھﺎ ﺗوﺳط
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺗرﻣﯾم ﺷده ﺑﺎﺷﻧد .دﯾوارھﺎ در ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی ﻣﯾﺎﻧﯽ ﺗوﺳط ﺑﺎران ﻓرﺳﺎﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ
ﺷﮭر ﺑرای ﻣدﺗﯽ طوﻻﻧﯽ ﻣﺧروﺑﮫ و ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻧﮫ ﻣﺎﻧده اﺳت .اﻣﺎ در ﻗﺳﻣت ھﺎی ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺷﮭر ،ھﯾﭻ اﺛری از
دوران اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﭼﺷم ﻧﻣﯽ ﺧورد .ﺑر ﻓراز ﮐوه ﮐﮫ ﻗﺳﻣت اﺻﻠﯽ ﺷﮭر اﺳت ،داﻻﻧﮭﺎ و ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ ﺑﺎ
ﺳﻘف ھﺎی ﮔﻧﺑدی ﺧﺷﺗﯽ و ﺑﮫ ارﺗﻔﺎع ﺗﻘرﯾﺑﺎ ده ﻣﺗر ﮐﮫ در ﺑﻌﺿﯽ ﺟﺎھﺎ در دو ﻣﻧزل )طﺑﻘﮫ( اﻋﻣﺎر ﺷده اﻧد ،ﺑﮫ ﭼﺷم
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ﻣﯾﺧورﻧد .ھﻣﮫ اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ زﻧﺟﯾروار ﺑﮫ ھم ﻣﺗﺻل اﻧد و درﻟﺑﮫ ھﺎی ﮐوه ،ﺑﮫ ﺑرﺟﮭﺎی ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ ﮐوﭼﮏ و ﺑزرگ
ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯾﺷوﻧد .اﯾن ﺑرﺟﮭﺎ ﺑﺻورت ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ای طراﺣﯽ ﺷده اﻧد .ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎطق اطراف را زﯾر دﯾد ﺧود
داﺷﺗﮫ ﺑر راه ھﺎ ﮐﻧﺗرول ﮐﺎﻣﻠﯽ دارﻧد.
ارﺗﻔﺎع ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺷﮭر ﺿﺣﺎک ﯾﺎ ﺷﮭر ﺳرخ از ھﻣواریھﺎی ﺟﻠﮕﮥ ﺷش ﭘل ،درۀ آھﻧﮕران و درۀ ﭘﺎیﻣوری ﺗﺎ ﺑﺧش
ﺑﺎﻻی ﺷﮭر ،ﺻد ﺗﺎ  ١٧٠ﻣﺗر ﺗﺧﻣﯾن زده ﺷده اﺳت .از دﯾوارھﺎی ﻣﻧﻘش ،ﺑرجھﺎی دﻓﺎﻋﯽ و راهھﺎی ﭘر ﭘﯾﭻ و ﺧم
آن ،ﮐﮫ ﺗﺎ ھﻧوز ﻗﺎﺑل دﯾد اﺳﺗﻧد ،ﻓﮭﻣﯾده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﯾن ﺷﮭر در زﻣﺎن آﺑﺎدی ﺧوﯾش از ﺷﮑوه ،روﻧق و اﺳﺗﺣﮑﺎﻣﺎت
ﻣﮭﻣﯽ ﺑرﺧوردار ﺑوده اﺳت .ﮔﻣﺎن ﻣﯽ رود ﮐﮫ اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﻧﺎھﺎ ،در ﺳﮫ ﺑﺧش ﺑﺎﻻی ارگ ﺑرای ﺣﺎﮐم و اھل
درﺑﺎر ،ﭘﺎﯾﯾن ارگ ﺑرای ﺳرﺑﺎزان و ﻣداﻓﻌﺎن ﺷﮭر و ﺑﺧش ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺷﮭر ﺑرای ﻋﺎﻣﮥ ﻣردم ﺑوده اﺳت .روزﮔﺎری
ﺷﮭر ﺿﺣﺎک ،ﭼﮭﺎرراه ارﺗﺑﺎطﯽ دﻧﯾﺎی ﻗدﯾم ﺑوده ﮐﮫ راهھﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮔذﺷﺗﮫ و ﺟﺎدۀ اﺑرﯾﺷم از اﯾن ﻣﺣل ﻣﯽ

rg

ﮔذﺷﺗﻧد.

از وﺳط ﺷﮭر ،ﺗوﻧﻠﯽ ﻣﺎرﭘﯾﭻ و ﭘﻠﮫ ﭘﻠﮫ )زﯾﻧﮫ زﯾﻧﮫ( ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل آب در ﻣواﻗﻊ ﺣﺳﺎس و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﮭر ﺗوﺳط دﺷﻣن
ﻣﺣﺎﺻره ﺷده اﺳت ﮐﺷﯾده ﺷده اﺳت .اﯾن ﺗوﻧل در آﺧر ﺑﮫ ﺑرج ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ و ﻣﺳﺗﺣﮑﻣﯽ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗوﺳط

t.o

ﯾﮏ ﺗوﻧل ﺑﺎرﯾﮏ )آﺑدوزک( ﺑﮫ ﺣوض آﺑﯽ ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ ﻓﻌﻼ ﺧﺷﮏ ﺷده اﺳت .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ آب از ﻣﺣل
ﻧﺎﻣﻌﻠوﻣﯽ ﺗوﺳط ﻟوﻟﮫ ھﺎی ﺳﻔﺎﻟﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺣوض ﻣﯾرﺳﯾده اﺳت.

اﯾن ﺷﮭر روزﮔﺎر دﺷواری را ﺑﻌد از ﺳﭘری ﮐردن دوران ﺷﮑوھش ﮔذراﻧده اﺳت .ﺑر اﺳﺎس ﻧظرﯾﮫ ﮐﺎطم ﯾزداﻧﯽ
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}ﻣورخ{ ،اﯾن ﺷﮭر اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺗوﺳط ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در زﻣﺎن ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﺗﺧرﯾب ﺷد ،اﻣﺎ از ﺣﻣﻠﮫ ﭼﻧﮕﯾز ﺧﺎن ﺑﮫ ﺑﺎﻣﯾﺎن،
ﺟﺎن ﺳﺎﻟم ﺑدر ﺑرد .ﻣﻐوﻟﮭﺎ ﻓﻘط ﺣﺻﺎر ﺑﺎﻣﯾﺎن ﮐﮫ اﻣروزه ﺑﻧﺎم ﺷﮭرﻏﻠﻐﻠﮫ ﯾﺎد ﻣﯾﺷود را ﺗﺧرﯾب ﮐردﻧد.
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑرﺧﯽ ﺑﺎور دارﻧد ﮐﮫ :ﮐﮫ ﺗوﺳط ارﺗش ﭼﻧﮕﯾز ﺧﺎن در ﺳﺎل  ١٢٢٢ﻣﯾﻼدی ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﮑﺳﺎن ﺷد .اﯾن
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ﺧراﺑﮫ ھﺎ در ارﺗﻔﺎع  ٣۵٠ﭘﺎﯾﯽ ﭼﺷم اﻧداز دره ﺗﮕﺎو در ﺑﺎﻣﯾﺎن واﻗﻊ ﺷده اﺳت .اﯾن ﺧراﺑﮫ ھﺎ ھم ﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان
»ﺷﮭر ﺳرخ« ﻣﻌروف ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ ﺧﺎطر رﻧﮓ ﺳرخ ﺻﺧره ھﺎ و دره ھﺎی اطراف آن .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود طﯽ ﺣﻣﻠﮫ
ﺑﮫ اﯾن ﺷﮭر ،ﻧوه ﭼﻧﮕﯾز ﺧﺎن ،ﻣوﺗرﺟن ﺑﮫ دﺳت ﻣداﻓﻌﺎن ﺷﮭر ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .ﭼﻧﮕﯾز ﺧﺎن ھم ﺷﮭر و درهھﺎی اطراف آن
را ﺧراب ﮐرد و ﺗﻣﺎم ﺳﺎﮐﻧﺎن آن را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧﯾد .ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ ﮐﻧﺑو ﻻھوری در ﻣورد ﺷﮭر ﺿﺣﺎک ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد:
"در ﺳﺎل ١٠٣٧ھﺟری ﻗﻣری ﻧذر ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ازﺑﮏ ﺑﮫ ھﻣراه ﭘﺎﻧزده ھزار ﻣرد ﺟﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﺑﺎﻣﯾﺎن ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد و
ﺷﮭر ﺿﺣﺎک را ﻣﺣﺎﺻره ﮐرد .ﺧﻧﺟر ﺧﺎن ﺗرﮐﻣﻧﯽ )اﺣﺗﻣﺎﻻ از ھزاره ھﺎی دره ﺗرﮐﻣن( ﺣﺎﮐم ﺑﺎﻣﯾﺎن ﺑﮫ ﺷﮭر
ﺿﺣﺎک ﭘﻧﺎه ﺟﺳت و در آﻧﺟﺎ ﻣﻘﺎوﻣت ﮐرد .ﺑﺎﻻﺧره ﻟﺷﮑر ﻧذر ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺗوان ﮔﺷودن ﻗﻠﻌﮫ )ﺷﮭر ﺿﺣﺎک( را در
ﺧود ﻧدﯾده ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد".
در ﮔزارﺷﺎت ﺟﻧﮕﮭﺎی ﻧﺎدراﻓﺷﺎر ﻧﯾز از ﺷﮭر ﺿﺣﺎک ﻧﺎم ﺑرده ﺷده اﺳت .اﻣﺎ ﮔوﯾﺎ ﻗﻠﻌﮫ ﮔﯾﺎن ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﺗﺳﻠﯾم ﺷده اﻧد.
اﯾن ﺷﮭر ﺑﻌد از طﯽ ﻧﻣودن دوران ﺷﮑوه اﻓﺳﺎﻧﮫ ای ﺧود ،روزھﺎی دﺷواری را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرد .ھﺟوم اﻋراب ﻣﺳﻠﻣﺎن،
ﺟﻧﮕﮭﺎی ﮐوﭼﮏ و ﺑزرگ ﻣﻧطﻘﮫ ای ،ھﺟوم ﻟﺷﮑرﯾﺎن ﻧذﯾر ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ازﺑﮏ در ﻗرن ﺷﺎﻧزده ،ﺟﻧﮕﮭﺎی داﺧﻠﯽ
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اواﺧر ﻗرن ﻧوزده و اواﯾل ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﺑﻣﺑﺎراﻧﮭﺎی ھواﺋﯽ ﻧﯾروھﺎی ﺷوروی ﺳﺎﺑق وﺑﺎﻻﺧره ﮐﺎوﺷﮭﺎی ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎن آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ،ھﻣﮫ و ھﻣﮫ ،دل اﯾن ﺷﮭر را ﻋﻣﯾﻘﺎ ً آزرده اﻧد.
ﺷﮭر ﺿﺣﺎک ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔردی از ﯾﮏ ﻗﻠﻌﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ و ﯾﺎ ﺷﮭر ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﺳﺧﯾر ﻧﺎﭘذﯾری اﺳت.
ﺷﮭر ﺿﺣﺎک ﻣرﮐز ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﮔروھﯽ از ﻣﺟﺎھدﯾن ﻧﺎﻣﻧﮭﺎ ِد درﮔﯾر در ﺟﻧﮕﮭﺎی دھﮫ ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده
اﺳت و درﮔﯾرﯾﮭﺎ ،ﺑﻣﺑﺎراﻧﮭﺎ و اﻧﻔﺟﺎرات زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺧود دﯾده اﺳت .اﮐﻧون ﭘس از ﺗﻘرﯾﺑﺎ ده ﺳﺎل از آﻧزﻣﺎن ،ﺗﯾم ﻣﺎﯾن
ﭘﺎﮐﯽ ﯾﮏ ﻣؤﺳﺳﮫ ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺷورﺗﯽ ﺗﮑﻧﯾﺳﯾن ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺎﯾن ﭘﺎﮐﯽ ﺷده اﺳت.

 -٢۵ﻣﺳﺟد ﺟﺎﻣﻊ ھرات
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ﻣﺳﺟد ﺟﺎﻣﻊ ﺑزرگ ﺷﮭر ھرات ﭘﻧﺟﻣﯾن ﻣﺳﺟد ﺟﺎﻣﻊ ﺑزرگ در ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد اﯾن ﻣﺳﺟد ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯾش از ١۴٠٠

la

ﺳﺎل ﻗدﻣت دارد و ﻣﺳﺎﺣت آن ﺑﮫ۴۶٧۶٠ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﻣﯽ رﺳد.

ﻣﺳﺟد ﺟﺎﻣﻊ ﺑزرگ ھرات از ﺟﻣﻠﮫ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺑﻧﺎی زﯾﺑﺎ و ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز در طول اﺿﺎﻓﮫ
از ھزار ﺳﺎل ﻗﺑل از اﺳﻼم ﻋﺑﺎدﺗﮕﺎه آرﯾﺎﺋﯽ ھﺎی ﯾﮑﺗﺎ ﭘرﺳت ﺑوده اﺳت .در ﺳﺎل  ٢٩ھﺟری ﺑﻌد از ﮔراﯾش ﻣردم
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ھرات ﺑﮫ دﯾن اﺳﻼم ،اﯾن ﻣﻌﺑد ﺑزرگ ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﺑدل ﮔﺷت.

ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺷورت ﺷﯾﺦ اﻻﺳﻼم ﻓﺧراﻟدﯾن رازی ﺑﮫ دﺳﺗور ﺳﻠطﺎن ﻏﯾﺎث اﻟدﯾن ﻏوری ﺑﮫ ﺷﮑل ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
ﺧﺷت ﭘﺧﺗﮫ ،ﺗزﺋﯾﻧﺎت و ﮐﺎﺷﯽ ھﺎی ﻓﯾروزه ای ﺑﻧﺎ ﮔردﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣرگ ﺳﻠطﺎن ،ﭘﺳرش ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﺑﻌﺿﯽ
ازﮐﺎرھﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده از زﻣﺎن ﭘدرش را ﺑﮫ اﺗﻣﺎم رﺳﺎﻧﯾد.

اﯾن ﻣﺳﺟد ﺗﺎرﯾﺧﯽ در زﻣﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺣت اﺿﺎﻓﮫ از  ۴۶ھزار ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ اﻋﻣﺎر ﮔردﯾده ﮐﮫ ﻣﺷﺗﻣل ﺑر  ۴۶٠ﮔﻧﺑد،
١٣٠رواق ۴۴۴ ،ﻓﯾل ﭘﺎﯾﮫ ،دوازده ﮔﻠدﺳﺗﮫ ،ﭼﮭﺎر اﯾوان ،ﭼﮭﺎر دروازه ،ﭼﮭﺎر ﮐﺗﯾﺑﮫ ﺑزرگ ﻣزﯾن ﺑﺎ آﯾﺎﺗﯽ از ﻗران،
اﺷﻌﺎر ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻋرﻓﺎ و ﺷﺎﻋران ﺑزرگ ،ﺳﮫ ﺳراﭼﮫ ،ﯾﮏ ﻣﻧﺑر ﺳﻧﮕﯽ ،ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ )ﺷﺎﻣل ﭼﮭﺎر ھزار ﺟﻠد ﮐﺗﺎب( و
وﺿوﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در زﯾﺑﺎﺗرﯾن ﻣﺣل ﺷﮭر ﻗدﯾم ھرات ﻣوﻗﻌﯾت داﺷﺗﮫ و در ﯾﮏ زﻣﺎن ﮔﻧﺟﺎﯾش ﺑﯾش از ﯾﮏ
ﺻد ھزار ﻧﻣﺎزﮔزار را دارد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ وی ﮔﻠدﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﺳﺟد ﮐﮫ ﺑرای رﺳﺎﻧدن ﺻدای اذان ﺑﮫ ﮔوش ﻣردم ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺷده ،ﺑﯾن١٧ﺗﺎ ٣۶ﻣﺗر ارﺗﻔﺎع ٧ ،ﺗﺎ  ١٠ﻣﺗر ﻗطر داﺷﺗﮫ راس ھر ﮐدام دارای ھﺷت رواق ﺑوده ﮐﮫ ﺑﺎم ﺷﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﺷﯽ
ﻓﯾروزه ای ﺗزﯾﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
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در ﺳﺎل  ٧٠٧ھﺟری ﺳﻠطﺎن ﻏﯾﺎث اﻟدﯾن ﮐرت ﻏوری ﺧراﺑﯽ ھﺎی را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﻐول ھﺎ در ﺳﺎل ٨١٨ھﺟری ﺑﮫ
ﻣﺳﺟد رﺳﯾده ﺑود ﺗﻌﻣﯾر ﻧﻣوده و ﻣدرﺳﮫ ﯾﯽ ﺑﻧﺎم ﻏﯾﺎﺛﯾﮫ در ﺷﻣﺎل ﻣﺳﺟد ﺟﺎﻣﻊ اﯾﺟﺎد ﻧﻣود .ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﺑﻌد در
زﻣﺎن ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﻣﻠﮏ ﻣﻌزاﻟدﯾن ﮐرت ﺑﻌد از اﻓزودن ﺗزﺋﯾﻧﺎت ،ﺧﺎﻧﻘﺎھﯽ ﺑرای ﺻوﻓﯾﺎن ﻧﯾز ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد .ﺻد ﺳﺎل
ﺑﻌد در دوران زﻣﺎﻣداری ﺷﺎھرخ ﻣﯾرزا )از ﺷﺎھﺎن ﺗﯾﻣوری( ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﻧﮑﺷﺎف و ﺗﮑﺎﻣل ﺻﻧﻌت ﮐﺎﺷﯽ ،ﻣﻌرق
و ﺧطﺎطﯽ ،رواق ھﺎ و دﯾوارھﺎی ﻣﺳﺟد ﺑﮫ ﻧﻘش و ﻧﮕﺎرھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺗزﯾﯾن ﮔردﯾد.
در ﺳﺎل  ٧٧٧ھﺟری در زﻣﺎن ﻣﻠﮏ ﻏﯾﺎث اﻟدﯾن آﺧرﯾن ﻣﻠﮏ آل ﮐرت از داراﯾﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﻧﺎم ﻋﻠﯽ ﺑن ﻣﺣﻣد،
دﯾﮓ ﺑروﻧزی زرﮐوب ﺷﺎﻣل ﺑر ھﺷت ﺣﺻﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺑﻌد از ﻣﻧﺑت ﮐﺎری و ﻧﻘش اﻧدازی وﻗف ﻣﺳﺟد ﺟﺎﻣﻊ
ﮔردﯾد .در ﻋﯾن زﻣﺎن دﯾﮓ ﺑرﻧزی دﯾﮕری ﺗوﺳط ھﻧرﻣﻧدان ھرات ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ اﮐﻧون در ﻣوزﯾم ارﻣﯾﺗﺎژ ﺷﮭر
ﻟﯾﻧﯾﻧﮕراد روﺳﯾﮫ ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷود و در ﻗرن دھم ھﺟری در زﻣﺎن ﺳﻠطﺎن ﺣﺳﯾن ﺑﺎﯾﻘرا و وزﯾر او اﻣﯾرﻋﻠﯽ ﺷﯾر
آراﺳﺗﮫ ﺷد.
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ﻧواﯾﯽ ،اﯾوان ﺑزرگ ﻣﻘﺻوره ﻣﺟددا ﺗﻌﻣﯾر و ﺗﻣﺎم ﺟدارھﺎ و رواق ھﺎی ﻣﺳﺟد ﺑﮫ ﺳﺗون ھﺎ و ﺳﻧﮓ ھﺎی ﮔراﻧﺑﮭﺎ
در ﺳﺎل  ١٣٢۴ھﺟری ﺑﮫ ھﻣت ﻋﺑدﷲ ﺧﺎن ﻣﻠﮑﯾﺎر ﻧﺎﯾب اﻟﺣﮑوﻣﮫ ھرات ،ﺟﺎده ھﺎی وﺳﯾﻊ ﺑﮫ اطراف و ﺑﺎﻏﯽ ﺑﮫ

t.o

وﺳﻌت ﺑﯾش از ٢۵ھزار ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ در ﺳﻣت ﺷرق ﻣﺳﺟد اﯾﺟﺎد ﺷد" .در زﻣﺎن ﻣرﺣوم ﻋﺑدﷲ ﺧﺎن ﻣﻠﮏ ﯾﺎر در
ﺳﺎل  ١٣٢۴ﯾﮏ ﻋﺻری ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ در ﺣﻘﯾت ھرات را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﻣﻌﺎﺑد ،ﻣﺳﺎﺟد ،اﻣﺎﮐن آﺑدات ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻗﻠﻣداد
ﺑﮑﻧﯾم و ﻋﺑدﷲ ﺧﺎن ﻣﻠﮑﯾﺎر ﺿﻣن اﯾن ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اطراف ﻣﺳﺟد و ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣردم را ﺧرﯾداری ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﭘﺎرک و

la

ﺟﺎده ھﺎ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺳﺎزد.

در اﯾن اواﺧر ﻓرھﻧﮕﯾﺎن ﻏوری ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺑﻧﯾﺎد ﻓرھﻧﮕﯽ ﺟﮭﺎﻧداران ﻏوری ﺗﻼش ﻧﻣودﻧد ﺗﺎ ﻗﺑر اﻣﭘراطور ﺳﻠطﺎن
ﻏﯾﺎث اﻟدﯾن ﻏوری را دوﺑﺎره ﺑﺎز و ﻣورد دﯾد ھﻣوطﻧﺎن ﻗرار دھد و ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑزرﮔﯽ را در آﻧﺟﺎ ﺗﺄﺳﯾس ﻧﻣﺎﯾﻧد اﻣﺎ
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ﻣواﻧﻊ در ﻣﻘﺎﺑل ﺷﺎن اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت .اﻣﯾدوارم ﮐﮫ در آﯾﻧده ﺑﺎ اﯾن ﻣﺄﻣول دﺳت ﯾﺎﺑﻧد.

 -٢۶ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﻣﯾرزﮐﮫ ﮔردﯾز

ﮔردﯾز[ .گ َ [ )اِخ( ﻧﺎم ﻗﺻﺑﮫ و ﻗﻠﻌﮫ ای ﺑر ﯾﮏ ﻣﻧزﻟﯽ آن از ﺳوی ﺷرق و ﻣﻌرب آن ﺟردﯾز اﺳت .ﮔردﯾز ﯾﮏ
ﻣﻧزﻟﯽ ﻣﺷرق ﻏزﻧﯾن اﺳت .وﻻﯾﺗﯽ ﺑﯾن ﻏزﻧﮫ و ھﻧد .ﮔردﯾز ،ﺣﻣزة ﺑن ﻋﺑداﷲ اﻟﺷﺎری ﮐرد.
ﮔردﯾز ﺷﺎﯾد ﮔرﯾﺎ ﻏر ﭘﺷﺗو ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﮐوه ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﮔر )ﮔﮭر( ﺧﺎﻧﮫ و دﯾز ھﻣﺎن دﯾش ﺳﺎﻧﺳﮑرﯾت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻗرﯾﮫ و ﯾﺎ
ﺷﮭر ﻣﻔﮭوم ﺑدھد ﮔﮭردﯾش ﺑﮫ ﻣروز زﻣﺎن ﺑﮫ ﮔردﯾز ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻼم داده ﺑﺎﺷد و اﻋراب ﺑﺎ ﮐﻣﺑود ﺣرف )گ( آﻧرا
ﺟردﯾز ﺧواﻧدﻧد.
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ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻣﻌﺗﺑر ﺟﻐراﻓﯾﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﺣدود اﻟﻌﺎﻟم و ﺟﻐراﻓﯾﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﯾران از ﺑﺎر ﺗوﻟد و ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﺟﻐراﻓﯾﺎی اﻋراب ھﻣﮫ
ﻓﻘط ﮔردﯾز را ﻗﺻﺑﮫ ﮐوﭼﮏ داﻧﺳﺗﮫ اﻧد .و آن اﯾﻧﮑﮫ َﮔردﯾز ﺷﮭری اﺳت در ﺟﻧوب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣرﮐز وﻻﯾت ﭘﮑﺗﯾﺎ
اﺳت .اﯾن ﺷﮭر در ﻣﻧﺗﮭﯽ اﻟﯾﮫ دره رودﺧﺎﻧﮫ ﮔردﯾز و در ارﺗﻔﺎع ٢٣٠٠ﺗﺎ ٢۵٠٠ﻣﺗری از ﺳطﺢ درﯾﺎ ﻗرار دارد.
ﺑﺎزار ﻗدﯾﻣﯽ ﺷﮭر در ﺳﺎل  ١٩۴٣ﻣﯾﻼدی ﺑﻧﺎ ﺷدهاﺳت و ﺑﻌد آﺳﻔﺎﻟت ﺷدن ﺟﺎده ﮐﺎﺑل  -ﮔردﯾز ) ١٢٠ﮐﯾﻠوﻣﺗر( ﺣﻣل
و ﻧﻘل ﻣﺻﻧوﻋﺎت ﭼوﺑﯽ اﻓزون ﯾﺎﻓت و ﺑﺎﻋث روﻧق آن ﺷﮭر ﮔردﯾد .ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﮔردﯾز از آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ آﻧﺳت.
زﻣﯾنھﺎی ھﻣوار وﻻﯾت ﭘﮑﺗﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر در ﭘﯾراﻣون ﮔردﯾز زرﻣت ﻗرار دارد و ﺑﯾﺷﺗر آب زﻣﯾن ھﺎی ﮐﺷﺎورزی آن از
ﮐﺎرﯾزھﺎ ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود .در ٢۵۶ھـ ق ٨٧٠/م ،ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث ﺻﻔﺎری ﺑﮫ ﻧواﺣﯽ ﺷرﻗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎﺧت و ﺟﻧﮕﯽ
ﺳﺧت ﻣﯾﺎن او و اﺑوﻣﻧﺻور اﻓﻠﺢ اﻣﯾر ﮔردﯾز درﮔرﻓت ﺑﺎرﺗوﻟد ﺑﮫ ﻧﻘل از ﮔردﯾزی ﻣﯾﻧوﯾﺳد ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث ﺻﻔﺎر ﺑﺎ
ﯾﮏ اﻣﯾر ﻣﺳﻠﮑﺎن ﮐﮫ ﻣﻘﯾم ﮔردﯾز ﺑود ﺟﻧﮓ ﻧﻣود ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﻘﯾن آن ﺷﺧص اﺑوﻣﻧﺻور ﺗﻔﻠﺢ ﺑوده ﮐﮫ ﺑﺎ دادن ﮔروﮔﺎن و
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ﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﭘرداﺧت ١٠ھزار درم ﺧراج ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﻣﯾر ﺳﯾﺳﺗﺎن ،ﺑﺎ وی ﺻﻠﺢ ﮐرد .ﭘس از اﻓﻠﺢ ،اﺧﻼف او ﺗﺎ اواﺳط
ﻗرن  ۵ھـ ق ﺑر ﺣﮑوﻣت ﮔردﯾز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدﻧد .ﻧواﺣﯽ دور دﺳت و ﺑﻌﺿﺎ ً ﺳﺧتﮔذر ﭘﮑﺗﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﭘﻧﺎھﮕﺎهھﺎی

t.o

ﺧوارج ﺑﮫﺷﻣﺎر ﻣﯽرﻓت .اﯾن ﻧواﺣﯽ در دور ٔه اﻗﺗدار ﺧوارج ﺳﯾﺳﺗﺎن زﯾر ﺳﻠط ٔﮫ آﻧﺎن ﺑود .ﺑﮫ ﮔزارش ﻧوﯾﺳﻧد ٔه ﮔﻣﻧﺎم
ﺣدوداﻟﻌﺎﻟم ﺑﯾﺷﺗر اھﺎﻟﯽ ﮔردﯾز ﺑر ﻣذھب ﺧوارج ﺑودﻧد .و ﺷﮭری اﺳت ﺑرﺣد ﻣﯾﺎن ﻏزﻧﯾن و ھﻧدوﺳﺗﺎن .ﺑرﺗﻠّﯽ
ﻧﮭﺎده ،و ﻣر اورا ﺣﺻﺎری ﻣﺣﮑم اﺳت و ﺳﮫ ﺑﺎره دارد.

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

la

"ﭘﮑﺗﯾﺎ" در ﺟﻧوﺑﺷرق اﯾن ﮐﺷور اﺳت ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٣٢۶ھـ ش ،ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﮐﺷف ﺷد .در واﻗﻊ ﮐﺷف ﻣﻧطﻘﮫ
ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﯾرزﮐﮫ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺎ ارزﺷﺗرﯾن و ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮐﺷﻔﯾﺎت آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳت.
ﻣﯾرزﮐﮫ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ٣٠ﮐﯾﻠوﻣﺗری ﺷﻣﺎﻟﺷرﻗﯽ ﺷﮭر ﮔردﯾز در ﮐﻧﺎر دو رودﺧﺎﻧﮫ "اﺣﻣدزاﯾﯽ" و "ﻣﯾرزﮐﮫ" واﻗﻊ ﺷده
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اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑﺎﯾل "ﻣﻧﮕل" در آن رﻓت و آﻣد دارﻧد .در ﮐﻧﺎر رودﺧﺎﻧﮫ ﻣﯾرزﮐﮫ ﺗﭘﮫ ھﺎی ﻗرار دارد ﮐﮫ ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻣﺣل آن
را "ﮐﺎﻓرﮐوت" ﻣﯾﺧواﻧﻧد .اوﻟﯾن ﺣﻔﺎری در ﻓﺎﺻﻠﮫ ٧٠ﻣﺗری "ﮐﺎﻓرﮐوت" در ﮐﻧﺎر ﻣﺳﯾر ﻧﯾﻣﮫ ﺑﯾﺎﺑﺎﻧﯽ رودﺧﺎﻧﮫ
ﻣﯾرزﮐﮫ ﭼﺷﻣﮫ ای ﻗرار دارد .در ﺑﮭﺎر ﺳﺎل  ١٣٢۶ھـ ش ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر زﻧﺎن و دوﺷﯾزه ﮔﺎن ﻗﺑﺎﯾل ﻣﻧﮕل ﮐﮫ ﺑرای
ﺑرداﺷﺗن آب ﺑﮫ آﻧﺟﺎ رﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﺳﮑﮫ ھﺎﯾﯽ را در ﺳطﺢ ﭼﺷﻣﮫ ﻣﺷﺎھده ﮐردﻧد.

ﺳﮑﮫ ھﺎی ﺑﮫ دﺳت آﻣده از اﯾن ﭼﺷﻣﮫ ،ﺑﯾن ﻣردم دﺳت ﺑﮫ دﺳت ﻣﯾﺷد ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن را ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﺷﺎﻧد.
ﺑﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﺣﻔرﯾﺎت ﻣﺧﺗﺻری ﮐﮫ ﭘﯾراﻣون اﯾن ﭼﺷﻣﮫ ﺻورت ﮔرﻓت ،ﻣﺷﺧص ﺷد ﮐﮫ در اطراف آن ،ﺧﺎﻧﮫ
ﺑزرگ ﻣرﺑﻊ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ھر ﺿﻠﻊ آن  ۶ﻣﺗر طول داﺷت ،وﺟود دارد و در ﻣﺟﺎورت آن ﺧﺎﻧﮫ ﻧﯾز ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی
ﮐوﭼﮑﺗری دﯾده ﻣﯾﺷد.
ﺑﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﮐﮫ ﺻورت ﮔرﻓت ﻣﺷﺧص ﺷد ﮐﮫ در ﻣﺣل ﮐﺷف ﺳﮑﮫ ھﺎ ،ﭼﺷﻣﮫ ﻣﺗﺑرﮐﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت
ﮐﮫ ﻣردم ﺑﮫ ﻗﺻد ﺗﺑرک ،در آن ﺳﮑﮫ ﻣﯾﺎﻧداﺧﺗﮫ اﻧد .اﺣﻣدﻋﻠﯽ ﮐﮭزادﯾﮑﯽ از ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن و ﻣورﺧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ
ﺧود ﻧﯾز از ﻧزدﯾﮏ در ﮐﺷف اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ در ﺳﺎل ١٣٢۶ھـ ش ﺣﺿور داﺷﺗﮫ اﺳت ،در ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان
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"اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﭘرﺗو ﺗﺎرﯾﺦ" ،ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت :ھوﯾدا ﮔردﯾد ﮐﮫ در اﻋﺻﺎر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﭘﯾش از اﺳﻼم و ﭘﯾش از ﻋﮭد ﻣﺳﯾﺢ
در آﻧﺟﺎ ﭼﺷﻣﮫ ﻣﺗﺑرﮐﯽ ﺑوده ﮐﮫ ﻣردم ﺑﮫ اﻓﮑﻧدن ﺳﮑﮫ در آب آن ﻣﻌﺗﺎد ﺑودﻧد و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب از ﺣواﻟﯽ ﻗرن ﭼﮭﺎر -ق
م )ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ﻣﺳﯾﺣﯽ( ﺗﺎ ﺣواﻟﯽ ﻗرن ﺳوم ﻣﺳﯾﺣﯽ در ﺣدود ٧٠٠ﺳﺎل ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﻣﺳﮑوﮐﺎت ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و ﺳﻼﻟﮫ
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎدی در آﻧﺟﺎ ﻣﺗراﮐم ﺷده ﺑود" .
ﻣرﺣوم ﮐﮭزاد در اداﻣﮫ ﯾﺎدآور ﺷده اﺳت :در ﺣدود  ۵٠ھزار ﺳﮑﮫ ﻗدﯾﻣﯽ در اﯾن ﭼﺷﻣﮫ ﻣوﺟود ﺑوده اﺳت ﮐﮫ
ﺑﯾﺷﺗرﯾن آﻧﮭﺎ را ﻣردم ﻣﻧطﻘﮫ در ھﻣﺎن دوران در ﺑﺎزارھﺎی ﮐﺎﺑل" ،ﺟﻼﻵﺑﺎد" و "ﭘﯾﺷﺎور" ﺑﮫ ﻓروش رﺳﺎﻧدھﺎﻧد.
ﺑﺎ وﺟود اﯾن ،ﺑﺎز ھم ﺑﯾش از  ١٠ھزار ﻋدد از اﯾن ﺳﮑﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻣوزه ﮐﺎﺑل ﻣﻧﺗﻘل ﺷد.
اﯾن ﻣورخ اﻓﻐﺎن ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻧﺗﻘﺎل اﯾن ﺳﮑﮫ ھﺎ را ﺑﮫ ﻣوزه ﮐﺎﺑل ﻧﯾز ﺑر ﻋﮭده داﺷت ،ﺗﺻرﯾﺢ ﮐرده اﺳت :ﺳﮑﮫ
ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯾرزﮐﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوزه ﮐﺎﺑل ﻣﻧﺗﻘل ﺷد ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﺳﮑوﮐﺎت ﭘﯾش از اﺳﻼم ﺑود ﮐﮫ ﻣوزه ﮐﺎﺑل در
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ﺧود ﻣﯾدﯾد.

ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺳﮑوﮐﺎت ﺑﮫ ﻣوزه ﮐﺎﺑل ،ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن اﻓﻐﺎن و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی و ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺧﯽ آﻧﮭﺎ ﭘرداﺧﺗﻧد.
آﻧﺎن اﯾن ﺳﮑﮫ ھﺎ را ﮐﮫ از ﻧﮕﺎه ﺟﻧس ،ﻓﻠز ،ﻧﻘره و ﻣس ﺑود ﺑﮫ دو دﺳﺗﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﮐردﻧد.

t.o

دﺳﺗﮫ ھﺎی از اﯾن ﺳﮑﮫ ھﺎ ،ﻣﺣﻠﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﻧﺎطق ﺟﻧوﺑﯽ و ﺟﻧوﺑﺷرﻗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و در "ﻗﻧدھﺎر" و
"ﭘﻧﺟﺎب" ﺑﮫ ﺿرب رﺳﯾده ﺑود .اﯾن ﺳﮑﮫ ھﺎ ﺿﻣن اﯾن ﮐﮫ ﻧﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در آن ذﮐر ﻧﺷده ﺑود ،ﺷﮑل ﻣرﺗب و ﻣﻧظﻣﯽ
ﻧﯾز ﻧداﺷﺗﻧد.

la

اﻣﺎ دﺳﺗﮫ دﯾﮕر ،ﻣرﺗب و ﻣﻧظم ﺑود و اﺳم و ﺗﺻﺎوﯾر ﺳﻠﺳﻠﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋﺻر ﺑﺎﺳﺗﺎن از ﻗﺑﯾل ﺷﺎھﺎن ﯾوﻧﺎﻧﯽ
ﺟﻧوب "ھﻧدوﮐش" و "اﺳﮑﺎﯾﯽ" و "ﭘﺎرﺗﯽ" و "ﮐوﺷﺎﻧﯽ" روی آﻧﮭﺎ ﺣﮏ ﺷده ﺑود .روی ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﻣﺳﮑوﮐﺎت
ﺗﺻوﯾر اﻧﺳﺎن ،ﺳﻼح ،ﭘرﻧدﮔﺎن ،ﺳﺗﺎرﮔﺎن و ﺑرﺧﯽ از آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﯾز دﯾده ﻣﯾﺷد.

es
a

ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺿرب اﯾن ﺳﮑﮫ ھﺎ را ﺑﮫ ﻗرن ﺷﺷم ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ﻧﺳﺑت داده اﻧد .اﯾن روﺷن ﻣﯾﺳﺎزد ﮐﮫ ﻗﺑل
از ﺣﺿور ﯾوﻧﺎﻧﯾﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺿرب اﯾن ﻗﺑﯾل ﺳﮑﮫ ھﺎ در ﺷرق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و در ﻗﻧدھﺎر ﺗﺎ ﮐﻧﺎر رود "ﺳﻧد"
رواج داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺷﻠوم ﺑرژه و ﮐورﯾل دو ﺗن از ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣطرح دﻧﯾﺎ در ﮐﺗﺎب "ﺧزاﯾن ﻣﺳﮑوﮐﺎت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن" ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد :ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﺳﮑوﮐﺎت ﻣﯾرزﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ از ﺳﮑﮫ ھﺎی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﺗﺧﻣﯾﻌﯽ از
ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺷﺧص در ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺷف ﺷده اﺳت.
ﻣﯾرزﮐﮫ در ﻧﯾم ﻗرن ﮔذﺷﺗﮫ :ﭘس از ﮐﺷف ﺳﮑﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در ﭼﺷﻣﮫ ﻣﯾرزﮐﮫ ،اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺷﺎھد ﺣﻔرﯾﺎت ﮔوﻧﺎﮔون
ﻣﺟﺎز و ﻏﯾر ﻣﺟﺎز ﻗرار ﮔرﻓت و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺗوﺟﮫ ﻣوﺳﺳﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از ﺟﻣﻠﮫ "ﯾوﻧﺳﮑو "را ﺑﮫ ﺧود ﺟﻠب ﮐرد.
در طول ﻧﯾم ﻗرن ﮔذﺷﺗﮫ از ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯾرزﮐﮫ ،آﺛﺎر ﻣﮭم دﯾﮕری ﮐﺷف ﺷده ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎن آﺛﺎر ﻋﺗﯾﻘﮫ
در ﺑﺎزارھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﻓروش رﺳﯾده اﺳت .ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻧﻘل ﻣردم ﻣﻧطﻘﮫ ﮔردﯾز و ﭘﮑﺗﯾﺎ ﮐﮫ در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﯾز ﻣﻧﺗﺷر ﺷد،
در زﻣﺎن ﺗﺟﺎوز ﺷوروی ﺳﺎﺑق ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﻣﺑﯽ ﺗوﺳط ﺟﻧﮕﻧدھﮭﺎی روﺳﯽ ،ﺑﮫ ﺗﭘﮫ ﻣﯾرزﮐﮫ اﺻﺎﺑت ﮐرد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر
ﺑﮫ ﮐﺷف ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ھﺎی ﺟدﯾد در ﻣﺣل اﻧﻔﺟﺎر ﺷد .ﭘس از اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ،ﻧزاع ﺳﺧﺗﯽ ﺑﯾن ﻣردم ﻣﻧطﻘﮫ ﺑرای ﺗﺻﺎﺣب اﯾن
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ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﺻورت ﮔرﻓت و در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ ﺗواﻓق رﺳﯾدﻧد ﮐﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯾرزﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ اﺳت .ﭘس از اﯾن ﺗواﻓق
ﺑود ﮐﮫ ﻣردم ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮫ ﺣﻔﺎری ﻏﯾرﻣﺟﺎز و ﻏﯾرﻓﻧﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ دﺳت زدﻧد و ﺛروت ﺳرﺷﺎری را ﻧﺻﯾب ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎن
آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐردﻧد.
در طول ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺟﻧﮕﮭﺎی داﺧﻠﯽ و دوره طﺎﻟﺑﺎن ،ﻣوزه ﮐﺎﺑل ﻣورد دﺳﺗﺑرد ﻏﺎرﺗﮕران آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﻗرار ﮔرﻓت و
اﮐﺛر اﺷﯾﺎی ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯾرزﮐﮫ ﻧﯾز از اﯾن ﻣوزه ﺑﮫ ﻏﺎرت رﻓت و در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﮫ
ﻓروش رﺳﯾد.
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻏﺎرت از ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯾرزﮐﮫ در ﺳﺎﻟﮭﺎی ١٩٩٢و  ١٩٩٣ﻣﯾﻼدی ﺻورت ﮔرﻓت و ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﻋظﯾﻣﯽ از طﻼ و
ﻧﻘره ﺑﮫ ارزش ﺻدھﺎ ﮐﯾﻠو از اﯾن ﻣﺣل ﺧﺎرج ﺷد.
ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻏﺎرت ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﻣﯾرزﮐﮫ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓرھﻧﮕﯽ ﯾوﻧﺳﮑو در ﺳﺎﻟم ١٩٩۴ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ از اﯾن روﻧد اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ
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آﺛﺎر ﻋﺗﯾﻘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺑﺎزارھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در ﺣﺟم ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﮫ ﻓروش ﻣﯾرﺳد .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﺑﯽ ﻧظﯾر ﺑوﺗو
ﺻدراﻋظم ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﺗﺎ آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ در ﻣﻧزل ﺷﻣﺎ ﮔردآورده ﺷده اﺳت ھﻣﮫ ﻣﻠﮑﯾت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ ﭘرداﺧت ﭘول ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾوﻧﺳﮑو و ﯾﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺣوﯾل داده ﺷود .اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن از ھﻣﮫ
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ﺧرﯾداران اروﭘﺎﯾﯽ ﺧواﺳت ﺗﺎ از ﺧرﯾد آﺛﺎر ﻋﺗﯾﻘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از دﺳت دﻻﻻن و ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎن ﺧودداری ﮐﻧﻧد.
در دوره طﺎﻟﺑﺎن ﻧﯾز در ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯾرزﮐﮫ ﺣﻔﺎرﯾﮭﺎی ﻏﯾرﻣﺟﺎزی ﺻورت ﮔرﻓت ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻧﺷرﯾﮫ "ﻣﯾﮭن" در ﯾﮑﯽ از
ﺷﻣﺎره ﺧود ﺑﮫ ﻧﻘل از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻘل ﮐرد :ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﻋظﯾﻣﯽ از ﺟواھرت و ﻣﺟﺳﻣﮫ ھﺎی طﻼﯾﯽ و ﺣدود  ٣ﺗن
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طﻼ و ﻧﻘره از اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ دﺳت آﻣد ﮐﮫ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﮐﺷف ﺷده ﺑود.
ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﯾن آﺛﺎر ﺑدﺳت آﻣده در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر ،ﺑﮫ ﻣوزه ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧرﺳﯾد و ھﻣﮕﯽ ﺗوﺳط دﻻﻻن آﺛﺎر
ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧﺎرج ﺷد و در ﺑﺎزارھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ "ﻧﯾوﯾورک"" ،زورﯾﺦ"" ،ﺗوﮐﯾو" و "ﻟﻧدن" ﺑﮫ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﺑﺎﻻ
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ﺑﮫ ﻓروش رﻓت .ﯾﮑﯽ از اﺳﺗﺎدان ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎﺑل دو ﺳﺎل ﻗﺑل در ﻣوزﯾم ﻟﻧدن ﺗﻼش ﻧﻣود ﺗﺎ اﯾن ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ را ﮐﮫ در
ﮔﺎوﺻﻧدوق ھﺎی ﻣوزﯾم ﺟﺎ داده ﺷده اﺳت ﺣد اﻗل ﺑﺑﯾﻧد .اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣوزﯾم ﻧﭘذﯾرﻓت .در ﻣﺟﻣوع ﺗﺎ ﮐﻧون ﺳﮑﮫ ھﺎی
ﺑﮫ دﺳت آﻣده از ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯾرزﮐﮫ ﺑﯾش از  ۵٠ھزار اﺛر ﮐﮫ ﻗدﻣت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻗرن ﺷﺷم ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ﺗﺎ ﻗرن ﻧوزدھم
ﻣﯾﻼدی ﻣﯽ رﺳد ،ﺑرآورد ﺷده اﺳت.

روزﻧﺎﻣﺔ ﻣﻠﯽ اﻧﯾس )١٣٨٣ھـ ش( ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد» :ﭼﮭﺎر ﺗن ﺳﮑﮫ ﺑﺎب ،ﭘﻧﺟﺻد ﮐﯾﻠو زﯾوارت و ﯾﮏ ﺗﻌداد آﺛﺎر
ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﺟرﯾﺎن ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩٩٢ﺗﺎ ١٩٩٣م از ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﯾرزﮐﮫ وﻻﯾت ﭘﮑﺗﯾﺎ طور ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺣﻔﺎری و ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
اﻧﺗﻘﺎل ﮔردﯾده اﺳت .ﭘروﻓﺳور ﺑوﺑﺎراﺷﯽ ﻣﺗﺧﺻص و ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎس آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی و ھﻧد ﻣطﻠب ﻓوق را ﺑﮫ آژاﻧس
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﺧﺗر اظﮭﺎر داﺷﺗﮫ ﮔﻔت :ﺳﮑﮫ ھﺎ ،زﯾوارت و آﺛﺎر ﮔﻧﺟﯾﻧﺔ ﻣﯾرزﮐﮫ وﻻﯾت ﭘﮑﺗﯾﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗرن دوم اﻟﯽ
ﭘﻧﺟم ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد و ﺑﻌﺿﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ دوره ھﺎی ﺳﮑﻧدر ﮐﺑﯾر و اﻣﭘراطوری ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘروﻓﯾﺳور
ﺑوﺑﺎرﺷﯽ ﻋﻼوه ﻧﻣود :آﺛﺎر ﺑﮫ دﺳت آﻣده ﻣﺗذﮐره ﺑﻌد از اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی اﻣرﯾﮑﺎ ،ﺟﺎﭘﺎن ،ﺳوﯾس،
اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و ﺟرﻣﻧﯽ ﺑﮫ طور ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺗﻘﺎل ﮔردﯾده و ﻣردم ﺑﺎ ﻣﺷﺎھدة آﺛﺎر ﮔﻣﺎن ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ اﯾن آﺛﺎر از ﻣﻧﺎطق
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ھﻣﺟوار درﯾﺎی آﻣو ﺑﮫ دﺳت آﻣده اﺳت .وی اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎ اﺧذ اطﻼع از ﻣوﺟودی اﯾن آﺛﺎر در ﮐﺷورھﺎی
ﻣﺗذﮐره از ﻧزدﯾﮏ آن ھﺎ را ﻣﺷﺎھده ﻧﻣوده و از آن ھﺎ ﻋﮑس ﺑرداری ﻧﻣوم و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﮑﺳﮭﺎی آﺛﺎر را ﺑﮫ
ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﻣﯾرزﮐﮫ ﻧﺷﺎن دادم ،آﻧﮭﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﮐردﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾن آﺛﺎر از ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﻣﯾرزﮐﮫ آن وﻻﯾت ﺑطور ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﺣﻔﺎری ﮔردﯾده و ﺑﻌد از طرﯾق ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮔردﯾده اﺳت .ﭘروﻓﯾﺳور ﺑوﺑﺎراﺷﯽ ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط
اھﻣﯾت و ارزش آﺛﺎر ﺑﮫ دﺳت آﻣده از ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﻣﯾرزﮐﮫ وﻻﯾت ﭘﮑﯾﺗﯾﺎ ﮔﻔت اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن ﺑوده
و ارزش ﻣﺟﻣوﻋﯽ آن ﺑﮫ ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ داﻟر ﻣﯽ رﺳد و در ﻣﯾﺎن ﺳﮑﮫ ھﺎی ﺑﮫ دﺳت آﻣده ﺳﮑﮫ ﯾﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﯾﺳت
ﻣﯾﻠﯾون داﻟر ارزش دارد.
ﯾﮏ ﻗﺳﻣت اﯾن آﺛﺎر ﺑطور ﮐﺗﻠﮫ ﯾﯽ در ﺑﻌﺿﯽ از ﮐﺷورھﺎ وﺟود دارد و ﯾﮏ ﻗﺳﻣت دﯾﮕر آن ﻧزد ﯾﮏ ﺗﻌداد
اﺷﺧﺎص اﺳت ﮐﮫ ﺑطور اﻧﻔرادی آن را ﺧرﯾداری ﻧﻣوده اﻧد و از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻗﺳﻣت ﮐﮫ ﺳﮫ ﺗن وزن دارد در
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ﺷﮭر ﺑﺎﺳل ﺳوﯾس ﻣوﺟود اﺳت .ﭘروﻓﯾﺳور ﺑوﺑﺎراﺷﺗﯽ ﻋﻼوه ﻧﻣود ﮐﮫ وی ﻣورخ ﺑوده و طﯽ ﭘﺎﻧزده ﺳﺎل ﻋﻼوه از
ﺗﺎﻟﯾف ﯾﮏ ﺗﻌداد ﮐﺗﺎب ھﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﮐﺗﺎب را ﮐﮫ ﺣﺎوی ﺗﺻﺎوﯾر ﺳﮑﮫ ھﺎ ،زﯾورات ﻣﺟﺳﻣﮫ ھﺎ
و ﺳﺎﯾر آﺛﺎر ﺑﮫ دﺳت آﻣده از ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﻣﯾرزﮐﮫ وﻻﯾت ﭘﮑﺗﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و در اﯾن ﮐﺗﺎب ﺗﺻﺎوﯾر ﻣذﮐور ﻣﻌرﻓﯽ ﮔردﯾده

t.o

اﺳت ﺗﺣرﯾر ﻧﻣوده ام .وی ﮔﻔت :اﯾن آﺛﺎر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرﮔرداﻧﯾده ﺷود و اﯾن وظﯾﻔﮫ را ﻣن ﺑﮫ دوش ﮔرﻓﺗﮫ ام ﺗﺎ
ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ اﯾن آﺛﺎر در ﻧزد ﺷﺎن اﺳت ﻗﻧﺎﻋت داده ﺷود ﮐﮫ آﺛﺎر ﻣﺗذﮐر ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده و در اﻧﺗﻘﺎل
دوﺑﺎره آن ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣﮑﺎری ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ ﺟزو ﻣﯾراﺛﮭﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷوﻧد« .
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 -٢٧ﻣﻧﺎرھﺎی ھرات

:

ﺳﺎﺧﺗن ﻣﻧﺎر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دارای ﺳﺎﺑﻘﮫ طوﻻﻧﯽ ﯾﻌﻧﯽ در دوره اﺳﻼﻣﯽ ﻗرن ﺷش ﺑﮫ ﺑﻌد ﻣروج و ﻣﺗداول ﮔﺷت
طور ﻣﺛﺎل ﻣﯽ ﺗوان از ﻣﻧﺎرهھﺎی ﻣﺳﻌود ﺳوم ﺑﮭرام ﺷﺎه و ﻣﻧﺎر ﺟﺎم و ﻣﻧﺎرهھﺎی ﻣﺳﺟد ﺟﺎﻣﻊ ھرات وﻏﯾره ﻧﺎم ﺑرد
اﮔر از دوره اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻘب ﺑروﯾم ﺳﺎﺑﻘﮫﺗرﯾن ﻣﻧﺎره در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻧﺎر ﭼﮑری اﺳت ﮐﮫ در ﺣدود دو ھزارﺳﺎل
ﻗﺑل ﯾﻌﻧﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐوﺷﺎﻧﯽھﺎ ﺑﻘدرت ﺑودﻧد ودﯾن ﺑوداﯾﯽ در اﯾن ﺳرزﻣﯾن ﻣروج ﺑود اﻋﻣﺎر ﮔردﯾده.
اﻣﺎ ﻣﻧﺎر ھﺎی ھرات ﮐﮫ ﺟزء ﻣﺗﺟﻣﻊ ﻣﺻﻼی ھرات اﺳت ﺗوﺳط ﻣﻠﮑﮫ ﮔوھرﺷﺎد در اواﺧر ﻗرن ﭘﺎﻧزدھم ﻣﯾﻼدی
طرح رﯾزی و ﺗﺣت ﻧظﺎرت وی اﻋﻣﺎر ﮔردﯾد ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑزرگﺗرﯾن اﻓﺗﺧﺎر ھرات ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓت .در ﻣﺟﺎورت
ﻣﺻﻼ ﻣدرﺳﮫ ﺳﻠطﺎن ﺣﺳﯾن ﺑﺎﯾﻘرا ﻗرار داﺷت.
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ﻣورﺧﯾن را ﺣدس و ﮔﻣﺎن ﺑر آﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﻌﻣﯾر اول را در ﻣﺻﻠﯽ ﺷﺎھرخ ﻣﯾرزا ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺗﻌﻣﯾر دوم را ﺳﻠطﺎن
ﺣﺳﯾن ﺑﺎﯾﻘرا ﺑﻧﺎ ﮐرده اﺳت .در آﻧﺟﺎ ﻋﻠﯽ ﺷﯾر ﻧواﯾﯽ ﻧﯾز ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﯾﯽ ﺑﻧﺎم ))دراﻟﺷﻔﺎ(( و ﻣدرﺳﮫ ای ﺑﻧﺎم )اﺧﻼﺻﯾﮫ(
و ﺧﺎﻧﻘﺎھﯽ ﺑﻧﺎم )اﺧﻼﺻﯾﮫ( ﺗﺄﺳﯾس ﮐرده ﺑود .ﺑﮫ ﻗول ﻣردم ھرات ﻗﺑل از ﺳﺎل  ١٣۶۴ﺑﮫ ﻣﻧﺎر ﻣﺻﻠﯽ در دو ﺟﺎﻧب
ﻧﮭر اﻧﺟﯾل ﺑرﭘﺎ و اﺳﺗوار ﺑود .و ﻟﯽ رﻓﺗﮫ رﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﻣرور ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺳﮫ ﻣﻧﺎر وﯾران ﮔردﯾده ﮐﮫ ﻋرض ﺑدﻧﮫ آن ﺑﮫ اﻧدازه
ﻗد اﻧﺳﺎن ﺑوده اﺳت
ﺑﮫ اﺳﺎس ﻧظرﯾﺎت ﻣورﺧﯾن و ﻣﺣﻘﻘﯾن ﻣﻧﺎرھﺎی ﻣﺻﻠﯽ از ﺑﻘﺎﯾﺎی ﭼﮭﺎر ﮔوﺷﮫ ﻋﻣﺎرات ﻣدرﺳﮫ ﺳﻠطﺎن ﺣﺳﯾن ﺑوده
ﮐﺎﺷﯽھﺎ و ﻧﻘﺎﺷﯽھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣرﻏوب آن ھرﺑﯾﻧﻧده را ﺑﮫ ﺣﯾرت ﻣﯽآورد ﻋﻘﯾده ﺑراﻧﺳت :ﮐﮫ ﮐﺎرھﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ اﯾن
ﻣﻧﺎرھﺎ ﮐﺎر ﺑﺎﻧﯽ ﻣﮑﺗب ھﻧری ھرات ﮐﻣﺎل اﻟدﯾن ﺑﮭزاد اﺳت.
دوﻣﻧﺎر دﯾﮕر ﮐﮫ در داﺧل ﺑﺎغ ﺑﮭزاد ﻣﺎﻧده اﺳت ﯾﮑﯽ ازآﻧﮭﺎ ﻣﺗﺻل ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ﺟﺎﻣﻊ ﮔوھرﺷﺎد ﺑوده ﮐﮫ در آﻏﺎز

rg

ﺗﻌﻣﯾرش از ﺗﻣﺎم ﻣﺎرھﺎی ﻣوﺟود ﻣرﺗﻔﻊ ﺗر ﺑوده اﺳت .ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﯾن ﻣدرﺳﮫ در ﺳﺎل  ٨۶١ھـ .ش )(١۴۵٧ -١۴۵۶
ﻣﯾﻼدی ﺑﮫ اﺗﻣﺎم رﺳﯾده ﻟﯾﮑن ﻣﻠﮑﮫ ﮔوھرﺷﺎد ﻗﺑل از ﺧﺗم آن وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫ وﮐﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده آﻧرا در ﻋﮭد ﺳﻠطﺎن ﺣﺳﯾن
ﻣﯾرزا ﺗﮑﻣﯾل ﮐرده اﻧد .اﯾن ﻣﻧﺎر ﺑﺎ ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎریھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣرﻏوب ﮔل ﺑرگ ھﺎ ﻧﻘوش و ﺧوط ﮐوﻓب طراﺣﯽ

t.o

ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎ آراﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﭼﮭﺎر ﻣﻧﺎر ﮐﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﻣﻧﺎ رﻣدرﺳﮫ در ﺳﺎل ٨۴١ھـ .ق و  ١۴٣٨ﻣﯾﻼدی ﺑﻧﺎ ﺷده
اﺳت ﻣﺣﻔوط ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎری و ﻧﻘش آن ﺑﯽ ﻧظﯾر اﺳت ﻗﺎﺑل ذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎغ ﺑﮭزاد ﺑﺎ درﺧﺗﺎن ﺳﺑز ﺳوزﻧﯽ
ﺑرگ )ﻧﺎﺟو( ﺻﻧوﺑر وﺳرو دوﮔﻧﺑد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻘﺑره اﻣﯾر ﻋﻠﯽ ﺷﯾر ﻧواﯾﯽ وﮔﻧﺑد ﺑﺎ ﺷﮑوه ﮔوھرﺷﺎد ﻧﯾز زﯾﻧت داده اﺳت.

la

اﯾن ﻣﺻﻠﯽ در ﺳﺎل  ١٨٨۵ﻣﯾﻼدی ﻋﻣداً ﺗوﺳط ارﺗش ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ وﯾران ﮔردﯾد ﺗﺎ ﻓﺿﺎی ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای ھﻧﮓ ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ
ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺑرد ﺑﺎ روﺳﮭﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد اﯾﺟﺎد ﮔردد! در دوره ﺣﺿور ﺷوروی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دوﺑﺎره ﺷدﯾداً آﺳﯾب
دﯾد و ﻓﻘط ﭘﻧﺞ ﻣﻧﺎره آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت ﮐﮫ دوﺗﺎی آن ﺑر اﺛر اﺻﺎﺑت راﮐت آﺳﯾب دﯾده اﻧد .ﭘس از آن ﮐﮫ ﺣﻔﺎظ
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درﺧﺗﮭﺎ از ﺑراﺑر آن دوره ﺷده ،ﺑﺎد ﺗزﯾﯾﻧﺎت ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎری آن را ﻧﯾز از ﺑﯾن ﻣﯽ ﺑرد .ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﻘﺑره ﮔوھرﺷﺎد ﺑﺎ ﮔﻧﺑد
ﮐﺎﺷﯾﮑﺎری ﺷده آﺑﯽ رﻧﮓ دﻧداﻧﮫ دار آن ،ﺷدﯾداً آﺳﯾب دﯾده اﺳت اﻣﺎ ﺑﺧش داﺧﻠﯽ آن در ﺣﺎﻟت ﺑﮭﺗری ﻗرار دارد.
ﯾوﻧﺳﮑو )ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻠﻣﯽ – ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد( ﭼﻧد ﺳﺎل ﻗﺑل اﻋﻼم ﮐرد ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺛﺑت ھرات در ﻓﮭرﺳت ﻣﯾراث
ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﺟﮭﺎن ،اﻋﻼم ﻧﻣود و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻣود ﺗﺎ ﻣﺳﺋوﻻن دوﻟﺗﯽ در ھرات ﺑﺎﯾد ﺟﻠو ﺳﺎﺧت و ﺳﺎزھﺎی ﺑﯽ روﯾﮫ
در ﺷﮭر ﻗدﯾم ھرات را ﺑﮕﯾرﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺟﺎده ای ﮐﮫ از وﺳط ﻣﻧﺎره ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﯾن ﺷﮭر ﻣﯽ ﮔذرد را ﻧﯾز ﺑر
روی ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﺑﻧدﻧد.
ﯾوﻧﺳﮑو ھﺷدار داده ﺑود ﮐﮫ اﮔر رﻓت و آﻣد وﺳﺎﯾط ﺳﻧﮕﯾن وزن از ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﻧﺎره ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھرات ﻣﺗوﻗف ﻧﺷود،
ھرات از ﺛﺑت در ﻓﮭرﺳت ﻣﯾراث ﻓرھﻧﮕﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﺎزﺧواھد ﻣﺎﻧد.
در ﺟﻠﺳﮫ ﺷورای وزﯾران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺗﺎزه اﺣداث ﺷده ای ﮐﮫ از ﻣﯾﺎﻧﮫ ﻣﺻﻼی ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺷﮭر ھرات ﻣﯽ ﮔذرد ،ھرﭼﮫ زودﺗر ﺑﺳﺗﮫ ﺷود.
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اﯾن ﺧﯾﺎﺑﺎن ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٢٠٠٣ﻣﯾﻼدی اﺣداث ﺷد ،ﺑﮫ ﻋﻘﯾده ﻣﻘﺎﻣﺎت ﯾوﻧﺳﮑو در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑرای ﺑﻘﺎی آﺛﺎر ارزﺷﻣﻧد
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده از ﻣﺻﻼی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھرات ،از ﺟﻣﻠﮫ ﭘﻧﺞ ﻣﻧﺎر ﺑر ﺟﺎی ﻣﺎﻧده از آن ،ﺧطرﻧﺎک اﺳت .اﻣﯾدوارﯾم ﮐﮫ اﯾن
ﻣﺳؤﻻن اﻣور ﺑرای ﺣﻔظ اﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھرات ،ﺗوﺟﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻧﻣوده و اﯾن ﺳرک را ﺑﺳﺗﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻣﻧﺎرھﺎی ﻣﺻﻠﯽ ﯾﮑﯽ
از آﺑدات ﻋﻣده ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرود اﯾن آﺑدات ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻋﺻر رﻧﺳﺎﻧس ﮐﺷور ﻣﺎ اﺳت ﮐﮫ در ھرات ﺗﺟﻠﯽ
ﭘﯾدا ﻧﻣوده ﺑود .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧﺎر ھﺎ از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ اﺳت وﻟﯽ ﺣﻔظ اﯾن ﻣﻧﺎرھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﮔوﺷﮫ از ﻋظﻣت ﻓرھﻧﮕﯽ آن زﻣﺎن ھرات را ﻧﺷﺎن دھد.

 -٢٨ﻣﻧﺎر ﺳﭘﺎھﯽ ﮔﻣﻧﺎم

rg
t.o

ﻣﻧﺎر ﺳﭘﺎھﯽ ﮔﻣﻧﺎم در ﺳرﭼوک ﮐﺎﺑل ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﺑﺎرزان راه اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﭼﻧﮓ اﻧﮕﻠﯾﺳﮭﺎ ﺑﻧﺎ ﺷده ﺑود ،در
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ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺧﺎﯾﻧﺎﻧﮫ و وﯾراﻧﮕر ﺗﻧظﯾﻣﯽ ﻣﺛل ﺳﺎﯾر ﺑﻧﺎھﺎی ﺷﮭرﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻣﺧروﺑﮫ ﻣﺑدل ﮔردﯾد.
ﺟﻧﮓ ﻣﯾوﻧد ) ١٨٧٩ـ ١٨٨٠م ( ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓت ﮐﺎر ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﯾن ﺟﻧﮓ ﺗﺎ اﻣروز زﺑﺎﻧزد ﻋﺎم
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وﺧﺎص اﺳت و ﺳﮭم زﻧﺎن ھﻣوطن ﻣﺎن در ان ﺟﻧﮓ ﺧﺎطره اﻓرﯾن اﺳت ﻣﻼﻟﯽ دﺧﺗر ﺷﺟﺎع در اﺧرﯾن ﻟﺣظﺎت
ﻧﺑرد ،ﺑﯾرق ﻣﺑﺎرزه را ﺑدﺳت ﮔرﻓﺗﮫ و ﺟواﻧﺎن را ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ دﻋوت ﮐرد و ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ رزﻣﯾد و آزادی ﻣﯾوﻧد را ﺑﮫ ﻧﺎم
ﺧوﯾش رﻗم زد .ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﻌد ﺳﻠطﻧت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻧﺎره ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺷﮭدای ﻣﯾوﻧد در ﮐﺎﺑل اﻋﻣﺎر ﻧﻣود ﮐﮫ
ﺳرﮔذﺷت درد ﻧﺎک ﺗر از ﺟﻧﮓ ﻣﯾوﻧد دارد .ﺗﺎزه رﯾﯾس ﺑﻠدﯾﮫ وﻗت ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧود آﻏﺎز ﻧﻣوده ﺑود ﮐﮫ داﺳﺗﺎن ﻣﯾوﻧد
ﺳر زﺑﺎﻧﮭﺎ اﻓﺗﺎد.

اﻧﺠﻨﯿـﺮ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮھﺎد دھﻣﯾن رﯾﯾس ﺑﻠدﯾﮫ ﮐﺎﺑل و اوﻟﯾن رﯾﯾس اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺑﻠدﯾﮫ ﯾﺎ ﺷﺎرواﻟﯽ ﮐﺎﺑل در ﺳﺎل  ١٣٢٧ﺗﺎ
 ١٣٣٢ھـ ش ھﺠﺮی ﺷﻤﺴﻲ زﻣﺎن ﺻﺪارت ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن ﺑود در آن وﻗت ﺻدراﻋظم اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺑﮭﺎر ﺳﺎل
ﻣﺬﻛﻮر ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻛﺎر اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ و رﺋﯾس ﺑﻠدﯾﮫ ﻛﺎﺑﻞ ﺧﺎﺗﻤﮫ ﺑﺪھﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﮭﻢ را از ﻃﺮﯾﻖ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ،ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن ﺗﺎزه ﺑﺒﺨﺸﺪ.
ﻣوﺻوف ﻛﮫ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ١٣٢٨ھـ ش ﺳﮫ ﻛﺎر ﻣﮭﻢ ذﯾﻞ آﻏﺎزﮐرد:
اﺣﺪاثﺳﺮك از ﻗﻠﻌﮫھﺰاره ھﺎی ﭼﻨﺪاول ﺗﺎ ﻣﻨﺎره ﻧﺠﺎت واﻗﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻤﻦ ﺣﻀﻮری.-اﺣﺪاث ﺳﺮك ﻛﮫ از ﭘﻞ ﺧﺸﺘﻲ ﺷﺮوع و در داﻣﻨﮫ ﻛﻮه ﺧﻮاﺟﮫ ﺻﻔﺎ ﺧﺘﻢ ﺷﻮد.
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اﺣﺪاث ﺳﺮك و ﺗﻌﻤﯿﺮ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ دو ﻃﺮﻓﮫ درﯾﺎی ﻛﺎﺑﻞ از ﭘﻞ ﺧﺸﺘﻲ ﺗـﺎ ﭘـﻞ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن؛ ﺑﻧﺎ ﺑر آن درﻣـﺎه ﺣـﻮت  ١٣٢٧ھـ ش ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﻣﻨـﺎزل ،ﺳـﺮای ،دﻛﺎن ھﺎ از ﺣﺼﮫ ﻗﻠﻌﮫ ھﺰاره ھﺎی ﭼﻨﺪاول ،دروازه ﺳﯿﻤﻲ ﻗﻠﻌﮫ
ﺑﺎﻗﺮ ﺧـﺎن و از آﻧﺠـﺎ ﺗـﺎ ﺑﺎزار ﻛﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﻲ و ﺳﺮای ﻣﺎدر وزﯾﺮ ،آﻏﺎز و ﺳﺮﻛﻲ اﺣﺪاث ﺷﺪ ﻛﮫ ﻃﻮل آن ﯾﻚ ھﺰار
ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آن  ۴،٨ﻣﺘﺮ ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺟﺎﯾﺪادھﺎی ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﺷـﺪه در ﻛﺎرﺗـﮫ  ،۴ده ﺑـﻮری ،ﻛﻮﺗﮫ ﺳﻨﮕﻲ،
ﺳﺮای ﻏﺰﻧﻲ ،ﺷﺎه ﺷﮭﯿﺪ ،ﺷﮭﺮﻧﻮ ،ﻗﻠﻌﮫ ﻓﺘﺢ اﷲ ﺧﺎن ھﺮ ﻛﺪام ﺑﮫ اﻧﺪازه ﻧـﯿﻢ ﺟﺮﯾﺐ )ده ﺑﺴﻮه( ،زﻣﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﺮای اﺷـﺨﺎص ﺑـﻲ ﺧﺎﻧـﮫ در ﺟـﻮار ﺷـﺎه ﺷﮭﯿﺪ ،زﻧﺪه ﺑﺎﻧﺎن ،ﻛﺎرﺗﮫ ،۴ده ﻧﻮ ،ده ﺑﻮری و ﻛﻨﺎردرﯾﺎی،
ﭼﻤﭽﻤﮫﻣﺴﺖ ،ﺟﻮار ﺑﺎﻻ ﺣـﺼﺎر ،داﻣﻨﮫﻛﻮه آﺳﻤﺎﯾﻲ و ﺟﻤﺎل ﻣﯿﻨﮫ زﻣﯿﻦ اﻋﻄﺎ وﺑـﺴﺎ اﺷـﺨﺎصﺑـﻲ ﺧﺎﻧـﮫدارای
ﺳـﺮﭘﻨـﺎهﺷﺪﻧﺪ.
در ﺗﺎرﯾﺦ ١۶ﻣﯿﺰان  ١٣٢٨ﺣﺼﮫ دوم ﺳﺮك ﻣﻄﻠﻮﺑﮫ ا ز ﺣﺼﮫ ﻛﺘﺎبﻓﺮوﺷﻲ ﺗـﺎ ﭼﻤـﻦﺣﻀﻮری در ﻇﺮف١۵روز ﺑﮫ

rg

ﻃﻮل ١٣۵٠ﻣﺘﺮوﻋﺮض  ۵ ،٨ﻣﺘﺮاﺣﺪاث وﻣﻮردﺑﮭﺮه ﺑﺮداریﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ.
در ﻃﻮل ﺳﺎل  ١٣٢٩ﺗﻌﺪادی آﭘﺎرﺗﻤﺎن ،ﯾـﻚ ﺳـﯿﻨﻤﺎو ھﻮﺗـﻞ ﻣﻨـﺪوی در ﺣـﺼﮫ اولﺳﺮك اﻋﻤﺎر ﮔﺮدﯾﺪواﯾﻦ دو ﺣﺼﮫ
ﺳﺮك اﺣﺪاثﺷـﺪهﻛـﮫدارای ٢٣۵٠ﻣﺘـﺮوﻋـﺮض ۵ ،٨ﻣﺘﺮﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﮫﻧﺎم ﺟﺎده ﻣﯿﻮﻧﺪ ﻣﺴﻤﺎ ﺷﺪو در وﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﺮك اوﻻً

t.o

آﺑﺪه ﺳﭙﺎھﻲ ﮔﻤﻨﺎم و ﺑﻌدھﺎ درﻋﻮض آن آﺑﺪه ﻣﯿﻮﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪ ،ﻏﺮب اﯾﻦ آﺑﺪه ﺣﺼﮫ اول ﺟﺎده ﻣﯿﻮﻧﺪ و ﻗـﺴﻤﺖﺷﺮﻗﻲ
آن ﺗﺎ ﭼﻤﻦ ﺣﻀﻮری ﺣﺼﮫ دوم ﺟﺎده ﻣﯿﻮﻧﺪ را ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲ دھﺪ.

اﻣﺎ ﻣﻧﺎر ﺳﭘﺎھﯽ ﮔﻣﻧﺎم ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ده ﻣﺗر ارﺗﻔﺎع داﺷت ،از ﺧﺷﺗﮭﺎی ﭘﺧﺗﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل اﺳﺗواﻧﮫ ﯾﯽ ﺑﻧﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑﺎ ﺳﻧﮕﮭﺎی

la

ﮐﺎﺷﯽ آﺑﯽ و ﺳﯾﺎه روﯾﮫ ﮐﺎری ﺷده ﺑود .ﺑرای اﯾﺟﺎد ﻣﻘﺎوﻣت و زﯾﺑﺎﯾﯽ ،دورادور ﻧﯾﻣﮫء ﺗﻧﮫء آن ﺑﺎ ﺳﯾﺦ ﮐول آھﻧﯽ
ﮔﻠﮑﺎری ﮔردﯾده ،اطراف ﺗﮭداب آن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎﺣﮫ داﯾروی ﻣﺣﺎط ﺑود ﮐﮫ در آن ﮔل ھﺎی ﻣوﺳﻣﯽ ﮐﺎﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷد .ﻣﻧﺎر
ھﻣواره ﺑﺎ اﺳﺗﻘﺎﻣت ﻣدام ﺳراﻓراﺷﺗﮫ ﺑود ،ﻣﯾﺧواﺳت ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﻣن ﺧﺎطره ﺳرﺳﭘرده ﮔﺎن آزادی وطن را در ﺳﯾﻧﮫ

es
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دارم و ﺳر ﻧﻣﯽ اﻓﮕﻧم .آن ﯾﺎد ﺑود ﺳﻠﺣﺷوران وطن ،در دھﮫء دﻣوﮐراﺳﯽ ) (١٩٧٣–١٩۶٣ﺷﺎھد ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی داغ
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑود .ﺑﺎ ﺗﺄﺳف اﯾن ﻣﻧﺎر ﮐﮫ ﺷﮭرﯾﺎن ﮐﺎﺑل ھر ﺻﺑﺢ و ﺷﺎم ﺷﺎھد ﮐﻧﺎره ھﺎی آﺑﯽ رﻧﮓ آن ﻣﯽ ﺷدﻧد در
ﺟﻧﮕﮭﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﺎﺑل ﺑﯾن ﮔروه ھﺎی ﻣﺗﺧﺎﺻم ﻣﺟﺎھدﯾن ﻧﺎﻣﻧﮭﺎد ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﺻرف ﺷﮭر ﺑﮫ وﯾراﻧﮫ ﺗﺑدﯾل ﺷد .اﻣﺎ
دوﺑﺎره اﺣﯾﺎ ﮔردﯾده اﺳت.
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 -٢٩ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﻗﻼت ﯾﺎ ﻗﻠﻌﮫ اﺳﮑﻧدر

ﭘﮫ ﻟوﯾو ﻏرو ھم ﭘﮫ دnﺗو ﮐﯽ
ﭘﮫ ﻟوی ﺳﮭﺎر ﭘﮫ ﻧﯾﻣو ﺷﭘو ﮐﯽ

rg

ﭘﮫ ﻏﺎړه ږغ او ﭘﮫ ﺷﭘﭔﻠﮑو ﮐﯽ
ﯾﺎ د وﯾر ژﻟو ﭘﮫ ﺷﭘﭔﻠو ﮐﯽ

t.o

ﺷﯾﺦ ﻣﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﻟرﺣﻣﮫ

زاﺑل ﯾﮑﯽ از  ٣۴وﻻﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ﺳﺎﻟﯾﺎن ﻣﺗﻣﺎدی ﺗوﺟﮫ ﮐﻣﺗر ﺑﮫ آن ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
در ﺷﺎھﻧﺎﻣﮫ ﻓردوﺳﯽ زاﺑﻠﺳﺗﺎن ھﻣﮫ ﺟﺎ در ﭘﯾوﺳت ﻛﺎﻣل ﺑﺎ ﻛﺎﺑﻠﺳﺗﺎن ذﻛر ﺷده ﭼﻧﺎن ﻛﮫ ﮔوﯾﺎ اﯾن دو ﯾك ﻛﺷور ﺑوده
اﺳت .در ﮐﺗﺎب ﻣﮭم "ﺣدوداﻟﻌﺎﻟم ﻣن اﻟﻣﺷرق و اﻟﻣﻐرب" ﻧﯾز آﻣده اﺳت ﻛﮫ" :ﻏزﻧﯾن و آن ﻧﺎﺣﯾﺗﮭﺎی ﻛﮫ ﺑدو ﭘﯾوﺳﺗﮫ

la

اﺳت ھﻣﮫ را زاﺑﻠﺳﺗﺎن ﺧواﻧﻧد ." .ﯾﺎ در ﻛﺗﺎب "ﻣﺟﻣل اﻟﺗوارﯾﺦ و اﻟﻘﺻص" اﺷﺎراﺗﯽ آﻣده ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾن ﻛﮫ زاﺑﻠﺳﺗﺎن
ﺷﺎﻣل ﻏرﺟﺳﺗﺎن؛ ﻏور و ﺑﺎﻣﯾﺎن ﺑوده اﺳت .ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾن وﻻﯾﺎت از ﺟﻣﻠﮫ وﻻﯾﺎت ﮐﻧوﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﺳﺗﻧد .اﯾن

es
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ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﻛﮫ ﻣراد از زاﺑﻠﺳﺗﺎن ﻣطرح در ﺷﺎھﻧﺎﻣﮫ ھﻣﺎن وﻻﯾت زاﺑل ﻛﻧوﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻧواﺣﯽ
اطراف آن ﺑوده اﺳت

دھﺧدا ﻧﯾز در اﯾن ﻣورد آورده اﺳت ﻛﮫ "زاﺑﻠﺳﺗﺎن در طرف ﺟﻧوب ﻏرب ﻛﺎﺑل ﻗرار داﺷﺗﮫ و در ﺷﺎھﻧﺎﻣﮫ اﻏﻠب
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯾن اﯾن دوﺗﺎ ﻧﺎم ﯾﻌﻧﯽ ﻛﺎﺑل و زاﺑل داده ﻧﻣﯾﺷود و ﺑﻌﺿﯽ از ﺟﻐراﻓﯾﺎﻧوﯾﺳﺎن ھم اﯾن دو را ﯾﻛﯽ ﻣﯾداﻧﻧد ".در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻧﯾز اﯾن وﻻﯾت ﺑﺎ ھﻣﯾن ﻣﺷﺧﺻﺎت در ﺟﻧوب ﻏرب ﮐﺎﺑل در ﺑﯾن راه ﮐﺎﺑل ﻗﻧدھﺎر ﻗرار دارد.
اﻣروز وﻻﯾت زاﺑل ﺷﺎﻣل وﻟﺳواﻟﯽ ھﺎی ذﯾل اﺳت:
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وﻟﺳواﻟﯽ ﺷﺎه ﺟوی ،وﻟﺳواﻟﯽ ارﻏﻧداب ،وﻟﺳواﻟﯽ داﯾﭼوﭘﺎن ،ﻋﻼﻗﮫ داری ﻣﯾران )ﻣﯾزان(
وﻟﺳواﻟﯽ ﺗرﻧﮏ و ﺟﻠدک ،وﻟﺳوﻟﯽ ﺷﻧﮑﯽ )ﺷﯾﻧﮑﯽ( ،ﻋﻼﻗﮫ داری اﺗﻐر ،وﻟﺳواﻟﯽ ﺷﻣوﻟزی )ﺷﻣل زاﺋﯽ( و ﮐﺎﮐر.
وﻻﯾت زاﺑل ) (Zabolﺑﮫ ﻣرﮐزﯾت »ﻗﻼت« )ﮐﻼت( ﺑﺎ )ﻣﺳﺎﺣت  ١٧٫٢٩٣ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﻣرﺑﻊ و ﺟﻣﻌﯾت ١٨٨٨٫٠٠٠

rg

ﻧﻔر( در ﺟﻧوب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣوﻗﻌﯾت دارد.

ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر زاﺑل ﯾﺎ ﺣﺻﺎر اﺳﮑﻧدر ﻣﻘدوﻧﯽ :اﯾن وﻻﯾت ﺷﺎﻣل  ٢٠ﻣرﮐز ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻧد

t.o

دﯾﮕر آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺣﺎﻟت اﻧﮭدام وﻧﺎﺑودی و ﺳرﻗت ﻗرار دارد .ﺑرﺧﯽ اﯾن آﺛﺎر ﺗورﯾﺳﺗﯽ و ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ
ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر زاﺑل ﯾﺎ ﻗﻼت ،ﺗﭘﮫ رﺑﺎط ھوﻻن ،ﺗﻧﮕﯽ ﻗﻠﻌﮫ زرﯾن ،ﺗﭘﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ،ﺗﭘﮫ ﺗوپ ھﺎ ،ﺷﺎه ﻗدم ،ﻗﻠﻌﮫ
ﭘﺎﯾﻧده ﺧﺎن ،ﺳﻧﮕر ﺟﻣﺎل ﺧﯾل ،ﺗﭘﮫ ﺳرﺗﺎج ،ﺗﭘﮫ ﺑوﻻن ،زﯾﺎرت ﺷﯾﺦ ﻣﺗﯽ و ﺣﺳن ﻣﺗﯽ و زﯾﺎرت ﻣﺣﻣد ھوﺗﮏ ،ﭼﮭل
ﮔزی ﺑﺎﺑﺎ ،زﯾﺎرت ﭘﯾر ﺻﺎﻟﺢ ،زﯾﺎرت ﻣﯾﺎﻧور ﺻﺎﺣب ﮐﮫ از اﻣﺎﮐن ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﻣردم اﺳت.

la

ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﻗﻼت ﮐﮫ ﺑﻧﺎم ﻗﻠﻌﮫ اﺳﮑﻧدر ﺷﮭرت دارد ﺷﺎﯾد ﯾﮑﯽ از ﻗدﯾﻣﺗرﯾن ﺑﻧﺄ ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ ھﻧوز ﭘﺎ
ﺑرﺟﺎ اﺳت .اﯾن ﻗﻠﻌﮫ ﺑﺎ زﯾﺎرت ﺷﯾﺦ ﻣﺗﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺗﺻوف و ﺷﺎﻋر زﺑﺎن ﭘﺷﺗو ،در ﮐﻧﺎر ﺟﺎده ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺎﺑل ـ ﻗﻧدھﺎر

es
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ﻣوﻗﻌﯾت دارد.

ﻗداﻣت اﯾن ﺑﻧﺄ را در ﺣدود )٣٢٠ق م )ﯾﻌﻧﯽ  ٢٣٠٠ﺳﺎل ﻗﺑل ﻣﯾداﻧﻧد .ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺷﺧص ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر زاﺑل در ﻣرﮐز
ﻗﻼت و در ﺣدود دوﺻد ﻣﺗر از دﻓﺗر واﻟﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﺳف در ﺣﺎﻟت اﺳﻔﺑﺎر ﻗرار داﺷﺗﮫ و رو ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی
ﻣﯾرود .دﯾوار ھﺎی اﯾن ﻗﻠﻌﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﺣﺎل ﻓرورﯾﺧﺗن اﺳت و ھﻣﯾن ﺣﺎﻻ ﻓﻘط ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ ﻧظﺎﻣﯽ اﻓراز ﺷده و در
آن ﺟﺎ وﺟود دارد.

ﻣوﺟودﯾت ﺣﻔظ و ﭘﺎﯾداری اﯾن ﻗﻠﻌﮫ ﯾﻘﯾﻧﺎ ﻣﺎﯾﮫ ﺗﻌﺟب ھﻣوطﻧﺎن ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ  ٢٣٠٠ﺳﺎل ﺑﻌد ھﻧوز ؛
ﻋظﻣت ﺧوﯾش را ﺣﻔظ ﻧﻣوده اﺳت .واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻌﮫ در راه ﻋﻣوﻣﯽ ﻗﻧدھﺎر و ﻏزﻧﯽ و ﮐﺎﺑل و ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن
راه ﺑﮫ ﺳﻧد و ھﻧد ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﺟﮭﺎﻧﮑﺷﺎﯾﺎن و زﻣﺎﻣداران ﮔذﺷﺗﮫ ھروﻣرو ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺣﻔﺎظت اﯾن راه ﻗﻠﻌﮫ را ﻣرﻣت
ﮐﺎری وﺑﺎز ﺳﺎزی ﻧﻣوده اﺳت .ﻣﺣﻣود ﻏزﻧوی ،ﻣﺳﻌود ﭘﺳرش ،ﻏوری ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺷﮭﺎب اﻟدﯾن ﻏوری ،ﺑﻌدا
ھﻣﺎﯾون ﭘﺳر ﺑﺎﺑر و ھوﺗﮑﯽ ھﺎ و اﺣﻣدﺷﺎه دراﻧﯽ و ﻓرزﻧدان او ،اﻧﮕﻠﯾس ھﺎ در ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٨٣٩و  ١٨٧٩م ،اﯾن
ﻗﻠﻌﮫ را ﭘﺎدﮔﺎن ﻧظﺎﻣﯽ ﺧوﯾش ﻗرار داده اﻧد .اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن در ﻣﯾدان ﻧزدﯾﮏ اﯾن ﻗﻠﻌﮫ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺟﺎن و ﻣﺟﻣد
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اﻣﯾن ﺧﺎن ﭘﺳر و ﺑرادر ﺧودرا در ﻧﺑرد ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯾن ﺷﺎن از دﺳت داد .ﺿﻣﻧﺎ در طول ﺻد ﺳﺎل اﺧﯾر ﺑﮫ ﺷﮑل از
اﺷﮑﺎل اﯾن ﻗﻠﻌﮫ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻧظﺎﻣﯽ ﺑوده اﺳت.
اﻣﺎ اﻣروز در ﭘﮭﻠوی ﭘﺎدﮔﺎن ﻣﺗذﮐره در ﻣﺣوطﮫ ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ؛ آﻧﺗن ھﺎی ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ و ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﻗد اﻓراﺷﺗﮫ اﻧد .ﮐﮫ
ﻣوﺟودﯾت آﻧﮭﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ارزش ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﯾن ﻗﻠﻌﮫ را زﯾر ﺳوال ﻣﯾﺑرد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر و ﺷﮭر ﻗﻼت آﺳﯾب
رﺳﺎﻧﯾده اﺳت .ﻣﯾﺗرﺳم ﺗﺎ ﭼﻧد ﺳﺎل دﯾﮕر ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺷرﮐت دﻋوای ﺣﻘوﻗﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﻣﻠﮑﯾت آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ظﺎھرا آﻧﭼﮫ ﺷﻣﺎ در آﻧﺟﺎ ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﮑﻧﯾد :اﯾن ﻗطﻌﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑرای ﻧﮕﮭداری و ﺣﻔﺎظت آﻧﺗن ھﺎی ﻣﺗذﮐره ﺗوظﯾف
ﮔردﯾده اﻧد.
زﯾﺎرت ﺷﯾﺦ ﻣﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﻟرﺣﻣﮫ :ﺑﯽ ﺟﮭت ﻧﺧواھد ﺑود دراﯾن ﻣﺧﺗﺻر از زﯾﺎرت ﮐﮫ در داﺧل ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر وﺟود دارد
؛ زﯾﺎرت ﺷﯾﺦ ﻣﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﻟرﺣﻣﮫ ﻓﯾﻠﺳوف و ﺷﺎﻋر زﺑﺎن ﭘﺷﺗو ﻧﺎم ﺑرد .ﻣﺷﮭور ﺑﮫ (ﺑﺎﺑﺎی ﮐﻼت ( ) ﺗوﻟد،۶٢٣ :
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وﻓﺎت ۶٨٨ :ھـ ق (ﮐﮫ ﺳﺎﻟﯾﺎن ﻣﺗﻣﺎدی ﻣورد اﺣﺗرام ﻣردم وﻻﯾﺎت ﻏزﻧﯽ ،زاﺑل و ﻗﻧدھﺎر و ھﻠﻣﻧد ﺑوده اﺳت .آﻧﭼﮫ
ﺑﯾﺷﺗر ﻣردم را ﺑﮫ آن زﯾﺎرت و ﻣﻘﺑره ﺷﯾﺦ ﻣﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﻟرﺣﻣﮫ ﻣﺗﻣﺎﯾل ﺳﺎﺧﺗﮫ ؛ ﻋﻘﯾده ﺑﯽ آﻻﯾش ﻣردم ﻣﺎ در ﻗﺑﺎل اﯾن
ﺑزرﮔﺎن اﺳت .ﺿﻣﻧﺎ ﻣوﺟودﯾت ﮐﺎرﯾز وﯾﺎ ﭼﺷﻣﮫ آب اﺳت ﮐﮫ از ﮐﻧﺎر اﯾن زﯾﺎرت ﻣﯾﮕذرد .آب اﯾن ﭼﺷﻣﮫ در ﭘﮭﻠوی

t.o

آﻧﮑﮫ زﻻل و ﺳرد اﺳت ﺑﻌد از ﮔذر از ﭘﺎی اﯾن زﯾﺎرت ؛ ﺣرارت آب ﺗﻐﯾﯾر ﺧورده و ﺳردی ﺧوﯾش را از دﺳت
ﻣﯾدھد و ﮔرم ﻣﯾﺷود .اﻣروز ﺷﮭرﯾﺎن ﻗﻼت در ﮔرد وﻧواح آن ﺳﻘﺄ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی آﺑﺎد ﻧﻣوده اﻧد و از آب آن ﺑرای ﭘﺎﮐﯽ و
طﮭﺎرت و ﻏﺳل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد.
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ﺑﺎ ﺗﺄﺳف ﻣﯾﻧوﯾﺳم ﺗﻣﺎم آﺑﺎدات ﮐﺷور ﻣﺎن در اﺛر ﻋدم ﺗوﺟﮫ ﻣﺳؤﻟﯾن دوﻟﺗﯽ و اﻧدک ﺷﻣردن آن از طرف ﻣردم ﻣﺎ؛
ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر زاﺑل ﻣﺎﻧﻧد ھزاران آﺑده ﺗﺎرﯾﺧﯽ دﯾﮕر در ﺣﺎل ﻓرورﯾﺧﺗن اﺳت .آﻧﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺳﺑب دﻟﮭره ﻣردم ﻣﯾﮕردد
ﻋدم ﺗوﺟﮫ دوﻟت و وزارت اطﻼﻋﺎت و ﮐﻠﺗور در ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﮕﮭداری آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ اﺳت.
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 -٣٠ﻗﻠﻌﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻓراه

ﺷﮭر ﻓراه درطول ﺗﺎرﯾﺦ ﺧوﯾش در ﺟﺎھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف ﺑﻧﺎ ﮔردﯾده اﺳت .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﻗرن ﭼﮭﺎرم
ھﺟری دارای ﺷﺻت دھﮑده ﺑوده اﺳت ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﺑن ﺣوﻗل ﺟﻐراﻓﯽ ﻧوﯾس ﻋرب در اواﺳط اﯾن ﻗرن ﻣﯾﻧوﯾﺳد ﺷﮭر
ﻓراه در ﺟﻠﮕﮫ ﭘﮭﻧﺎوری واﻗﻊ ﺷده ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾش از ﮔل اﺳت و ﺷﺻت دھﮑده دارد ،ﺻﺎﺣب ﺑﺎﻏﺳﺗﺎن و ﮐﺷﺗزارھﺎی
ﻓراوان اﺳت و از آﻧﺟﺎ ﻣﯾوه ﻓراوان و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﺧرﻣﺎ ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد .در ﺣدود ھﺷﺗﺻد ﺳﺎل ﭘﯾش ،ﯾﺎﻗوت ﺣﻣوی
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در ﮐﺗﺎب ﻣﻌروف ﺧود ﻣﻌﺟم اﻟﺑﻠدان از ﻓراه اﯾﻧطور ﯾﺎد ﮐرده اﺳت :ﻓره ﺷﮭری اﺳت ﺑزرگ در ﻧواﺣﯽ زرﻧﺞ و
روﺳﺗﺎھﺎﯾش ﺑﮫ ﺷﺻت دھﮑده ﻣﯾرﺳد.
ﻓرﯾﮫ ﺳﯾﺎح ﻗرن  ١٩ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٨۴٨ﻣﯾﻼدی از ﻓراه دﯾدن ﻧﻣوده ﺧراﺑﮫ ھﺎی ﺟﻧوب رودﺧﺎﻧﮫ را در دره ای ﮐﮫ
از ﺳﮫ ﻗﺳﻣت ﻣﯾﺎن ﮐوه واﻗﻊ ﺷده ﻗدﯾﻣﯾﺗرﯾن ﺷﮭر ﻓراه ﻣﯾداﻧد اﻣﺎ ﺑﻧظر او اﯾن ﺷﮭر ﻣدﺗﮭﺎ ﻗﺑل از اﺳﮑﻧدر ﺑﻧﺎ ﺷده
اﺳت.
ﺑرﺧﯽ ﻋﻘﯾده دارﻧد ﮐﮫ ﻗدﯾﻣﺗرﯾن ﺷﮭر ﻓراه ھﻣﺎن ﺷﮭر ﮐﮭﻧﮫ ﭘﺷت رود اﺳت ﮐﮫ اﻣروز از آن ﭼز ﺗﭘﮫ و ﯾﮏ ﺧﻧدق
ﭼﯾزی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت .ﻋده ای ﻧﯾز ﻗدﯾﻣﺗرﯾن ﺷﮭر و ﻣرﮐز وﻻﯾت را ﺷﮭرﮐﮭﻧﮫ ﻣﻌروف ﺑﮫ ﺷﮭر ﻓرﯾدون ﻣﯾداﻧﻧد.
اﯾن ﺷﮭر ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﻧﯾز ﺑرج و ﺑﺎرو ھﺎی ﺷﮑﺳﺗﮫ و ﻧﯾﻣﮫ ﻓرورﯾﺧﺗﮫ اش ﻣﯾﺗواﻧد اﻧﺳﺎن را ﻣﺣو ﺷﮑوه و ﺟﻼل
روزﮔﺎران ﮔذﺷﺗﮫ اش ﻧﻣﺎﯾد در ﻣﺗون ﻋﮭد ﺗﯾﻣوری و ﺻﻔوی ﺑﻧﺎم ﻗﻠﻌﮫ داوری ﯾﺎد ﺷده و ﻋده ای ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ اﯾن
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ﺷﮭر در ﻋﺻر ﻓرﯾدون و ﺑﺎﻣر ﻓرﯾدون ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﯾﺷدادی آرﯾﺎﻧﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑﻧﺎ ﮔردﯾده و ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد آﻧرا ﺑﻧﺎم
ﺷﮭر ﻓرﯾدون ﯾﺎد ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﻧﺎم ﻓراه را ﻧﯾز ﻣﺎﺧوذ از ﻧﺎم ﻓرﯾدون ﻣﯾداﻧﻧد.
در ﻟﻐﺗﻧﺎﻣﮫ ی دھﺧدا آﻣده :ﻓراه ﺷﮭری اﺳت ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺳﺑزوار ھرات و از آﻧﺟﺎﺳت اﺑوﻧﺻر ﻓراھﯽ .طﺎﯾﻔﮫ ای از

t.o

ﻣﻠوک در آﻧﺟﺎ ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺳﯾﺳﺗﺎن ﻗراﺑت داﺷﺗﮫ اﻧد .ﻣﻌﯾن اﻟدﯾن [ اﺳﻔزاری [ ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت
ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻓرﺳﻧﮕﯽ ﻓراه ﮐوھﯽ اﺳت ﮐﮫ آن را ﺑﯾﺑﭼﮫ ﺑﺎران ﺧواﻧﻧد و در آن ﮐوه طﺎﻗﯽ ﺳﻧﮕﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ از
آﻧﺟﺎ آب ﻣﯽ ﭼﮑد و ﻧﯾز درﺑﯾن ﺟر ﮐوه ﺑﯾﺑﭼﮫ در ﯾﮏ ﺗﺧﺗﮫ ﺳﻧﮕﯽ ﻻخ ﮐوه ﯾﮏ ﺳوراخ ﮐﮫ ھرﻣوﺳم ﺳﺎل از آن ﺑﮫ
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اﻧدازه دو اﻧﭻ آب ﺑﯾرون ﭘرﺗﺎب ﻣﯾﺷود و ﺗﺎ ده دﻗﯾﻘﮫ ﺗﻣﺎم ﺟوﯾﭼﮫ ھﺎ )ﺗﻌداد  ۵ﺗﺎ  (۶را ﭘر از آب ﻣﯾﮑﻧد و ﺑﻌد دﻓﻌﺗﺎ
ﺧﺎﻣوش ﻣﯾﺷود .اﯾن ﻓوران آب ﻣﻧظم ﻧﺑوده ﮔﺎھﯽ روز ﺳﮫ ﺑﺎر روﺷن ﻣﯾﺷود و ﮔﺎھﯽ ھم دو اﻟﯽ ﺳﮫ روز ﺑﻌد ،ﻣردم
آن را واﺗرﭘﻣپ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﯾﮕوﯾﻧد ،و در ﺟﺎی دﯾﮕر ﺗﺧت ﺑﯽ ﺑﯽ ﻗرار دارد ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧدازه ﻧﯾم اﻧﭻ آب از زﯾر ﻻخ ﮐوه
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در ﯾﮏ ﺟوی ﭼﮫ روان اﺳت ﺑﺎﻻی ﻋﻠف زار ﭘودﯾﻧﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯾﺷود و از ﺑﺎﻻی ﻋﻠف زار در ﻓﺎﺻﻠﮫ  ١٠٠ﻣﺗر ﭘﺎﯾﺎن
ﮐوه ﻣﯾرﯾزد و ھﻣﯾﺷﮫ در آﻧﺟﺎ ﺑﺎران اﺳت از ھﻣﯾن رو ھﻣﺎﻧﺟﺎ را ﺑﺎرﻧدک ﮔوﯾﻧد و ﺧود ﮐوه را ﺑﯾﺑﭼﮫ ﺑﺎران
ﻣﯾﮕوﯾﻧد.

ﻗﻠﻌﮫ ﻓرﯾدون :ﻗﻠﻌﮫ ﻓرﯾدون در وﻻﯾت ﻓراه؛ ﺑﺎ ﺑﯾش از دو ھزار ﺳﺎل ﻗداﻣت ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻣروز در ﻣﻌرض ﺗﺧرﯾب
ﻗرار دارد .ﻗﻠﻌﮫ ﻓرﯾدون ،ﻣﺷﮭور ﺑﮫ )ﺷﮭر ﮐﮭﻧﮫ( ﮐﮫ ﺑﮫ رواﯾﺎت ﻣوﺟود در ﺷﮭﻧﺎﻣﮫ ﻓردوﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾﺳﺗﺎن؛ از
ﺑزرﮔﺗرﯾن آﺑده ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت ،در ﻣرﮐز ﺷﮭر ﻓراه ﻣوﻗﻌﯾت دارد و ﻧﺳﺑت ﻋدم ﺗوﺟﮫ ﻣﺳﺋووﻟﯾن ،رو ﺑﮫ اﻧﮭدام
اﺳت.
ﻗﻠﻌﮫ ﯾﺎد ﺷده ﮐﮫ ﺣدود ٣٠٠ﺟرﯾب زﻣﯾن را ﺣﺗوا ﻧﻣوده؛ از ﮔل و ﺧﺷت ﺧﺎم اﻋﻣﺎر ﺷده و دارای ) (٩٩ﺑرج ﺑزرگ
و ﮐوﭼﮏ اﺳت .اﯾن ﻗﻠﻌﮫ دو دروازۀ ورودی ﺑزرگ ؛ ﺑﻧﺎم ھﺎی دروازۀ ﻗﻧدھﺎر و ھرات در دﯾوار ﺟﻧوﺑﯽ و ﺷﻣﺎﻟﯽ
دارد و در ﮔوﺷﮥ ﺷﻣﺎل ﺷرﻗﯽ آن ،ﯾﮏ ﻗﻠﻌﮫ ﮐوﭼﮏ دﯾﮕر وﺟود داﺷﺗﮫ ﮐﮫ آﺛﺎر و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی آن ھﻧوز
ﺑﺎﻗﯽ اﺳت .درﻣورد اﯾن ﻗﻠﻌﮫ ﮐوﭼﮏ؛ ﺑرﺧﯽ آﻧرا ارگ و ﻣﺣل ﺑود و ﺑﺎش ﻓرﯾدون ،ﺑرﺧﯽ اﺳﺗدﯾوم ورزﺷﯽ و ﻋده
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ای د ﯾﮕر ذﺧﯾره ﮔﺎه اﺳﻠﺣﮫ و ﻣﮭﻣﺎت ﻣﯾداﻧﻧد .ھﻣﭼﻧﺎن در ﻗﺳﻣت ﺟﻧوب ﺷرﻗﯽ ﻗﻠﻌﮫ دو ﻗﺑر ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﺷود ،ﮐﮫ ﺑﮫ
زﯾﺎرت ﺑﺎﺑﺎ وﻟﯽ ﻣﺷﮭور اﺳت و ﻣردم ﺑﺧﺻوص زﻧﮭﺎ در روزھﺎی ﭼﮭﺎر ﺷﻧﺑﮫ ﺑﮫ آﻧﺟﺎ رﻓﺗﮫ و دﻋﺎ ﻣﯾﮑﻧﻧد .ھﻣﭼﻧﺎن
در ﭘﮭﻠوی ﻗﻠﻌﮫ ﻓرﯾدون ﯾﮏ ﺳﺎﺣﮫ ﺳﺑز ﺑﻧﺎم )ﺑﺎغ ﮐﺎﻓﯽ( اﺳت ،ﮐﮫ ﻣﺣل ﺗﻔرﯾﺢ ﻣردم در روزھﺎی ﻧوروز و رﺧﺻﺗﯽ
ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ دﯾﮕر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .از اﯾن ﻗﻠﻌﮫ در ﺳﺎﻟﮭﺎى دھﮫ  ،٦٠ﻣﺟﺎھدﯾن ﻧﺎﻣﻧﮭﺎد ﺑﮫ ﺣﯾث دﯾﭘوى اﺳﻠﺣﮫ ﮐﺎر ﻣﻰ
ﮔرﻓﺗﻧد و در ﺑرﺧﯽ ﺳﺎﺣﺎت آن ،ﺑﻘﺎﯾﺎى وﺳﺎﯾط ﻓرﺳوده ﺳﺎﺧت ﺷوروى ﺳﺎﺑق ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد .در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾﺳﺗﺎن
و ﺷﮭﻧﺎﻣﮫ ﻓردوﺳﯽ ،ﻗداﻣت اﯾن آﺑده ﺗﺎرﯾﺧﯽ؛ ﺑﯾﺷﺗر از دو ھزار ﺳﺎل ﺗﺧﻣﯾن ﺷده اﺳت .ﺑرﺧﯽ از ﺑﺎﺷﻧده ﮔﺎن ﻓراه ﺑﮫ
ﻧﻘل از ﮔذﺷﺗﮫ ﮔﺎن ﺧود ﻣﯾﮕوﯾﻧد ،ﮐﮫ اﯾن ﻗﻠﻌﮫ را ﺳﮑﻧدر ﮐﺑﯾر اﻋﻣﺎر ﻧﻣوده و ﻋده دﯾﮕر ﺑﻧﯾﺎد ﮔذار آﻧرا زردﺷﺗﻰ ھﺎ
ﻣﯾداﻧﻧد ،اﻣﺎ اﺳﻧﺎد و ﺷواھدی ﮐﮫ اظﮭﺎرات آﻧﮭﺎ را ﺛﺎﺑت ﺳﺎزد وﺟود ﻧدارد .ﻗﻠﻌﮫ ﻓرﯾدون در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ از ﭼﺷم
ﺳﯾﺎﺣﺎن ﻧﯾز دور ﻧﻣﺎﻧده اﺳت .ﺟﯽ ﭘﯽ ﻓرﯾﮫ ،ﺳﯾﺎح ﻓراﻧﺳوی ﻗرن  ١٩ﮐﮫ در ﺳﺎل ١٨٤٨ﻣﯾﻼدی ،دو ﺑﺎر از ﻓراه
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دﯾدن ﻧﻣوده ،در ﮐﺗﺎب ﺧود ﺗﺣت ﻋﻧوان ))ﺳﻔر ﺑﺎ ﮐﺎروان و ﺳرﮔرداﻧﯽ در اﯾران ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗرﮐﻣﻧﺳﺗﺎن و
ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن(( از ﻓراه و ﻗﻠﻌﮫ ﻓرﯾدون ،ﺑﮫ ﻋﻧوان )ﺷﮭر( ،ﯾﺎدآوری ﻧﻣوده اﺳت .ﻓرﯾﮫ در ﮐﺗﺎب ﺧود ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺳﻔرش
ﺑﮫ ﮐﺷور ھﺎی ﯾﺎد ﺷده اﺳت ،ﻣﯾﻧوﯾﺳد ﮐﮫ ﺷﮭر ﺟدﯾد ﻓراه ﺑﺎ ﺧﺎﮐرﯾز ھﺎی ﻋظﯾﻣﯽ ﻣﺣﺎط اﺳت ﮐﮫ ﻣﺧﻠوط ﺧﺎک و

t.o

ﺧرده ﭼوب اﺳت و ﯾﮏ راه ﺳر ﭘوﺷﯾده ﺑﮫ دورادور آن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
وی ﻋﻼوه ﻧﻣوده ،ارﺗﻔﺎع اﯾن ﺧﺎﮐرﯾز ﻣﺧروﺑﮫ ) ﻗﻠﻌﮫ ﻓرﯾدون( از ٣٥ﺗﺎ  ٤٠ﻓت ﺑوده و در ﺑﺎﻻی آن ﺑرﺟﮭﺎی
ﺑﺳﯾﺎر وﺟود دارد .ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﻋﻣﯾق و ﻋرﯾض در اطراف اﯾن ﺧﺎﮐرﯾز وﺟود دارد ،ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﺧواه ﻣﯽ ﺗوان آﻧرا ﭘر
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از آب ﮐرد و اﯾن ﮐﺎﻧﺎل ﺧط اول دﻓﺎﻋﯽ ﺷﮭری ﺑوده ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﮐرﯾز ﻣﺑدل ﺷده اﺳت .وی ﻗﻠﻌﮫ ﻓرﯾدون را ﻗدﯾﻣﺗرﯾن
ﺷﮭر ﻓراه ﻣﯾداﻧد ،و ﺑﮫ اﯾن ﻧظر اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺷﮭر؛ ﻣدﺗﮭﺎ ﻗﺑل از اﺳﮑﻧدر ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت .اﯾن ﺳﯾﺎح ﻓراﻧﺳوی اﻓزوده
اﺳت ،ﺷﮭر ﻓراه ھﻣﯾن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮭﺎی ﺧراﺑﮫ اﺳت ،اﻣﺎ از ﻧظر ﻧظﺎﻣﯽ ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺑﺎ اھﻣﯾت اﺳت و ھر ﮐس ﮐﮫ اﯾن
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ﺷﮭر را ﺑﮫ دﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﯾﮏ ﭘﺎﯾش در ﻗﻧدھﺎر و ﭘﺎی دﯾﮕرش در ھرات ﺑوده و دروازه ﺳﯾﺳﺗﺎن را ﺗﺣت ﺗﺳﻠط
دارد .ﺑﮫ ھﻣﯾﻧﮕوﻧﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾﺳﺗﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗﻠﻌﮫ ﻓرﯾدون ﭼﻧﯾن آﻣده اﺳت ﮐﮫ در ﺳﺎل ٦٩٣ھـ .ق اﻣﯾر ﺑﮫ
ﻓراه ،ﺷﺑﺧون زده و ﻗﺗل و ﻏﺎرت ﻧﻣوده و ﺳﭘس ﻣﻠﮏ ﺟﻼل اﻟدﯾن را ﮐﮫ ﺣﺎﮐم آن ﺑوده ﺑﮫ اﺳﺎرت ﮔرﻓﺗﮫ و ﺳﭘس
ﻣﻠﮏ رﮐن اﻟدﯾن را ﺑﮫ اﻣﺎرت ﻗﻠﻌﮫ داوری ﻧﺷﺎﻧﯾده اﺳت» :آﻣدن اﻣﯾر ،ﻧوروز ﺑزرگ ﺑﮫ ﻓراه و ﺷﺑﺧون آوردن و
ﺗﺎﺧت ﮐردن و اھﺎﻟﯽ آن ﺑﻘﻌﮫ را اﺳﯾر ﮐردن و ﻧﮭب و ﻗﺗل آن وﻻﯾت و ﮔرﻓﺗن ﻣﻠﮏ ﺟﻼل اﻟدﯾن ﺑن ﻣﻠﮏ ﺗﺎج اﻟدﯾن
را و ﺑردن ﺑﮫ ھرات و ﮔرﻓﺗن ﻗﻠﻌﮫ داوری و ﻧﺷﺎﻧدن ﻣﻠﮏ رﮐن اﻟدﯾن را ﺑﮫ اﻣﺎرت آن ﻗﻠﻌﮫ در ﺳﺎل َ ٦٩٣ھـ .ق« .
در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﯾﮑﺗن از ﻧوﯾﺳﻧده ھﺎی وﻻﯾت ﻓراه ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫ آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ اﯾن وﻻﯾت ﺗﺣﻘﯾق ﻧﻣوده ،ﮔﻔت ﮐﮫ ﻧﮭﺎد
ھﺎی دوﻟﺗﯽ و ﺑﺎزار وﻻﯾت ﻓراه؛ ﺗﺎ ﺣدود ﯾﮑﺻد ﺳﺎل ﻗﺑل در داﺧل ﺷﮭر ﮐﮭﻧﮫ )ﻗﻠﻌﮫ ﻓرﯾدون( ﻗرار داﺷت .وی
اﻓزود ﮐﮫ در داﺧل اﯾن ﻗﻠﻌﮫ وﺳﯾﻊ ،ﻋﻼوه ﺑر ﺷﺻت درﺑﻧد دﮐﺎن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮭﺎی ﺣﮑﻣراﻧﯽ ،ﻗﺿﺎﯾﯽ ،ﺧزاﻧﮫ داری،
ﻧظﺎرت ﺧﺎﻧﮫ و ﻏﯾره ،ﻣطﺎﺑق اﯾﺟﺎﺑﺎت زﻣﺎن ﺑﮫ ﺷﮑل ﺧﺎﻣﮫ و ﮔﻠﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ و اﮐﻧون دﯾوار ھﺎی آن در ﺣﺎل
ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺑوده و ﺑﻌﺿﺎ ً ﺑﮫ ﺗﭘﮫ ھﺎی ﺧﺎﮐﯽ ﻣﺑدل ﺷده اﻧد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮥ راھب ،زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﺣﻣد ﻧﺎدر ﺷﺎه ،ﻣﺣﻣد اﻧور را ﺑﮫ
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ﺣﯾث ﻧﺎﯾب اﻟﺣﮑوﻣﮫ و ﻧﺎﯾب ﺳﺎﻻر )ﻣﺳؤول ﻧظﺎﻣﯽ و ﻣﻠﮑﯽ دوﻟﺗﯽ( ﻓراه ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد؛ ﻧﺎﻣﺑرده ﺑﺎزار ﻓراه را از داﺧل
ﻗﻠﻌﮫ ﻓرﯾدون ﺑﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﻧوﻧﯽ ﺷﮭر اﻧﺗﻘﺎل و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺷﮭر ﺟدﯾد ﻓراه در ﻣوﻗﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺄﺳﯾس ﮔردﯾد.
در زﻣﯾﻧﮫ آﺑدات ﺗﺎرﯾﺧﯽ وﻻﯾت ﻓراه ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺷﺧص و ﻣدَ َوﻧﯽ در دﺳﺗرس ﻧﯾﺳت و اﮐﺛراً ﺗوارﯾﺦ و رواﯾﺎت
اﻓﺳﺎﻧوی ﻣوﺟود ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﺣﺳﺎس ﺑﺎور دارد ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻣﺎﻟﮏ "ﻗﻠﻌﮫ ﻓرﯾدون" ﻓرﯾدون ﻣﺷﮭور ﺑﮫ ﻗﺎﺗل ﺿﺣﺎکِ ﻣﺎر
دوش اﺳت ﮐﮫ ھﻣراه ﺑﺎ ﻓرزﻧداﻧش در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﻣﯾﮑرد و ﻣرﮐز ﺣﮑوﻣت ﺷﺎن در داﺧل اﯾن ﻗﻠﻌﮫ ﺑوده
اﺳت .ﺑرای ﻓﻌﻼً ﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺗوﺳل ﺑﻌد اﻓﺳﺎﻧوی اﯾن آﺛﺎر ھﺳﺗﯾم و ﺟﮭت ﺗﻌﯾﯾن ﻗداﻣت ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﯾن ﻗﻠﻌﮫ؛ ﻣﺳﺗﻠزم ﯾﮏ
ﺗﺣﻘﯾق اﺳت .وی ﺑدﯾن ﺑﺎور اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻗﻠﻌﮫ از آﺛﺎر ﺑزرگ ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت و ﯾوﻧﺳﮑو ﺑﺎﯾد آﻧرا ﺛﺑت
ﻣﯾراث ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﮑﻧد .ﺷﻣﺎری از ﺑﺎﺷﻧده ﮔﺎن وﻻﯾت ﻓراه ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎور اﻧد ﮐﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻗﻠﻌﮫ ﻓرﯾدون و
اﻋﻣﺎر ﺳﺎﺣﺎت ﺗﻔرﯾﺣﯽ و ﺗﺟﺎرﺗﯽ ھﻣﺟوار ﺑﺎ آن؛ ﻣﯾﺗواﻧد اﯾن وﻻﯾت را ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﺳﯾﺎﺣﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻗرار
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دھد.

اﮔر ھﻣﮫ ﺳﺎﺣﺎت ﻗﻠﻌﮫ ﺑﺎز ﺳﺎزی ﺷود و در ﺧﺎرج از آن ﺑرای ﺳﯾﺎﺣﯾن ﺳﮭوﻟت ھﺎی ﻻزم دﯾﮕر ﻣﮭﯾﺎ ﺷود ،ﺳﺎﻻﻧﮫ
ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﺳﯾﺎﺣﺎن از داﺧل و ﺧﺎرج ﮐﺷور ﺑﮫ دﯾدن آن آﻣده و دوﻟت ﻋﺎﯾد ﺧوب از آن ﺣﺎﺻل ﺧواھد ﮐرد.

t.o

ﻣﺳؤوﻟﯾن ﺣﻔظ آﺑدات ﺗﺎرﯾﺧﻰ ﻓراه ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﮐﮫ در آن وﻻﯾت ،اﺿﺎﻓﮫ از  ٢٢ﺑﻧﺎى ﺗﺎرﯾﺧﻰ و ﯾﮑﺗﻌداد ذﺧﺎﯾر آب ،ﮐﮫ
ھر ﯾﮏ آن اھﻣﯾت ﺧﺎص دارد ﻣوﺟود اﺳت .ﻣﺳؤﻻن اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ وﻻﯾت ﻓراه ﻧﯾز ،از ﺗﺧرﯾب ﺗدرﯾﺟﯽ ﻗﻠﻌﮫ
ﻓرﯾدون و ﺳﺎﯾر ﺑﻧﺎھﺎى ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﯾن وﻻﯾت ﻧﮕراﻧﻰ دارد .ﻣﯾﮕوﯾﻧد" :ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﺎ وزارت اطﻼﻋﺎت
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و ﻓرھﻧﮓ و ﻣراﺟﻊ دﯾﮕر ﻣطرح ﻧﻣودم ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ آن ﻧﺷده اﺳت.
ﻗﻠﻌﮫ ﻓرﯾدون؛ از آﺛﺎر ﺑزرگ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﺳﯾﺳﺗﺎن زﻣﯾن ﺳﺎﺑق و ﻓراه ﻓﻌﻠﯽ اﺳت و اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺑﯾش از دوھزار
ﺳﺎل ﻗداﻣت ﺗﺎرﯾﺧﯽ دارد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ رﺋﯾس اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ وﻻﯾت ﻓراه ؛ ھرﭼﻧد ،ھﺋﯾت ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ وزارت
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اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ﭼﻧدی ﻗﺑل از اﯾن ﻗﻠﻌﮫ دﯾدن ﻧﻣود ،اﻣﺎ اﻗدام ﻋﻣﻠﯽ ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﺎز ﺳﺎزی آن ﺻورت
ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت .وی ﻋﻼوه ﮐرد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑرای ﯾوﻧﺳﮑو ﻧﯾز ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداﺗﯽ داﺷﺗﮫ اﻧد ﺗﺎ ﻗﻠﻌﮫ ﻓرﯾدون ،ﺷﺎﻣل ﻣﯾراث ھﺎی
ﻓرھﻧﮕﯽ ﺟﮭﺎن ﮔردد .ﻋﺑداﻻﺣد ﻋﺑﺎﺳﯽ رﯾﯾس ﺣﻔظ آﺑدات ﺗﺎرﯾﺧﯽ وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ،در ﻣورد ﻗﻠﻌﮫ
ﻓرﯾدون ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ اﺳﻧﺎد ﮐﺗﺑﯽ ﺑدﺳت ﻧﯾﺎﻣده ﮐﮫ ﺑﺎزﮔوی ﺗﺎرﯾﺦ ،اﻋﻣﺎر و ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﯾن ﻗﻠﻌﮫ ﺑﺎﺷد .وی ﻋﻼوه
ﻧﻣود ﮐﮫ اﯾن وزارت در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،ﭘﻼﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺳروی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻗﻠﻌﮫ ﻣذﮐور روﯾدﺳت ﻧدارد و در ﺳﺎل
آﯾﻧده ،ﺳروی و اﺳﻧﺎد ﺳﺎزی آن ﺻورت ﺧواھد ﮔرﻓت.
ﺑﮭره:
وﯾﮑﯽ ﭘدﯾﺎ ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت درﺑﺎره اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،رﺳﺎﻟﮫ  -اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﮔذرﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺦ  -ﻧوﯾﺳﻧده ،ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ -
ﻧوﯾﺳﻧده ،ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﺻﻠﺻﺎل ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗﻠب آﺳﯾﺎ ،آﺑدات ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧﺑری وﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی ﻧوﯾﺳﻧده در
ﺳﺎﯾر ﺳﺎﯾت ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﯽ
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